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i/J/j /y&Lê* ." ITotulen van de vergadering, 
/Vy*^ ^gefiouden op Maandag 25 October 1954 in de Trèveszaal, aai 

JL+1* */y* gevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

.anwezigs De Minister-President Drees en d 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Donker, 
Kernkamp, Van de Eieft, Mansholt (bij de punten 
1 - 12), Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en 
Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers Cals en Luns) 

)rts is aanwezig Staatssecretaris 
j de punten 21 en 22 

;retariss J.Middelburg 

y du 

mededeling en 

.e naddagverc-aaermg 

3» Buitenlands beleid 

Jj\ / t ^ é a» De Westeuropese unie (Zie notulen MR dd. 18 October 1954» 

4*86 4$%%'" 
. ^ 5 Minister Beyen deelt-mede omtrent de kwestie van 

de verklaring, die de Beneluxlanden over net afzien van de 
roductie van ABC-wapens zouden afleggen, dat Spaak zich 
alleen tegenover Adenauer verplicht voelde een verklaring 
in deze geest af te leggen. Spaak had er daarom geen be
zwaar tegen als spreker met Adenauer hierover zou praten. 
Toen de Minister deze kwestie met Adenauer besprak zei deze, 
dat men zich over deze verklaring geen zorgen behoefde te 
maken. Op deze wijze is men er dus van af gekomen,. Een twee
de kwestie betrof de lijst van wapens, die onder de controle 
zouden vallen. Tussen de deskundigen was hierover geen over
eenstemming bereikt, zodat er in de ontwerplijst nogal wat 
alternatieven tussen haakjes stonden, in bijzonder ten ge
volge van de Franse wensen. Zo wilde men van Franse zijde 
ook de machines laten controleren, waarmede de wapens ge
maakt worden. Ha lange strijd is ten aanzien van deze lijst 
iets toegegeven aan de wensen van Mendès France, maar deze 
machines zijn niet op de lijst gekomen. Over de kwestie 
van de "armaments pool" heeft spreker nog vooraf gesproken 
met Mendès France, toen hij bij deze op een lunch te gast 
was. Daarbij ontkende Mendès France, dat dit weer een prea
labele kwestie zou zijn, maar naderhand bleek, dat in het 
desbetreffende ontwerp werd voorgesteld op 1 November as. 
een conferentie er over te houden. Spreker heeft hiertegen 
bezwaar gemaakt, aangezien dan de ratificatie van de Londen-
se accoorden in de schaduw van deze conferentie zal plaats 
vinden. Ten slotte stelde Spaak als compromis voor, dat de 
conferentie over de armaments pool op 17 Januari 1955 zal 
worden gehouden, hetgeen spreker toen wel heeft moeten ac
cepteren. Verwacht wordt, dat op dat tijdstip de overeen
komsten van Londen in de Franse nationale vergadering zijn 
behandeld. Mendès France heeft bovendien aan de pers ver-
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ty 2, ,ff» Advies 

U 

over toekomstige loonpolitiek 

Minister Suurhoff da elt mede, dat de Stichting van 
de Arbeid een advies heeft uitgebracht over de toekomstige 
loonpolitiek. Daarin wordt voorgesteld ook aan de 3ES advies 
te vragen,.aangezien deze nauw hierbij betrokken is. Spreker 
stelt voor,dat hij het advies aan de SER doorzendt en dat het 
stilgelegde overleg met de Ministers Zijlstra en De Bruijn 
weer wordt opgenomen, zodat er gelegenheid is eventueel nog 
aanvullende opmerkingen aan de betrokken commissie van de 
SER te verstrekken. De ILad verklaart zich hiermede accoord. 

2 d. Benoeming van Procureur-Generaal in 's-Hertogenbosch 

Minister Donker is voornemens in de vacature-
Speyart van Y/oerden als Procureur-Generaal bij het Gerechts
hof in Den Bosch voor 
Officier van Justitie 

"ce dragen Mr J.K.tL.Dautzenbergj 
te Maastricht. 

thans 

2e . Wetsontwerp tot wijziging van de loterijwet 

Minister Alge_ra zou gaarne de wenselijkheid be
spreken om de parlementaire behandeling van het wetsontwerp 
tot uitbreiding van de staatsloterij niet voort te zetten. 
De Minister-President stelt voor dit punt even te laten rus
ten met het oog op ae overladen agenda. Aldus wordt besloter 

2^ Ó&fryJ 
Associatieverdrag vsm KSG me 

Economische 
Groot-Brittannië(Brief van 
iken~ïïd. 2"J ÖcTöber 1954, Minister van 

t/bijlage) 

'Minister 2ij_lstra deelt in zijn toelichting mede, 
at« de stukken van de Höge~Autoriteit eerst Vrijdag zijn ont

vangen. De bijgevoegde nota is daarom een ambtelijk stuk.- De 
principiële vraag, waarover de Raad een beslissing moet nemen, 
is of Nederland accoord kan gaan met deze eerste stap van 
associatie met Engeland zonder dat het verdrag nog iets bepaalt 
over de economische inhoud van de associatie. Impulsief be
oordeeld zou spreker hierop neen willen antwoorden, maar hij 
meent, dat Nederland toch met dit voorstel accoord moet gaan. 

Minister Beven is eveneens van oordeel, dat het in 
politiek opzicht een ongelukkige geste zou zijn als thans aan 
de Engelsen werd gezegd, dat wij niet bereid zijn op de voor
gestelde wijze een Associatieraad (Council of Association) 
te vormen. Spreker meent ook, dat het ontwerp wel aanvaard
baar is, ofschoon men hem er op gewezen heeft, dat in 
artikel 10 de bevoegdheid van de Ministers wordt teruggedrongen. 

Minister Beel is ook van.mening, dat Nederland wei
nig anders kan 
te aanvaarden, 
zich af hoe de 
van de HA) zal 
en het parlementaire 
de juristen dit nog 
ontstaan. 

JB5 

doen dan de associatie in de voorgestelde vorm 
maar als spreker artikel 7 ziet, dan vraagt hij 
positie van de Associatieraad (met vier leden 
zijn tegenover de HA, de Raad van Ministers 

oa7gaan. Het lijkt hem wenselijk, dat 
eens bekijken, opdat er geen fricties 
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Minister Mansholt juicht het toe, dat de KSG naar 
een vorm van associatie met Engeland zoekt. Minister Kernkamp 
staat nog aarzelend tegenover kwesties van constitutionele 
aard,welke in de nota worden aangeduid. Van Nederlandse zijde 
zal men een positieve houding tegenover het ontwerp-verdrag 
kunnen aannemen, maar toch deze juridische kwesties nog moe
ten laten nagaan. 

De Minister-President is van oordeel, dat Nederland 
moeilijk neen kan zeggen. De associatie van de KSG met Enge
land is op zichzelf zeer belangrijk. Sprekers bezwaar richt 
zich echter tegen het voorstel, dat de Associatieraad vier 
leden van de KSG en vier leden van Engelse zijde zal omvat
ten, terwijl tot nu toe steeds mensen van de zes nationali
teiten bij de zaken van de KSG betrokken worden. Weliswaar 
mag de Associatieraad alleen overleg plegen, maar als er een 
gezamenlijk voorstel van deze Haad komt (bv over gemeen
schappelijke prijzen) dan is zo iets in feite haast geheel 
vastgelegd. Het is daarom noodzakelijk, dat in de Associatie
raad van de zijde van de KSG alle zes nationaliteiten ver
tegenwoordigd zullen zijn. Spreker is van oordeel, dat ar
tikel 14, waarin wordt gesteld, dat de onderhavige overeen
komst van kracht zal blijven voor de duur van de KSG, te veel 
de indruk geeft alsof deze overeenkomst een definitieve 
oplossing brengt. Spreker zou ook willen voorstellen, dat 
duidelijk tot uitdrukking wordt gebracht, dat er een nader 
verdrag inzake de economische inhoud van de associatie, 
moet komen. 

Minister ZijIstra is van oordeel, dat de juridische 
vragen nog voor de bijeenkomst in Luxemburg kunnen worden 
nagegaan; hij ziet dit niet als zó moeilijk, dat een commis
sie in Luxemburg deze nader zou moeten bestuderen. Het lijkt 
hem voorts wel goed in de Nederlandse instructie op te ne
men, dat de KSG in de Associatieraad door zes leden zal wor
den vertegenwoordigd. Y/at artikel 14 betreft is spreker het 
met de Minister-President eens, dat dit weinig betekenis 
heeft. Het is duidelijk, dat met deze overeenkomst de Engel
sen geheel vrij zijn, aangezien zij kunnen praten met de KSG 
of niet. Spreker meent, dat de HA ten onrechte de indruk heeft, 
dat door het verwerpen van de EDG de onderhandelingspositie 
van de KSG tegenover Engeland zo sterk geschokt is, dat 
men niet kan bereiken, dat een economische inhoud in het 
verdrag zal worden opgenomen. De Minister-President acht het 
niet uitgesloten, dat in geval de 'AssociaTIeraaa' werkelijk 
betekenis krijgt het zwaartepunt voor de beslissingen hier
naar verplaatst wordt. 

De Raad verklaart er zich mee accoord, dat een 
associatieverïïrag tussen de KSG en Engeland wordt gesloten, 
behoudens de vertegenwoordiging van alle zes landen in de 
Council en de toevoeging van een duidelijke passage over 
een nader verdrag inzake de economische materie van deze 
associatie. 

3 f. Vereldtentoonstelling in Brussel 

-Z;'* Minister Beven deelt mede, dat ook van Dr Neher 
p/. 'jy y^fbericht is ontvangen, dat hij een verzoek om als Nederlands 
/// 'J; ̂ «.Commissaris-Generaal voor de Brusselse tentoonstelling op te 

treden niet zal kunnen aanvaarden. Daarop is contact opge
nomen met Mr H.L.s'Jacob, die mogelijk wel zal aanvaarden. 
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