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Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 13 Juli 1953 in de Trèveszaal,aangevan^ ;n 

morgens te 11 uur en 's middags voortgezet 

De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Deel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Van de Kieft, Staf, Suurhoff, Van TMel, Witte 
en Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers Kernkamp, 
Luns en Mansnolt wegens verblijf in het buiten
land) 
Secretaris; J.Middelburg 

1. Notulen van de vergadering van 6 Juli 1953 

a^ Redactiewijzigingen 

Op blz.4, punt 2 1, een na laatste regel, wordt "het 
standpunt inneemt" gewijzigd in; "na overleg met zijn ambtge
noten, gezien het in soortgelijke aangelegenheden algemeen 
gevoerde Regeringsbeleid, het standpunt heeft moeten innemen," 

Op blz.6, punt 3 f, alinea 1, regel 7, wordt tussen 
"bepaalde" en "catastropheformule" ingevoegd; "vorm van een". 

Op blz.11, (punt 12), eerste volledige alinea, wor
den de laatste twee regels aldus gelezen; "met een ander doel 
dan de regeling van de bouwnijverheid niet juist. Indien de 
desbetreffende aangelegenheden op zichzelf geregeld moeten 
worden zouden hiervoor speciale wetten in het leven moeten wor
den geroepen-r"In de tweede alinea, regel 4 van onder wordt 
"Zodra" gewijzigd in "Voorzover", terwijl aan het slot van de 
laatste regel wordt toegevoegd; "hetgeen spreker echter onuit
voerbaar acht". In de laatste alinea van deze bladzijde, regel 
3, köp.t in de plaats van "wettelijke regeling" het woord "bouw-
volumebeheersing". 

Op blz.12, (punt 12), derde volledige alinea, regel 
1 t/m 3, wordt het gedeelte "niet het......t/m......teeft ge
nomen" gewijzigd in "de tegenwoordige methode van de ordening 
van de ziekenhuisbouw niet heeft uitgevonden." In de laatste 
alinea van dit punt, regel 2, wordt voor "contingenten" inge
voegd; "op dit ogenblik toegewezen". 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 3 d(Inlichten van Minis
terraad over Nieuw-G-uinea) 

Minister Beel deelt mede, dat de 
agrarische commissie naar Nieuw-Guinea en 
gevloeid uit wat is medegedeeld in de Memorie van Antwoord 
met betrekking tot de begroting van Overzeese Rijksdelen. Spre
ker verstrekt vervolgens omtrent deze commissie nog enige in
lichtingen. 

uitzending van een 
Australië is voort-

2_. Ingekomen stukken en mededelingen 

a_* Decoratie 

De Raad verklaart zich accoord met de voordracht tot 
benoeming van Prof.Dr R.H.Woltjer tot Commandeur in de Orde 
van Oranj e-Nassau. 

\\U 

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 398
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S00234



ZEER GEHEIM -7- lüniaterraaa 
dd„13-7-1953 

deze kwestie beziet. Daartoe zou spreker een ambtenaar van 
Binnenlandse Zaken kunnen ontvangen, die vervolgens een rap
port voor Minister Beel zal kunnen opstellen. De Minister-
President acht het niet bezwaarlijk, dat als de Duitsers een 
concentratie tot stand brengen en de kosten daarvan betalen, 
hiervoor toestemming wordt gegeven. Spreker stelt voor, dat 
Binnenlandse Zaken deze kwestie nader beziet. Aldus wordt 
besloten. 

3. Buitenlands beleid 

a. Goedkeuring van het EDG— verdrag (Zie notulen MR dd. 6 Juli 
~ T§53, punTTVJ" ~~ 

Minister Beyen zal nog een verslag rondzenden over 
zi.jn bespreking. met"~het Seniorenconvent en de Commissie 
van Voorbereiding van • het EDG-verdrag. De vergadering 
was het er over eens, dat het wenselijk is het goedkeurings-
ontwerp voor het reces te behandelen. Er zijn echter nog een 
zestal punten, waarover men gaarne voor de openbare behande
ling opheldering wilde hebben (op welke punten bestaat strijd 
met de Grondwet en op welke punten twijfel dienaangaande; 
-wat is het karakter van de Franse protocollen, in het bijzon
der betreffende artikel 13? welke zijn de consequenties van 
artikel 38 van het EDG-verdrag inzake opstelling van een con
stitutie voor een Europese Gemeenschap? welke zijn de finar-
cie'le consequenties van de salarissen en welke gevolgen kan 
dit hebben voor de aanschaffing van materieel; op welke wijze 
wordt in het verdrag de taak van de marine gerespecteerd; 
vraag aan de Regering om toe te zeggen, dat de Kamer tijdig 
wordt ingelicht over te nemen beslissingen, waaromtrent uni
formiteit in de Raad van Ministers is voorgeschreven). 

De Mini s t er-Pre si den t is van oordeel, iat de Rege
ring de gevraagde Toe wegging niet kan doen; als supranationale 
organen willen kunnen werken.zal het niet mogelijk zijn de 
Tweede en de Eerste Kamer "tijdig" d.w.z. vooraf in te lichten. 
Minister Be_el ontraadt in concreto aan te duiden met welke 
artikelen van de Grondwet strijd bestaat. De Minister-President 
is het hiermede eens; men zou wel op de gehele afdelTng van 
de defensie kunnen wijzen. De Raad besluit na enige verdere 
discussie, dat de Minister-President en de Ministers Beyen 
en Staf aan de bespreking met de Kamercommissie op Woensdag
morgen zullen deelnemen. 

3 b. .Benelux (Zie notulen MR dd. 6 Juli 1953» punt 3 f) 

De Minister-President deelt mede,, dat bij de in
formele Ministersbijeenkomst in Luxemburg is afgesproken, dat 
een formele Ministersconferentie zal worden gehouden op 24 
(en eventueel 25) Juli in Den Haag, nu er meer kans op is, dat 
dan een overeenkomst kan worden bereikt. Intussen ziji Brouwers 
en Snoy tot de conclusie gekomen, dat op de komende conferen
tie het best alleen zal worden gesproken over een catastrophe-, 
clausule voor de nijverheid en het interparlementaire orgaan, 
terwijl het dan wenselijk zal zijn in September een nieuwe 
Ministersconferentie te houden over onderwerpen op een breder 
terrein. Wat de eerstvolgende conferentie in Den Haag be
treft bestaat de gedachte, dat behalve de Minister-Presidenten 
en de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, 
ook die van Financiën zullen deelnemen, maar aangezien Minis
ter Mansholt met het oog ap de arbitrageclausule ook prijs-
stelt op deelneming zal nög nader moeten worden nagegaan of 
de Ministers van Landbouw er ook bij zullen zijn. 


