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Wn-ĥ n en van de vergadering, 
gehouden op SaSaïï ^Maart 1?55 in.de Treveajaal, aange 
vangen 's morgens om ' "elf uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Beel , Bever- De Bruijn, Cals, Donker, Luns, 
Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel. en Wit-
te (Afwezig zijn de Ministers Algera, Kern-
kamp, Van de Kieft en Zijlstra) 

Secretaris? J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

SLs. Brabants- y>atersno_odfonds (Zie notulen MR dd. 28 Fe
bruari 1955*, punt 10) 

^e Minister-President heeft indertijd op een 
brief van het Provinciaal Watersnoodfonds van Noordbra-
bant, waarin als Rijksbijdrage in dit fonds een bedrag 
van tenminste f„1 min werd genoemd, geantwoord, dat 
het Rijk zijn bijdrage op f.1 min heeft vastgesteld. 
Thans heeft spreker opnieuw een brief van dit fonds 
ontvangen, waarin de vraag wordt gesteld als de uit
gaven van het fonds meer bedragen of dan ook de Rege
ring een verhoging van de Rijksbijdrage wil overwegen. 
Spreker is voornemens hierop afwijzend te antwoorden, 
aangezien dit de gedachte verschuift. Het fonds zal er 
vanuit moeten gaan, dat er een bepaald bedrag beschik
baar is en dat men moet zien zich daarmede te redden. 
Minister Van Thiel heeft zich persoonlijk steeds op 
het standpunt gesteld, dat het Rijk niét verantwoorde
lijk is voor de schade in de Biesbosch, maar dat men 
dit standpunt niet door fixering van een bedrag moet 
vastleggen. De Mini at er-Pre s id ent antwoordt, dat men 
ook in aanmerking moet nemen, "dat het Rijk de schade 
aan het Kroondomein voor zijn rekening neemt. Het be
drag ̂van de Rijksbijdrage aan het fonds is vastge-

in verhouding tot wat het Nationale Rampenfonds 
t laten vervallen van de medegedeelde beper-
f.1 min leidt tr ook toe, dat de vergoeding 

van de-schade onbegrensd is. De Raad aanvaardt het 
voorstel van de Mini ster-Pr e si denT""" 

steld 
doet 
king tot 

2 "b» De margarineheffing 

voorstel to? ̂ ^-^^£esi|ent heeft vernomen, van een 
hïeromtïpnï J a g l n g V a n d e margarineheffing Hij zou 
g n ï SbSif 5
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n o? a v o o r d e Ministerraad ontvan-

de KiSffïer^g ïs S te k u n n e a n e m e n a l s Minister Van^ 
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3. giiitftnlands b e l e i d 

R a t i f i c a t i e w e n Pari.1 g accoorden (Zie n o t u l e n MR 
IdTrT4"MaarT"T9 55, punt 3 a) a. 

Minister Be ;en deelt mede, dat de behande
ling van de Pari jse^ccoorden in de Tweede Kamer op 
29 Maart as. zal beginnen, terwijl er kans bestaat, 
dat de mondelinge i behandeling in de eerste Kamer 
kan aansluiten bij die van de begroting van Buiten
landse Zaken. Als er geen stagnatie komt, zou dan in 
begin Mei de ratificatieoorkonde kunnen worden ge
deponeerd. Intussen is een nieuwe kwestie opgedoken 
namelijk de vraag of de goedkeuringswet niet de vorm 
van een Rijkswet moet hebben. Het enige punt van be
lang in dit opzicht is, dat de automatische bij
standsclausule van het Brussels Verdrag wordt uit
gebreid tot Duitsland en Italië. 

Minister Beel heeft Zaterdag bij het over
leg met Dr Pos en Mr Debrot ook deze kwestie ter 
sprake gebracht. Zij nemen het standpunt in, dat 
het Statuut op een bepaald ogenblik in werking is 
getreden en dat gedurende een overgangsperiode voor 
zaken, welke voordien waren vastgesteld, een soepe
le procedure kan worden gevolgd. Zij menen, dat de 
onderhavige zaak in de Overzeese Rijksdelen wel zou 
lopen zonder dat de vorm van een Rijkswet wordt ge
kozen. Spreker vraagt zich echter af of in het Par
lement geen bezwaar op dit punt zal worden gemaakt. 
De Minister-President acht dit laatste lang niet 
denïcïïeeldig. Een 'ontwerp van Rijkswet thans nog in 
deze week te laten goedkeuren door de Regeringen en 
de Staten van Suriname en de Antillen acht spreker 
niet mogelijk. 

Minister Beel geeft in overweging nog een 
nota van wijziging in te dienen, waardoor de goed-

- -1- ! -t-~-i- ivr„^ ^-*,n „ „ A . „,_^^j4- -u I - J 'i.ffa ;>-ï-iMjt 
nadien kan vervolgens de goedkeuring door Suriname en 
de Ant i l len aanhangig worden gemaakt. M i n i s t e r Beven 
concludeert , dat de Raad he t u i t g e s l o t e n a c h t , — — 

TXTigeïl f era \, c w r -itx-jictrwi^rcr-n u g -WUJL UCTO.- u. e -o u o. o e n -113— 

Suriname en de Antillen in deze week wordt goedge
keurd Dan is de enige oplossing, dat eerst alleen 
Nederland de accoorden ratificeert. De Raad verklaart 
zich hiermede accoord. 

3_b^ De Europese inWr^-h-ip (Zie notulen MR dd. 11 Maart 
1955, punt 1 1) 

dP hpW,0v
inis1;e? ffpyen d e e l t in aansluiting aan 

de bespreking m deTEETsterraad van 11 Maart il 

zouez?ine;iVern°meVe hebben> dat^OMet KJeïd' 
de K!G°ÏP h^ V°° r Z^ t eI v a n d e H°ëe Autoriteit van 
cverEurles^iS ^ V * t™ ^ » h e e n conferentie 
zïtter zal Kin ?fratle hoildeïl' waarvan hij voor-
zi^er zal zijn. Deze voorwaarde acht spreker onaan-
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