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\#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. 

/M. 
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Ook al is de kwestie van het gebruik van auto's in de Rijks
dienst zakelijk niet meer zo belangrijk, het is toch nood
zakelijk hieraan aandacht te geven, mede uit tactische over-

/JA/wegingen. Hij stelt voor, dat Financiën, Verkeer en Water-
1 staat en Binnenlandse Zaken deze- kwestie nog eens onder og| 

U/ yi zien. Aldus wordt besloten. en 

16. De Europese integratie (Brieven van de Minister van Buiten
landse Zaken en de Minister zonder Portefeuille Luns dd. 12 
Juni respectievelijk nr 4487 en 4502, met bijlagen en brief 
van de Minister van Buitenlandse Zaken dd. 26 Juni 1953? met 
bijlagen) 

Minister Beyen stelt voor alleen over de economi
sche artikelen te spreken, aangezien men nog niet toe is aan 
vaststelling van de instructie voor de delegatie. In de 
economische artikelen wordt voorts ' verwezen naar een proto
col, dat ook nog niet in concept gereed is. In de Advies
commissie bestaat overeenstemming over de artikelen met uit
zondering van artikel G. Te dien aanzien is van de zijde van 
Financiën voorgesteld de taak van het Fonds te beperken tot 
steun aan het bedrijfsleven, dus met litsluiting van vage 
doeleinden zoals conjunctuurbestrijding. Voorts blijkt Fi
nanciën voorstander er van het recht om belastingen te hef
fen vijf jaar uit te stellen. Daartegenover wordt gesteld, 
dat ten aanzien van de begroting van het Fonds unanimiteit 
nodig is en dat het geen zh heeft de mogelijkheid van belas
tingheffing vijf jaar uit te sluiten. 

De Minister-President vraagt zich af, nu er nog 
geen ontwerp-protocol is of het juist is de onderhavige ar
tikelen reeds aan de andere landen te zenden, te meer omdat 
van Nederlandse zijde wordt verlangd, dat deze artikelen in 
het verdrag c.q. een protocol bij het verdrag worden opgeno
men. K U I 

Minister Van Thiel merkt met betrekking tot arti
kel A op, dat het doel is verhoging van het levenspeil. Mi
nister Beyen zal nagaan of dit in de tekst meer geaccentueerd 
kan worden. 

Minister Suurhoff is voor een niet te beperkte taak 
van het Fonds, bedoeld in artikel G. Als er vrij personen
verkeer komt, zal bij emigratie van Nederlanders naar Frank
rijk het Fonds steun moeten kunnen verlenen. Minister Van 
de Eieft ziet als moeilijkheid van het voorgestelde Fonds, 
dat men niet weet, waarvoor het zal worden gebruikt. Het 
lijkt spreker voorts goed de belastingheffing voorlopig uit 
te stellen. De Minister-President merkt op, dat de vraag van 
de belastingheffing niet in deze artikelen wordt geregeld. 
Minister Mansholt acht het wenselijk, dat men de taak van 
het Fonds niet \. zalbeperken tot steun aan het bedrijfsle
ven. Minister ZijIstra staat op het standpunt, dat in geval 
buitenlandse middelen (bv, van Amerika) door de EG worden ont
vangen, deze via het Fonds zullen kunnen worden geleid. Ten 
aanzien van de kwestie van de belastingheffing is spreker 
het eens met Minister Beyen. Spreker is geen tegenstander 
van een gemeenschappelijke belastingheffing door de EG; bij 
de EDG ligt deze kwestie anders. 

De Minister-President ziet het Fonds en de belas
tingheffing niet als onafscheidelijk aan elkaar verbonden. 
Afgezien van het Fonds zullen er nog inkomsten en uitgaven 
zijn, waarbij de heffing van belastingen een rol kan spelen. 
Spreker heeft wel bezwaar tegen de gedachte het Fonds te 
voeden met de opbrengst van een exportheffing. Minister Beyen 
acht het begrijpelijk, dat men wat de belastingheffing be
treft ten aanzien van de EDG een ander standpunt inneemt dan 
in het onderhavige geval. Spreker is het er mede eens, dat 
de belastingheffing in een ander vlak ligt dan het Fonds; de 
belastingheffing is ook in het ontwerp-statuut van de 'Assem
blee ad hoc opgenomen. De Raad verklaart zich overigens met 
de economische artikelen accoord. -13-


