
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr 1546 Ex.nr tZi 

Jclu^PÓtw: Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 22 November 1954 in de Trèveszaal, 
aangevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Donker, Kern-
kamp, Van de Kieft, Mansholt, Staf, Suurhoff, 
Van Thiel en Witte (Afwezig zijn de Ministers 
Cals, Luns en Zijlstra) 

Tevens zijn aanwezig Staatssecretaris Veldkamp 
(bij punt 2 g) en Mr Dr R.H.Pos, Algemeen Ver
tegenwoordiger van Suriname (bij punt 21) 

Secretaris? J.Middelburg 

^7 #£***-

1, Notulen van de vergadering van 15 November 1954 

Opmerking naar aanleiding van punt 16 (Plaats van derde 
nieuwe zender voor de wereldomraepj 

Minister Kernkamp zou nog gaarne de beslissing 
inzake de plaats van de derde zender in beraad houden 
om te zien of er een relaiszender op de Antillen kan 
komen. De Minister-President wijst er op, dat men in
dertijd de beslissing heeft aangehouden over de vraag 
waar de derde nieuwe zender van de wereldomroep zou wor
den opgericht. Om aan het verzoek van Minister Kernkamp 
te voldoen zal men dan de beslissing opnieuw moeten aan
houden. Minister Beel zou niet op de beslissing in de.vori
ge vergadering willen terugkomen, aangezien er haast is 
bij deze zaak. Minister Algera heeft reeds aan de PTT me
degedeeld, dat een besliïïsing inzake de plaats van de 
derde nieuwe zender is genomen. Minister Kernkamp is 
bereid zich bij deze beslissing neer te leggen, _a3rs* niet 
op een nader onderzoek gewacht kan worden. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Televisie-zendernet (Zie notulen MR dd. 13 September 1954, 
punt 17T~ 

Minister Beel herinnert aan de beslissing van een 
aantal weken geleden om met de bouw van nieuwe zenders in 
de randgebieden te beginnen, zodra de Wet op het kijkgeld 
door de Kamer is aanvaard. Een moeilijkheid is echter thans, 
dat de NOZEMA niet verder kan, nu door de ziekte van Minis
ter Cals de behandeling van de Televisienota en de Wet op 
het Kijkgeld is uitgesteld. De Minister-President zou wil
len vragen de Wet op het Kijkgeld thans wel te behandelen, 
maar de Televisienota even te laten rusten tot Minister Cals 
is hersteld. Minister Beel verklaart zich bereid dit met de 
Voorzitter van de Tweede Kamer te bespreken. 
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6. Gelijkstelling van het einddiploma van de Openbare Suri
naamse Algemene Middelbare School afdeling A en de H3S-A 
t~Öntw e rp-b e-sluit.) 

Zonder discussie aanvaard. 

7. Wijziging van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Wetsont-
wêrpj 

Minister De Brui .in deelt mede, dat het wets
ontwerp nog wordt aangevuld met betrekking tot een tij
delijke voortzetting van de regeling van de administra
tieve rechtspraak. De Minister-President stelt voor met 
deze aanvulling accoord te gaan als de Ministers De 
Bruijn en Donker het daarover eens zijn. 

De Raad verklaart zich hiermede accoord en 
aanvaardt overigens het wetsontwerp. 

8i_ Wijziging van het indelingsbesluit land- en tuinbouw-
ongevallenverzekermg ro"ntwerp-besluit)~ 

9. Wijziging van de Consulaire Wet (Brief van de Minister 
van Buitenlandse Zaken en cfê" Minister zonder Portefeuil
le Luns dd. 12 November 1954, nr 135181, met wetsontwerp) 

De punten 8 en 9 worden zonder discussie aan
vaard . 

Ji 10, a. Goedkeuring van de te Parijs ondertekende Protocollen 
Ct-V"** O y inzake de Westeurop"ese~Uhie en de^oetreding van Duits-

i^y/f/j-land tot het Noord-Atlantisaih. Verdrag (Brief van de 
' WjrvMinister van Buitenlandse Zaken en de Minister zonder 

A %ct Portefeuille Luns dd. 12 November 1954, nr 142015, met 
' o 7 . bijlagen) 

h. Het beleid der Nederlandse Regering ten opzichte van de 
Europese samenwerking lB"rief van de Minister van Bui
tenlandse Zaken dd. 19 November 1954, nr 6320,GS,met 
bijlage) 

Minister Beyen deelt in zijn toelichting mede, 
dat hij een afspraak heeft gemaakt met Spaak en Bech 
om dezer dagen samen te komen. Tevoren zal spreker nog 
contact met Minister Zijlstra hebben. Prof.Brouwers heeft 
voorts voorgesteld om de economische gevolgen van de WEU 
en de wapenproductiepool op de agenda te plaatsen van 
de komende Benelux-conferentie, hetgeen spreker echter 
minder wenselijk acht. 

Minister Van de Kieft acht de nota van Minis
ter Beyen nogal pessimistisch gesteld, waarbij vooral het 
perspectief van een samenwerking -tussen Duitsland en 
Frankrijk onplezierig is, terwijl de KSG de enige plaats 
van supranationale samenwerking zou blijven. Spreker had 
echter de indruk, dat ook in de KSG nationalistische 
tendenties zijn waar te nemen. Spreker stelt de vraag 
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of het mogelijk is, dat de Benelux-landen een wat posi
tievere houding aannemen, teneinde de in de nota ge
schetste gevaren zo veel mogelijk te keren. 

Minister Beel is van oordeel, dat op blz.1 e 
van de Memorie van Toelichting het standpunt van de 
Regering tegenover de wapenproduetiepooi met het woord 
"aarzeling" te zwak is aangeduid. Voorts vraagt spre
ker of de accoorden van Bonn niet eveneens ter kennis
neming van de Kamer kunnen werden overgelegd. 

Minister Beven antwoordt Minister Van de Kieft, 
dat de toon van de nota inderdaad pessimistisch is. Men 
kan zich denken, dat verwerping van de supranationale 
gedachte toch een streven naar samenwerking als in de 
OEEC niet verhindert, maar in Frankrijk blijkt thans 
een sterke tendentie in bilaterale richting te bestaan. 
Dit is gebleken op de conferentie in Brussel, maar cok 
herhaaldelijk daarna, bv. bij het plan van de wapen-
productiepool en de Franse suggestie inzake een samen
werking met Duitsland. Jm'tjjulijLu TJllaLuralu <̂u,kn.n go • 
3t£n.f dikwijls aanleiding tot een "deal" of koehandel. 
Dit is in strijd met wat tot nu toe in lichamen als 
de OEEC gebeurde. Aangezien de Belgen de neiging heb
ben naar de Fransen te gaan om te zeggen, dat zij (of 
de Beneluxlanden) ook mee willen doen, lijkt het spre
ker goed dezer dagen met Spaak te spreken, daar hij 
het onbevredigend vindt steeds te vragen of wij er ook 
bij mogen zijn, omdat men dan toch ih bilaterale on
derhandelingen terecht komt. Deze gedachte heeft ook 
in België wel weerslag gevonden bij Snoy. Deze deed 
de suggestie, dat Benelux in de OEEC een initiatief 
zal nemen bv. inzake de instelling van een z3ne libre 
d'échange.. Daarom zou spreker met Spaak willen overleg
gen of cp' een dergelijke wijze niet het bilateralisme 
principieel zou kunnen worden aangepakt. De gedachte 
om de KSG uit te breiden is thans gevaarlijk, omdat 
bij de Franse Regering de neiging bestaat om het ka
rakter van de 'KSG.' aan te tasten; daarom kan men op 
het ogenblik beter geen wijziging van het KSG-verdrag 
hebben. Met betrekking tot de wapenproductiepool zal 
men van Nederlandse zijde kunnen beginnen na te gaan 
welke practische bezwaren daartegen bestaan. In de 
Memorie van Toelichting wordt gesproken over een "aar- . 
zéling" tegen de desbetreffende voorstellen, omdat 
spreker op de Conferenties van Londen en Parijs nooit 
deze zaak ten principale bestreden heeft. Minister 
Beel stelt voor van "ernstige aarzeling" te spreken. 
Minister Bev_en heeft hiertegen geen bezwaar. Hij zal 
nog nagaan~of~de accoorden van Boon ook ter kennisne
ming van de Kamer kunnen worden overgelegd. 

De Raad verklaart zich vervolgens accoord 
met de onderhavige stukken. 
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