
/ 

MINISTERRAAD 
Nr.1266 

Ex.nr. /Z 

fj/tosth ' Notulen van de vergadering 
, - _4. gehouden op Maandag 11 Mei 1953? in de zaal van Justitie, 

't/Cil4A^<ZcA aangevangen des morgens te 11 uur en des middags voortgezet 

Aanwezig; De Minister-President Drees en. de Ministère 
t •/ P Algera, Beel, Beyen (alleen hij de morgenver-
V*/. Acy gadering), De Bruijn. Cals, Donker (alleen bij 

(// . -t *A/f de morgenvergadering), Kernkamp, Van de Kieft, 
P&éP&W' Staf, S uurhof f, Van Thiel en V/itte (Afwezig 

zijn de Ministers Luns, Mansholt en Zijlstra) 

Voorts zijn aanwezig;Dr Pos en Mr Dehrot hij punt 17 

Secretaris; J.Middelburg 

1 a. Notulen van de vergadering van 27 April 1953 

1°^ Redactiewijzigingen 

Op blz__4_, punt 2 h, alinea 2, laatste regel, ver
valt het woorü rreeds!i en wordt !,hehhen" veranderd in "zuller 

Op hlz_i6, punt 3? alinea 2, laatste twee regels, 
vervalt :'(in elk gi"val tot midden 1955 );'• 

Op hlz_9, (punt 12), alinea 1, regel 7 van onder, 
wordt tussen ^ T e 7 7 en ^mededeelde" het volgende ingevoegd; 
"niet onhoopvol was en vroeger reeds als zijn opvatting". 

Op blz 10, (punt 12), alinea 2, regel 3, wordt 
na "New-York" het~volgende ingevoegd:"nu eenmaal". Op regel 
4, komt na "secessie" de volgende passage;",hetgeen bepaald 
onaanvaardbaar bleek, Ook voor de Nederlandse Antillen is een 
recht van secessie, hoe dan ook uit het Statuut afgeleid, 
inacceptabel. De nieuw gekozen oplossing lijkt daarentegen 
niet onaanvaardbaar voor Suriname." Op regel 5, wordt tussen 
"nota" en "beter" ingevoegd;"ook z.i." 

Op blz 12, punt" 16, alinea 1, regel 3, wordt ''ter 
beperking" vervangen door "tot ordening"e Op regel 4, word"'; 
na "scholen" het volgende ingevoegd: "indien zowel de arbeiusir 
markt als het kapitaal als de bouwmaterialen geen belemme
ring vormen om de ontworpen plannen te verwezenlijken. In 
alinea 3, regel 3 van onder, komt tussen "dat" en "wordt 
nagegaan" het woord "eerst". Aan het slot van de laatste zin 
wordt het volgende toegevoegd:"voordat heloten wordt de 
Wederopbouwwet terzake niet meer te hanteren". Na deze alinea 
komt de volgende nieuwe alinea: 

"Minister Witte wijst er op, dat de door hem be
doelde bouw niet concurreert met de woningbouw. Indien het 
woningbouwprogramma zou worden verhoogd tot 75«000 a 80,000 
woningen zou deze concurrentie wel ontstaan. In dat geval zov 
ter handhaving van het evenwicht op de bouwmarkt een zekere 
ordening van de z&kenhuis- en scholenbouw door het verstrek
ken van 'prioriteiten wel verantwoord zijn." 

"L-z. Opmerking naar aanleiding van punt 13 (Interimregeling 
z lik t ekö s"t en~"amb t enar ê"n"3 ~ 

Minister Seel deelt mede, dat hem nader is gebleken, 
dat vorig jaar in dë' Ministerraad was besloten, dat tegen
over de ziektekostenuitkering zou worden verlangd, dat de 
ambtenaren bij een ziekenfonds of anderszins tegen ziekte
kosten verzekerd zijn. Daarop is nader besloten wegens de 
administratieve moeilijkheden een dergelijke voorwaarde 
voor 1952 niet te handhaven. Ook thans worden als bezwaren 
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Voor ae punten 2 c t/m 2 n zie miaaagvergaaering. 

3• Buitenlands "beleia 

a. Ministersconferentie Raad van Europa 

Minister Beven doet in het kort verslag van ae 
"bijeenkomst van ae Ministers van ae landen, welke in ae 
Raad van Europa zijn vereniga.' 

/ ? - /\_—^3 "b. Europese politieke integratie (Brief van ae Minister 
rCCL C^TJCCir~ van~Büxtenïanïïse~Zaken dd. 7 Mei 1953, nr 34-31, met 

Atyf/r)Q, &C*- *i Minister Betren, deelt ter inleiding mede, dat men 
J 2CC aan Duitse en Italiaanse zijde de neiging heeft om de ver-

JbotA*1* ^ gadering van 12 Mei in Parijs op te vatten als de conferen
tie, genoemd in artikel 38 van het EDG-verdrag? de vier an
dere landen nemen dit standpunt echter niet in. Het zal dan 
een vergadering worden ter vaststelling van het tijdstip 
van bedoelde conferentie, van wie er heen zullen gaan en 
ter regeling van het contact met de Assemblee ad hoc. Spreker 
verwacht, dat op deze vergadering geen standpunt zal worden 
ingenomen ten aanzien van de zaak zelf en dat ook niet over 
het Nederlandse plan gesproken zal worden. Het nieuwe 
Nederlandse memorandum is ingediend om het initiatief in 
handen te houden. Behalve over de vaststelling van de pro
cedure zal een échange de vues worden gehouden, bv over 
institutionele kwesties, waarbij van Nederlandse kant de 
punten kunnen worden genoemd, welke zijn vermeld in de 
notulen van de Ministerraad van 29 April 1953. Spreker heeft 
het wenselijk gevonden een verdragtekst te laten maken voor 
het geval de Regering te eniger tijd voor het punt komt te 
moeten zeggen, dat Nederland niet meedoet tenzij deze ver
dragtekst wordt aanvaard. Het is dus niet sprekers bedoeling 
deze tekst ter tafel te brengen, doch hij wil, als men vraagt 
wat wij met de memoranda bedoelen, kunnen zeggen, dat dit 
onze bedoeling is. Men zal van Nederlandse zijde met deze 
artikelen voorzichtig moeten zijn, omdat van andere zijde 
getracht zal kunnen worden de artikelen zoveel mogelijk uit 
te hollen. Als saillante punten noemt spreker de lengte van 
de overgangstermijn| deze zal minimaal vijf en maximaal 
tien jaar kunnen bedragen. 2e lengte van deze termijn hangt 
ook samen met de scherpte van de clauses de sauvegarde. 
Andere punten zijn de overgangstermijn van zes jaar, die in 
het ontwerp-verdrag is genoemd, waar spreker zich tegerjgekeerd 
heeft; de vraag'of hot gehele plan van de geleidelijke afschaf
fing van de tarieven en contingenteringen reeds in het trac-
taat moet worden neergelegd dan wel de termijnen in het ver
drag en de uitwerking in latere overeenkomsten; de vraag of 
een gekwalificeerde meerderheid nodig is voor verwerping van 
de clauses de sauvegarde. 

De Minister-President acht het moeilijk de economisch 
punten te bespreken nu de Ministers Mansholt en Zijlstra afwe
zig zijn. Spreker vindt de artikelformulering niet slecht," 
doch deze houdt nog geen waarborgen i;.i> In de Raad van Minis
ters (van zes landen) is de gewone meerderheid ook de twee der
den meerderheid. Blijkens artikel C zou het Executief Orgaan 
een algemeen programma voor de afschaffing van tarieven en con
tingenteringen moeten vaststellen, dat aan het parlementair or
gaan ter goedkeuring zal moeten worden voorgelegd. Spreker ver
wacht echter, dat een dergelijk programma niet tot stand kan 
komen langs deze weg, o.a. omdat diverse landen het niet willen 
en de vereiste meerderheden in Kamer en Senaat niet "zouden wor
den verkregen. Essentieel is daarom een garantie, dat :\ 
wordt vastgelegd, dat als de Tariefgemeenschap niet li .aru 
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noemde weg tot stand komt "binnen een periode van bv vijf of 
tien jaar de onderlinge tarieven en contingenteringen weg
vallen. Minister Beyen is het er mede eens, dat een derge
lijke garantie nodig is. 

De Minister-President meent vervolgens, dat het 
voor de vergadering van 12 Mei wel een "belangrijk punt is of 
men steeds de Commissie ad hoc hij de besprekingen wil be
trekken. Blijkens een recent telegram zou de Duitse Regering 
willen, dat het ontwerp-verdrag opnieuw door de Commissie 
ad hoc verder zou worden behandeld aan de hand van opmer
kingen van de Ministers. Spreker acht deze procedure onaan
vaardbaar. De Regeringen hebben een eigen verantwoordelijk
heid bij de behandeling van deze zaak; door aanvaarding van 
het Duitse denkbeeld zou men echter een verwarring van de 
verantwoordelijkheden krijgen. 

Minister Van de Kieft is het er mede eens, dat 
men de terreinen van de Regeringen en de parlementariërs uit 
elkaar zal moeten houden. Spreker begrijpt voorts, dat Mi
nister Beyen behoefte heeft aan het nieuwe memorandum, doch 
hij waarschuwt met nadruk tegen de indiening van de ontwor
pen artikelen; deze zal men eerst door experts nauwkeurig 
moeten laten nagaan. 

Minister Staf heeft tegen de uitwerkingen in de 
artikelen A t/m H niet hetzelfde bezwaar als Minister Van 
de Kieft. Men zal echter toch hiermede moeten oppassen; deze 
artikelen houden het gevaar in, dat men bij de onderhande
lingen niet neer vooruit kan. Overwogen zou daarom kunnen 
worden deze opzet uit te breiden met artikelen I, J enz, waar
in alleen wordt aangegeven welke zaken nog open zijn. Spre
ker is er geen voorstander van dat het ontwerp-verdrag ver
der in de Commissie ad hoc wordt behandeld. Indien dit toch 
het geval zou zijn, zullen de Nederlandse leden van deze com
missie de nadere concretisering van de Nederlandse memoranda 
in de vorm van artikelen kunnen behandelen. 

Minister Beel sluit zich bij de opmerkingen van 
de Minister-President aan. Spreker verwacht, dat de tegenstel
lingen tussen de zes landen te groot zijn, zodat van een 
oplossing van de vele moeilijke vraagstukken met deze zes 
partners laigs de weg van het ontwerp-verdrag weinig terecht 
komt. Spreker acht het wenselijk, zodra de Ministers Mansholt 
en Zijlstra terug zijn, dat de Raad zich bezighoudt met de 
concretisering en invoeging van de economische artikelen in 
het ontwerp-verdrag. Men zal voorts een weg moeten zoeken hoe 
een verbinding met de commissie ad hoc kan worden gelegd, 
waarbij het zwaartepunt komt te liggen bij de legeringen. 

Minister Beyen staat met de Ministers Bidault en 
Van Zeeland op het standpunt, dat men het Duitse denkbeeld 
inzake de verdere behandeling van het ontwerp niet moet aan
vaarden. Men zal echter de commissie ad hoc, welke ouderlijke 
; trots heeft voor het ontwerp-verdrag, niet voor het hoofd 
moeten stoten. Men zou de commissie ad hoc voor de openings
vergadering kunnen uitnodigen en vervolgens in afdelingen 
kunnen gaan, waarbij geen parlementariërs aanwezig zijn. 
Als de Regeringen dan tot voorlopige conclusies zijn gekomen, 
zou overleg met de commissie ad hoc mogelijk zijn. De Minis
ter-President ziet als hoofdzaak, dat de Regeringen vrijheid 
zullen hebben om samen te overleggen zonder de commissie ad. 
hoc. 

Minister Beyen merkt vervolgens met betrekking tot 
de economische artikelen op, dat men hierin zo ver mogelijk 
zal moeten.gaan, aangezien men bij de onderhandelingen wel wa
ter in zijn wijn zal moeten doen. Spreker heeft de indruk, 
dat Nederland het enige land is, waar iets aan de ingewik
kelde vraagstukken van deze economische integratie wordt ge
daan. 
Voor de punten 3 c t/m 12 zie Middagvergadering. _5_ 


