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MINIS TERRAAD Ex.nr.W 
Nr. 1056. 

<#&**." Notulen van de vergadering 
'"in de Treveszaal óp Maandag 24 Maart 1052, aangevangen des 

/ M66t4Lv6te morgens te 10 uur en des middags voortgezet. 

J? jt%C&£0i• ̂ Aanwezig\ De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, 
g» /*/? Beel, Van den Brink (na punt 2e), Joekes, Lieftinck, 
7<y-/ ' Mansholt (alleen bij de morgenvergadering), Mulderije 

f Peters, Hutten, Staf, Stikker, Teulings, In 't Veld 
en Wemmers. 
Tevens is aanwezig Staatssecretaris G-ötzen. 

Secretaris3 Wegens ziekte van Drs J. Middelburg, 
Jhr Mr A.J.M, van Nispen tot Pannerden, 
Wnd Secretaris. 

1, Notulen van de vergadering van 17 Maart 1952. 

Redactiewijzigingen 

OP blz. 2, (punt 2 a), laatste alinea, laatste regel, 
wordt tussen "stellen" en "moet worden" ingevoegds "vóór 1 
April van dit jaar dopr deze commissie-in-liq.uidatie". 

Op blz. 6,(punt 2 j), regel 7 en 8, wordt "de Ambas
sade in Brussel veranderd in "het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken". 

Op fclZy 10» (punt 10), laatste onvolledige alinea, 
regel 8, wordt' "f. Ï00 min" vervangen door "f, 130 a 140 min". 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Jj£ $040 -&, RTC met de West (Zie notulen MR dd. 17 Maart 1952, punt 2 g) 

^fi-fóe^ W& A)'t Minister Peters deelt mede, dat de besprekingen over 
. A. het zogenaamde Werkslruk"~zover zijn gevorderd, dat in de a,s. 

vergadering van de Ministerraad een bespreking hierover kan 
plaats vinden. Ja*/i/ 

2 b. Ontvangst van' Franse parlementariërs. 

^^/-j Mjf. De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft de Minister-
/frj&w*) President de vraag voorgelegd of de Regering bereid is een 
/// '•/> y^.diner aan te bieden aan de Franse Parlementsleden, die in 

A*/j 7*j***'April naar .ons land komen; aangezien de Koningin waarschijn-
- / ŷ >é>lijk niet in de gelegenheid zal zijn een ontvangst aan te 

J( AOA** ' bieden, zoals President Auriol de Nederlandse Parlementsleden 
deed, stelt Mr Kortenhorst voor, dat de Regering zulks zal 
doen. Besloten wordt, dat in overleg tussen de Minister-Pre-
sident en de Minister van Buitenlandse Zaken het standpunt 

-"- van de Regering zal worden bepaald. 

2 c. Van-Riebeeck-herdenking. 

Besloten wordt, dat enkele Ministers de uitnodiging 
voor de Jan-van-Riebeeekherdenking op 5 April e.k. te Culem-
borg zullen aannemen. 

2 d. Dienstweigeraars Indonesië. 

De Minister-President informeert naar de verlich
ting van de straffen wegens "weigering van militaire dienst in 

rio. 
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4 d. Buitenlandse Economische steunverlening via de EDG-

Minister Stikker deelt het volgende mede; Nederland 
verkeert in een geisolserde positie met "betrekking tot zijn 
stand"ount, dat over de buitenlandse economische hulpverlening 
bij unanimiteit dient te worden beslist. De Minister wijst er 
op dat het gewenst is, dat de Raad heden terzake tot conclu
sies komt, omdat anders de tijd om het voorstel in gunstige 
zin om te buigen verstrijkt. De besprekingen te Parijs ver
keren enigermate in een malaise .stemming, mede ten gevolge van 
het gebrek aan vertrouwen van Amerikaanse zijde in de Franse 
politiek. Amerika heeft daarom rechtstreeks contact met Duits
land opgenomen. Het gevaar, dat Duitsland een te sterke plaats 
in de EDG- zal gaan innemen, wordt hierdoorwsr zichtbaar. Minister 
Lieftinck herinnert er aan, dat Nederland herhaaldelijk g e -
pëïïgd heeft de economische hulpverlening in bilaterale verhou
dingen te laten vaststellen. Aan het huidige voorstel zijn 
enige vraagstukken verbonden, waarop de Minister afzonderlijk 
zal ingaan. Vooreerst -meent hij niet zijn verzet te mogen hand
haven tegen het in ontvangstnemen door de EDG- van de buitenland
se economische hulp. Y/aarschijnlijk zal het hierbij gaan om 
hulp voor concrete doeleinden in verband met het Europese de
fensieprogramma. In de tweede plaats kan er hulp worden ver
leend ter stimulering van de productie van oorlogsmateriaal. 
De vraag is wie in zo'n geval de dollars verdient en aan wie 
de tegenwaarde ten goede komt. Tenslotte de besteding van de 
financiële hulp; de Minister acht het absoluut noodzakelijk, 
dat daarover slechts bij unanimiteit kan worden beslist. Zou 
dit niet worden voorgeschreven dan ware mogelijk, dat vier 
landen onderling uitmaken, dat geen gelden ten goede komen 
aan de overige. De Minister acht dit een vitaal punt voor onze 
positie in de EDG-, Hij meent zelfs de verantwoordelijkheid 
niet te kunnen dragen, indien dit punt niet bevredigend wordt 
geregeld. Minister Van den Brink herinnert aan het telegram, 
dat hij indertijd met zijn Ambtgenoot, Minister Mansholt, aan 
Minister Stikker te Parijs zond. Het huidige voorstel gaat ver
der dan dat waarop beide Ministers toen aandrongen. Indertijd 
is niets anders geponeerd, dan dat het vreemd zou zijn, indien 
de EDG zou vastleggen, dat nimmer buitenlandse hulp zou mogen 
worden aanvaard. Even vreemd zou zijn een bepaling in de Sta
tuten van een vereniging, dat nimmer legaten, erfstellingen, 
schenkingen e.d. zullen worden geaccepteerd. Blijkbaar is niet 
houdbaar gebleken, hetgeen toen na de besprekingen te Parijs 
verwacht werd, dat de gehele economische hulpverlening buiten 
de EDG om zou gaan. De Minister kan zich verenigen met het 
in ontvangstnemen door de EDG- van de buitenlandse economische 
hulp, maar heeft eveneens bezwaar tegen verdeling anders dan 
bij unaniem besluit. Hij wijst er op, dat ook in de OEEC niet 
dan bij gemeenschappelijk besluit tot verdeling kon worden 

i overgegaan. Het verwondert de Minister, dat van Belgische zijde 
! niet meer bezwaar is gemaakt tegen het aanhangige voorstel* 
Minister Staf maakt er op opmerkzaam, dat bij militaire produc
tieorders geen tegenwaardefonds ontstaat. Het land dat produ
ceert verdient de dollars. De vraag hoe de EDG- zijn middelen 
zal besteden is een begrotingskwestie en zal dus bij unanimi
teit moeten worden geregeld. Het Commissariaat kan alleen op 
grond van de begrotingscijfers gelden besteden. De Minister 
wijst er op, dat men uit moet gaan van de gedachte, dat een 
redelijk beheer door het Commissariaat zal worden gevoerd. De 
mogelijkheid om verzet tegen onjuiste uitgaven te doen is bij 
het stemmen over de nationale bijdragen kenbaar te maken, dat 
verlaging van de eigen bijdrage zal plaatsvinden, omdat op een 
bepaald punt niet juist werd of zal worden gehandeld. Gaat men 
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uit van de gedachte, dat de gemeenschap onredelijk zal worden 
beheerd, dan zal geen enkele maatregel daartegen op den duur 
effect sorteren. De vraag of Amerika al dan niet economisch 
hulp zal verlenen staat buiten de discussie. De Minister wijst 
er op, dat juist door toe te treden tot de EDG de kans op 
economische hulpverlening stijgt. 

Minister Stikker had ter vergadering de tekst van 
artikel 43, dd. 20 Maart 1S52, doen ronddelen. Daarin komt als 
tweede alinea voors "lout accord relatif a une aide extérieure 
fournie a la Communauté est soumis a 1'avis conforme du Conseil 
statuant a la majorité simple (La Délégation néerlandaise 
proposes "...a 1'avis conforme du Conseil statuant a . 
"1'unanimité"."), sauf dispositions contraires du Reglement 
financier." De Minister wijst er op, dat deze tekst zo zal 
moeten worden verstaan, dat daaronder niet alleen de aanvaar
ding van de buitenlandse hulp, maar ook de besteding valt. 
Minister Van den Brink verwacht, dat ook de off-shore opdrachten 
hieronder gebrach"c zullen v/orden, maar niet de orders voor het 
Amerikaanse leger. Minister Stikker acht in dit verband de 
ontwikkeling van belang, dat Amerika bij de hulpverlening ster
ker dan in het verleden zal letten co de militaire behoeften 
en meer incidenteel tot economische Lulpverlening bereid zal 
zijn. Niet onmogelijk is, dat bedragen hiertoe aan bepaalde 
doelorganen worden toegekend. De toezegging is er, dat degenen, 
die tot de EDG toetreden, stellig niet benadeeld zullen worden 
door mindere economische hulpverlening. De tekst welke thans 
is voorgelegd is nog niet ter discussie geweest. Minister 
Lieftinck en de Minister-President wezen er op, dat Nederland 
Tn verhouding tot de andere EDG-landen een geringere capaci
teit heeft met betrekking tot de oorlogsproductie en zodoende-
minder gemakkelijk de voor onze economie zo noodzakelijke 
dollars zal kunnen verdienen. Minister Van den Brink wijst er 
op, dat de EDG-verplichtingen gekoppeld "zijn aan het NAÏO-
commitment en d£t weer afhankelijk is van de zogenaamde dollar
clausule: dat nl de toezeggingen in NATO-verband slechts van 
kracht zullen blijven zolang voldoende dollarhulp wordt ver
leend. De Minister-President concludeert, dat de Raad zich kan 
verenigen met de gedachte, dat bij gewone meerderheid kan wor
den beslist over de aanvaarding van buitenlandse hulp door de 
EDG| dat bij gelijke meerderheid ook kan worden beslist over 
de zogenaamde end-items, maar dat unanimiteit moet worden ver
langd voor verdeling van geldelijke dollarhulp en van de dollar
toewijzingen voor militaire productie. Minister Lieftinck zou 
de voorwaarde van eenstemmigheid bij de besteding van de begro-
tingsgelden als een conditio sine qua non voor de Nederlandse 
deelname aan de EDG willen stellen. Minister Stikker stelt 
hiertegenover, dat in deze fase van het debatHEêTTeste boven
staand door de Minister-President geformuleerde standpunt kan 
worden verdedigd en mocht dit niet in voor Nederland gunstige 
zin worden aanvaard, dat dan opnieuw in de Ministerraad wordt 
overlegd. De Raad gaat hiermede accoord. 

£Ci df^é^J*', G e sP r 8 k met Minister Eden. 

U^wA "*'#• Minister Stikker heeft met Minister Eden belangrijke 
£// 'f/ Jfó ' ?unten v a n Europese integratie besproken. Hij heeft er op ge-

/j /*,/***--tówezen, dat Nederland in de EDG moeilijk de automatische clausule 
Jj;s^/V& m e t b e t r e k k i n ë tot de verdediging van Italië en Duitsland kan 

/ / ^ T x - / a a n v a a r d e n > indien niet Engeland een garantie daaraan verbindt. 
& &M&4U D e reactie van Eden was, dat Engeland daar feitelijk niet voor 
/£Q) /%£r v o e l t en m e t een ander voorstel zal komen. / De Minister had 
0» ' vervolgens er op gewezen, dat in de OLEC op gouvernementele 


