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Aanwezig: De Ministers Beel (Voorzitter), Beyen, De Bruijn, 
Gals, Donker, Kernkamp, Van de Kieft, Mansholt, 
(bij de punten 2 c t/m 2 i en 9), Staf, Suurhoff, 
Van Thiel en Witte (Afwezig zijn de Minister-
President en de Ministers Algera, Luns en Zijlstra) 

Secretaris; J.Middelburg 

I. Notulen van de vergadering van 5 October 1953 

Redactiewijzigingen 

Op blz 2, punt 2 a, regel 8, wordt na "background 
information" dü volgende zin ingevoegds"Dit was niet in 
overeenstemming met wat in de vorige vergadering is besprok 
terwijl ook enkele onjuiste mededelingen zijn gedaan, waaro 
de Stichting van de Arbeid heeft gereageerd." 

Op blz 3, punt 3 a, eerste onvolledige alinea, re 
8, wordt "nemen" veranderd in "aanbevelen". Op regel 5 van 
der van deze alinea wordt het gedeelte "verschuilen zich ach 
de kwestie Triest" gewijzigd ins"houden zich min of meer op 
de vlakte". 

Op blz 5,, punt 3 a, alinea 1, regel 10, wordt tus 
sen "zekere" ën. "Bevoegdheden" het woord "adviserende" inge 
voegd. Op regel 11. van onder van deze alinea wordt ".Hij 
geeft toe" vervangen door",al geeft hij toe". Van regel 9 
van onder van de eerste alinea af wordt het gedeelte ";voor 
financiering • t/m over te gaan" aldus gelezens 
".Dat zou de caisse commun aan regelmatige niet te grote 
inkomsten helpen; voor kapitaalverstrekking ter financierin 
van grotere objecten ware dan een speciale regeling te tref 

Op üz 6, punt 3 e, wordt het gedeelte na "Ministe 
Beyen meent" aldus gelezens"dat de toestand in Atjeh voorlo 
nog niet zodanig is, dat men reeds aan een terugkeer tot ee 
federale staat mag denken." In punt 3 h, regel 4 van onder, 
wordt na "beter" ingevoegds"in dit'stadium". 

Op blz 7, punt 3 h, eerste volledige alinea, word 
de laatste twee regels aldus gelezen;"dat men ook aan Neder 
landse zijde deze gedachte in overweging zal nemen." In pun 
3 j,regel 4, vervalt het woord "bombardeurs". In punt 3 k, 
alinea 1, regel 8 wordt de zin "Bovendien waren er de NATO-
veldregimentea"geschrapt. Voorts wordt op regel 9* het gede 
te;"Daaruit zijn de drie divisies gevormd" aldus gelezens 
"Gevormd zouden worden drie divisies". 

Op blz 
voor "vierde ïïTvi 

Op blz 11, 
"hetgeen spreker met juist lijkt." aldus gelezens "hetgeen 
spreker voor punt 10 niet juist lijkt, zodat hier een moti
vering in de toelichting moet worden gegeven." 
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y2. Ingekomen stukken en meaeaeling'en 

%£u ^ - ^ T T - Ï • • • ï ' -, 
. ^ y ^ Raadpleging van gewijzigde notulen 

W ^3,/ Minister Van Thiel merkt op, aat raadpleging van ae 
'notulen, waarin bij dë vaststelling wijzigingen zijn aange-

»/^«°bracht, moeilijk is, ornaat men aan meestal Ie notulen van 
' twee vergaderingen bij elkaar meet hebben. In ait verbana 
vraagt spreker of het niet mogelijk is, naaat ae concept-
notulen zijn goeagekeura, ae vastgestelde tekst rona te 
zenden* De Voorzitter stelt na enige veraere bespreking 
van ait punï"vöö"r, cfat hij met ae Minister-Presiaent zal be
spreken of ae bladzijden van ae notulen, waarin wijzigingen 
zijn aangebracht, opnieuw kunnen woraen ronagezonaen. Aiaus 
worat besloten. 

• *2' /i^Léé 2 b. Gratificatie bij sluiting van het laatste stroomgat in 

j£$i /AtUfJ/* Minister Beel aeelt meae, dat Mr s'Jacob hem heeft 
medegedeeld voornemens te zijn aan het bestuur van het Nationaal 
Rampenfonds voor te stellen ter opwekking van de werkers bij ae 
afsluiting van het stroomgat bij Ouwerkerk een telegram te 
zenaen, waarin een fonas van een ton in uitzicht worat ge
stel! ter verdeling onaer ae werkers als ae sluiting tot 
stana komt o Gaarne vernam hij vooraf het stanapunt van het 
Kabinet terzake. Minister Van de Kieft is tegen deze gedachte. 
Minister Suurhoff ontraadt vanTe voren een uitkering bekend 
te maken," Wél zoïï het Nationaal Rampenfonas kunnen overwegen 
een gratificatie te verstrekken, als het stroomgat aicht is. 
Minister Witte merkt op, aat de lonen in het rampgebied, 
als er geen overwerk wordt verricht, reeds zeer hoog zijn. 
Een uitkering van een ton voor een groot aantal werkers heeft 
dan niet zo veel betekenis. Beter is een gratificatie te geven 
aan hen, wie het gelukt het gat te sluiten* 

Minister Van Thiel herinnert aan het voorstel om. 
een uitkering te geven aan bewoners van het rampgebied, die 
na de watersnood aanvankelijk voor hun levensmiddelen meer 
moesten betalen. Verhoging van het loon van betrokkenen 

^~/f^^/»^/,,'as daartoe bezwaarlijk, terwijl een overheidsregeling moei-
&to-C£u ' '.6l£L^~^s~ ui-'^'voeT'baar bleek. Jfcor- enkelen1 timmer zeu liet Nationaal 

Ituff ft> ^r^fVrnPCüfüt'1^^ uchlax iets kunnen doon. 
^w Ja^**^1* ^e Ï22E.S—£— stelt voor te besluiten, dat uiteraard 

Iffl&c£0U*ééUttegen hst .zenden van een telegram door het Nationaal Rampen-
{/*. A/4 ^^'fonds geen bezwaar bestaat, doch dat zal worden ontraden thans 

een gratificatie in het vooruitzicht te stellen. Als het stroom-
é%l &l&6£tfzl*tfg^ dicht is, zal het Nationaal Rampenfonds kunnen overwegen 
&£t*tA^£ê&dQBVi gratificatie aan de daarbij betrokken werkers te verlenen. 

-«•Tenslotte zal Minister Van Thiel zijn vertegenwoordiger bij 
UcUtAUA &£i/i£ het Nationaal Rampenfonds kunnen opdragen de door hem aange-
/i^y y ^ > ^ ^ r o e r d e kwestie aaarbij in bespreking te brengen. De Raaa 

-•""•erklaart "^ " v **&'-'&*>—.S& 222Buï'**£k 

AUC^ACU *faAMt+^i AJu&Zet, 4U*4*4*u, 4U^/>éu.. /u+Zsu Aeau^* A4£****S 2%% 
/LfU&t* 3 . B u i t e n M s d s b e i e i 

sr de EG (Zie rfotulerf MR dd. 5 Odtober 

Minis te r Beyen heef t lcor t / tevoren he t o f f i c i ë l e r a p 
port over de conferen t ie in Rome ontvangen, waaruit b l i j k t , 
dat pess imis t i sche be r i ch t en over deze conferen t ie enigermate 

fa o^4 üJuA W% feM gA. it/4u+fi ê% 
- 3 -



ZEER' GEHEIM -3- Ministerraad 
== dd.12-10-1953 

overdreven zijn. Men is het niet geheel oneens over de ver
schillende punten, terwijl ook de Nederlandse delegatie niet ge 
heel alleen is blijven staan, behalve op het punt van de di
recte verkiezingen. Op dit laatste punt is om zuiver politieke 
redenen geen andere delegatie ons bijgevallen in onze bezwaren 
tegen het aanstonds houden van directe verkiezingen. Het is 
spreker gebleken, dat ook iemand als Salvador de Madariaga 
dezelfde bezwaren hiertegen heeft. Op de Ministersconferentie 
zullen onze bezwaren opnieuw te berde kunnen worden gebracht, 
maar spreker vreest, dit te zullen verliezen. Een tweede 
kwestie heeft betrekking op de verhouding tot de ESG en 
de EDG. Er van uitgaande, dat zal worden bepaald, dat de drie 
organen eenzelfde parlementair lichaam en Raad van Ministers 
zullen hebben en dat voorts de wijze van inbrenging van KSG 
en EDG in de nieuwe Gemeenschap, wordt vastgelegd, zal men 
volgens spreker op de Ministersconferentie ten aanzien van 
deze kwestie tot een redelijke oplossing kunnen komen. 

Wat de kwestie van de gemeenschappelijke markt 
betreft deelt spreker mede, dat blijkens het rapport de con
ferentie met het volgende principe accoord is gegaan: De zes 
staten verplichten zich een economisch, sociaal en financieel 
(monetair, budgetair en crediet-) beleid te voeren, dat over
eenstemt met de eisen van de vorming van een gemeenschappelijke 
markt en met de ordelijke functionnering daarvan. Ter voor
koming van een autarkische markt en ter verzekering van een 
solide grondslag van de gemeenschappelijke markt zal het 
essentieel zijn, dat wordt gestreefd naar een evenwicht 
in het betalingsverkeer met de gehele wereld, zonder handels
restricties en zonder discriminaties tussen de leden-Staten 
en dat het crediet- en betalingssysteem toelaat te geraken 
tot de convertibiliteit van de valuta's. Wat de maatregelen 
ter realisering van de gemeenschappelijke markt betreft, 
is de conferentie in beginsel accoord gegaan met het volgende: 
De kwantitatieve beperkingen en de invoerrechten tussen de 
zes staten dienen geleidelijk te worden verminderd en ten
slotte geheel afgeschaft. De maatregelen moeten genomen ' 
worden, welke noodzakelijk zijn voor de geleidelijke invoe
ring van een gemeenschappelijk douanesysteem en welke ge
schikt zijn om de ontwikkeling van het internationale ruil-
verkeer te bevorderen. 

Verschillende delegaties hebben het standpunt inge
nomen, dat deze beginselen in het verdrag moeten worden neer
gelegd, doch de Franse delegatie achtte het niet opportuun 
dit in het verdrag te bepalen. De Fransen willen dit in wezen 
helemaal niet. Men zal het dan niet aldus moeten stellen, dat 
Nederland alleen een economische unie wil en dan wel bereid 
is de politieke gemeenschap op de koop toe te nemen, maar wij 
staan A&» voor de situatie, dat de Fransen wel met de mond 
deze beginselen van de vorming van een gemeenschappelijke 
markt belijden, doch zich tot niets willen binden. Het Neder
landse standpunt is moreel versterkt doordat het Congres in 
Den Haag zich achter de kwestie van de economische integratie 
heeft geschaard, waarbij in het bijzonder Mr Blaisse zich ver
dienstelijk heeft gemaakt. Spreker acht het wenselijk te over
wegen of aan enkele Regeringen (Frankrijk, Luxemburg) een 
toezegging zal worden gedaan inzake de mogelijkheden der uit
wijkingsclausules. Sprekar stelt zich voor in deze week de 
Commissies voor Buitenlandse Zaken van de Eerste en Tweede 
Kamer in te lichten en het rapport aan de Ministers en de leden 
van deze Commissies toe te zenden. 

De Voorzitter acht het wenselijk op een later tijd
stip uitvoerig ia dé Raad te bespreken, welke gedragslijn van 
Nederlandse zijde zal worden gevolgd, aan de hand van een samen
vattende nota van Buitenlandse Zaken. 
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Minister Van de Kieft onderstreept het belang van 
handhaving van het Tn^ormaiïëvi karakter van de besprekingen 
met de Kamercommissies om te voorkomen, dat deze het initia
tief in handen nemen. Spreker informeert of iets bekend is 
omtrent de datum van de Ministersconferentie. Minister Beyen 
antwoordt, dat men denkt over een uitstel van de conferentie 
tot 26 November. Spreker zou in de Ministerraad van 26 October 
de zaak willen bespreken aan de hand van een nota met het 
standpunt van Buitenlandse Zaken. Hij hoopt in die week met 
Bidault en Bruce te spreken, op 16 of 17 November een beleefd
heidsbezoek aan Adenauer te brengen, terwijl hij tussendoor 
Van Zeeland zal ontmoeten en Pella twee a drie dagen voor de 
Ministersconferentie naar Den Haag zal komen. Deze ontmoetin
gen zullen de mogelijkheid bieden af te tasten in hoeverre 
overeenstemming op de Ministersconferentie zal kunnen worden 
bereikt. 

Een belangrijk punt is nog de kwestie van de demo
cratische controle op de EDG. Een moeilijkheid hierbij is, 
dat de EDG geen politieke bevoegdheden heeft en dat deze ver
bonden is met de NATO, Toch zou spreker op dit punt niet te 
star willen zijn. Minister Staf merkt op, dat over de "demo
cratische controle op de EDG17 geregeld 'gesproken wordt, doch 
dat niet duidelijk is wat men hiermede bedoelt. Eens heeft 
als rapporteur van de desbetreffende commissie vorig jaar in 
Straatsburg reeds inlichtingen gevraagd over plannen van de 
NATO en heeft ook dit jaar gesteld, dat de Raad van Europa 
beter ingelicht moet zijn over de NATO. In dit verband is van 
belang wat in de Eerste Kamer bij de behandeling van de defen
siebegroting is gezegd door Vixseboxse. Overigens wijst spre
ker er op, dat van Nederlandse zijde bij -de onderhandelingen 
opr de EDG steeds vastgehouden is aan de verbinding met de 
NATO5 dit laat nl de mogelijkheid open bij de NATO in beroep 
te kome-n als in de EDG een te sterk Erans (of Duits) streven 
zou ontstaan. Het toegeven aan de gedachte, die terzake bij 
de Raad van Europa leeft, kan ' daarom in strijd met dit beleid 
zijn. Een ander punt is, dat in Frankrijk de verschillende 
instanties volkomen langs elkaar werken. Terwijl de Franse 
militaire deskundigen in de interimcommissie van de EDG over 
allerlei punten overleg voeren (EDG-uniformen, de bouw van 
officierswoningen e.d.) bleek Generaal Carpentier bij zijn 
bezoek niet van zins te komen tot wijziging van de Franse 
uniformen in de EDG of tot integratie van de militaire oplei
dingsinstituten. Spreker vermoedt, dat Dieven dit standpunt 
van Carpentier zal ondersteunen. De Minister is voornemens met 
Van Starkenborgh te bespreken, dat van Nederlandse zijde niet 
wordt meegedaan aan/besprekingen. oyor-d-Q be-uw van &££a ̂ i' aaias» 
wcuai.ag.&e.. -*-

Minister Suurhoff merkt op, dat men onjuiste berich
ten over de conferentie Tn Rome niet bestrijdt door de Kamer
commissies in te lichten; daarom informeert hij of er iets 
gepubliceerd kan worden. Minister Beyen zal nagaan of het rap
port gepubliceerd kan worden en voorts overwegen volgende week 
een persconferentie te houden. De Nederlandse delegatie heeft 
zich van haar lastige taak in Rome goed gekweten. 

De Voorzitter 'stelt voor, dat Minister Beyen nog met 
de Minister-President overleg pleegt over het tijdstip, waarop 
xn de Ministerraad een bespreking van het Nederlandse standpunt 
ten aanzien van de Europese Gemeenschap zal plaatsvinden. Al
dus wordt besloten. 
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