
ZEER GEHEIM 

X 
MINISTERRAAD 
Nr.1238 

Ex.nr/2-» 

Notulen van de vergadering 
TöJJJt^^ge^övïKën op Maandag 23 Maart 1953? in de zaal van 

/ J u s t i t i e , aangevangen des morgens te 11 uur en des 
middags voortgezet A 4 - -A 

Jiacd' \p 
f<Ufr>è*> 

Aanwezig: 

9: 
De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, De Bruijn, Donker, Kernkamp 
(•bij de punten 1 t/m 9)». Van de Kieft, Luns, 
Mansholt, Staf (alleen "bij de morgenvergadering), 
Suurhoff, Van Thiel, Witte ("bij de punten 
1 t/m 9) en Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers 
Beyen en Cals) 

Tevens is aanwezig (bij punt 14) Staatssecretaris 
Mej.De Waal 

Secretaris % J. -Middelburg 

!• Notulen van de vergadering van 16 Maart 1953 

Redactiewijzigingen 

Op blz_3, punt 3 a, alinea 4, regel 8, wordt 
"vaststellen" gewTjzigd in "ontwerpen". 

Op blz 4, punt 3 c, regel 1, wordt 
door "met Gedeputeerde Staten van". Op regel 
"dat" het volgende ingevoegds"tengevolge van 
bijzondere voorzieningen". 

Op blz 8, punt 4 ii, regel 7, wordt 
ingevoegds "over gebieden waarvoor Nederland 
lijk is, wat er beslist wordt en". 

Op blz 9, punt 9, alinea 2, regel 5, wordt de 
volgende zin ïriïssengevoegd:"Spreker heeft overeenkomstig 
een REA-besluit in de Tweede Kamer medegedeeld, dat deze 
zaak gelijk met huurkwestie en belastingwijzigingen zou 
worden goedgekeurd." 

"in" vervangen 
5, wordt na 
de getroffen 

na "gevoerd" 
verantwoorde-

Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Bureau-uren Departementen 

De Raad besluit, dat de zomerregeling voor de 
bureau-uren van de Departementen (8.30 uur "tot 12.30 uur en 
1.30 uur tot 5 uur) op 1 April zal ingaan. 

% 

2 b. Advies van de SÉR inzake de loonpolitiek 

Minister Suurhoff deelt mede, dat de SER zijn ad
vies inzake de loonpolitiek heeft vastgesteld. Daarbij heeft 
de = SER er op aangedrongen, dat dit advies reeds mag worden 
.gepubliceerd. De Raad verklaart zich met publicatie accoord; 

Qb*) rvoorts wordt besloten, dat dit advies aan de hand van een 
£ (Vlnota van Sociale Zaken en 'Volksgezondheid in de REA zal worden 
CL-'* [behandeld. 
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M I D D A G V E R G A D E R I N G 

3. De oyerstromingsramp 

a. Het Nationaal Rampenfonds (Zie notulen MR dd. 16 Maart 
I553T pun¥~3 aT 

Minister Van de Kieft acht het wenselijk hekend te 
maken, dat met betrëTEkïng~"̂ ö':F-ïïe vergoeding van de huisraad
schade een commissie van "beroep zal worden ingesteld en dat 
ook de tweede 50$ van de huisraadschade volgens de regeling, 
welke het Nationaal Rampenfonds heeft aanvaard, zal worden 
verstrekt. De Mini_s t er-Pr e si den t merkt op, dat het Belgische 
stelsel, dat het besTüur van EeT; Nationaal Rampenfonds voor 
de vergoeding van huisraadschade heeft aanvaard, voor de min-
derdraagkrachtigen gunstiger is dan de oorlogsschaderegeling, 
doch voor de meerdraagkrachtigen minder gunstig, aangezien de 
oorlogsschaderegeling lécening houdt met de huurwaarde van de 
woningen. In de Watersnoodcommissie bestaat een stroming om 
de getroffenen een volledige vergoeding te geven voor wat zij 
verloren; op dit punt blijft dus een tegenstelling bestaan. 
Deze leden van de Watersnoodcommissie betogen, dat het Natio
naal Rampen'fonds alles moet aanvullen wat niet volgens de Wet 
op de Watersnoodschade zal worden vergoed. Afgesproken is, dat 
de voorzitter van de Watersnoodcommissie, Van den Heuvel, bij 
spreker zal komen om over dit punt te spreken, nadat de Prins 
uit Amerika terug is. 

Minister Van de Kieft deelt mede, dat de Watersnocd-
commissie hem voor een nieuwe bespreking heeft gevraagd be
treffende het plan in zake de financiering van wat met betrek
king tot de watersnood is gedaan. 

Minister geel acht het wenselijk, dat het Nationaal 
Rampenfonds een kort bericht publiceert, dat de uitkering we
gens huisraadschade volgens het Belgische stelsel voor 100$ 
zal worden gerealiseerd. De Minister-President stelt voor, dat 
hij dit punt zal bespreken op de wekelijkse bijeenkomst, welke 
hij Woensdagmiddag met vertegenwoordigers van het Nationaal 
Rampenfonds en het Rode Kruis zal hebben. Aldus wordt besloten. 

3 b. Dankbetuiging buitenland 

Minister Van Thiel informeert wat de Regering heeft 
besloten inzake het"bë~d"anïcen van het buitenland via de radio, 
waaromtrent de kranten een bericht gaven. Dë Minister-President 
acht het wenselijk, dat over de vormen van dankbetuiging aan 
het buitenland overleg met Buitenlandse Zaken worden gevoerd. 

>>•> sL^jj!^J&i. -De van Franse zijde voorgestelde protocollen ten aanzien 
14& l T ^ ^ ~/C~D v^"^ë^E5^e^dragT^ië~nötüIen 1 1 3 . Iïï~laar¥"l93TT~ 

fiJ * J van 
Minister Luns deelt ter toelichting op een notitie 

Jvan Buitenlandse Zaken mede, dat in de interimcommissie van de 
Jl4l4A/^ $ \EDG een rapport van de juridische commissie zal worden bespro

ken. De gedachte is, dat het EDG—verdrag wordt geratificeerd 
in de vorm, zoals het nu ter tafel ligt. Doordat de Duitse 
Bondsdag het ratificatieontwerp heeft aanvaard, kan de Franse 
Regering aan de vooravond van het bezoek van enkele Ministers 
aan Amerika weinig anders doen dan thans wordt voorgesteld. 
Omtrent het protocol inzake artikel 13 van het verdrag (betref
fende terugneming van legercontingenten bij noodtoestand in 
overzeese gebiedsel<=n) is een beslissing eerst aan het einde 
van de week te verwachten. Terzake is een termijn van drie da
gen bedongen voor de Regeringen om een beslissing te kunnen 
nemen. Met de Minister-President is besproken, dat met een in
terpretatief protocol betreffende dit artikel accoord kan wor
den gegaan, tenzij het in feite een ondergraving van de tekst 
van het verdrag zou betekenen. 
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De Minister-President heeft bezwaar tegen de gang 
van zaken. VarPhët bëgïn-af aan heeft spreker er op aange
drongen het Regeringsstandpunt ten aanzien van de Franse pro
tocollen te bepalen en te bedingen, dat hiertoe voldoende 
tijd werd gelaten. Nu de Frnase Regering plotseling behoefte 
heeft aan afspraken omtrent-de protocollen in verband met het 
bezoek aan Amerika, worden in de Interimcommissie, nadat tus--

sen Fransen en Duitsers afspraken zijn gemaakt, beslissingen 
er door gejaagd, zonder dat de Regeringen van de zaak hebben 
kunnen kennisnemen. Men heeft aan de Ministers van Buitenlandse 
Zaken gevraagd zich vooraf aan bepaalde zaken te binden zon
der dat andere Ministers van iets hebben kunnen kennisnemen. 
Ofschoon spreker van oordeel is, dat in het geval van de EDG 
overe--nstemming tussen de Duitse en de Franse Regeringen be
langrijk is, zal men er voor moeten vaken op deze wijze voor 
voldongen feiten te werden gesteld? voor de toekomst zal moe
ten worden bedongen, dat voor beslissingen van de Regeringen 
enige tijd wordt gelaten. Spreker begrijpt, dat thans weinig 
anders kan worden gedaan dan aanvaarding van de voorgestelde 
afspraken in de Interimcommissie. De Raad verklaart zich hier
mede accoord. Met een interpretatief protocol inzake artikel 
13 zal alleen accoord worden gegaan als dit niet in feite 
een ondergraving van de tekst van het verdrag inhoudt. 

4 i. De ministeriële conferentie inzake de Europese landbouw-
TntegratTë" 

Minister Mansholt brengt verslag uit van de confe
rentie van zes MinisTê"rlf~'v'a"n Landbouw en van de conferentie, 
waarbij zestien landen vertegenwoordigd waren. Op deze confe
renties is men niet tot overeenstemming over de instelling 
van het supra-nationale orgaan voor de landbouw kunnen komen. 
Spreker heeft zich verzet tegen de instelling van een nieuw 
consultatief orgaan, aangezien de OEEC daarvoor het aangewezen 
lichaam is. Er is een interimcommissie ingesteld, welke een 
rapport moet uitbrengen over deze organisatiekwestie voor de 
volgende conferentie, welke in October zal worden gehouden. 

5. Protocol van- de Conventie maaswijdte visnetten ....Noordzee. 
"["Brief van de-Ministér vanTandbouw, VisserTj~en-v'oec[sel-
voorziening a.i.dd. 20 Maart 1953, nr 1116) 

Minister Luns merkt op, dat nog moeilijkheden met 
het ontwerp-protocol~kunnen rijzen, aangezien Polen, dat het 
verdrag heeft ondertekend, kan eisen, dat dit wordt uitgevoerd, 
als het weigert het protocol mede te ondertekenen. Spreker stelt 
voor, dat Buitenlandse Zaken opmerkingen betreffende dit punt 
en enkele andere punten aan de Britse Regering mededeelt. De 
Raad verklaart zich hiermede accoord en hecht overigens zijn 
goedkeuring aan de ondertekening van de protocollen. 

6. Regeringsgeschenk (Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken 
en déHKnisfer zonder Portefeuille Luns dd. 17 Maart 1953, nr 
33894) 

De Raad besluit, dat Buitenlandse Zaken in overleg 
met Financiën zal bepalen, wat als Regeringsgeschenk ter ge
legenheid van het huwelijk van de Luxemburgse Erfprins zal-
worden aangeboden. 

7. Opheffing van de Raad van Arbeid te Apeldoorn (Ontwerp-besluit) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
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