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Y~Aj * /£• Notulen van de vergadering 
rfcCCCtsbW/ gehouden op Maandag 14 Juni 1954 in de Trèveszaal, aange-

~ 4 vaneen 's morgens om elf uur en 's middags voortgezet 

/ / 'M. yi Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 
Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, Kernkamp, 
Van de Eieft, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, 
Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afweeg is Minister 
Algera) 

Secretariss J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Zie middagvergadering 

Buitenlands beleid 

1 (0t/£U*Af* 
iscrisis in Frankrijk 

Minister Beyen deelt het een en ander mede over 
de Regeringscrisis in Frankrijk. Deze zal van invloed zijn 
op de conferentie in G-enève, maar men spreekt er ook reeds 
over wat moet worden gedaan als het blijkt, dat de totstand
koming van de EDG definitief onmogelijk is. Uit een telegram 
van Stikker blijkt, dat men ook in Londen over alternatieve 
denkbeelden voor de EDG- heeft gesproken. Spreker ziet maar 
een alternatief nl Duitsland opnemen in de NATO. 

w*l Ajfcw ' ülï. ^Ê. Nederlands-Indonesische Unie 
***!_*: A <p~ //S JunT"T3547~PÏÏÏÏt~I57 

( Z i e n o t u l e n ME dd. 

/f MtuS~ 
JA 

Minister Luns deelt mede, dat hij Donderdagmorgen. 
Susanto op bezoek had" met een boodschap van zijn regering, 
welke weinig anders bevatte dan wat in het ochtendblad van 
de vorige dag had gestaan. Spreker heeft hierover opgemerkt, 
dat de Nederlandse Regering twee maanden gewacht heeft op 
antwoord op haar nota en dat het haar onmogelijk is de be
sprekingen met Indonesië vóór 28 Juni te beginnen. Spreker 
heeft voorts gezegd, dat h-t onaangenaam was het antwoord 
van de Indonesische Regering uit de krant te moeten lezen. 
Susanto had opdracht gekregen te vragen of de veiligheid 
van de Indonesische delegatie in Nederland verzek-rd zou 
zijn, waarop spreker geantwoord heeft, dat de veiligheid 
in Nederland beter verzekerd is dan in Indonesië. De Indo
nesische delegatie zal volgens krantenberichten bestaan 
uit de Ministers Sunarjo, Iscaq en Yamin, de Thesaurier-
Generaal Slamet , de Ambassadeurs Supomo en Maramis en de 
Wnd Hoge Commissaris Susanto. Spreker stelt voor van 
Nederlandse zijde geen formele delegatie te benoemen, 
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2. Ingekomen stukken en mededelingen 

su Decoratie 

De Raad gaat accoord met de voordracht tot be
noeming van Mr Dr J.van Bruggen tot Commandeur in de Orde 
van Oranje-Nassau, bij bevordering. 

2 b. Het ontwikkelingsplan voor Suriname 

De Ministe '-President deelt mede, dat de Lands-
minister van FTnaïïcïe'n van Sürïname Emanuels aan de betrok
ken Ministers een uiteenzetting zal geven over de stand van 
het ontwikkelingsplan voor Suriname, daarbij bijgestaan door 
de Directeur van het Planbureau Suriname, Prof. Van Lier. 
Besloten wordt deze bijeenkomst te houden op Vrijdag 16 Juni 
's morgens om tien uur bij Minister Kernkamp. 

!L£i Bezoek aan Polygoon-Profilti 

Besloten wordt, dat de Minister-President en de 
Ministers Beyen en Cals op Donderdag 24 Juni 's avonds 
een bezoek zullen brengen aan Polygoon-Profilti ter be
zichtiging van het bedrijf. 

j£r î Af̂ /ll-̂ i Reizende tentoonstelling inzake Europese integratie 
notïïlerTMR dd. Ï2~ApVTïH^547~punFird7 

De Minister-President herinnert er aan, dat in 
MttCCr & de Ministerraad was besloten ' e~ën bedrag van f.10.000 beschik

baar te stellen teobehoeve van voorbereidingen voor een 
tentoonstelling inzake de Europese integratie, waarbij de 
Directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst toezicht zou 
houden op de juiste "besteding van dit bedrag. Aangezien 
hierbij moeilijkheden zijn gerezen, heeft de heer P.Kerstens 
thans geschreven niet op deze wijze verder medewerking te 
willen verlenen. Spreker stelt voor de zaak dan zo te laten. 

Minister Van_Thiel stelt de vraag of aan de heer 
Kerstens niet is medegeïïeeld, dat een bedrag van f.60.000 
beschikbaar zal worden gesteld, waarvan f.10.000 de eerste 
tranche was en dat nu maar f.2000 zou worden toegestaan. 
De Minister-President antwoordt, dat over f.60.000 wel 
is gesprok'en als~ïötaal bedrag, maar dat in de Ministerraad 
is besloten voor de voorbereidingen een bedrag van f.10.000 
toe te staan, op de besteding waarvan de Directeur van de 
Rijksvoorlichtingsdienst toezicht zou houden. Voor de eerste 
reizen teneinde overleg te plegen in Luxemburg werd f.2000 
voldoende geacht. Minister Mansholt acht het niet juist als 
Dr Lammers aan de heer Kerstens~voor een reis naar Luxemburg 
f.2000 zou toestaan, waarna laatstgenoemde voor een volgend 
bezoek weer bij Dr Lammers terug zou moeten komen. Minister 
Deel lijkt een bedrag van f.2000 voor een reis naar Luxemburg 
aan de royale kant. Spreker zou het beter achten als aan de 
heer Kerstens rekening en verantwoording werd gevraagd van 
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zijn uitgaven voor dit doel tot een maximum van f.10.000. 
lüen zal in deze zaak de verdere ontwikkeling nog eens kunnen 
afwachten. Minister Mansholt sou de heer Eerstens nog eens 
willen ontvangen om te zien of een oplossing gevonden kan 
worden. De Minister-Presider ; is van oordeel," dat de heer 
Eerstens deze zaken dan met Dr Lammers of met hem zou moeten 
bespreken. 

1 e. Behandeling van voorstellen inzake rechtspositie Rijks-
personeel CZie notulen MR dd/'ï~2~April 1954, punt l) 

De Minister-President herinnert er aan, dat in de 
Ministerraad van 5 April is gesproken over een besluit inzake 
de saLariëring van het Rijksbelastingpersoneel. Spreker heeft 
toen voorgesteld, dat over voorstellen inzake de rechtspositie 
van het Rijkspersoneel eerst overleg in de RBR plaats vindt, 
voordat hierover in de commissies voor georganiseerd overleg 
wordt gesproken, aangezien anders de zaak reeds in hoofdzaak 
is vastgelegd. De Raad verklaart zich met deze procedure 
accoord. 

de woninghuur in rampgebied ^UA^A^h- Niet-betaal 

ster Van Thiel deelt mede, dat overleg is ge
pleegd tussen Maatschappelijk Werk, Financiën, Wederopbouw 

Volkshuisvesting en Binnenlandse Zaken over de vraagstuk
die samenhangen met de huurbetaling van woningen in 

het rampgebied, welke een tijdlang onbewoonbaar waren.' 
Op een desbetreffende vraag van het HVV zou spreker willen 
antwoorden, dat er geen aanleiding is in de kosten van de 
huurbetaling van indertijd geëvacueerden tegemoet te komen. 
Voorts zal men kunnen stellen ten aanzien van de gederfde 
huren, dat degenen, die leefden van de huurinkomsten, op grond 
van de wet een tegemoetkoming zullen kumen krijgen. Minister 
Witte merkt op, dat in de Rampschadewet een bepaling voor-
komt, dat men 50$ van gederfde huur uitgekeerd kan krijgen 
als na één.jaar de woning nog niet hersteld is. 

De Minister-President stelt de vraag of het 
Rampenfonds, dat nog"over belangrijke bedragen beschikt, hier
bij een taak op zich zal kunnen nemen. Minister Van Thiel 
lijkt dit niet zo eenvoudig, aangezien het Rampenfonds 
hierbij te maken zou krijgen met gemeenten, woningbouw
verenigingen en enkele individuele huiseigenaars. Minister 
Beel merkt op, dat zowel bij de gemeenten als bij de woning
bouwverenigingen het tekort op andere wijze wordt opgevangen. 
Het komt spreker voor, dat het Rampenfonds wel bij de indi
viduele huiseigenaars een vergoeding zou kunnen geven. 
De Raad verklaart zich met het voorstel van Min.v.Thiel accoord. 

/>Z/* L*/k ^ g* ?e prijzen van melk en margarine (Nota van de Minister van 
'W* ^ P t* / , Landbouw,TTsserTJ en Voedselvoorziening dd. 11 Juni 1954, f Ü U ü V-l E7 \S W k U Q T 

/r/£ 4* « S n » De Raad besluit thans te discussiëren over ver-
uikersprijzen van melk en margarine aangezien de aange-
ondig de vergadering van de REA beter verzet kan worden. 

Minister Mansholt merkt op, dat de melkprijsver
hoging, welke vandaag is ingegaan, oorspronkelijk"in April 
zou plaatsvinden. Toen h?eft men het bedrijfsleven er van 
kunnen overtuigen niet tot verhoging te besluiten. Spreker 
heeft nagegaan waarom de AVM thans wel een advies tot melk-
prijsverhoging heeft gegeven. Uit berekeningen van het afge
lopen jaar is gebleken, dat men bij de consumptiemelk in ver
houding tot de productie van boter, kaas, melkpoeder enz. 


