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MINISTERRAAD 
Nr. 1059 

Ex.nr./£ 

Notulen van de vergadering 
in de Treveszaal op Maandag 31 Maart 1952, aangevangen 

des morgens te 10 uur en des middags voortgezet. 

7 

Aanwezigs De Minister-President Drees en de Ministers AlDregts,Beel, 
Van den Brink (morgenvergadering en middagvergadering 
t/m punt 12), Joekes, Lieftinck, Mansholt, Mulderije, 
Peters (morgenvergadering en middagvergadering tot 
punt 5), Hutten, Staf, Stikker (alleen morgenvergade
ring), Teulings, In 't Veld en Wemmers. 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en 
(bij de morgenvergadering en de middagvergadering 
tot punt 5) G-ötzen. 

Jjje#retaris; Wegens ziekte van Drs J.Middelburg, 
Jhr Mr A.J.M.van Nispen tot Pannerden, 

* Wnd Secretaris, 

!.• Notulen van de vergadering van 24- Maart 1952. 

Redactiewij zigingen 

Op blz 2, (punt 2 d), wordt aan bet slot de punt ver
anderd in punt komma. Hierna wordt toegevoegd; "indien een ge
strafte zich alsnog voor dienst in Nederland bereid verklaart 
en dienst neemt wordt hem de straf kwijtgescholden." 

Op blz 8, (punt 4 f)» regel 2 en 3S worden de woorden 
"voor de Minister van Buitenlandse Zaken" geschrapt. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

%£l fi&C a«rHe,stauratie Treveszaal. 

Minister In 't Veld zal met de Directeur van de Rijks
gebouwendienst bespreken of het niet mogelijk is de restauratie 
zodanig te beperken, dat de vergaderingen van de RTC-West en 

. g die van de Ministerraad in de Treveszaal kunnen worden gehouden! 
'jy /Wellicht zou kunnen worden volstaan met het vernissen van de 
ÉtLUrf* .schilderijen. 

Voor de punten 2 b t/m 2 f zie middagvergadering. 

3. Uniezaken. 

G-een mededelingen. 

Buitenlands beleid. 

a. Representatie• 

Enige Ministers zeggen toe de receptie aangeboden 
door enkele Zuidamerikaanse staten in verband met de handels
vertegenwoordigers van die landen alhier, te zullen bezoeken. 
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ZEER SEHEIM 

4 h. Militaire bezoldigingen in EDG-verband (Brief van de 
MTHTsTJer van Buitenlandse Zaken dd. '21 Maart 1952, nr 2142) 

De Minister-President begint met op te merken, dat 
hij zich steeds met klem heeft verzet tegen het gelijktrekken -
hetgeen in feite betekent optrekken - van de militaire sala
rissen in EDG-verband. Thans wordt voorgesteld een gelijk sys
teem voor de bezoldigingsregelingen te kiezen. Door middel van 
toelagen zou nationaal kunnen worden gedifferentieerd. Dit 
voorstel acht de Minister aannemelijker; niettemin heeft hij 
nog enige bezwaren. Hij vraagt zich af waarover de Raad thans 
een beslissing heeft te nemen. Enerzijds wordt voorgesteld 
(punt 2), dat het Commissariaat een globale machtiging wordt 
verleend en is in punt 5 a uiteen gezet van welke beginselen 
men wil uitgaan, maar anderzijds wordt in de nota-Duyverman 
een concreet uitgewerkt voorstel gedaan. Spreker acht het niet 
juist zich voortijdig op beslissingen vast te leggen. Van be
lang is de hoofdgedachte, dat aan officieren belangrijk meer, 
onderofficieren en miliciens minder zal dienen te worden be
taald. De stijging van de officierssalarissen met ongeveer 30$ 
zal spanning veroorzaken in de verhouding tot de ambtenaren
salarissen. De verlagingen voor de onderofficieren en de mili
ciens zullen in binnenlands politiek opzicht moeilijk liggen. 
Minister Beel vraagt zich ook af waartoe Nederland zich thans 
heeft te verbinden. Hij wijst er op, dat door het verkrijgen 
van een Europees accent het verband tussen de militaire sala
rissen en de lonen van de ambtenaren losser wordt, niettemin 
zal aan een vergelijking tussen beide ook in de toekomst niet 
geheel zijn te ontkomen. Ongetwijfeld zal verhoging van de in
komens van de officieren leiden tot repercussies bij het bur
gerpersoneel. Minister Lieftinck kan zich met de ontwerp
richtlijnen verenigen - ten aanzien van de nota-Duyverman wenst 
hij wel op enige punten voorbehoud te maken* Het is noodzakelijk, 
dat nog eens uitdrukkelijk wordt gesteld, dat de Nederlandse 
delegatie zich niet ten aanzien van bedragen vastlegt. Het is 
gewenst, dat ten aanzien van de beginselen tot uniformiteit 
wordt gekomen, terwijl nationaal differentiatie mogelijk blijft. 
De materiële inhoud kan dan later onder ogen worden gezien; 
het is gewenst, hierop thans niet te prejudiciëren. Minister 
Staf deelt mede, dat de nota-Duyverman geen voorstel inhoudt, 
maar beoogt een probleemstelling te geven. De consequenties 
zullen later moeten worden bezien. Een eclatant punt, dat door 
de nota naar voren is gekomen, is dat onmogelijk tot verhoging 
van de officierssalarissen kan worden besloten, zonder ook de 
salariëring van de onderofficieren te bezien. Een ander punt is, 
dat voor het vaststellen van een salarisschaal van betekenis 
is wanneer de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt; de 
gedachten hierover lopen nog uiteen over pensionnering tussen 
45 en 60 jaar. De Minister acht het van grote betekenis, dat 
de Nederlandse delegatie zijn stem kan laten horen o.a. over 
het bovenstaande punt. Uiteraard zal voor de Regering iedere 
vrijheid van handelen moeten worden voorbehouden. Van belang 
is ook te stipuleren, dat voordat in EDG-verband tot een 
definitieve afspraak is besloten door het Commissariaat ter 
zake zonder de nationale medewerking niets kan worden verrieht. 
Zowel de regeling van de rangen als de bepalingen betreffende 
de rechtspositie (wachtgeldregeling, pensioeninhoudingen, pen
sioengerechtigde leeftijd e.d.) zullen als een geheel dienen 
te worden bezien. De Minister stelt vervolgens nog twee aan
vullingen met betrekking tot punt 5 b en c van de richtlijnen 
voor. De Raad kan zich hiermede verenigenT Vervolgens deelt 
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de Minister mede, dat voor de uitwerking van hetgeen te Parijs 
wordt besproken hier te lande een subcommissie werkzaam zal 
zijn, waarin ook vertegenwoordigers van Financiën en Binnen
landse Zaken zullen zijn opgenomen. Hoewel geconditionneerd 
zal worden, dat de landen tot de definitieve regeling volle
dige vrijheid zullen behouden, is het toch mogelijk, dat een 
uitzondering met betrekking tot de detacheringstoelagen dient 
te worden gemaakt. Dit punt zal dan in de Raad afzonderlijk 
worden bezien en ter goedkeuring worden voorgelegd. De Raad 
verenigt zich hierna met de ontwerp-richtlijnen voor de Neder-
landse delegatie ter EDG—conferentie met betrekking tot de 
militaire bezoldigingen. 

4 i. De Dui'tse bijdrage aan de EDG- (Zie notulen MR dd. 17 Maart 
1952, punt' 4c) 

Nederland is ingeschakeld bij de besprekingen te Bonn. 
Er worden thans cijfers verstrekt over de Duitse bijdrage. Men 
is begonnen met het cijfermateriaal van hetgeen Duitsland ten 

behoeve van de bezettingsïroepen betaalt. De wijze, waarop 
deze gelden worden besteed verwekt vooral bij de Duitse Regering 
verwondering. Men is bereid ons zoveel mogelijk gegevens te 
verstrekken, omdat men van Duitse zijde hierdoor steun van 
Nederland denkt te verkrijgen. Overigens is dit punt nog weinig 
uit de doeken gekomen. 

4 j. EDG en toezicht op de politie. 

Minister Beel herinnert er aan, dat onlangs in de 
Raad werd besloten, dat de definitieve redactie over het toe
zicht op de politietroepen in de Raad aan de orde zou komen. 
Zijns inziens gaat het voorstel waardoor in de organisatie van 
de politie kan worden binnengedrongen wel erg ver| ook tegen 
de formulering heeft de Minister nog enige bezwaren. Minister 
Staf antwoordt, dat hij persoonlijk de bezwaren van Minister 
fee el niet zo zwaar weegt, omdat wellicht van meer betekenis 
is, dat in EDG-verband grote bevoegdheden worden verleend om 
toezicht te kunnen houden op de faits et gestes van de Duitse 
politietroepen. De Minister-President vreest, dat dit toezicht 
zal worden uitgeoefend door een apart bureau, dat zijn taak 
ruim zal opvatten en daardoor een grote omvang zal verkrijgen. 
Minister Stikker zegt toe, dat met Binnenlandse Zaken overleg 
zal worden gepleegd alvorens op een telegram ter zake wordt 

• geantwoord. 

12. Nota inzake de export (Brief van de Minister van Economische 
" zlaken dd. 24 Maart 1952, nr 87, met bijlagen) 

Minister Van den Brink begint met op te merken, dat 
tot zijn spijt de nota langer is geworden dan zijn bedoeling was. 
Uitgegaan is van de Regeringspolitiek, dat de consumpties en 
investeringen dienen te worden beperkt. Ter bestrijding van de 
werkloosheid en het sluitendmaken van de betalingsbalans is ver-

. groting van de export noodzakelijk. In de REA heeft de Minister 
reeds aangekondigd, dat de middelen tot bevordering van de ex
port ongeveer een bedrag van f. 100 min zouden vereisen. Het 
zou mogelijk zijn door openbare werken de werkloosheid te ver
minderen, maar de moeilijkheden van de betalingsbalans zouden 
daardoor eerder worden vergroot. Alleen door exportverhoging 
kunnen zowel de werkloosheid als de betalingsbelans worden ge
diend. In brede kring - o.a. bij de Eerste Kamer en in handels-
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