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1, Notulen van de vergadering van 3 Mei 1954 

Opmerking naar aanleiding van punt 2 b (De RTC-West) 

Minister Donker heeft gezien, dat in de gewijzig
de tekst van de toelichting betreffende de positie van de 
procureur-generaal uitsluitend gesproken wordt over de 
vreemdelingenpolitie; hierbij moet ook de inlichtingendienst 
worden vermeld. Spreker stelt voor dit er aan toe te voe
gen, aangezien dit een sterker motief is dan de vreemde
lingenpolitie. Minister Kernkamp verklaart zich hiermede 
accoord. 

/tuut-i* -• 

Ingekomen stukken en mededelingen 

RTC-West 

7 

Minister Kernkamp verzoekt de Minister-President 
op 20 Mei as. de vervolgvergadering van de RTC-West in 
besloten zitting te openen; het is de bedoeling daarna 
onmiddellijk .aan opranbaro vcr-godor-ing to houdiOnJ terwijl 
op 21 Mei een receptie in de Ridderzaal zal plaats vinden. 
De Minister-President verklaart zich met de heropening in 
besTöTen zitting accoord. Over een en ander zal nog een 
communiqué aan de pers moeten worden gegeven. 

2b. Vergulde medaille voor onderofficieren 

^e Minister-President heeft een brief ontvangen 
van de militaire pensioenbond, waarin wordt gevraagd de 
medailles voor onderofficieren na 36 jaren diensttijd in 
goud uit te reiken in plaats van in verguld zilver. Minis
ter Staf deelt mede, dat vroeger aan onderofficieren, die 
36 jaren in dienst waren, een gouden medaille werd uitge
reikt. De organisaties van onderofficieren hebben er op 
aangedrongen bij 36-jarige dienst de gratificatie te ver
strekken, welke burgerambtenaren krijgen na 40 jaren dienst. 
Hiermede heeft de Regering ingestemd. Daarna heeft men ge
vraagd ook het onderscheidingsteken uit te reiken. Dat is 
ook goed gevonden, do>.crhmen krijgt dan de verguld-zilveren 
medaille. 
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Minister Donker merkt op, dat dit maal bij dit 
bezoek centraal iets meer is gedaan dan nodig was, ten
einde ervaring te krijgen voor het bezoek van de Franse 
President. Minister Mansholt beeft met President Coty 
een tentoonstelling in ParTJs bezocht, waarbij men ook 
in de volte verloren raakte. Spreker is van oordeel, dat 
men het in ons land ook gemoedelijker moet doen. De 
Minister-President is eveneens van oordeel, dat men ter 
zake van de polit'i'ebewaking bij deze bezoeken minder 
moet doen. 

3 f. Nederlandse hulp bij ramp in Irak 

Minister Mansholt deelt mede, dat voor de 
ernstige watersnood in Irak" de belangstelling in Ne
derland gering was; alleen het Rode Kruis heeft een 
dekenactie gevoerd. Spreker zou evenals indertijd bij 
de overstromingen in de Po-vlakte, een aantal koeien 
willen schenken, alsmede zaaizaad. De kosten van een 
en ander schat hij op f.250.000, Hij stelt voor goed 
te vinden, dat dit in overleg met Buitenlandse Zaken 
en Financiën nader wordt geregeld. Minister Van De 
Kieft zou dit gaarne nog eerst willen bekijken. De 
MTnTs*ter—President stelt voor, dat met een gift van 
Nederlandse zijde aan Irak accoord wordt gegaan, maar 
dat de omvang hiervan nog eerst met Financiën wordt 
opgenomen. De Raad verklaart zich hiermede accoord. 

3 g. Directe verkiezingen voor EDG 

Minister Beyen deelt mede, dat de Nederlandse 
gedachte om een. afzonderlijke verklaring af te leggen 
nuttig heeft gewerkt. Aanvankelijk meenden de Plaats
vervangers van de Ministers van Buitenlandse Zaken 
van de zes landen, dat dan de verklaring geheel achter
wege zou moeten blijven, maar nadat spreker overleg 
had gevoerd met Maurice Schumann en Alphand, is in 
het concept-communiqué geschrapt, dat een "convention" 
zou worden gesloten, terwijl wel artikel 21 van het KSG-
verdrag is vermeld, waarmede de belangrijkste bezwa
ren tegen de gemeenschappelijke verklaring vervielen, 
Spreker heeft nog eens gezegd, dat deze kwestie niet 
behoorlijk is behandeld, waarmede Spaak het wel eens was 

3 h. De kwestie-Juin 

Minister Beyen heeft aan van Starkenborgh 
gezegd, dat de Ministerraad bezwaar maakte tegen de 
handhaving van Juin als NATO-commandant, maar deze zei, 
dat het eigenlijk niet meer kon worden gewijzigd. Aan
gezien het echter onmogelijk is om nets mede te delen 
over de verklaring van Juin, is hiervoor de volgende 
oplossing gevonden. G-ezegd kan worden, dat als iemand 
een reprimande krijgt, hij weg zal gaan; als hij dit 
niet doet betekent het, dat hij de reprimande accep
teert. Zo nodig zal er hieraan nog kunnen worden toe
gevoegd, dat de Regering de verzekering heeft, dat 
Juin zich hieraan zal houden. Een en ander is van belang 


