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Notulen van "üe vergadering
>
'
gehouden in de Trèveszaal op Dinsdag 3 Juni 1952, aangevangen des morgens te 10 u u r en des middags voortgezet
Aanwezig! de Minister-President Drees en de Ministers
Albregts, Beel, Joekes. Lieftinci:, Mansholt
(bij de punten 1 t/m 8 ) , Mulderije, Rutten.
Staf, Stikker en In 't Veld (met uitzondering
van punt 8).(Afwezig zijn de Ministers Van
den Brink, Peters, Teulings en Wemmers.
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen
Blom en G-ötzen
Secretaris? J.Middelburg.
1» Notulen van

26 Mei 19 52

a, Redactiewijzigingen
Op blz.3, (punt 2 d ) , eerste volledige alinea,
regel 9, wordt ïassen "een andere" en "Voorzitter" ingevoegd; "onpartijdige".
Op blz.4, punt 2 e, alinea 1, regel 6 van onder,
wordt "Vinet" gewijzigd in "Pinet". Op de derde regel v a n
onder wordt na "Hof" tussengevoegd % "benoemt ieder der
Regeringen één lid,'waarbij van Nederland de persoon v a n
Mr A.van Kleffens genoemd wordt. Bovendien".
Op blz.6, punt 3 a, regel 10 van onder, komt vóór
"Staatssecretaris G-ötzen" het volgendes "Staatssecretaris
Blom heeft bedoeld artikel reeds ter sprake gebracht bij
Susanto. Deze zeide het artikel niet gezien te hebben en
persoonlijk deze procedure uitgesloten te achten."
Op blz.10, (punt 4 ) , regel 2 van onder, wordt
vóór "ernstige bezwaren" ingevoegd? "tegen het verschil
in geldingsduur",
O P Plz.15, punt 13, alinea 5, wordt aan het slot
voor de punt toegevoegd; "en waarin Overheidsinstanties
van meer Rijksdelen optreden".
1 b . Opmerking naar aanleiding van punt 8 (Wijziging van
Hoofdstuk II van de Rijksbegroting 1951J
Minister Beel deelt m e d e , dat i n het Koninklijk
Besluit van 12 ApriT"T9~23 is gerege ld, dat bij decorering
van buitenlanders wordt verzocht de versierselen na overlijden te doen terugzenden. Aangezi en in een aantal landen
(o.a. in Zuid-Amerika) een dergelijke terugzendplicht niet
bestaat, wordt ten aanzien van dergelijke landen wel de hand
gelicht met genoemde regeling. Staa tssecretaris Blom voegt
er aan toe, dat het dikwijls ook mo eilijk is dergelijke
zaken in te vorderen.
£" J-flgskomen stukken en mededelingen
?_.Ling en
-• —e- Na"t:i onale Herd enkins
De Minister-President heeft een brief ontvangen
yan de heer Hener met betrekking tot de herdenkingabijeen?S \ d i e V<5<5r d e n a t i o n a l e feestdag in de Ridderzaal wordt
gehouden. Hierin noemt hij een aantal bezwaren en oppert de
gedachte deze herdenkingsbijeenkomst op het Malieveld te
organiseren, waarvoor geen uitnodigingen worden gezonden.
/ #
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welke in de EDG tot stand moeten komen, zodat kan worden
gezien welke posten door Nederland bezet zullen moeten worden.
Minister Stikker heeft van het verdrag nog slechts
één exemplaar ontvangen; spreker hoopt de tekst de volgende
week te kunnen rondzenden. Met de Minister-President heeft
spreker overlegd, het verdrag ook aan de Kamer te zenden
vergezeld van een nota over de politieke zijde er van,
waarvan later bij de Memorie van Toelichting gebruik zal
kunnen worden gemaakt. Spreker is bereid de instituten
van de EDG te laten nagaan, hetgeen dan een voorbereiding
voor besluiten van het volgende Kabinet zal kunnen zijn.
Minister Staf d3"elt mede, dat hem over de vorming
van een Benelux-brigade, waarover in de Belgische Kamer
zou zijn gesproken, niets bekend is. Staatssecretaris Blom
merkt op, dat alleen gesproken is over een gemeenschappelijke krijgsschool.
A d , De Kolen- en Staalgemeenschap (Zie notulen MR dd, 26 Mei
19 52, punt 2 e)
• -~-

Minister Stikker deelt vervolgens mede, dat binnenkort over de zet'e'l's van de organen van de Kolen- en
Staalgemeenschap zal worden gesproken. Italiè' neemt het
standpunt in, dat alle zetels der organen op één plaats zullen moeten zijn, of anders de 'zetel van de Assemblee in
Turijn. Voorts is een neiging bij de Raad van Europa merkbaar om Straatsburg, dat onvoldoende accommodatie biedt,
te verlaten. De Franse Regering zou voornemens zijn een
terrein bij Parijs aan te bieden, dat een internationaal
karakter zou worden gegeven. Spreker zou daartegenover
willen aanbieden, dat ook aan het terrein in Nederland,waar
het Hof zou kunnen komen (bij het Vredespaleis), een internationaal karakter zal worden gegeven. De Raad heeft hier<• jJ'^ tegen geen bezwaar.
Vervolgens wordt besloten Mr A.van Kleffens voor
te dragen als lid van het Hof van de Kolen- en Staalgemeenschap.
'

4 e.« Behandeling van officiële personen aan de grens.
Minister Stikker heeft een officiële klacht ontvangen over de behandeling van enkele Duitse vertegenwoordigers aan de grens, die een conferentie in Noordwijk hebben bezocht. Spreker zal een aantekening aan Justitie of
Financiën zenden en verzoeken dit te willen nagaan.

fS£

faïrf

K0 -4 f. Voorzieningen ten behoeve van de representatie

Minister Stikker deelt mede, dat hij met MinisJJ% •wt/ 1/(LAU^^/" "ker ^ieftinck bij dë" behandeling van de begroting voor het
f™.' , z *
volgend jaar heeft besproken, dat de representatietoelage
g#
aan de Minister van Buitenlandse Zaken, welke thans f.20.000
7'
bedraagt, op een belangrijk hoger bedrag moet worden gesteld. Over een verhoging van de toelage is reeds in de
Tweede en de Eerste Kamer gesproken; spreker acht het wenselijk thans in de Raad een beslissing hierover te nemen,
die voor volgend jaar zal gelden. Minister Li e f tl nek is het
er mede eens, dat de bestaande regeling niet houdbaar is.
Voor bediening in de ambtswoning van de Minister van Buitenlandse Zaken is personeel nodig, voor de betaling waarvan reeds een zeer groot deel van de ambtstoelage nodig is.
Verschillende Ministers zijn dikwijls bij de vreemde diplo-

