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Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 3 Augustus 1953 in de Trèveszaal, aange

vangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

VU4UA.Ï Aanwezig De Minister-President Drees en de Ministers Beel, 
De -Bruijn, Cals, Van de Kieft, Duns (alleen bij de 
morgenvergadering ), Staf, Suurhoff,. Witte (alleen 
bij punt 12) en Zijlstra. (Afwezig zijn de Ministers 
Algera, Beyen, Donker, Kernkamp, Mansholt en Van 
Thiel) 

Secretaris; J.Middelburg 

Notulen van de vergadering van 27 Juli 1953 
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Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Afwezigheid van Ministers 

De Minister-President deelt mede, 
bij de aankomst van de eerste helicopter in Rotterdam aanwezig 
is, maar Voornemens is 's middags nog in de Ministerraad te 
komen. Voorts zal nog nagegaan moeten worden of het permanen
te Koninklijke Besluit inzake vervanging van Ministers in de 
komende vacantieperiode voldoende is. 

2_b. Rapport Commissie Achterstallige Betalingen 

De Minister-President 
gang van zaken met betrekking t 
Achterstallige Betalingen. Dit 
vorige jaar uitgebracht, terwij 
dat een nota hieromtrent voor 1 
Aangezien het ambtelijk overleg 
thans de Ministerraad nauwelijk 
deze belangrijke aangelegenheid 
er op aan, ook voor ^e'Minister 
handeling van dergelijke zaken 

wijst op de onbevredigende 
ot het rapport van de Commissie 
rapport is in December van het 
1 aan de Kamer is toegezegd. 
September zal worden ingediend. 
nog niet is beëindigd, zou 
s nog gelegenheid hebben om 
te bespreken. Spreker dringt 
raad voldoende tijd voor de be
te laten. 

2 c. De watersnood en de giften uit het buitenland (zie notulen 
MR dd. 13 Juli 1953, punt 2 h) 

De Minister-President herinnert er aan, dat Buiten
landse Zaken een nota zou indianen betreffende een herinnerings
teken voor de steun, die .het buitenland bij de watersnood heeft 
verleend. Minister Luns zegt toe dit te zullen nagaan. 
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>3 h. De Europese Gemeenschap' 

jbt*yf. ^wS3. Minister Staf wijst 'op de mogelijkheid, dat Adenau-
;'er in Baden-Baden een communiqué inzake de Duitse eenheid 
zal indienen, dat dan bij de Duitse verkiezingen een rol 
zou kunnen spelen. Van Italiaanse zijde zal hiertegen geen 
tegenstand zijn te verwachten, doch spreker vraagt zich af 
of de Fransen zich er wel tegen verzetten zullen. De Minis
ter-President heeft de indruk, dat Bidault, indien de EDG en 
dé EG maar niet tot stand komen, 'elke verklaring over de 

| eenheid van Duitsland zal willen geven. 
Minister Luns oppert de gedachte aan Adenauer 

te vragen wat eigenlijk de "bedoeling is als men over herstel 
'van de Duitse eenheid spreekt. De Mini ster-President merkt 
op, dat inschakeling van Oost-Duitsland hij de westelijke 

I verdediging voor Rusland onaanvaardbaar zal zijn; dan zou 
hereniging van Duitsland dus niet zonder oorlog mogelijk zijn* 
Indien de Duitse eenheid tot stand zou komen en dat land vrij 
zou zijn te bepalen aan een internationaal verdedigingssysteem 
mee te werken, dan zou spreker tegen opneming in de EDG zijn; 
het verenigde Duitsland zou dan wel in de NATO kunnen worden 
opgenomen. In Baden-Baden zijn deze vraagstukken echter niet 
aan de orde, doch alleen de kwestie van de Europese Gemeen
schap. Besloten wordt in een telegram aan Minister Beyen 
mede te delen, dat de Raad op het standpunt staat, dat van 
Nederlandse zijde in Baden-Baden niet aan verklaringen om
trent de Duitse eenheid of de opneming van een verenigd Duits
land in de EDG kan worden meegewerkt. 

3 i» Nederlandse ambtenaren bij organen in Parijs 

Zie middagvergadering. 

_4« Wijziging van de begroting van het Staatsvissershavenbedrljf 
te IJmuiden voor 1952 (Wetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 

5.» Wijziging van hoofdstuk IX B der Rijksbegroting voor 1953 
(Wetsontwerp) 

De Raad verklaart zich na een korte bespreking met 
dit wetsontwerp accoord. 

§L' Wijziging van het besluit op'vaste melkproducten (Warenwet) 
(Ontwerp-besluit) 

2° Uitbetaling bijslag aan ongevallenrentetrekkers, woonachtig 
in het Groothertogdom Lu. emburg (Ontwerp-besluit) 

De punten 6 en 7 worden zonder discussie aanvaard. 

§.' Wijziging van de hoger-onderwijswet en de wet tot regeling 
van het hoger landbouwonderwijs (Wetsontwerp) 

Minister Beel stelt voor aan de considerans oen 
corgreter inhoud te geven door te vermelden, dat het maximum 
voor beurzen uit de wet wordt geschrapt. Minister Cals zegt 
toe de considerans te zullen aanvullen. De Raad verklaart 
zich overigens accoord met het wetsontwerp. 


