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*^AA&*> 0ÓU-&1 ' Notulen van de vergadering 
'gehouden op Maandag 26 October 19 53 in de Treveszaal, aange-
vangen 's mor0ens om 11 uur en 's middags voortgezet 

ttUAAJ^ L** 

^£jj&$% ^r^Aanwezigs de Minister-President en de Ministers Algera, 
Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, Kernkamp, 

$m Van de Kieft, Luns. Staf, Suurhoff, van Thiel, 
T'/. Witte en Zijlstra (Afwezig is Minister Mansholt) 

m /?% Tevens zijn aanwezig bij punt 2 b Staatssecre
taris Van den Berge en bij punt 12 de Y/nd Al
gemeen Vertegenwoordiger van Suriname Mr H.L.de 
Vries 

Secretaris: J.Middelburg 

1,- Notulen van de vergadering van 19 October 1953. 

a. Redactiewijzigingen 

Op blz.4, (punt 3 e), regel 7 van onder, wordt de 
zins" Minister Beel wijst er op, dat aan het niet aanwezig 
zijn van een behoorlijk defensie-apparaat in Indonesië ern
stige gevaren verbonden kunnen zijn, zodat niet elke missie 
dient te worden tegengehouden." 

Op blz.5, (punt 2 b), regel 2 van onder, wordt 
"Staatssecretaris Moorman" gewijzigd in: "een van de beide 
Staatssecretarissen". 

Op blz.6, (punt 2 f), regel 5 van onder, wordt 
de zin: "Mini s't er Beel.. . . .t/m wordt vergoed." aldus ge
lezen: "Minister Beel' betwijfelt of het juist is geweest de 
gewenste novelle af te wijzen. Zijns inziens staat Minister 
Van de Kieft niet sterk en is er terdege het gevaar, dat 
bij uitspraak van het scheidsgerecht in een ook door hem 
ongewenste zin wordt beslist." 

Op blz.9, alinea 1, regel 5 van onder, wordt het 
woord "belangrijke" geschrapt. Aan de laatste zin van de 
derde alinea wordt het volgende toegevoegd: "en mitsdien 
herziening van reeds genomen beslissingen dan wel schade
vergoedingen zullen v/orden verlangd." In de laatste alinea, 
regel 9, wordt de volgende zin tussengevoegd:'"De aan deze 
commissie in de richtlijnen verleende discretionnaire be
voegdheid kan wellicht daartoe zo nodig worden verruimd." 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 2 a(Congres van Wereld
federatie* van Öud-StrijdersX"' 

Minister Luns deelt mede, dat is besloten geen 
Regeringsreceptie te geven aan het Congres van de Oorlogs
veteranen. De Voorzitters van de Kamers hebben de hoop uit
gesproken, dat enkele Ministers op hun receptie zullen ko
men, welke samenvalt met de volgende Beneluxconferentie. 

O % A-» Ingekomen stukken en mededelingen 

AuéüAhS £C£) a. Sluiting laatste stroomgat in Zeeland (Zie notulen MR dd. 
""y&Q SHr ff, - 12 October 1953, punt 2 i>) 

V " -* ̂  Minister Algera deelt mede, dat de verwachting b.e-
AtOUst** staat, dat het laatste stroomgat op 6 a 7 November zal worden 
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2_b_. Kamerdebat betreffende de Algemene Beschouwingen over de 
~ — Begroting T95.4 en enkele wetsö'nt'werpen 

iüi Algemeen 

De Raad besluit, dat aan het debat in de Tweede 
Kamer de Minister-President, Minister Van de Kieft, Staats
secretaris Van den Berge en de Ministers Witte, Zijlstra en 
Suurhoff zullen deelnemen. 

2 A 5üï£ËLËË Gemeenschap 

-̂ e Minister-President is wat de Europese Gemeen
schap betreft voornemens in ïïe~eerste plaats in te gaan op 
opmerkingen van Burger en Oud. Naar aanleiding van de vraag 
van Oud om niet accoord te gaan met spoedige directe ver
kiezingen zou spreker willen antwoorden, dat de Regering be
reid is accoord te gaan met het houden van verkiezingen, 
indien eerst een Europese kieswet is vastgesteld. Minister 
Beel stelt de vraag of op déze wijze niet concessies worden 
gedaan, waartegenover van de andere landen niets staat. 
Minister Beyen m-ent, dat hierbij bezwaarlijk van een onder
handelingspunt kan worden gesproken, aangezien Nederland 
terzake geheel alleen staat. De Minister-President zegt, 
dat hij het ook nog wel voorzichtiger kan uitdrukken. 

Minister Beyen merkt vervolgens op, dat wel is 
gebleken, dat nog geen sprake kan zijn van een met elkaar 
eens worden voor of op de Ministersconferentie in Den Haag. 
De franse Regering kan namelijk niets doen (Presidentsver
kiezingen) en in verband daarmede kan ook de Duitse Regering 
in deze weinig beginnen. Daarom is het voor spreker niet 
nodig voor de bijeenkomst van de OEEC in Parijs te weten 
hoe het standpunt van de Ministerraad is. Intussen is het 
wel duidelijk, dat onze tactiek in Rome juist is geweest, 
aangezien tegenover eventuele concessies onzerzijds dan 
niets had gestaan. Minister Bidault zou in de besloten 
kring van de Commissie van Buitenlandse Zaken uit het Franse 
Parlement gezegd hebben, dat hij alleen bereid is een Euro
pese Gemeenschap te aanvaarden, die uitsluitend een over
koepeling is van de K3G en de SDG. Aangezien dit in strijd 
is met het Nederlandse standpunt (een standpunt, dat bij de 
resolutie van Luxemburg is aanvaard en ook door Bidault op 
12 Mei in Parijs tegenover Adenauer ingenomen) wil spreker 
Bidault van te voren waarschuwen, dat Nederland niet bereid 
is op de conferentie in Den Haag op een andere basis te on
derhandelen dan die van Luxemburg. Anders zou Nederland moe
ten terugkeren tot artikel 38 van het EDG-verdrag. De Mxnxsj^r^ 
President merkt op, dat men dan ook nog eerst het EDG-verdrag 
zal moeten ratificeren. Minister Beyen wijst er op, dat^- ge
zien de mogelijkheid, dat de Franse Regering naar beperking 
der Europese Gemeenschap tot KSG en EDG streeft, het werk van 
de Assemblee ad hoc van belang geweest is. Met het oog hierop 
lijkt het spreker wenselijk, dat de Minister-President in de 
Kamer nog woorden van waardering voor de Assemblee ad hoc uit
spreekt. Een ander punt is wat voor zin een Ministersconferentie 
in Den Haag heeft, zolang de Presidentsverkiezingen in Frankrijk 
nog niet hebben, plaats gehad. Bidault zal echter niet om_u.it.-
stel der conferentie vragen. Daarom zou het het beste zijn 
er op aan te sturen, dat men het in Den Haag over een aantal 
punten eens wordt en dat over de andere punten tot een nader 
onderzoek wordt besloten. 

http://om_u.it.-
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ook s c h a d e l i j k 
>verkoepeling hee f t zoUang de EDG nog n i e t 

dat 

De Minister=President is voornemens in de Kamer 
ook te doen uïtkömënT dat"uitsluitend overkoepeling i 
KSG en EDG niet alleen weinig zinvol is doch 
zal kunnen zijn. Deze 
werkt alleen voor de KSG gevolgen; net kan dan zijn 
door de vergroting van het aantal organen zonder dat men nog 
heeft aangegeven hoe de verhouding tussen de Uitvoerende 
Raad van de Europese Gemeenschap en de Hoge Autoriteit van 
de KSG zal zijn, minder van parlementaire controle sprake 
is dan op het; ogenblik. Van Nederlandse zijde zal moeten 
worden gevraagd wat men "bij de overkoepeling precies aan 
de organen denkt op te dragen. Spreker verzoekt Minister 
Beyen op dit punt geen verdere concessies te doen hij zijn 
besprekingen met andere Ministers van Buitenlandse Zaken, 
aangezien nog onbekend is waar wij aan toe zijn. Minister 
Beven zou wel aan het verlangen inzake parlementaire controle 
ïïp dë" EDG willen tegemoet komen. De Minister-President merkt 
op, dat er een Assemblee zou komen. Wïl~men eë"n andere rege
ling, dan stelt men daarmede de machtsverhoudingen binnen de 
EDG opnieuw aan de orde. Minister Bg_el wijst er op, dat 
artikel 3*"van het EDG-verdrag dit mogê"lijk maakt. De Minister-
President geeft dit toe, doch die mogelijkheid bestaat eerst 
als de EDG zou werken. Zolang men niet tot overeenstemming komt 
wordt dan op de overeengekomen wijze voortgewerkt. 

Minister Zij Istra is van oordeel, dat als aan onze 
verlangens op economisch gë"bied niets wordt gedaan de kwestie 
van de overkoepeling van KSG en EDG voor Nederland niet van 
belang is. Komt er echter op economisch gebied wel wat tot 
stand dan zullen wij ook bereid moeten zijn er mede in te 
stemmen, dat geen afzonderlijk parlement voor de KSG blijft 
bestaan en dat op den duur de Hoge Autoriteit bv een deel 
van een Europees Ministerie van Economische Zaken zal worden. 
De Minister-President meent, dat hierover geen meningsverschil 
in de Raad b~estaat7 

3 . Het algemene loonbeleid en_de motie-Romme 

De Minister-President merkt met betrekking tot de' 
motie-Romme op7~3a^~Het~prïn'cTpieel onjuist is in eerste 
instantie een motie in te dienen. Spreker herinnert er aan, 
dat de Regering vorig jaar heeft medegedeeld bereid te zijn 
een herziening van de loonpolitiek te overwegen. In het advies 
van de SER, dat hieromtrent is uitgebracht, wordt eenstemmig 
in overweging gegeven de algemene loonpolitiek nog een a 
twee jaar ongewijzigd te laten, terwijl met één stem meerder
heid wordt aanbevolen daarna;.een margepolitiek mogelijk te 
maken. Voorts is op 8 Juni besloten, dat een commissie 
Ministerraad, bestaande uit' de Ministers De Brui jn, 
en Zijlstra, het vraagstuk van ds mpolitiek 

uit de-
Suurhoff 

eerst onder
de Kamer vragen deze ling zal bespreken. De Regering kan aai 

ingezette procedure in vrijheid te laten voltooien. Een belar 
rijk bezwaar van de motie is ook de vergaande detaillering. 

Minister mede omdat amendering er van niet mogelijk is 
acht het van belang aan de Kamer mede te delen, dat de Rege
ring de zaak in onderzoek heeft, dat nog overleg zal worden 
gepleegd met het bedrijfsleven en eventueel met de Stichting 
van de Arbeid en dat zij bereid is de Kamer te zijner tijd 
haar standpunt in te lichten. Romme is mogelijk voornemens t 
vragen een beslissing over de motie uit te stellen. 

over 
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