
MINISTERRAAD 
Nr.1336 

Ex. nr. /2. 

Ac&tk 
Notulen van de vergadering 

0L#rt-gehouden op Maandag 28 September 1953,in de Trèveszaal, 
aangevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

nwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Donker, Kernkam] 
Van de Kieft, Mansholt, Staf (bij de punten 
1 t/m 7 en 13), Suurhoff, Van.Thiel (bij de 
punten 1 t/m 8 en 13), Witte en Zijlstra 
(Afwezig zijn de Ministers Gals en Luns) 

Tevens zijn aanwezig Staatssecretaris Van Rhijn 
(bij de punten 2 a en 13] 
Veldkamp (bij punt 2 a) 

Secretaris! J.Middelburg 

en Staatssecretaris 

1. Notulen van de vergadering van 21 September 1953 

gi». Redactiewijzigingen 

Op blz 4, punt 13 en 14, alinea 1, regel, 13 van 
onder, wordt de zïns"Het is niet t/m ..... voor gemeen
telijke indeling" geschrapt. Op de negende regel van onder 
komt in de plaats van 
woord "kan". Op regel 
dat toch aanvullende" 
afwijkende". Op regel 
ter leest uit de nota 
ontwerp-artikel voor", 

de woorden "is van' belang, dat" het 
7 van onder worden de woorden "is, zo-
vervangen doors"worden, wijl daarvan 
6 van onder vervalt de zins"De Minis
van het Ministerie van Financiën een 
Op regel 3 van onder wordt tussen 

"zich" en "bereid" ingevoegds"in beginsel", terwijl aan het 
slot van leze alinea toegevoegd wordts"conform een door de 
Minister van Financiën voorgestelde redactie. De Ministers 
van Binnenlandse Zaken en van Financiën zullen daarbij het 
tijdstip hebben te bepalen." 

Op blz_15 (punt 18) wordt de tweede conclusie 
aldus gelezen!"* - ïïat na 1954 jaarlijks tot 1958 voor de
fensie en alle daarmede in verband staande uitgaven f.1350 min 
op de begrotingen zullen worden opgenomen. In de jaren 1955 
tot en met 1957 zullen de kasuitgaven met inbegrip van die 
voortvloeiende uit local currency niet meer dan f.5 mld be
dragen?" 

AsLl 04?*^ i "b« Opmerking naar aanleiding 

De Minister-President 

van punt 18 (Financiering opbouw 

r. v* 
/$eu^ 

. merkt op naar aanleiding van 
et voorstel van Minister Staf~om in de corcLusie in de notu
len van de vorige vergadering het woord "civiele" te schrappenj 
dat in de vorige vergadering wel geconcludeerd is, dat de met 
de defensie in verband staande civiele uitgaven onder het 
nieuwe begrotingaplafond van f.1350 min zouden komen. Minia-
}'<rr. Staf herhaalt zijn opmerking in de vorige vergadering, dat 
nij er aan twijfelt of er wel veel van de met de defensie in 
verband staande civiele uitgaven, waaromtrent thans een inte
rimrapport ia uitgebracht, aanvaardbaar zal zijn. Minister 
geel meende, dat in de Algemene Verdedigingsraad zou worden 
besproken, wat hiervan onder het defenaieplafond zal worden 
gebracht. De Miniater-Preaident wijst er op, dat alle civiele 

YJf. 
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Minister Donker-wijst nog eens op het bezwaar, dat 
bestaat tegen strevingen van oud-SS-ers om een of andere 
uitkering van Duitse kant te ontvangen. 

3 ^i Deelneming van Husland aan de Jaarbeurs 

Minister Beyen deelt mede, dat de directie van de 
Jaarbeurs het verzoek heeft ontvangen van Rusland om ook 
aan de Jaarbeurs deel te nemen. De Raad heeft geen bezwaar 
tegen deelneming van Rusland aan deJaarbeurs, indien waar
borgen worden gegeven, dat geen politieke propaganda zal 
worden gemaakt. 

3 ci Bijeenkomst van handelsraden 

Minister Be_ye_n deelt mede, dat op initiatief van 
Economische Zaken een bijeenkomst van onze handelsraden in „ 
de verschillende landen heeft plaatsgevonden. Spreker acht 
het goed deze handelsraden zo nu en dan te doen bijeenkomen ' 
ter bespreking van ons buitenlandse economische beleid, in 
het bijzonder de exportpolitiek. 

^2/> 0-0"?$$. ̂' 2e S r e n slg-HJ: e: E ,.^-<i- e" 
Minister Mansholt spreekt zijn ongerustheid uit 

/ over een bericht betreffende een uitspraak van de Raadvoor het 
ffL//i , C(l /wfc^lechtsherstel inzake de teruggave. v,an gronden aan de grens, 

at. welke vóór 1945 in Duits bezit waren, doch na de bevrijding 
J) ^* door het Beheersinstituut aan Nederlandse boeren zijn ver

kocht. Spreker zou hieromtrent gaarne een bericht van Jus
titie ontvangen. Minister Donker zegt toe hieromtrent een 
notitie te zullen geven. ~~ 

tf 4 A 3 e. Conferentie van de Europese Verkeersministers 

Minister Algera deelt mede, dat van 15 tot 17 
JA .October in Brussel e'en cö"nferentie van Europese. Verkeers-

W&L~ Y/£At&*s'*wi als-kers zal plaats vinden, waarbij het belangrijkste agen
dapunt is de vaststelling van de status van deze samen
werking. Het is niet de bedoeling een groot nieuw orgaan 
in te stellen, doch een beperkt lichaam, dat onafhankelijk van 
de OEEC, de ECE, de KSG of de Internationale Rijnvaartcommis
sie zal staan. Spreker staat op het standpunt, dat de nieuwe 
organisatie zal kunnen bestaan uit de Ministersconferentie, 
een Commissie van Plaatsvervangers en een beperkt secretari
aat. Aangezien het mogelijk is, dat in Brussel een overeen
komst terzake wordt aangegaan, verzoekt de Minister accoord 
te gaan met een volmacht aan hem om deze overeenkomst te 
tekenen. 

Minister Zijlstra verzoekt met het oog op de 
coördinatie van de buitenlandse economische politiek ook een 
ambtenaar van de BEB in' de delegatie op te nemen. Minister 
èïSËÏI wd-Jst er op, dat de delegatie tot vijf man beperkt 
is gehouden; over deze conferentie heeft bovendien voorover
leg plaats gehad. Minister Mansholt acht het eveneens in 
het belang van de coördinatie, dat" iemand van de BEB aan de 
delegatie wordt toegevoegd. Minister Algera is bereid een ver
tegenwoordiger van de BEB als waarnemer• dn' de delegatie op 
te nemen (op basis van reciprociteit). De Raad verklaart zich 
hiermede accoord, evenals met de verlening van bedoelde 
volmacht aan Minister Algera. 
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