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Ex.nr./r£ 

\#4wp*&v>r,v' Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 

Notulen van de vergadering, 
• gehouden op Maandag 29 Juni 195 3 in de Tr&veszaal, aan-

\y J/j. ' • "7ji gevangen des morgens te 11 uur en des middags voortgezet. 

71 
Algera, Beel, Beven, De Bruijn, Cals, Donkers 
Van de Kieft, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van 
Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig zijn de 
Ministers Luns en Kernkamp wegens verblijf 
in het buitenland). 

Tevens is aanwezig .bij de punten 12 en 13 
Staatssecretaris Kranenburg 

Secretariss J.Middelburg 

ii Notulen van de vergadering van 22 Juni 1953 

Redactiewijzigingen '''?§>{ 

Op blz 3, punt 2 k, laatste regel, wordt "be
vestigend" gewijzigd in "dat hem daarover niets bekend is". 

°P fclz i3, (punt 16), wordt na de vierde volle
dige alinea de volgende alinea ingevoegd; 

"Minister Beel sluit zich aan bij het standpunt, 
dat Minister Van ThiëT~heeft uiteengezet; evenals Minister 
Mansholt ziet hij in het al of niet toelaten van de roulette 
geen principieel punt. Niettemin ondersteunt hij de gedachte, 
dat, bijaldien over deze kwesties bij enige leden princi
piële bezwaren bestaan, terzake geen stemming worde gehouden." 

2« Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Open brief van Nederlandse Vakcentrale 

De Minister-President deelt mede, dat een afschrift 
is ontvangen van een open Tarief van de Nederlandse Vakcentrale 
aan de Raad van Vakeentralen inzake de wering van deze orga
nisatie bij de verschillende vormen van overleg- over arbeids
voorwaarden enz. 

2 b. Kort bezoek van ZKH de Prins aan de Antillen 
HS~aa.""22~Juni 19537 Punt 2 17 

Zie notulen 

Minister Staf deelt mede, dat ZKH de Prins bereid 
is in de eerste, week van Augustus als Inspecteur-Generaal 
van de Marine een bezoek aan de Antillen te brengen, waar
bij hij het beeld zal onthullen, dat Nederland heeft ge
schonken. 

2c. Benoeming President Amsterdamse Gerechtshof 

' Minister Donker deelt mede, dat Mr Verdam met 1 
Augustus als President van het Amsterdamse Gerechtshof zal 
worden gepensionneerd; spreker stelt voor de oudste vicë-
president Mr Van der Does de Willebois voor een benoeming 
in zijn plaats voor te dragen. De Raad verklaart zich 
hiermede accoord. 
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6- Wijziging van hoofdstuk: V der Rijksbegroting vx>or 1953 
fWe t sonTïwé rp7~~ 

7. Wijziging, van de Middelenwet 1952 (Wetsontwerp) 

9. Vaststelling van het slot van de rekeniigen van Rijksont-
vangsTên~^n"~üitgaven over 195~ö (Wetsontwerp) 

10. Wijziging van het programma voor het examen akte handels-
Kennis "XOn^werp-ïïesIüitT"*" 

De punten 6 t/m 10 worden zonder discussie aan
vaard. 

11. Memorie van Antwoord inzake goedkeuring van het EDG—verdrag 
rBrïêT van ïïê~Minister vanTfüTTJënTan cEse"Ualcën ïïïïT 24 JünT 
1953, nr 76575, met bijlagen) 

Minister Van de Kieft stelt de vraag of het niet 
mogelijk is, dat de'ltinistë~rs iets meer tijd krijgen om 
de stukken te bekijken°, in de andere landen is men ook nog 
niet gereed. Minister Algera oppert de gedachte om de af
doening van de Memorie van Sntwoord te cëLegeren aan de onder
tekenende Ministers. Minister Beven antwoordt, dat het een 
gunstig effect zou hebben, als~men in Nederland voor de va-
cantie de goedkeuring van de Tweede Kamer zou hebben, an
ders zou in het buitenland de indruk kunnen ontstaan, dat ook 
Nederland terughoudend is. De ontwerp-Memorie van Antwoord 
is tevoren reeds uitvoerig met de betrokken Departementen 
besproken. De Minister-President merkt op, dat vrij sterk 
is toegezegd, d"at-clè~-raiEïTïc"â Te van het verdrag in de 
Tweede Kamer voor het reces zou worden behandeld. Als de 
Raad er thans geen beslissing over neemt, zal dit niet 
meer mogelijk zijn. Minister Staf acht deze zaak zo be
langrijk, dat men deze niet aan skele Ministers zal moe
ten delegeren. Spreker heeft waardering voor het snelle 
werk van Buitenlandse Zaken, waarbij de betrokken Ministers 
toch goed op de hoogte zijn gehouden. 

De Minister-President wijst er met betrekking tot 
de kwestie vansirTJa" van̂ ïïë̂ :; EDG-ve r drag met de Grondwet 
op, dat de zo juist afgekondigde wijziging van de Grondwet 
mede geïnspireerd is geweest door de indertijd voorbereide 
EDG. De "Regering heeft toen aan de Grondwetscommissie ad
vies gevraagd. Daarbij bleek, dat een belangrijk aantal 
leden van de Grondwetscommissie op het standpuntstonden, 
dat de EDG niet naast de Grondwet staat, doch in strijd is 
met de Grondwet. Men dacht daarbij o.a. aan bepalingen inzake 
de dienstplicht, de benoeming van officieren e.d., maar ook 
aan de hele opzet van de artikelen inzake de defensie. Nu 
vooral op grond van deze overwegingen het nieuwe artikel 
63 (60 c; in de Grondwet'is opgenomen, acht spreker het 
beter, ook om een discussie'met de Kamer hieromtrent af te 
snijden, dat in de Memorie van Antwoord wordt gesteld, dat 
voor goedkeuring van het verdrag een tweederden .meerderheid 
van de Kamer nodig zal zijn. Minister Beel is van oordeel, 
dat men een keuze moet maken uit twVe alternatieven bf het 
verdrag is'in strijd met bepaalde a*tikélen van de Grondwet 
of de Regering wijst strijd met de Grondwet af. M e n Zal niet 
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moeten spreken over strijd met de geest van de Grondwet. 
Minister Beyen oppert de gedachte om goedkeuring van het 
verdrag met tweederden meerderheid te stellen op grond van 
de mogelijkheid van strijd met de Grondwet. Minister Donker 
heeft "bezwaar zowel tegen een formulering van strijd met de" 
geest van de Grondwet als tegen de suggestie -van Minister 
Beyen, waarbij men dus tweederden meerderheid voor de goed
keuring verlangt om ten aanzien van de mogelijkheid van strijd 
met de Grondwet het zekere' voor het onzekere te nemen. 
Spreker acht het niet wenselijk op dergelijke wijze een 
precedent te scheppen? het is ook niet nodig, omdat gemak
kelijk enkele artikelen van de Grondwet zijn te vinden, 
waarmede het verdrag in strijd is. De Minister-President 
constateert, dat men het er over eens ïs, dat er stri"JcE 
is met de Grondwet. Hij stelt voor, dat de Ministers 
Beel en Beyen nog samen overleg over de tekst van de 
onderhavige passages (op "blz 7 en 8) zullen plegen. Aldus 
wordt besloten. (Zie vervolg in de Middagvergadering). 

De Minister-President schorst vervolgens de vergadering tot 
des middags 2 uur. 
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M I D D A G V - E R G A D E R I N G 

Memorie van Antwoord inzake goedkeuring van het EDG-verdra 
(Vervolg) 

De Minister-President heeft bezwaar tegen de voor
laatste alinea op blz.2. De Raad besluit deze alinea te 
schrappen; zo nodig zal de volgende alinea worden gewijzigd 
om een goede aansluiting te behouden. 

Minister Staf stelt voor op blz.14 in de voorlaat
ste alinea te lezen! "ien politiek-strategisoho on nilitair-
tcchnischc beslissing" in plaats van een "stratcgisch-politie-
ke beslissing", terwijl aan hot eind van do alinea "strategisch 
overleg" wordt gelezen in de plaats van "politiek-strategisch 
overleg". De Minister-President merkt met betrekking tot 
de eerste alinea van blz.15 op, dat hij op vragen van het 
Eerste-Kamerlid Gerretson in October op voorstel van Bui
tenlandse Zaken heeft geantwoord, dat "de Regering verdrags
matige zekerheid heeft, dat geen der bondgenoten afzonder
lijk vrede zal sluiten voordat het gehele grondgebied van 
het Koninkrijk in Europa (na een bezetting door een vijand) 
zal 'zijn bevrijd of teruggegeven". In deze zin zal de genoem
de alinea gewijzigd moeten worden. 

Minister Staf stelt voor als slot op blz.17 te 
lezen,dat "de omvang der' territoriale troepen ingevolge ar
tikel 15s lid 3» door de Regeringen der deelnemende landen 
in onderling overleg bepaald wordt". 

De Minister-President stelt voor het gestelde in 
de eerste alinea op blz. F 6 af te zwakken bv. door te zeg
gen, dat het nationale Parlement uiteraard niet meer dezelf
de invloed zal hebben als voor de totstandkoming van de EDG, 
maar hierbij toch nog een belangrijke rol zal blijven spelen. 

Minister Staf leest met betrekking tot blz. P 22 
en P 23 inzake de bezoldigingen een nieuwe tekst voor, •waar
bij meer op de vragen van de Kamer wordt ingegaan. De Mi
nister-President wijst er op, dat de bezoldigingen van offi
cieren in de andere landen in de regel hoger en die van on
derofficieren dikwijls lager dan die in ons land zijn. De 
Kamer verlangt van de Regering een uitspraak, dat Nederland-
co onderofficieren nooit een lagere bezoldiging zullen ont
vangen dan thans, doch spreker is van oordeel, dat dit al
leen mogelijk is„als alle bezoldigingen worden verhoogd en 
de bezoldigingen van de officieren dan bijzonder sterk. Men 
zal zich hierop nog niet moeten vastleggen. Mocht een deel 
van de regeling iets lager uitkpmen, dan zou wel een garan
tieregeling nodig zijn, dat de militairen individueel ten
minste behouden wat zij hebben. Tegenover de Kamer moet de 
Regering zich niet vastleggen. Minister Staf acht het wen
selijk de kwestie open te laten voor de mondelinge behande
ling. De Minister-President stelt voor een antwoord van de 
volgende strekking op te nemen; "Deze zaak leent er zich 
niet voor om in zes parlementen toezeggingen te doen". Mi
nister Staf zal gaarne nog eens na de vergadering zijn stuk
ken op dit punt nagaan. Spreker stelt voor, op blz.F 23 in 
de tweede zin de woorden "minder gewenst" te vervangen door 
"bezwaarlijk" en de rest van de zin te schrappen. Voorts 
ware in de volgende zin de woorden "alle" en "tot het hoog
ste niveau" te schrappen. De Raad verklaart zich hiermede 
accoord. 

Minister Staf merkt met betrekking tot blz.A 9 
laatste alinea o |j dat men met het verlangen van openbare 
aanbesteding voorzichtig moet zijn in verband met de kans 
°P Prijsverhoging van de artikelen, waarvan bekend wordt, 
dat de inschrijving wordt geopend. Voorts stelt spreker in 
plaats van de tweede alinea op blz. A 17 (inzake de natio-
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naliteit van de deskundigen voor de behandeling van vraag
stukken zoals de standaardisatie) een gewijzigde tekst voor. 
De Minister-President acht de tekst op blz.A 17 ook wel be
zwaarlijk. Minister Zijlstra zal de aangeduide passages op 
de blz. A 9 en A 17 nog eens nagaan. 

Minister Staf merkt op, dat de tekst in de voor
laatste alinea van blz. A 31 in strijd is met de instructie 
aan de Nederlandse Delegatie. Volgens deze' instructie zou
den onder artikel 107 alleen zuiver militaire goederen val
len, terwijl goederen voor zowel militaire- als civiele 
doeleinden er buiten zouden worden gehouden. De Minister-Pre
sident is eveneens van oordeel, dat deze passage voorzich
tig zal moeten worden gesteld. Minister Staf stelt voor, 
dat Economische Zaken dit punt nog eens nagaat. De Raad be
sluit aldus en verklaart zich, nadat nog enkele redactie
wijzigingen zijn aangebracht, accoord met de Memorie van 
Antwoord. 

(JJV p-pif-A2, Degering van Nederlandse troepen in Duitsland (Nota van de 
v V jèfÏJ/M±n±stev v a n Oorl°ë dc?° 25 Juni 1953, nr A 309) 

/ JUlUs/' ~ De Minister-President herinnert er aan, dat in een 
vroeger stadium de Ministerraad -'reen bezwaar had tegen le
gering van Nederlandse troepen in Duitsland, indien hiervoor 
geen investeringen worden gedaan. Spreker is van oordeel, 
dat ten behoeve van de bouw van kazernes e.d. ook geen voor
financiering door Nederland moet plaatsvinden. Minister \ 
de Kieft heeft tegen de nota hetzelfde bezwaar. Daarbij 
komt nog het speculatieve element van het aantal Nederland
se militairen, dat er voor legering in Duitsland zal zijn. 
'.'enslotte informeert spreker of men met betrekking tot de 
kosten van huisvesting, toelagen enz. niet voor verrassingen 
komt. 

Staatssecretaris Kranenburg merkt in zijn antwoord 
op, dat men bij de Duitse Regering grotere medewerking heeft 
aangetroffen dan werd verwacht. Men is thans in het stadium 
gekomen, dat regelingen zouden moeten worden getroffen. Spre
ker zal niet voorstellen af te wijken van het vroegere be
sluit van de Ministerraad inzake de investeringen. Wat het 
aantal manschappen betreft maakt het nieuwe legerplan, waar
bij om de twee maanden dienstplichtigen worden opgeroepen, 
een nauwkeuriger raming van het totaal aantal manschappen 
onder dienst mogelijk dan vroeger. Voorts meent spreker, 
dat de kosten niet sterk van de ramingen zullen afwijken. 
Wat de passage in de nota inzake de woningbouw in Nederland 
aan de grens betreft, twijfelt spreker er aan of daarmede de 
juiste oplossing voor de handhaving van de gezinsband wordt 
bereikt. Ten aanzien van deze woningbouw zal men geen beslis
sing moeten nemen voor er meer zekerheid is over het blijven
de karakter van de legering in Duitsland, bv. door de tot
standkoming van de EDG-. 

Minister Staf voegt hieraan toe, dat de legering 
van Nederlandse troepen in het onderhavige gebied van belang 
is, omdat ze daar ook een operationele taak krijgen. Boven
dien zit men in Nederland met de oefenterreinen geheel vast. 
Zodra een meer blijvende regeling (bv. in EDG--verband) is 
bereikt, zal men ook ten aanzien van de handhaving van het 
gezinsverband tot een permanente oplossing" moeten komen. 

Minister Witte is van oordeel, dat de bouw van een 
beperkt aantal woningen, benodigd voor é-è gezinnen van mili
tairen, die over de Duitse grens gelegerd worden, ook thans 
geen bezwaar zal opleveren, indien de se over enkele grens-
plaatsen worden verspreid. 

De Raad verklaart zich vervolgens accoord met de on
derhavige nota, behoudens de voorfinanciering door Nederland. 
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