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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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y j e, Be vergadering van de Raad van Ministers der KSG-

lJp&, vffl f/&CA., & Minister ZiJ^stra deelt mede 
* ~ J£ dering van de Raad van Ministers van d 

, dat op de verga-
ucj-j-us vaw =™ i»u« »=̂ . «u-uiu »«**,*» .»u Je KSG het Associa— 

7 tieverdrag met Engeland in het algemeen is aanvaard, 
waarbij de Fransen weinig moeilijkheden hebben opgewor
pen, maar de Duitsers lastiger waren. De preambule en 
twee slotartikelen (13 en 15) met volkenrechtelijke 
bepalingen o.a. inzake de ratificatieprocedure zijn 
nog niet afgehandeld, maar zullen op een nieuwe bij
eenkomst van juridische deskundigen op 7 December, wor
den besproken. In een vertrouwelijke bijeenkomst 'zijn 
de Nederlandse voorstellen ter-tafel gebracht inzake 
de partijen, waartussen het Associatieverdrag zal wor
den gesloten.(De partijen zijn enerzijds de Regering 
van het Verenigd Koninkrijk en anderzijds de Regeringen 
van de zes landen en de Hoge Autoriteit, elk handelende 
voor zover deze- overeenkomst betrekking heeft op zaken 
binnen de kring van hun bevoegdheden) Spierenburg 
zeide, dat de Hoge Autoriteit hieromtrent nog geen 
standpunt had bepaald. Deze kwestie zal ook door de 
juridische commissie worden besproken. 

In aansluiting aan het verslag van Minister 
Beyen over zijn bespreking met Spaak en Bech deelt 
spreker mede, dat na afloop van de KSG-vergadering enkele 
Duitse gedelegeerden zich tot de Nederlandse vertegen
woordigers hebben gericht met de vraag of het plan-Beyen 
niet nog een kans zou kunnen hebben, aangezien men zich 
in de desbetreffende kringen in Bonn ongerust maakt over 
het herlevend nationalisme in Wr t-Duitsland. 

Minister Beyen merkt hieromtrent op, dat de 
voorstellen, die MinTstë"r Zijlstra bedoelt, zich baseren 
op het bestaan van een supranationaal orgaan. Over de 
vraag of een en ander zich ook laat verwezenlijken zon
der supranationaal orgaan is spreker het nog niet met 
zichzelf eens. Het lijkt hem echter, dat men dit niet 
meer via de Assemblee ad hoc zou moeten spelen. Misschien 
zal hierover in OEEC-verband kunnen worden gesproken. 
Spreker is voornemens hierover nog met Minister Zijlstra 
in overleg te treden, voordat hij zijn brief aan Spaak 
verzendt. 

Minister Witte deelt n ar aanleiding van het 
verslag van Minister Beyen mede, dat op de laatste Con
ferentie van Verkeersministers in Parijs de kwestie van 
de Moezelkanalisatie juist naar bilateraal overleg is 
verwezen. Het lijkt hem daarom wenselijk, dat hierover 
nog overleg zal plaatsvinden tussen. Buitenlandse Zaken 
en Verkeer en Waterstaat. Minister Beyen merkt o'p, dat 
men een onderscheiding kan maken tussen de technische 
en de politieke aspecten van de Moezelkanalisatie. 


