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JcAt&\ 0ULJL ' Notulen van de vergadering, 
O • 'gehouden op Maandag 29 November 1954 in de Trèveszaal, 

A. *• /gv aangevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

o ó Aanwezigs De Minister-President Drees en de Ministers 
j£sf, Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Donker (alleen 

£ ^ * n ^ A hij de Middagvergadering), Kernkamp, Van de 
Kieft (alleen bij de Middagvergadering), Mans-
holt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en 
Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers Cals en 
Luns) 

Secretaris?J.Middelburg 

1. Notulen van de vergadering van 22 November 1954 

a. Opmerking naar aanleiding van punt 2 g (De broodprijs) 

De Minister-President meende, dat was besloten, 
dat de minimum-prijs voö"r brood op korte termijn zou 
vervallen en datgeen nota hierover aan de Kamer zou wor
den gezonden, maar dat een interpellatie zou worden af
gewacht. Thans is echter bepaald, dat de minimum-prijs 
op 20 December vervalt, terwijl is toegezegd, dat een 
nota aan de Kamer zal worden ingezonden in de eerste 
week van December. Daardoor lokt men uit, dat men in 
de Kamer zal trachten nog voor het vervallen van de 
minimum-prijs een uitspraak ten gunste van handhaving 
van de minimum-prijs te krijgen. 

Minister Zij Istra meende, dat het staatsrech
telijk bezwaarlijk was een nota aan de Kamer te zenden 
als de Regering over het intrekken van de minimum-prijs-
beschikking nog geen beslissing had genomen. Nu deze 
beslissing is gevallen lijkt spreker de gevolgde proce
dure wel juist, aangezien de Kamer anders mogelijk tot 
het houden van een interpellatie had besloten. 

Minister Beel meent, dat de moeilijkheid hier
door ontstaan is, dat men uit het antwoord van Minister 
Zijlstra in de Kamer de indruk heeft gekregen, dat de 
Regering een nota aan de Kamer zou zenden, voordat de 
beslissing inzake het vervallen van de minimumprijs in 
werking zou treden. Minister Zi^Lstra merkt op, dat hij 
in zijn antwoord aan de Kamer hieromtrent niets heeft 
toegezegd. De Minister-President meent, dat men uit het 
antwoord van Minister Zijlstra toch gemakkelijk de in
druk van een dergelijke toezegging kon krijgen. De Rege
ring staat bij de thans gevolgde procedure veel moeilij
ker. 
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Minister Beven deelt mede, dat hij de vorige 
week Spaak en Bech ïïezocht heeft. Daarbij is over de 
belangrijkste punten, welke ook vorige week in de Minis
terraad zijn geweest, overeenstemming bereikt. Spreker 
heeft gezegd, dat hij nog een brief over deze vraagstuk
ken zal zenden, aan de opstelling waarvan hij thans bezig 
is. Spaak bleek ook op hetzelfde standpunt te staan wat 
betreft het karakter van de WEU. Wel opperde hij de ge
dachte het terrein van de KSG uit te breiden en stelde * 
voorts de vraag of er niet de mogelijkheid zou zijn 
om tot een gemeenschappelijke markt in groter verband 
te komen. Spreker heeft daarop geantwoord, dat er hier
omtrent Nederlandse voorstellen (plan-Beyen) bestonden, 
welke Spaak niet duidelijk voor de geest bleken te staan. 
Spaak vermeldde nog de gedachte van Snoy om in de OEEC 
over de instelling van een z6ne libre d'échange te gaan 
spreken. Vóór de Ministersconferentie van de OEEC, welke 
in Januari zal plaats vinden, zal spreker hierover nog 
met zijn ambtgenoten overleg plegen. Met betrekking tot 
de zetel van de KSG is besproken, dat België en Nederland 
het standpunt zullen steunen, dat de zetel in Luxemburg 
moet blijven. Daarbij wi«jrp Spaak nog de vraag op of 
het Hof van de KSG naar Saarbrücken zou kunnen worden 
verplaatst, maar na er aan herinnerd te zijn, dat Neder
land er prijs op stelt, dat het Hof naar Den Haag komt, 
heeft Spaak dit laten vallen. Nadat Bech de kwestie van 
de kanalisering van de Moezel had aangesneden, heeft 
spreker gezegd, dat het Nederlandse belang hierbij an
ders ligt dan dat van België en Luxemburg, maar dat hij 
bereid is te zeggen, dat men deze kwestie van het begin 
af aan multilateraal zal moeten behandelen. Hij heeft 
dit punt aangegrepen om deze behandelingswijze princi
pieel te stellen ook voor andere gevallen, welke Frank
rijk bilateraal wil behandelen (wapenproductiepool e.d.). 
Met betrekking tot het voorzitterschap van de KoG is 
de kans niet groot, dat Schuman een benoeming zou aan
nemen. Het lijkt thans niet uitgesloten, dat Monnet zijn 
lidmaatschap van de Hoge Autoriteit zal voortzetten, 
als hij voorzitter blijft. De Minister heeft tenslotte 
op verzoek van Minister Zijlstra nog met Spaak gesproken 
over de kwestie van de 1$ liberalisatie in verband met 
het landbouwprotocol, waarvoor hij bij Spaak.volkomen 
begrip ontmoette. (Zie ook onder dè 'punten 3 e en 3 f) 

Voor de punten 3 e t/m 3 i zie middagvergadering. 

De Minister-President' schorst de vergadering tot 
's middags kwart over twee. 
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