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Notulen van de vergadering 
gehouden in de Trèveszaal op Zaterdag 22 December 1951, aan

gevangen des morgens te ,10 uur en des middags voortgezet 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, 
Beel, Van den Brink, Joekes, Mulderije, Hutten (al
leen bij de morgenvergadering), Peters, Staf (alleen 
bij de middagvergadering), Teulings, In 't Veld en 
'Wemmers.(Afwezig zijn de Ministers Lieftinck en 
Mansholt). 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en 
Götzen. 

Secretaris: Wegens ziekte van Drs J.Middelburg, 
Jhr Mr A.J.M.van Nispen tot Pannerden, Wnd.Secretaris. 

1 a. Rftulen van de vergadering van 10 December 1951. 

Redactiewijzigingen. 

Op blz 2, punt 2 b , 5de regel, wordt "iemand van 
een" vervangen door "de heer Kraayenhof van het". Op de 6de 
regel wordt na "Accountantskantoor" ingevoegd "van die naam". 

OP blz 11, voor punt 2k, wordt het volgende punt 
ingevoegd: 

4 o» Migratie-conferentie in Brussel. (Zie notulen MR dd.26-11-1S51 
punt 2 aj 

Minister Joekes deelt mede, dat de op initiatief van 
. de Verenigde Staten te Brussel bijeengekomen conferentie be
treffende migratie-aangelegenheden, het besluit heeft genomen 
voorlopig voor één jaar een inter-gouvernementele commissie 
in te stellen tot bevordering van de emigratie van 100.000 a 
110.000 extra-emigranten uit Europese landen. Daarbij zal ge
bruik worden gemaakt van de schepen van de I.R.O., welke op 
het punt staat opgeheven te worden. 

Nederland behoort tot de landen, die in aanmerking 
komen voor het vervoer van extra-emigranten. Volgens de door 
het Kabinet goedgekeurde instructie heeft de Nederlandse dele
gatie reeds dadelijk in beginsel ingestemd met de instelling 
van genoemde commissie. Voor toezegging van een financiële 
bijdrage in de kosten van de organisatie behoefde de delegatie 
nadere machtiging van de Regering. Op een desbetreffend voor
stel van de delegatie, waarbij het Nederlandse aandeel in de 
kosten werd becijferd, heeft de Minister na overleg met de 
Ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën en met de 
Minister-President de delegatie de gevraagde machtiging ver
leend. 

b. Notulen van de vergadering van 17 December 1951» 

Redactiewijzigingen. 

Op blz 2, punt 2 d, 9de regel, wordt de passage 
"Vervolgens werd...t/m...in te stellen" vervangen door "Voorge
steld werd een Commissie te benoemen om na te gaan of een 
Herinneringskruis voor politieke gevangenen kan worden ingesteld" 
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De Minister betreurt het, dat de besprekingen over de 
betrekkingen tussen NATO en Europese Defensiegemeenschap niet 
op dreef komen, omdat niemand zich aan een concrete bespreking 
hierover waagt. De Minister vreest, dat bij de bespreking te 
Parijs in aanwezighid van de Duitse afgevaardigden een moei
lijk gesprek ter zake zal worden geforceerd. Minister Eden 
bleek de moeilijkheden ter zake zeer wel in te zien; hij heeft 
hierover ook nog met de Amerikaanse en Canadese Ambassadeur 
geconfereerd. Minister Stikker zegt van gevoelen te zi.jn, dat 
Atlantische Gemeenschap en Europese Defensiegemeenschap eigen
lijk tegelijk tot stand zouden moeten komen.Het paard van de 
Europese Defensiegemeenschap is reeds lang in het veld,terwijl 
van dat van de Atlantische Gemeenschap nog weinig te zien is. 
Het is de vraag of de laatste de eerste nog kan inhalen, 

4 c. De Europese Defensiegemeenschap fz-ip notulen Ministerraad 
dd. 17 December 1951» punt 4 a; 

Minister Stikker begint met op te merken, dat men in 
Parijs tot principieïlT uitspraken zal moeten komen. De vraag is 
in hoeverre Nederland zijn standpunt moet handhaven. Er resten 
-thans nog enkele weken voordat een definitief standpunt d-i-ent te 
'worden ingenomen; daarom is het naar sprekers gevoelen juist, 
dat bekend wordt gemaakt, welke punten voor Nederland conditio-
nes sine qua non zijn. Bij het vaststellen daarvan dient de Raad 
de consequenties te overwegen. Z:- is het mogelijk, dat een n e 
gatieve Nederindse houding ten gevolge heeft, dat ook België 
niet meedoet en de gehele EDG niet tot stand komt. JDit kan 
ernstige reacties bij het vclk en in het parlement ten gevolge 
hebben* 

Het eerste punt, dat voor principiële stellingname 
in aanmerking komt is de vraag van de kosten verbonden aan- de 
legeropbouw.. In het plan-McNarney wordt van Nederland het 
eerste jaar f. 1500 min, het tweede f.1'800 min en het derde 
f.2000 min verlangd. Naast deze NATO-regeling is er nog een 
kostenregeling van % 500 min voor de EDG. De Minister advi
seert de Raad niet uit te gaan boven hetgeen in NATO-verband is 
geaccepteerd. 

Een tweede punt betreft de samenstelling van het Coa-
/ missariaat»<Van Nederlandse zijde zal geëist moeten worden, dat 
Nederland daarin zitting heeft.Weliswaar is van Belgische zijde 
hiervoor niet zo veel belangstelling getoond, omdat de Regering 
daar er van uitgaat, dat de beslissingen bij unanimiteit wor
den genomen in de Conseil des Ministres en het Commissariaat 
slechts een uitvoerend orgaan is, maar indien wordt duidelijk 
gemaakt, dat de Conseil des Ministres alleen op essentiële punten 
bij unanimiteit zal beslissen en het Commissariaat' dus de b e 
voegdheid zal hebben in de andere gevallen te handelen zonder 
die unanimiteit, dan is te verwachten, dat ook aan Belgische 
zijde wordt ingezien, dat het commissariaat meer dan executieve 
en juist enige supra-nationale bevoegdheden zal hebben; de 
bezwaren van die Redering zullen aan a fortiori gelden. 

Een derde punt betreft het budget commun en de daar
voor vereiste transitoire periode. Van Franse,Duitse en Itali
aanse zijde wordt aangedrongen op een zeer korte overgangstijd. 
De Minister wijst er op, dat Grondwetsherziening in België en 
Nederland nodig zal zijn en daarvoor een overgangsperiode nood
zakelijk is. Aangezien het huidige Kabinet een opvolgend Kabi
net niet kan binden kan de 'toezegging onzerzijds niet verder 
gaan dan de bereidverklaring wijziging van de Grondwet aanhan
gig te maken. 

De Minister vraagt vervolgens aandacht voor het ter 
vergadering rondgedeelde ontwerp van Mr P.A.Blaisse, waarin 
een artikel A 6 over de buitenlandse militaire hulpverlening 
onder de bijlagen voorkomt. De Minister is van gevoelen, dat 
ter zake niet verder gegaan kan worden dan het toestaan van de 



Ministerraad 
ZEER GEHEIM -11- dd.22-12-1951. 

verdeling van de end items door het Commissari ast.Onaanneme
lijk is, dat de gehele economisch©- hulpverlening uit handen 
wordt gegeven en Nederland via het Commissariaat zijn aan
deel ontvangt, waardoor de kans groot is", dat te weinig met 
de Nederlandse economische belangen wordt rekening gehouden, 
Nederland zou zijn hulp via het Commissariaat ontvangen,ter
wijl landen als Noorwegen in deze geheel vrij zouden blijven. 

Vervolgens wijst de Minister op het artikel A 7 be
treffende de controle op de oorlogsproductie. De gedachte is 
blijkbaar, dat het Commissariaat €en apparaat te' zijner be
schikking heeft om de productie in de afzonderlijke landen te 
controleren en daarvoor maatregelen te treffen. Landen als 
Noorwegen, Benemarken, Engeland en de Verenigde Staten zouden 
in deze vrijblijven, terwijl Nederland internationaal gebon
den wordt. Het voorstel zou aanvaardbaar kunnen zijn,indien 
-die productie-controle zeer eng zou worden omsbhreven. Zo zou 
de vervaardiging van atoombommen, tanks, luxe-oorlogsmateri
aal e.d. wel onder inter-europees toezicht geplaatst kunnen 
worden. Zonder deze enge omschrijving lijkt deze controle 
onaanvaardbaar. 

Tenslotte is er het punt van de ter beschikking 
te stellen troepen, waarover Minister Staf de Baad zijn me
ning zal geven. 

De Minister herhaalt, dat in de komende dageri~ 
verantwoordelijke beslissingen met betrekking tot de EDG ge
nomen moeten worden, waarbij rekening moet worden gehouden 
met de mogelijkheid, dat die Gemeenschap niet tot stand komt. 
Het is voor de Minister van belang bij de besprekingen te 
Parijs te weten op welke punten de Regering - gelet op alle 
consequenties - niet bereid is te wijken. 

De Minister-President verklaart er zich mede eens, 
dat het Nederlandse standpunt sterk en stellig wordt opge
steld./ De Minister is van gevoelen, dat het Pranse voorstel 
e-en parlementaire behandeling niet zal bereiken. Zijns in
ziens kan de Nederlandse Regering het risico nemen, dat door 
haar optreden geen EDG tot stand komt. Te verwachten is, dat 
België ook verstek zal laten gaan. Hij betwijfelt of de Ka
mer zal pogen een positieve oplossing te forceren. In ieder 
geval verklaart hij persoonlijk niet bereid te zijn zijn 
stem aan het onderhavige ontwerp te geven. $ Hoewel in de 
Raad MAE nadrukkelijk is besloten, dat men niet boven:f.1500 
min voor de defensieinspanning zal gaan:,' wordt toch reeds in 
een ambtelijk stuk rekening gehouden met een hogere last van 
f.1800 en f.2000 min overeenkomstig het MclTarncy-plan.Spre
ker is van- mening, dat de Regering geen verdere toezegging 
kan doen; alleen moet nog rekening v/orden gehouden met de 
bereidheid om een deel van de gelden van hot tegenwaarde
fonds voor militaire productie aan te wenden. In voornoemd 
ambtelijk stuk is dit punt omgedraaid door te stollen "met 
inbegrip van de local currency gelden".. Budgetair is het iets 
anders, indien msn let op de mogelijkheid dat geen local 
currency-gelden meer ontstaan. Bovendien kan bij opname van 
de totale .bedragen op de begroting ook het geld voor andere 
doeleinden worden aangewend. De Minister concludeert, dat met 
betrekking tot het budget commun niet kan worden toegestaan, 
dan anderen krijgen te beslissen hetgeen Nederland heeft 
uit te geven, zolang de verantwoordelijkheid voor het gehele 
beleid niet elders berust./ De Minister acht het voldoende 
\indien voor vaststelling van de begroting unanieme beslissing 
van de Conseil des Ministres wordt verlangd en zou dan des
noods willen afzien van de goedkeuring door de parlementen» 
De Ministor van Financiën wil ook aan dit punt vasthouden, . 
maar naar sprekers gevoelen moet aan plaatselijke invloeden 
niet te ruime mogelijkheden worden geboden en kan volstaan 
worden met onderhandeling in de Conseil des Ministres door 
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. 
middel van een Nederlandse Minister, die handelt'in opdracht . 
van het nationale Kabinet en die door het Nationale Parlement 
ter verantwoording ';an worden geroepen. In tegenstelling met 
de Minister van Financiën is de Voorzitter dan ook bereid 
Grondwetsherziening voor het openen van deze mogelijkheid te 
bevorderen. Eerst na deze herziening zal met bovenstaande 
conclusie ten aanzien van het budget commun door het dan 
zittende Kabinet kunnen worden ingestemd, p" Met betrekking 
tot het Commissariaat is de Voorzitter van mening, dat. hierin 
persé een Nederlander zitting moet hebben. Dit Commisaariaat 
I zal ongetwijfeld grote bevoegdheden met betrekking tot de 
iorganisatie van het leger, de productie, de militaire voor
zieningen e.do hebben. Het is nodig, dat iemand die de belan
gen en verhoudingen van het eigen land kent aan de besluit
vorming deelneemt. Er zullen naar vr'n gevoelen minstens vijf. 
- waarschijnlijk zeven - verteger-r-riigsrs in: ± Commissariaat mcefcaa 
"zicten / Met de conclusie van Minister Stikker ten aanzien 
van ae economische hulpverlening is spreker het eens. p" De 
Minister-President acht het noodzakelijk, dat van Nederlandse 
zijde duidelijk wordt gesteld, dat niet deelgenomen kan wor
den aan de EDG,indien de essentiële punten niet op bevredi
gende wijze worden geregeld, 

Minister Van den Brink heeft met instemming kennis 
genomen van het standpunt' Van" o"e Minister-President, dat bij 
de beslissing over het budget ĉ ïvrun volstaan kan worden met 
een uitspraak van de Conseil des Liihistres en eventueel de 
parlementaire goedkeuring - na Grondwetsherziening- zou kun
nen vervallen. Het zou niet juist zijn, indien op het laatste 
punt door ons toedoen het project zou mislukken. In feite 
wordt iets onmogelijks voorgesteld, indien wordt vastgehouden 
aan goedkeuring door de nationale parlementen zoals die van 
Frankrijk en Duitsland. p1 Naar „-.anleiding van hetgeen Minis
ter Stikker heeft gezegd, over het -verband tussen EDG en At
lantische Gemeenschap, merkt de Minister op, dat het aan el
kaar koppelen voor de • tolstandkoming , van deze twee inte— 
gratiepogingen in feite betekent; dat men de EDG niet wil nu 
de Atlantische Gemeenschap nog zo zeer in nevelen is gehuld. 
De vorming van een Atlantische Gemeenschap is moeilijk, omdat 
het fe verst denkbare verwijdering van het Amerikaanse isola
tionisme betekent. Als ideaal moge het nastrevenswaard zijn, 
om zijn moeilijkheden is het minder gemakkelijk realiseerbaar 
dan de EDG, Spreker is van gevoelen, dat de EDG zeer wel zonder 
de Atlantische Gemeenschap tot stand kan komen./ De Minister 
wijst er vervolgens op, dat het in verband met de Amerikaanse 
verkiezingen van betekenis is, dat op gelijke wijze als de 
Benelux-proclamatie in bezettingstijd te Lissabon blijk wordt 
gegeven van het Europese verlangen naar de vorming van een 
EDG. Een dergelijke veniaring is ook van betekenis, omdat de. 
Verenigde Staten anders wel eens zouden kunnen overwegen op 
gelijke wijze rechtstreeks contact met Duitsland op te nemen, 
zoals dat land dat met Japan heeft gedaan. Uiteraard is het 
de taak van de Raad primair de nationale belangen te dienen, 
maar hierbij moet het grote geheel niet uit het oog worden 
verloren. Naar sprekers gevoelen zou het te ver gaan indien 
Nederland driedubbele zekerheden zou verlangen, p De Minister 
sluit zich aan bij de conclusie, dat vastgehouden moet worden 
aan een maximumbijdrage van f.1500 min. p1 Spreker acht het 
van betekenis, dat er in verband met het voorgaande uitdrukke
lijk op .wordt gewezen, dat, indien geen local currency gelden 
worden gevormd, geen additionele toezegging naast de f.1500 min 
van kracht is. In dat geval vervalt bovendien de basis voor 
de toezegging van de f.l-|- mld. p1 De Minister verenigt zich 
met de conclusie, dat Nederland niet kan berusten in de toe
kenning van bevoegdheden aan een Commissaris, maar instelling 
van een Commissariaat moet vereisen. Spreker acht het van be
lang in deze met de Belgische legering te overleggen en er 
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daarbij op te wijzen, dat ten aanzien van enkele punten het 
Commissariaat stellig supra-nationale bevoegdheid zal hebben. 
é Ook over toekenning van bevoegdheden aan het Commissariaat 
met betrekking tot de buitenlandse hulpverlening ware contact 
met de Belgen op te nemen. / Met betrekking tot het budget 
commun kan naar het oordeel van de Minister volstaan worden met 
de wezenlijke zekerheid, dat unanimiteit daartoe in de Conseil 
des Ministres nodig is. Het lijkt weinig reëel ook de Parle
menten daarbij te betrekken. / De Minister sluit zich aan bij 
de conclusie van Minister Stikker betreffende de buitenlandse 
hulpverlening. Alleen de distributie van end items zou via 
het Commissariaat plaats kunnen hebben. Uiteraard kan wel 
overleg over deze hulpverlening plaatsvinden. Autonomie van 
het Commissariaat ter zake is onaanvaardbaar. / Onaanvaard
baar is ook, dat het Commissariaat op belangrijke wijze zou ' 
kunnen ingrijpen in de militaire productie. Hierdoor zou b.v. 
de leerindustrie, de radiofabricage, de technische industrie 
binnen het bereik van het Commissariaat«komen. Wel ware even
tueel in te stemmen met controle op limitatief opgesomde 
productie. Het noodzakelijke toezicht op de Duitse bewapenings
industrie maakt het voorstel tot controle niet onredelijke 
Een uitgebreide export door Duitse industrieën bv naar Zuid-
Amerik.ii.rse landen zou immers voor Europa een gevaar kunnen be
tekenen. De productie van radarapparaten zou naar sprekers 
gevoelen niet op de lijst mogen voorkomen. Hij stemt er mede 
in, dat uitbreiding van de lijst plaats kan vinden bij unaniem 
besluit van de Conseil des Ministres. 

Met betrekk_ng tot de regeling voor het budget 
commun vraagt Minister in 't Veld op welke wijze de invloed 
van de nationale Parlementen kan worden uitgeschakeld.Zijns 
inziens zal het toch nodig zijn, dat het Parlement de middelen
tot' dekking bij de wet aanwijst. Zal men het oordeel van het 
Parlement beperken tot het totale bedrag, dat het desbetreffen
de .land verplicht zal zijn bij te dragen ? Hij vraagt zich 
af, of daarvoor wel Grondwetsherziening nodig is. Minister 
Beel wijst er op, dat alvorens de Grondwet is herzien er moei— 
lijkheden zijn omdat het toezicht op de wijze van besteding 
der gelden aan het Parlement wordt onttrokken. Hij acht het 
vanoetekenis, dat de status van de Conseil des Ministres scherp 
wordt gedefinieerd. In dit verband wijst de Minister-President 
er op, dat de Conseil niet het karakter van een supr'-natio-
naai orgaan zal hebben, maar een samenkomst van de Ministers 
van de vertegenwoordigde landen zal zijn. Minister Van den 
Brink herinnert er aan, dat ook bij het plan-Schuman deze 
kwestie heeft gespeeld en ook toen is vastgesteld, dat in de 
praefederale toestand iedere Minister in de Conseil zal hebben 
op te komen voor het nationale belang van het door hem vertegen
woordigde land. Deze Minister zal overleg hebben te plegen 
met de Ministerraad en verantwoordelijk zijn voor zijn beleid 
tegenover het Parlement. Dit alles betreft echter de interne 
regeling. Eerst nadat o*a. een ir-ter-europees belastingstelsel 
tot stand is gekomen, zal het mogelijk zijn de positie van de 
Conseil des Ministres te objectiveren. 

. Minister Joekea kan zich in het algemeen verenigen 
met hetgeen door de~lEr±ister- President, Minister van den 
Brink en Minister Stikker naar'voren is gebracht. Met betrek
king tot het Commissariaat vraagt hij zich af,, of niet met 
vijf vertegenwoordigers kan worden volstaan. Het is van veel 
betekenis het lichaam zo klein mogelijk te houden. Is het 
politiek volstrekt onmogelijk, dat de Belgisch-Luxemburgse Unie 
één lid aanwijzen ? / De Minister informeert vervolgens naar 
de Amerikaanse zienswijze met betrekking tot de verhouding 
Europese Defensiegemeenschap/NATO. Indien Duitsland niet in 
de NATO wordt opgenomen en wel in de EDG zit, terwijl in feite 
de EDG een onderdeel van de NATO is, zijn naar het oordeel 
van de Minister vele moeilijkheden van deze structuur te ver-
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™>*rhten / De Minister heeft vervolgens met Belangstelling ken-
„il eenómen van de mededeling, dat bij de bijeenkomst te Lis
sabon er naar gestreefd dient te worden, dat een gemeenschap-
Seliike verklaring analoog aan de.Bsneluxproclamatie gewenst 
ïa.1 ziin. 4 De Minister vraagt zich tenslotte af, wat het voor
deel is van het houden van Duitsland buiten de NATO, indien. . 
misschien Amerika rechtstreeks met Duitsland defensiebetrekkin
gen zal aanknopen. . 

Minister Albregts acht het mogelijk, dat men Duits
land slechts aanvankelijk buiten de NATO-gemeenschap wil hou
den. Na: • een jaar van legeropbouw zou men dan beter kunnen 
beoordelen of Duitsland ook in de NATO kan worden opgenomen; 
men heeft dan meer ervaring, en is misschien dit punt makke
lijker "oplosbaar, / Met betrekking tot het toezicht op de mi
litaire productie vraagt de Minister zich af, of de moeilijk
heden in deze niet zi'j.n te verminderen door het Commissariaat 
uitdrukkelijk in deze aan de Conseil des Ministres te subordi
neren. Spreker acht het van belang, dat bij de nadere uitwer
king van dit punt alle moeilijkheden zo goed mogelijk onder 
het oog worden gezien en geregeld. 

Minister Teulings vraagt zich af, of in een apart 
protocol de kwestie'van de casus foederis niet geregeld zou 
kunnen worden los van de andere regelingen betreffende de ver
houding van de Europese Defensiegemeenschap tot NATO, 

Op grond van de gedachtenwisseling in de Raad ox>n-
cludeert Minister Stikker, dat over de vier volgende punten 
communis opinio bestaat en deze ook essentiële vereisten zijn 
voor de Nederlandse toetreding tot de EDG. 

1. Nederland zal ten behoeve van de defensie geen grotere las
ten kunnen aanvaarden, dan die in NATO-verband toegezegd; 
afzonderlijke lasten ten behoeve van de EDG kunnen niet 
worden aanvaard. De besteding van local currency-gelden voor 
militaire doeleinden boven de 1,5 mld zal een NATO-commit-
ment zijn. 

2. Met betrekking tot het Commissariaat zal worden verlangd, 
dat Nederland daarin een plaats krijgt. 

3. De verdeling van de buitenlandse economische hulp kan alleen 
aan het Commissariaat worden gegeven voor zover het end items 
betreft. 

4. De /controle op de militaire productie zal door een enumera-
tieve lijst dienen te worden beperkt. Uitbreiding zal al
leen mogelijk dienen te zijn bij unaniem besluit van de 
Conseil des Ministres. Deze lijst zal tegelijk met het toe
staan van de controle moeten worden vastgesteld. 

De Minister vraagt vervolgens de aandacht voor enkele 
andere punten waaromtrent overeenstemming in de Raad hem ge
wenst voorkomt. Hem is wel verweten, dafhij voorkeur zou heb-" 
ben voor de Atlantische Gemeenschap. In feite echter is hij ge
porteerd voor het tot stand komen van beide. / Een moeilijk
heid is in dit verband, dat Frankrijk de Europese Defensiege
meenschap voor 50 jaar wil aangaan, terwijl het toetreden tot 
de NATO slechts voor 30 jaar is geconditionneerd. Naar sprekers 
gevoelen zal de looptijd van beide toezeggingen even lang moe
den zijn. 0 Een bedenking tegen de EDG acht de Minister, dat 
hierdoor xn feite de deelnemende landen de last krijgen te 
aragen, welke t.̂ ans op de bezetsautoriteiten rust: de zorg, 
dat het Duitse leger ai \ Ruhrarsenaal ^een gevaar voor de we
reldvrede worden. De Minister meent, dat deze last slechts 
5 ™ f*®*211 v a n de gehele NATO-Gemeenschap kan worden gedragen. 
p Met betrekking tot de casus foederis merkt de' Minister ver
volgens op, dat Frankrijk daaromtrent eenzelfde bepaling wenst 
ais in het Atlantisch Pact voorkomt.Thans heeft Nederland door 
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toetreding tot het Atlantisch Pact geen verplichtingen tegen— 
ever Duitsland. Door toetreding tot de EDG worden die «el 
aanvaard.Over het Duitse vraagstuk verwacht de Minister nog 
een nota. Inmiddels wijst hij er op, dat het Duitse streven 
om tot een eenheid van Oost- en West-Duitsland te komen 
nog wel eens zou kunnen leiden tot een irriterend optreden 
van Duitsland in welk geval wij verplicht zouden zijn West-
Duitsland hij te staan. De vraag is, of dan de Engelsen en 
Amerikanen zich ook gebonden zullen achten. Naar sprekers 
gevoelen kan alleen binnen de NATO deze verplichting worden 
aanvaard. Het onlogische is dan, dat Duitsland in de NATO 
geen zeggenschap heeft.tf Naar aanleiding van de opmerking 
van Minister Van den Brink, dat het toch mogelijk is om eerst 
in de kleinere EDG te beginnen, om later uit te groeien tot 
.een Atlantische Gemeenschap, merkt Minister Stikkr op, dat 
aan Engelse zijde thans de neiging bestaat de grotere gemeen
schap tot ontwikkeling te doen komen. Spreker is van gevoe
len, dat beide strevingen zeer wel tegelijk kunnen werken. 
Wat de Amerikaanse afzijdigheid betreft, merkt de Minister 
op, dat Marshall e.s. zich reeds openlijk hebben uitgespro
ken voor ontwikkeling tot een Atlantische Gemeenschap. Spreker 
wil zonder de pogingen tot een EDG te remmen, ook het stre
ven naar een Atlantische Gemeenschap bevorderd zien. Minis
ter Van den Brink brengt tot goed begrip van zijn standpunt 
nog naar voren, dat ook hij geporteerd is voor het tot stand
komen van een Atlantische Gemeenschap. 

Minister Stikker vraagt zich vervolgens af, of 
met betrekking tot het budget commun ook niet een conflic
tenregeling moet v/orden getroffen. Spreker vraagt zich af, of 
dan de Assemblee voor de EDG moet optreden en daar bij een 
bepaalde meerderheid moet kunnen worden beslist. De Minis
ter-President antwoordt, dat een. conflictenregeling niet 
zal baten, omdat een land dat in verzuim is in de praefe
derale phase nooit gedwongen kan worden aan zijn verplich
tingen te voldoen» 

De Minister-President brengt nog als mogelijkheid 
naar voren, dat de Nationale Parlementen een goedkeuring 
voor bv. een periode van drie jaar geven. De besteding van 
het bedrag zou aan het Commissariaat kunnen worden overge
laten. 

Minister Stikker stelt als vijfde carclusie vast, 
dat de Raad met betrekking tot het budget commun van gevoe-
llen is, dat een Grondwetsherziening kan worden bevorderd, 
'waardoor mogelijk wordt, dat het budget commun alleen wordt 
vastgesteld bij unaniem besluit van de Conseil des Ministres, 
Dit standpunt impliceert een overgangsperiode. Aangezien 
het huidige Kabinet een opvolgend Ministerie niet kan binden, 
kan alleen worden veÊlaard, dat na Grondwetsherziening zeer 
wèl denkbaar is, dat de Nederlandse Regering.bereid zal 
zijn gebruik te maken van de mogelijkheid, die de herziene 
Grondwet dan heeft geschapen» Eerst zal nog gepoogd worden 
jaarlijkse goedkeuring door de nationale Parlementen te 
bedin^n: mocht dit niet mogelijk zijn dan zal voorgesteld* 
worden goedkeuring door die Parlementen voor een periode 
van drie jaar» Mocht ook dit niet mogelijk, en het resul
taat van^de besprekingen hiervan afhankelijk zijn, dan ware 
van goedkeuring door de nationale Parlementen geheel af te 
zien» Een conditio sine qua non is, dat de Conseil des 
Ministres unaniem heeft te besluiten over de ontwerp-begro-
ting, 

Naar aanleiding van hetgeen Minister Albregta 
met betrekking tot de overgangstijd opmerkte, zegt Minister 
Stikker, dat Frankrijk eigenlijk -geen overgangstijd wil. 
omdat het aan Duitsland geen nationaal apparaat, noch een 
Ministerie van Defensie wil toestaan. 
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Minister Staf vraagt tenslotte nog de aandacht 
voor enkele militaire punten. Hij begint met er op te 
wijzen, dat de vaststelling van de Nederlandse defensie-
inspanning op f.1500 min niet een NATO-toezegging is, om
dat hierin ook nog enkele andere dan NATO-verplichtingen 
schuilen. De NATO-verplichting bevat ongeveer f.1 mld. 
p1 De Minister deelt vervolgens mede, dat de Ministers 
van Financiën en Oorlog zijn uitgenodigd om aan de be
spreking te Parijs op Zaterdagmiddag 29 December e,k. 
deel te nemen. De Minister betreurt, dat hier van de 
lijn der politieke besprekingen wordt afgeweken. p" Wat 
de samenstelling en organisatie van de internationale 
legermacht betreft, is spreker van gevoelen, dat de 
McNarney—voorstellen dienen te worden aanvaard. De com
missaris organiseert dan de krijgsmacht en deze stelt 
troepen ter beschikking, hetzij van SHAPE, hetzij van na-
tionele commandanten (bv, voor havenbescherming of be
scherming vaide burgerbevolking). De Minister is van 
gevoelen, dat in deze aan de NATO-opzet ware vast te 
houden, p Een belangrijk punt waaromtrent nog geen over
eenstemming bestaat betreft het houden van territoriale 
troepen buiten de defensiegemeenschap, p1 Van groot be
lang acht de Minister de regeling betreffende de benoe
ming van officieren. Zowel de Conseil als de nationale 
Regeringen moeten hierop invloed kunnen uitoefenen, daar 
anders overheersing van een bepaalde groep is ta vrezen. 
/ Van uit militair oogpunt is een overgangsperiode vol
strekt noodzakelijk. Zonder zo'n periode zou de uitvoe
ring zelfs niet mogelijk zijn. p1 De Minister deelt nog 
mede, dat er geen meningsverschil was bij het die mor
gen gepleegde overleg met betrekking tot het punt, dat 
voor het Europese leger alleen troepen ingebracht kun
nen worden, welke in de NATO-organisatie onder bevel 
van SACEUR staan. Op voorstel van de Minister-President 
wordt hierna de bespreking beëindigd. 
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