
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr.1254 

Ex.n rjl 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 20 April 1953, in de zaal van 
jfcetitie, aangevangen des morgens te 11 uur en des 

J\J middags voortgezet 

wezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beei, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kernkamp, Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf, 
Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra (bij 
de punten 1 t/m 6) 

Secretaris: J.Middelburg 

l_j_ Notulen van_de_ vergadering_ van 15April 1953 

R e dactiewijzigingen 

Op blz 5, (punt 2 i), alinea 1, regel 3, ver
valt het woord "alleen". In de laatste alinea van dit 
punt, regel 3 van onder, wordt "waarom" gewijzigd in "waarop" 

Op blz__ll, wordt aan het slot van punt 13 het 
volgende toegevoegd;"Minister Van Thiel memoreert ten slotte, 
dat deze streefcijfers de visie van He Minister van Finan
ciën weergeven." 

Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Interpellatie-Gortzak inzake Bevrijdingsdag 

De Minister-President deelt mede 
Kamerlid Gortzak dezer-dagen ê"en interpell 
waarbij vragen aan verschillende Ministers 
gesteld. Spreker stelt voor, dat hijzelf e 
antwoord, mede namens de andere Ministers 
de scholen "betreft lijkt het spreker het b 
5 Mei dezelfde regeling wordt gevolgd als 
Minister Cals bevestigt dit. 'Minister geel 
de ambtenarenorganisaties afwijzend staan 
dachte in het vervolg op 5 Mei 's middags 
Spreker stelt voor vast te houden aan het 
Regering ter zake. De Raad verklaart zich 
en besluit, dat de Minister-Président mede 
Ministers de interpellatie zal beantwoorde 

, dat het Tweede-
atie zal houden, 
zullen worden 

en gezamenlijk 
zal geven. Wat 
este, dat voor 
vorig jaar. 
deelt mede, dat 

tegenover de ge-
door te werken, 
standpunt van de 
hiermede accoord 
namens de andere 
n. 

2 b._ Representatie 

De Minister-President heeft een uitnodiging, ge
richt _aan•de Ministerraad, ontvangen van de Stichting van 
de Stichting 1853-1953 voor de bijwoning van de herdenkings
bijeenkomst van het herstel van de bisschoppelijke hiërar
chie op 16 Mei te Utrecht. Afgesproken wordt, dat de Minis
ter-President zal antwoorden, welke Ministers deze uitnodiging 
zullen aanvaarden. 
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4, Wijziging van het KB van 19 Februari 1952, houdende aan-
wijzing van"̂ ['ê~goederen» voor welke de invoerbelasting 
wordTT ve"F5oogcT ("Ontwerp-besTüiIT 

5* Voorlopige in-werkingstelling van wijzigingen van het tarie: 
van" in'voer'rechten in verbanT"met de inwerkingtreding van 
Hê^ESST^ïi^w e r p-ïïë sïui^T 

6. Wijziging' van de Wet op de Ondernemingsraden betreffende 
verlenging van d"e~*termi3'n van instelling van öndernemTr [s— 
racTën rWê"tsö"ntwerp7 

7 

De punten 4 t/m 6 worden zonder discussie aanvaard. 

. De Franse protocollen "bij het EDG-verdrag (Brief van de 
~ Minister van Buitenlandse Zaken dd. Ï4~~A"pril 1953 nr 2800, 
met bijlagen) 

De Mini ster-President acht de aanvaarding van het 
protocol inzaïce arETEëT"Ï3,~"3at niet als een interpretatie, 
doch als een afwijking van de duidelijke tekst van het ver-

T~ l . yi drag moet worden gezien, een "bedenkelijk precedent. Hij wil 
/ /kd>t-tö<è<£l .geen stemming vragen, maar is er persoonlijk tegen.^Minister 
^Jf^/kftCLAi/4 Staf is het er mede eens, dat dit protocol de tekst van het 
kfy—I • -̂ -• j verdrag aantaste Hij acht het echter een verbetering, dat 

JM%4S]1£'/- fifor terwijl volgens het verdrag de commandant alleen kon beslissen 
Iy y j * s- y? deze thans gebonden zal L\ ja aan een uitspraak van de Raad 

fiC&fll0w£*l van Ministers. 
/jy /l-fótilf witS ^e ——— besluit na enige verdere discussie accoord 

/fte gaan met de ondertekening van de onderhavige protocollen. 
dltii £& jJ/^^/^ocr ondertekening verbinden de Regeringen zich, dat zij het 

^ s J/ft*// Qpmmissariaat in de aangegeven zin zullen instrueren; de 
[ £"&$ *%% ' ^^protocollen zullen daarom niet in de parlementen behoeven 

$41* jtêêtt/é/zcti. ^e wor^en goedgekeurd. Men zal deze alleen inlichtingen moeten 
^3'verstrekken. Minister Staf merkt op, dat in de Interimcommis-

sie van de EDG is afgesproken, dat de protocollen niet ge
publiceerd zouden worden; men zal echter in de Interimcom
missie moeten beslissen deze protocollen wel bekend te maken 

8_._ Verblijfsvergoedingen voor gehuwde militairen (Brief van de 
Minister van Oorlogeen van marine dd. 30 Maart 1953) nr 
374132, met ontwerp-beschikking) 

De Minister-President stelt naar aanleiding van 
klachten over"~d~e vele overplaatsingen bij het leger de 
vraag of daarbij niet enige beperking mogelijk is. Met be
trekking tot de onderhavige vergoeding gaat men er van uit, 
dat de militairen voor extra kosten komen; er wordt echter 
geheel voor hen gezorgd, terwijl specifieke uitgaven, die 
er zijn als zij thuis wonen, vervallen. Minister Staf merkt 
op, dat de vele overplaatsingen voor een groot deëT samen 
hangen met het nieuwe legerplan; men zal thans echter in een 
meer statische toestand komen. Als de militairen niet thuis 
wonen worden er kamers voor hen gehuurd, waarbij echter de 
maaltijden in de mess worden verstrekt en niets op hun kamer. 
De Raad verklaart zich vervolgens accoord met de brief van 
de Minister van Oorlog en van Marine. 


