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Notulen van de vergadering
gehouden op Maandag 15 September 1952 in de Trèveszaal,
aangevangen des morgens te 19 uur en des middags voortgezet
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Aanwezigs De Minister-President Drees en de Minister*
'M Jb' . . Q"
Algera, Beel, Beyen (vanaf punt 2 h), De Bruijn.
j&C4&$i.''
Cals, Donker, Kernkamp, Van de Kieft, Luns,
Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en
Zijlstra

I $ÓL&A%>

Tevens zijn aanwezig de Algemeen Vertegenwoordigers van Suriname en de Nederlandse Antillen
Pos en Debrot
Secretarisi J.Middelburg

De Minister-President begint de vergadering met
een woord van welkom aan de nieuwe Minister van Maatschappelijk Werk, Van Thiel.
1 a. Notulen van de vergadering van 1 September 1952
Nagekomen redactiewijziging
Op blz 3, regel 14 van onder, wordt "Minister
Rutten" veranderd in "de Prioriteitscommissie".
1 b. Notulen van de vergadering van 2 September 1952
De Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
1 c. Notulen van de vergadering van 5 September 1952
Redac tiewi j zJglngen
Op blz 1, punt 2 a, regel 5 en S, worden de
woorden "als men deze niet reeds bij de beëdiging heeft
gesproken" geschrapt.
Op blz 5, punt 4, regel 23, worden de woorden
"naar een gekozen vorm" vervangen door "naar een rechtstreeks gekozen assemblee",
1 d. Notulen van de vergadering van 8 September 1952
1 . Redactiewijzigingen
Op blz 2, punt 2 c, alinea 1, regel 6, wordt de
volgende zin ingevoegd?"De Minister van Financiën stelt zich
daarbij voorshands op het standpunt, dat legering van Nederlandse troepen in Duitsland alleen kan worden overwogen
als daarvoor geen nieuwbouw nodig is." Op regel 18 worden
de woorden "in het kader van" veranderd in "door". Op regel
24 vervallen de woorden "als militair attaché", terwijl op
de daaropvolgende regel "extra toelage" wordt vervangen door
"bijzondere vergoedingen". Aan het slot van de tweede
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MIDDAGVERGADER
2 i . Bezoek van Generaal Ridgway
•linister Staf deelt mede, dat Generaal Ridgway
%4/Lfa, volgende week een bë"zö~ëk aan ons l a n d z a l b r e n g e n . Gevraagd
is
II of hij zijn bezoek op Donderdag 25 September kan stellen.
i*/jL / ^ v ^ k w ^ P r e ^ e r s^e-'-^ voor, dat de Generaal dan in een bijzondere
bijeenkomst van de Ministerraad zal worden ontvangen, waarbij hij o.a. gelegenheid zal hebben mededelingen te doen
/
over de brief inzake de verdediging van ons land, welke
kort geleden van hem is ontvangen. Aldus wordt besloten.
fr

2 j. Benoeming Secretaris-Generaal van Buitenlandse Zaken
Minister Luns deelt mede, dat als vervanger
van Dr Boon is gezocht 'naar iemand, die de functie van
Secretaris-Generaal niet voor enkele jaren doch voor langere tijd zal bekleden. Daarbij is de keuze gevallen op
Mr S.J.Baron van Tuyll van Serooskerken, thans hoofd van
de Nederlandse delegatie bij de OEIC. De Raad verklaart
zich na enige bespreking accoord met deze benoeming.
3»_ Buitenlands beleid
•a.i Aanwijzing Nederlandse leden in vervoerscommissie van de
Ko 1en- en StaaTgeme enschap
•^e Minister-President deelt mede, dat is gevraagd
vóór 20 September a.s. de Nederlandse leden aan te wijzen,
die zitting zullen hebben in de vervoerscommissie van de
KSG. Minister Algera is voornemens als Nederlandse leden
voor te stellen een vertegenwoordiger van het DirectoraatGeneraal van Scheepvaart, van de Spoorwegen en van de Rijnvaart| de namen van deze vertegenwoordigers zal hij nog nader opgeven.
3 b. De conferentie in Luxemburg (Brief van de Minister van
Buitenlandse" "Zaleen dd» 13 September 1952, nr 5752; met
bijlagen; zie notulen MR dd. 5 September 1952, punt 4)
Minister Bevjgn deelt in aansluiting aan het verslag van de besprekingen in Luxemburg mede, dat de aandrang
tot verhoging van salarissen en pensioenen ten behoeve van
de leden van de Hoge Autoriteit en van het Hof uitsluitend
van Duitse zijde kwam, zodat dit niet zoveel moeilijkheden
heeft gegeven. Besloten is de salarisschaal te behouden,
welke in Parijs was vastgesteld, terwijl de pensioenregeling nog eens nader zal worden bekeken. Het is duidelijk, dat deze zaken ook van betekenis zijn voor de salaris--,
en pensioenregeling van andere functionarissen van de KSG.
Het zogenaamde vierpresidentencollege zal de salaris- en
pensioenregeling voor het personeel van deze gemeenschap
moeten vaststellen. Ten aanzien van de Frans-Italiaanse
resolutie werden van Nederlandse zijde een aantal amendementen ingediend, welke naar een redactiecommissie zijn
verwezen, waarvan spreker voorzitter is geweest. In de
redactiecommissie zijn in het bijzonder twee punten besproken, nl de vragenlijst, die aan de bijzondere assemblee zal
worden voorgelegd, alsmede het verlangen, dat niet op de
achtergrond zal komen wat aan de functionele integratie reeds
is gedaan. Op deze punten is overeenstemming bereikt. De
Minister-President stelt het op prijs, dat de Ministers er
in _gesTaagd zijn iets van de Nederlandse wensen verwezenlijkt
te "krijgen.
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