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~&{4£ft*>^ LC* . dags om twee uur 
&UU4*. *'*• 

^T~7> ft % Aanwezigt De Minister-President Drees en de Ministers 
y/ /< 'm Algera, Beelj Beven, De Bruijn, Cals, Van de Kieft,' 

fi M Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte 
^sf,f, en Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers Donker en 

/ Kernkamp) 
Secretaris; J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

.a. Vergadering van Ministerraad en voorbereiding ran beslissingen 

De Minister-President deelt mede, dat voor de perio
dieke conferentie van Bënelux-Ministers, welke op 5 Februari 
in Brussel zal worden gehouden, de stukken moeten worden be
handeld, welke pas Zaterdag zijn rondgezonden. Minister Mansholt 
was het onbekend, dat 5 Februari een vergadering van BeneTüx-
Ministers zou plaatsvinden. Spreker is verschillende dagen 
van deze week verhinderd aan besprekingen hierover deel te 
nemen.Minister ZijIstra merkt op, dat op de vorige vergadering 
van Benelux-MinTsters 28 Januari als datum voor de volgende 
bijeenkomst was afgesproken, maar dat deze in verband met 
afwezigheid van Minister Van de Kieft moest worden uitgesteld. 
Sinds de vorige vergadering is met grote spoed aan de voor
bereiding dezer nieuwe conferentie gewerkt. In verband met 
de verkiezingen in Bslgië kan de komende bijeenkomst niet nog 
verder worden uitgesteld. De Minister-President heeft er be
zwaar tegen, dat men de stukken over"zak"en, waarin belangrijke 
beslissingen moeten worden genomen, zo laat rondzendt, dat 
de Ministers ze nauwelijks kunnen lezen. Spreker stelt voor 
behalve Y/oensdagmorgen ook Donderdagmorgen een vergadering 
van de Ministerraad te houden. De Raad besluit aldus. 

2 b̂ _ Koninginnedag en nationale bevrijdingsdag (Zie notulen MR 
ïïïï72~laart Ï953, 2a7~ME d"d7~9 laarl;""1̂ 537 2a, REA dd. 1 April 
1953, 2a, MR dd.20 April 1953, 2a en MR 28 December 1953,2a) 

De Minister-President herinnert er aan, dat vorig 
jaar op verzoek~van^ïe SticEUlng van de Arbeid en in overleg 
met verschillende organisaties uit het verzet en de Nederlandse 
Jeugdgemeenschap is besloten er mede accoord te gaan, dat in 
het vervolg een halve vrije dag, welke niet als snipperdag 
wordt meegeteld, op 30 April in plaats van op 5 Mei zal worden 
gegeven. Daarmede is toen.het accent enigermate verlegd van 
de Nationale Bevrijdingsdag op 5 Mei naar Koninginnedag. 
Een communistische motie hierover is toen door de Kamer ver
worpen. Bij de behandeling van de begroting van Algemene Zaken 
voor 1954 bleken echter bezwaren tegen deze regeling te be
staan, waardoor op voorstel van de Voorzitter is besloten 
aan deze kwestie een afzonderlijke bespreking te wijden. In 
verband hiermede zal een bespreking in het Seniorenconvent 
plaatsvinden.'Intussen heeft de Stichting'van de Arbeid be
sloten er mede accoord te gaan als op Koninginnedag de gehele 
dag vrijaf zou worden gegeven. In de Kamer bestaat een stroming, 
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3 e. Periodieke Benelux-Ministersconferentie in Brussel. 

Minister Beyen heeft bij zijn bezoek aan Brussel 
met Van Zeeland ook over de agenda voor de vergadering van 
Benelux-Ministers gesproken. Het lijkt, dat er geen bezwaar 
is om vraagstukken van de Europese economische integratie 
in Benelux-vêrband te bespreken,•zoals de bespreking van 
de vragenlijst, die van Belgische zijde ter tafel is ge
bracht bij de besprekingen in Parijs inzake de EG. Tegen 
dit laatste bestaan echter een tweetal bezwaren nl. dat 
het overleg in.Benelux-yerband langs andere kanalen plaats
vindt dan het overleg in Parijs en dat men in Parijs vrij 
aardig op weg lijkt het. met elkaar eens te worden, uitge
zonderd de Fransen. Spreker heeft met Van Zeeland afgespro
ken, dat er een speciale Beneluxconferentie zal zijn over de 
Europese integratie, voordat de Ministersconferentie over 
het resultaat van de besprekingen in Parijs wordt gehouden*-
In verband met een en ander voelde Van Zeeland er wel voor 
bovengenoemd punt van de agenda van de Beneluxoonferentie 
van 5 Februari af te voeren. Minister Zij Istra merkt op, dat 
van Belgische zijde steeds de aandrang-ïs uitgegaan de Eu
ropese economische integratie in Beneluxverband te bespreken. 
Ook spreker ftcht de maandelijkse bijeenkomst van Benelux-
Ministers wei geschikt voor een échange de vues over deze 
vraagstukken. Hij weet niet in hoeverre de Belgische Minister? 
van plan zullen zijn een voorstel te doen het punt van de 
agenda af te voeren; van Nederlandse zijde zal men zich hier
tegen niet verzetten. Be Minister-President verwacht, dat de 
Ministers, op 5 Februari aan '""dit punt niet toe zullen komen. 

3 f. Interparlementair Benelux-orgaan (zie notulen MR dd. 
• 21 December 1953, punt 3 bj" 

Minister Luns heeft bericht ontvangen van Mr Schepel, 
dat de Belgische Regering bereid zou zijn aan de" verlangens 
van de Kamerleden met betrekking tot de overeenkomst inzake 

. het interparlementaire Benelux-orgaan. tegemoet te komen. Bit 
punt staat ook op de agenda van de Beneluxconferentie op 
5 Februari. Spreker hoopt nog met de Voorzitter van de Twee
de Kamer over deze kwes"tie te spreken.De Minister-President • 
merkt op, dat dé parlementariërs er op aangedrongen~"hebben -
het orgaan te doen bestaan uit 49 leden in plaats van 35, zo
als in de overeenkomst; zij zijn bereid dit verlangen te la
ten vallen als de plaatsvervangende leden ook naar de verga
deringen van het parlementair orgaan kunnen komen. Spreker 
acht dit laatste echter nog bezwaarlijksriEen dipergaand ver
schilpunt is, dat men het parlementaire orgaan de bevoegd
heid zou willen ^evcn zelf ook kwesties aan de orde te stel
len in plaats van alleen te behandelen punten, die de Regering 
of een van de landsparlementen zouden aangeven. Spreker acht 
het bepaald noodzakelijk, dat een en ander op Regeringsniveau 
nog eens wordt besproken. Minister Luns is voornemens de par-
lemantariërs er op te wijzen, dat wTJzTging van de overeen
komst meebrengt, dat de totstandkoming ~an het parlementaire 
orgaan opnieuw geruime tijd zal wrden uitgesteld. 

3 g. De Kanalenkwestie (Zie notulen MR dd. 18 Januari 1954, punt 
TT) 

Minister Luns deelt mede, dat hij na de vorige ver
gadering van de Belgische Ambassadeur het bericht ontving, 
dat Van Zeeland in het Belgische parlement wilde zeggen, dat 
Van Cauwelaert e.n Steenberghe de onderhandelingen tot een 
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