
ZEER GEHEBI-

MINISTERRAAD 
N r . 9 8 8 

Ex.nr, 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag -5 November 1951, dea morgens 

en des middags voortgezet in de ïrèveszaal. 
10 uur 

Aanwezig; De Minister-President Drees, en de Ministers 
Albregts, Van den Brink, Joekes, Lieftinck, Van 
Maarseveen, Mansholt, Mulderije, Peters, Hutten, 
Staf, Teulings en V/emmers (Afwezig zijn de Ministers 
Stikker en In 't Veld.) 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom 
en Götzen. 

Secretaris; J. Middelburg. 

1.a. Nagekomen redactiewijzigingen notulen dd. 8October 1951. 

Op JËlz_._JL§.> punt 15j 2de alinea, 3de regel wordt 
"wet" veranderd in "regeling". 

1 b. Notulen van de vergadering van 29 October 1951 

.-egel komt. 

J ._ Redactiewi jzigingen. tj 
O? J3_lz. 1 _, bij "Aanwezig": wordt na:."Götzen inge

voegde "(alleen de morgenvergadering)" 
Op Dlz. 3, punt 2 h, 5de regel, wordt de zinsnede: 

"Bij een bespreking in Ottawa met een Minister" vervangen 
door; "Uit een briefwisseling met de Minister van Economische 
Zaken". Op de 7de regel komt voor de woorden "ook dat land 
vastzit aan zijn allocatie, terwijl men" het volgende in de 
plaats; "Canada niet in staat is buiten het allocatiesysteem 
aanvullende leveranties te doen. In dit verband wees de Ca
nadese Minister er op, dat terwijl men in Canada - het 
grootste nikkelppoducerende land - ". Op de 9de 
na het woord "vervangen" "Nederland geheel nikkelen munten 
in omloop heeft gehouden." 

Op blz. 5, punt 3 b, moet de 2de alinea na "van 
dit vraagstuk." op regel 11 als volgt gelezen worden; "Overi
gens wijst spreker er op, dat Indonesië unilateraal is over
gegaan tot sluiting van een betalingsregeling in ponden mét 
Polen en Isjecho-Slowakije. Spreker is van mening, dat het 
geen zin heeft en onjuist moet worden geacht te pogen Indo
nesië te binden aan vormen van economische samenwerking, 
waarvan het meent, dat deze in strijd zijn met het Indone
sische belang. In de 5de alinea, 1ste regel, wordt na "voor" 
de woorden "de verhouding van-Nederland tot" tussengevoegd. 

°P -PJk2* &> punt 3 c, 2de regel, wordt voor "orders" 
'een, zij het informele, afspraak betreffende", 
/orden" in "wordt" veranderd. Op de 16de regel 

wordt "overgaat op" vervangen door "wordt overgenomen door". 
Op regel 20 wordt "deviezen" veranderd in "valuta", terwijl 
op de 21ste regel na "deze" het woord "ook" wordt ingevoegd. 

Op Dlz. 10 wordt aan het slot van punt 4 d het vol
gende toegevoegd! Minister Van den Brink antwoordt hierop, 
dat men slechts kan controleren in de vorm van een controle 
op de gehele transitohandel. Zolang andere landen met con
currerende havens weigeren een dergelijke controle toe te 
passen zal het gevolg zijn, dat het verkeer naar genoemde ha-
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tussengevoegd" 
Op regel 4 is 
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Buitenlands beleid 
a De Europese Defensie^emaenschap (Brief van de Voorzitter 
""" van^de Nederlandse delegatie dd. 3 November 1951 ,nr.2524) 

1°. Algemeen. De Minister-Pre si d en t heeft-vernomen, dat de 
Belgische Regering heeft laten' weten, dat zij niet aan een 
Europese Defensiegemeenschap zou kunnen meedoen, aangezien 
dit op vele punten in strijd zou zijn met de Grondwet. Door
dat thans van deze zijde in Parijs grote bezwaren worden ge
maakt is de positie van Nederland bij deze besprekingen min
der moeilijk geworden. Voorts is in Parijs een Frans—Duits 
document ingediend, waaruit blijkt, dat de Fransen hun bezwa
ren tegen een Duits Ministerie voor Aangelegenheden van de 
Europese Defensie hebben laten vallen. Verder zou de Franse 
Regering voornemens zijn zeer binnenkort de kwestie van de 
Europese Defensiegemeenschap in het Parlement te brengen, . 
evenals het verdrag inzake de Kolen- en Staalgemeenschap en 
het plan van Schuman voor een politiek supra-nationaal orgaan-. 
Tenslotte is een telegram ontvangen, waarin wordt medegedeeld, 
dat men met de voorbereidingen voor de Defensiegemeenschap 
niet tijdig gereed zal zijn, zodat de vergadering van de NATO 
in Rome v/el naar December zal worden verplaatst. 

2°. Verhouding tussen Raad van Ministers en Defensiecommissa-
rTaat. De Minister-President is v/at de onderhavige nota 

betrêTiHvan oordeel, dat de algemene beslissingen in 'de Raad van 
Ministers moeten worden genomen. Richtlijn hiervoor kan zijn, 
dat alles v/at in algemene zin ingrijpt in het leven van de 
deelnemende landen in de Raad moet komen. Als voorbeelden noemt 
spreker de besluiten omtrent de diensttijd (die thans in de 
zes landen uiteenloopt van één tot twee jaar), de budgetkwes
ties en de richtlijnen voor de bestellingen in de verschillen
de landen. Men zou voorts kunnen bepalen, dat directieven in 
algemene zin door de Raad van Ministers kunnen v/orden gege
ven, terwijl het verdrag een opsomming zal moeten bevatten 
in welke gevallen het Defensiecommissariaat bevoegd is. Het 
komt spreker voor, dat de benoemingen van hoge officieren aan v 
het Commissariaat zullen kunnen komen. Spreker acht het wen
selijk, dat ten aanzien van de institutionele regelingen men 
zich zo dicht mogelijk bij het verdrag inzake de Kolen- en 
Staalgemeenschap aansluit. 

Minister Staf is van oordeel, dat beter eerst kan 
worden vastgesteld v/at men met de organisatie wil en dat 
eerst daarna deze institutionele zaken worden geregeld.Eerst 
zal men dus moeten zien wat de taak van het Defensiecommis-
sariaat is met betrekking tot het opzetten en beheren .van een 
Europees leger» In dit verband merkt spreker op, dat uit de 
besprekingen van Dr Hirschfeld in Parijs blijkt, dat Generaal 
Eisenhower zal aandringen op de beschikbaarstelling op korter 
termijn van meer parate troepen, terwijl hij aan de reserve
troepen veel minder betekenis hecht.Spreker is van oordeel,dat 
de ontwikkeling van de NATO zo moeilijk is, omdat in West-
Europa nog geen orgaan is.gevormd. In de kwestie van de leger-
vorming zou hij daarom, v/el ver willen meegaan in Parijs. Spre
ker heeft met betrekking tot de onderhavige nota geen over
wegende bezwaren (ook hij is van oordeel, dat men de benoeming 
van de hoge officieren aan het Defensiecommissariaat kan ge
ven) , doch hij acht de kwesties van de legervorming op het 
ogenblik veel belangrijker. De Minister-President merkt op, 
dat juist wordt gesproken over de vraag op welke wijze de 
kwesties van de legërvorming zijn te behandelen. 

Minister Van den Brink merkt op, dit de Nederlandse 
positie bij de besprekingen teTarijs zeer verbeterd is, 
doordat met de Belgen wordt samengewerkt. Spreker kan zich 
met de opzet van de onderhavige nota wel verenigen, doch in
dien bij alle algemeen verbindende aangelegenheden overeen
stemming tussen het Commissariaat en de Raad van'Ministers • 
wordt-verlangdf zal men geen goed fun.ctionnerend supra-na
tionaal. orgaan krijgen. Spreker is overigens van oordeel,dat 
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West-Europa in een prae-federale periode minder democratisch 
zal zijn, aangezien in deze overgangsperiode de Parlementen 
geen beslissende betekenis zullen hebben. 

BESLUIT. De Raad is van oordeel, dat men zich in het alge
meen bij de institutionele regelingen zo dicht mogelijk moet 
aansluiten bij het verdrag betreffende de Gemeenschap voor 
Kolen en Staal. De algemeen bindende voorschriften zullen door 
de Raad van Ministers moeten worden gegeven of goedgekeurd, 
althans voorzover zij in belangrijke mate in het leven van de 
volkeren ingrijpen. Directieven moeten door de Raad van Minis
ters niet 'enkel in bepaalde gevallen, maar over de algemene 
lijn van het te voeren beleid kunnen worden gegeven. Wat de 
benoeming van hoge officieren betreft, dit ware, voor zover 
het niet nationaal gebeurt, aan het Commissariaat op te dra
gen. 

De verhouding tot de Grondwet. De Minister-President stelt 
de" vraag" hoe men staat "tegenover het feit, dat door afslui
ting van een verdrag aangaande een Europese Defensiegemeen
schap strijd ontstaat met de Grondwet, niet alleen met de 
strekking van het hoofdstuk van de defensie, doch ook in 
formele zin bv. ten aanzien van de bepaling, dat de benoeming 
en bevordering van officieren geschiedt door de Kroon. Minis-
* e r Y a n Maarseveen is van oordeel, dat officieren van de Defen
siegemeenschap geen officieren van het Nederlandse leger meer 
zijn, zodat de Grondwet niet meer op hen betrekking heeft. 
Bovendien gaat internationaal recht boven nationaal recht. 

Minister Staf deelt mede, dat' Frankrijk en Italië 
niet gebonden zijn aan dergelijke bepalingen omtrent de offi
cieren, doch België en Nederland wel. 

De I.Iinister-President wijst er op, dat het betrok
ken hoofdstuk van de Grondwet uitgaat van de gedachte, dat 
er een defensie is om Nederland te verdedigen. Als men dan 
stelt, dat er geen Nederlands leger is, zou het hele hoofdstuk 
zijn zin verliezen. Spreker is van oordeel, dat ondertekening 
van het verdrag, zonder dat iets wordt gedaan met betrekking 
tot de kwestie van de Grondwet, in het Parlement moeilijk ver
dedigd zal kunnen worden. Daarbij zal met name ook het be
zwaar worden gemaakt, dat op deze wijze dé gekwalificeerde 
meerderheid, die voor Grondwetsherziening nodig is, zou wor
den omgaan. Minister Van den Brink acht het wenselijk eerst 
enige juridische adviseurs om voorlichting te vragen." 

De Raad besluit, dat Binnenlandse Zaken in overleg 
met een volkenrechtelijk jurist van Buitenlandse Zaken een 
nota over dit vraagstuk zal opstellen. Voorts zal bij de be
spreking, die deze week met de Commissie voor Buitenlandse 
Zaken van de Tweede Kamer zal worden gehouden, deze kwestie 
ook duidelijk worden gesteld. 

Het gemeenschappelijk budget. De Minister-President is van 
oordeel, dat een veel omvattend gemeenschappelijk budget,-dat 
vele milliarden zou belopen, bijna onoplosbare vraagstukken 
zal doen rijzen. Daarvoor zal men unanimiteit in de Raad van 
Ministers moeten eisen. Aangezien Frankrijk thans aanvaardt, 
dat er een Duits Ministerie voor Europese Defensie komt en de 
troepen grotendeels in de landen blijven, zij het met inter
nationale status, zal men de -gedachte van Nederlandse zijde, 
dat men de volledig nationale delen door de landen zelf 
laat financieren, gemakkelijker kunnen verdedigen. Supra
nationaal zullen dan de staforganen, de stafscholen e.d. zijn, 
terwijl ook naar uniforme regelingen voor diensttijd, orga
nisatie, bewapening, instructie kan wordt gestreefd.. Op deze 
wijze zal men een gemeenschappelijk budget van beperkter om
vang krijgen.".; ^ • 
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Minister Lieftinck is het met dit principiële 
punt eens. Op het gemeenschappelijk budget zou men ook wel de 
infra-structuur kunnen brengen, tenzij het NATO-projecten 
betreft. 

Spreker wijst er op, dat een uitgebreid gemeen
schappelijk budget van zes landen niet is te overzien -, boven
dien kunnen de landen allerlei moeilijk controleerbare posten 
hieronder brengen. Mr.Van Vredenburch heeft bij de voorbespre
king het standpunt ingenomen, dat hij met de conceptie van de 
nota niet bij de besprekingen in Parijs kon komen. Hij vroeg 
daarom een andere conceptie. 

Minister Van den Brink acht het onderhavige stuk een 
goede nota.Spreker zou echter gaarne zien, dat de Adviescom
missie nog meer gelegenheid zou krijgen om deze kwestie nader te' 
bestuderen. Blijkens de titel heeft de nota betrekking op de 
budgetbehandeling in de definitieve periode; spreker meent, 
dat het beter zou zijn ook aandacht te schenken aan de over
gangsperiode. Aangezien de Nederlandse positie bij de bespre
kingen in Parijs beter is geworden, zou spreker van Neder
landse zijde niet onnodig bezwaren willen maken. De Minister 
is voorts van oordeel,' dat men er in de toekomst nooit zal 
komen als men de besteding van de gelden steeds meer legt in 
handen van supra-nationale organen en het opbrengen van de 
middelen nationaal laat plaats vinden. Er zal dan iets moeten 
komen als een Euroxoese belasting. De Minister-President acht 
een gezamenlijke inkomstenbelasting niet mogelijk. Minister 
Lieftinck zou in dat geval in de eerste plaats aan een geza
menlijke omzetbelasting denken. -

Minister Van den Brink merkt vervolgens op, dat men de 
ijzer- en staalgemeenschap kan zien als een stuk prae-federa-
le structuur; als niet andere supra-nationale zaken hieraan 
worden toegevoegd, zal de kolen- en staalgemeenschap het ook 
niet kunnen houden. Spreker acht.het bezwaarlijk Mr.Van 
Vredenburch deze week reeds instructies te geven, de Advies
commissie zal deze zaken nog eens nader moeten bestuderen. 
In dit verband wijst spreker er op, dat een regeling zoals voor
gesteld grote deviezenconsequenties zal kunnen hebben (bv. bij 
plaatsing van Nederlandse troepen in Duitsland). 

Minister Van Maarseveen is van oordeel, dat een 
gemeenschappelijke inkomstenbelasting nog zeer bezwaarlijk 
zal zijn omdat de belastingbetalers en de belastingadministra
tie nog weinig Europees voelen. Wat het budgetrecht betreft 
maakt spreker een onderscheid tussen verplichte en vrijwilli
ge uitgaven. De vaste of verplichte uitgaven zal het parlement 
jaarlijks ongewijzigd aanvaarden. Hetzelfde "kan het geval zijn 
met uitgaven, die uit een verdrag voortvloeien. 

Minister Staf ondersteunt de gedachte van Minister 
Van den Brink, dat de Adviescommissie over dit onderwerp 
nog verder zal moeten studeren.-Wat de conflictenregeling be
treft, die in de nota wordt vermeld, wijst spreker er op, dat 
men moet denken aan de afspraken, die in internationaal ver
band zijn gemaakt. Bezwaren, die hieruit voortvloeien, zal men 
niet bij de begroting ter tafel moeten brengen, doch men zal 
dan de desbetreffende afspraken opnieuw moeten nagaan. Spre
ker meent, dat verschillende overgangsregelingen mogelijk zi'jn. 
Hij wijst er voorts op, dat de legering van troepen in andere 
landen niet alleen een deviezenprobleem betekent, doch dat 
hierbij ook verschuivingen in de kosten van onderhoud zullen 
ontstaan. Dit zal men niet aan de landen kunnen overlaten. 
Spreker is voorts van oordeel, dat bij een concretisering van 
de voorstellen op blz.2 van de nota inzake de opstelling van 
het "master plan" men het "budget commun" krijgt. 
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De Minister-President komt steeds meer tot de over
tuiging, dat ëë'ri verdrag inzake een def ensiegèmeenschap niet 
zo snel zal kunnen worden opgesteld als men in Parijs ver
wacht. Spreker acht het niet juist als de Nederlandse delega
tie ondanks de grote bedenkingen van de Ministerraad; het 
standpunt inneemt, dat men in Parijs niet teveel bezwaren 
moet maken. Nu België zich van het verdrag distancieert, zul
len van Nederlandse zijde gemakkelijker de zakelijke bezwaren 
ter tafel kunnen worden gebracht. De definitieve periode zal 
niet zo snel kunnen worden bereikt; daarom zal men beter eerst 
over een transitoire periode kunnen spreken en kunnen nagaan 
op welke punten nog vragen rijzen. Daarbij zal in de eerste 
plaats aan de kwestie van de deviezen aandacht moeten worden 
besteed. Bij het overbrengen van legergroepen naar andere lan
den, evenals bij de oefeningen in andere landen, zal men af
spraken inzake compensering van. deviezenuitraven kunnen maken. 
Spreker zou willen voorstellen, dat in de transitoire periode 
de eigen verzorging, bezoldiging en betaling voor de legers 
worden behouden, waarbij men zich wel zal moeten richten naar 
een aantal gemeenschappelijke regelingen (bv. êên diensttijd), 
waardoor het budget beperkt wordt gehouden. 

Minister Van den Brink acht deze nota wel een goed 
uitgangspuntj voor de definitieve periode heeft spreker ech
ter andere gedachten. 

Minister Lieftinck merkt op, dat de gedachte be
staat, dat men aan Eet" einde van het derde jaar in de defini
tieve periode zou zijn. In plaats van de definitieve periode 
zou men kunnen zeggen de periode, waarin de economisch— 
financiële integratie nog niet is verwezenlijkt. Naar aanlei
ding van de opmerking van Minister Van Maarseveen, dat bij 
uitgaven, uit een verdrag voortvloeiende, dp parlementen 
gebonden zijn, wijst spreker er öp, dat een verdrag nooit zo 
gespecificeerd zal kunnen zijn; een verdrag zal alleen de 
beginselen inhouden. Minister Van Maarseveen merkt op, dat . 
een tractaat de beslissing ter zake bij een bepaald instituut 
zal kunnen leggen. Minister Lieftinck erkent dït, doch heeft 
er een absoluut bezwaar tegen om van de souvereiniteit (het 
budgetrecht) op deze wijze afstand te doen. 

Minister Lieftinck acht de in de nota genoemde con
flictenregeling ondeugdelijk. Hij is voorts van mening, dat 
het gemeenschappelijk budget primair de uitgaven van de ge
meenschappelijke organen en van het gemeenschappelijk opere
ren zal moeten bevatten, maar dat overigens in tijd van 
vrede de sterk nationaal bepaalde uitgaven buiten dit budget 
moeten blijven, net name ook de personele uitgaven. Voeding 
(en kleding) is een belangrijk vraagpunt gebleven, vooral de 
voeding van de troepen buiten de landsgrenzen. Het deviezen-
probleem is in de nota nog weinig uitgewerkt. Dit zou misschien 
nader uitgewerkt kunnen worden aan de hand van de ervaringen, 
opgedaan met de "mutual aid". Concluderend zou spreker aan 
Mr.Van Vredenburch willen laten mededelen, dat de Minister
raad met de algemene strekking van de nota accoord gaat, doch . 
dat de Adviescommissie deze week aan dit stuk doorwerkt. ' -

De Minister-President stelt als compromis voor, dat 
er op zal aandringen eerst de regeling voor de transitoire 
periode te bespreken en later de vraag onder het oog te zien 
noe men verder kan gaan. De voorlopig enig mogelijkepractische 
opxossmg is, dat aan de landen wordt gelaten de nationale 
regeling van de betaling van salarissen, kleding, voeding, 
enz. Het gemeenschappelijk budget zal dan alleen betrekking 
n^DDen op de gemeenschappelijke organen, het gezamenlijk 
lJi?\Za e n °|)1:reaen enz. Daarbij ware voorts-te streven naar 
•gexijKe regeling van de diensttijd, de organisatie enz. 
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De deviezenkwestie zal nog nader door de Adviescommissie moe
ten worden nagegaan. Kiervoor noemt spreker als richtsnoeren, 
dat wordt gestreefd naar evenwicht tussen de landen door het 
maken van compenseringeafspraken en dat over deze zaken de 
Raad van I-Iinisters zal moeten oordelen. Voor de definitieve 
oeriode zal unanimiteit in de Raad van Ministers over het 
budget in elk geval als noodzakelijke voorwaarde moeten wor
den gesteld. De positie van de nationale parlementen zal na
der moeten worden bezien. De aangeduide conflictenregeling 
acht spreker onaanvaardbaar, ook hierover zal men zich nog 
nader moeten beraden. 

Minister 5taf merkt op,'dat in stukken van de "be
sprekingen in Parijs een transitoire periode van één jaar 
wordt genoemd| men zai daarom beter over overgangsbepalingen 
kunnen spreken. Het "master-plan" zou men als overgang kunnen 
beschouwen. Minister Van den Brink herinnert er aan, dat het 
verdrag inzake de kolen- en staalgemeenschap drie overgangs-
phasen kent,nl. "demarrage", "transition" en- "dêfinitive". 
Overigens zou spreker het onjuist achten dezelfde overgangs
periode te nemen als in dit verdrag, aangezien de vele en 
moeilijke vraagstukken'van de defensiegemeenschap een langere 
periode noodzakelijk maken. 

De Minister-President wijst er op, dat het opstellen' 
van een plan, dat als onaantastbaar zou worden beschouwd, 
grote financiële consequenties heeft bij verhoging van de lo
nen en prijzen. Daarom zal men ook financiële limieten moeten 
stellen. 

3SS1UIT. De Raad acht het niet wenselijk, gezien de korte tijd 
van de voorbereiding, reeds thans te spreken over wat voor de 
definitieve periode zal gelden. Men zal moeten beginnen met 
de transitoire periode. In dit verband wordt opgemerkt, dat 
in het verdrag aangaande de kolen- en staalgemeenschap drie 
phasen bestaan .('demarrage", "transition" en "définitive"). 
De overgangsperiode zal overigens langer moeten zijn dan in dit 
verdrag is gesteld. Voor deze transitoire periode ziet de Raad 
als een practische oplossing een klein budget alleen voor ge
meenschappelijke organen, optreden enz., waarbij dus aan de 
"landen wordt gelaten de nationale regeling van de betaling 
van salarissen, kleding, voeding enz., waarbij wel ware te 
streven naar gelijke regeling van de diensttijd, de organi
satie enz. Wat de deviezenzaak betreft, deze zal door Advies-
cie nog nader moeten worden nagegaan. Hierbij zou kunnen wor
den gestreefd naar evenwicht tussen de landen door compense-, 
ringsafspraken. Over voorstellen op dit punt zal ook de Raad 
van Ministers (council) moeten oordelen. Voor de definitieve-
periode zal unanimiteit in de Raad van Ministers in elk geval 
als noodzakelijke voorwaarde moeten worden gesteld. De positie 
van de nationale parlementen zal nader moeten worden bezien. 
De nota zal door -de Adviescie eerst nog verder moeten worden 
bestudeerd, waarna hierover nog nader beraad zal plaats vinden, 
o.a. ook inzake de kwestie van het stellen van financiële 
limieten. 

4 b. Instelling van Ambassade in Japan. -

Staatssecretaris Blom vraagt machtiging van de Raad 
om tot een wijziging van de Missie in Japan in een Ambassade 
over te gaan. De Raad verleent vervolgens de gevraagde mach
tiging. 

I>e Minister-President schorst vervolgens de Vergadering tot 
. des middags 2.15. uur. 
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