
ZEER GEHï 
MINISTERRAAD 
Nr.1273 

Ex.nr, /Z. 

• Notulen van de vergadering 
gehouden op Dinsdag 26 Mei 1953 in de Trèveszaal, aan
gevangen des morgens te 11 uur en des middags voortgezet, 

De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel., Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kernkamp, Van de Kieft, Staf, Suurhoff. Van 
Thiel (Dij de punten 1 t/m 4 en punt 9), Witte 
en Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers Luns en 
Mansholt) 

Tevens zijn aanwezig(bij punt 9) de Algemeen 
Vertegenwoordiger van de Nederlandse Antillen 
Mr N.Debrot en de Algemeen Vertegenwoordiger 
van Suriname Dr R.H.Pos. 

Secretaris; J.Middelburg 

% a* Notulen van de vergadering van 11 Mei 1953 

Redactiewijzigin^en 

°P £iiL_2, (punt 1 a, 2°), regel 4, wordt "door 
kleine administraties" vervangen door "ten aanzien van be
paalde categorieën". Op regel 5 wordt "uit te voeren" ge-
.wijzigd in "te controleren".In punt 2 b, regel 8 van onder 
wordt tussen "het" en "optreden" ingevoegd;"karakter en het" 

Op blz 12,(punt 15), tweede volledige alinea, 
regel 4» wordt~TT'dTrect in Parijs reeds heeft gezien" ge
wijzigd in "daarna in Parijs.eerst gemerkt heeft." 

Op blz 13, punt 17, regel 4 van onder, vervallen 
de woorden "tot het besluit is genomen" en wordt "dat" 
gewijzigd in "totdat". Op de laatste regel van onder wordt 
"men" vervangen door"de Verenigde Naties". • 

Op blz 14, (punt 17), regel 1, wordt "heeft" 
veranderd in "^ëbTen". Op regel 2 wordt "men" vervangen 
door "zij", terwijl op regel 3 "weet" gewijzigd wordt in 
"weten". Op regel 6 komt na "dat" het volgende :"het staken 
van de rapportage over". Op regel 7 wordt "zijn" vervangen 
door "is". Na deze alinea, wordt de volgende nieuwe alinea 
ingevoegd; "Minister Beel acht commentaar en brief ten 
nauwste 'met elkaar verEönden en ontraadt mitsdien de brief 
afzonderlijk opnieuw discutabel te stellen." In de een na 
laatste alinea van dit punt, laatste regel, wordt "over de 
factoren" vervangen door "in verband met het zenden van een 
vertegenwoordiger naar de factorencommissie". 

i b. Notulen van de vergadering van 13 Mei 1953 

1 . Redactiewijzigingen 

Op blz 1, punt 1 a, 1°, regel 4 en 5, wordt "Mede 
ten gevolge van een wijziging in de boeking bij de Vennoot
schapsbelasting zou deze herziening" vervangen door:"Deze 
herziening zou". Op regel 7 wordt het gedeelte 'IDe indruk 
is echter" aldus gewijzigd; ",niettemin is hiervoor in het 
destijds opgemaakte belastingplan geraamd als budgetair 
verlies f.60 min. Daardoor is de indruk". 

f 
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dd.26-5-1953 

2_£j_ De melkprijs en de prijspolitiek 

Minister Suurhoff stelt naar aanleiding van de 
hogere prijzen voor"~^arwë~Tn de af te sluiten Internationale 
Tarweovereenkomst de vraag of bekend is wat dat voor in
vloed zal kunnen hebben op de broodprijs en op de kosten 
van levensonderhoud, mede in verband met de verhoging van 
de melkprijs-. De Minister-President merkt met betrekking 
tot de hogere melkprijs op,~ïïat "de Regering besloten heeft 
de melkprijs vrij te laten met de verwachting, dat de con
currentie prijsstijgingen zou voorkomen. Van tal van arti
kelen worden na afschaffing van de maximumprijzen door af
spraken van de producenten of handelaars de prijzen te 
hoog gehouden. Minister Zij Istra is van oordeel, dat in 
geval het vrijlaten van de prijzen alleen betekent, dat 
de belangencombinaties de prijzen opzetten, de Overheid 
twee wegen zal kunnen volgen nl de concurrentie stimuleren 
of met behulp van de kartelwetgeving de prijspolitiek van 
de belangencombinatie dporbreken. De Minister-President 
merkt op, dat in het geval van de melkprijs de IVM tol!-ver-
hoging heeft geadviseerd; er bestaat dus geen verplichting. 
Minister ZijIstra zegt, dat het nieuwe wetsontwerp op de 
economische" mecTëd"inging ook bevoegdheden geeft om daartegen 
op te treden. 

Minister Staf merkt op, dat de AVM zich weer 
sterker voelt. Een prïjsdrukkende mogelijkheid is invoer 
van ondermelk uit België, welke daar 20$ goedkoper is. 
Overigens acht spr-ker het advies van de AVM'wel ernstig, 
aangezien hij verwacht, dat men binnenkort opnieuw met een 
advies tot prijsverhoging zal komen. De Minister-President 
vraagt zich af of men niet weer tot een maximumprijs van 
melk zal moeten komen. Spreker stelt voor, da/t Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening en Economische Zaken samen 
een korte nota voor de vergadering van de REA van volgende 
week opstellen. Aldus wordt besloten. 

si. Aankoop van Zorgvliet 

$-r&*//£'f~1 ~~* Be Raad besluit' na een korte bespreking om - los 
jJ>' * / / .van een in de toekomst te nemen beslissing omtrent het al 

ttci. * /£tCU>^ of niet bouwen van een Koninklijk Paleis - Minister Beven 
0^ * te machtigen met de Amerikaanse Ambassadeur te onderhande

lt , len over de terugkoop van Zorgvliet op de grondslag van 
de vroegere koopsom tin dollars). 

3. Buitenlands beleid 

ry . st-Ct O-p-fö a. De Europese integratie (Zie notulen MR dd. 11 Mei 1953, 

/iu*t/'j<2 

punt-3~ DJ' 

2 ï < ^ ^ ^ A Minister Beven doet 
bespreking m Parijs. Bij deze 
hoeveel belang de amendementen 
tot de "bevoegdheden op eoonomi 
welke op de Ministersconferent 
zijn aangenomen. Voorts bleek, 
de opstelling waarvan eveneens 
eveneens van betekenis is gewe 
ad hoc zich op grond daarvan h 
vankelijke gedachte om de Euro 
overkoepeling van de KSG en de 
besprekingen heeft (behalve de 
zich verzet tegen deze enge co 

verslag van de ministeriële 
bespreking is gebleken van 
van Nederland met betrekking 
sche gebied zijn geweest, 
ie in Luxemburg indertijd 
dat de vragenlijst _ tot 
in Luxemburg was besloten -
est, aangezien de assemblee 
eeft los gemaakt van de aan-
pese Gemeenschap alleen een 
EDG te doen zijn. Bij de 
Beneluxministers) ook Bidault 
nceptie door er o.a. op te 
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wijzen, dat slechts 5$ van de artikelen van het ontwerp
verdrag over deze gês-pecialiseerde gemeenschappen gaan. 
Omtrent de verdere procedure is afgesproken, dat de Minis
ters op 12 Juni in Rome zullen bijeenkomen. Het is dan de 
bedoeling, dat in aansluiting aan deze bijeenkomst 
suppléants van de Ministers de onderhandelingen over de 
vorming van een Europese Gemeenschap zullen voortzetten; 
dit behoeft niet in' Rome, doch het is -ook mogelijk, dat 
de suppléants in Parijs vergaderen. Vervolgens zal een 
vergadering van de Ministers plaatsvinden op 10 Juli in 
Den Haag. Bij de- Ichange des vues hebben alle Ministers 
hét woord gevoerd. Spreker heeft alleen de punten van 
institutionele aard genoemd (welke indertijd in de Minis
terraad zijn besproken;1. Hij is niet ingegaan op details 
van de nota aangaande de economische kwesties. Wat de reis 
van de heren Linthorst Homan en Van der Beugel betreft 
merkt spreker op, dat hij geen gelegenheid had nog tevoren 
hierover in de Ministerraad te spreken. Deze reis is ech
ter alleen van informatieve aard. Zij hebben tot nu toe nog 
uitsluitend besprekingen in België en Luxemburg gehouden. 
Men zal moeten trachten bij de komende besprekingen een 
Beneluxstandpunt in te nemen, Het belangrijkste verschil
punt met België is^ dat Minister Van Zeeland een secessie-
recht in het verdrag opgenomen wil hebben. 

De Minister-President is van oordeel, dat deze 
zaak veel te TöêTangriJii is om accoord te gaan met het 
maken van bindende afspraken op de volgende conferentie. 
Daar komt bij, dat de desbetreffende ambtgenoten van 
Adenauer en De Gasperi afwijzend staan tegenover het doen 
van stappen om tot economische integratie te komen, zoals 
bij de besprekingen omtrent de landbouwintegratie is 
gebleken. Voordat men daarom'vaststelt hoe de instituti
onele kwesties zullen kunnen worden opgelost, zal Neder
land zekerheid moeten hebben over het bereiken van eco
nomische punten. 

Minister Beven acht daarbij de moeilijkste 
kwestie wat voor de Nederlandse Regering nog een voldoen
den waarborg is ten aanzien van de economische bevoegd
heden van de gemeenschap. Het is daarom goed, dat de 
tweede conferentie in Den Haag zal plaatsvinden. De 
Minister-Presidenx stelt voor in een volgende vergadering 
van de Ministerraad de zaken geheel door"te praten. Ook 
zal de samenstelling van de delegatie en de instructie 
daaraan nog nader moeten worden besproken. De Raad 
verklaart zich hiermede accoord. ~ 

De Minister-President heeft de Franse Ambassa
deur ontvangen ^e zamen mët de Fransman David, die een 
onderzoek in verschillende landen instelt naar de moge
lijkheden om de Atlartische gedachte meer bij de bevol
king te laten leven< Spreker stelt voor, dat de heer 
Eschauzier van Buitenlandse Zaken met andere Departementen 
zal bespreken wat aan de heer David terzake zal~kunnen 
worden medegedeeld. &frU<~ &~*V*Ï* /t&t^tZL. . 

ii. ïïil£iging_van_de_begroting van net Gemeentefonds voor 1952 
(.wetsontwerp; " ' 

Zonder discussi aanvaard, 
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