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Ex.nr./fr 
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evangen 
Vervolg 

Notulen van de vergadering 
in de Treveszaal op Woensdag 14 Mei 1952, aan-
des morgens te tien uur en des middags voortgezet. 
van de vergadering van 12 Mei 1952) 

0 Aanwezig! De Minister-President Drees en de Ministers 
Albregts, Beel (alleen in de ochtendvergadering) 
Van den Brink, Joekes, Lieftinck, Mansholt. 
Mulderije (alleen in de ochtendvergadering), 
Peters (alleen in de ochtendvergadering) en 
Wemmers, Staf, Stikker. -Teulings, In 'tVeld (M 
ie.ochtend Vergadering) (Afwezig Minister Rutten 

Tevens zijn aanwezig (bij de ochtendvergadering] 
de Staatssecretarissen Blom en Grot zen en (bij 
punt 17) Jhr Mr A.W.L.Tjarda van Starkenborgh 
Stachouwer. 

Secretaris; J.Middelburg. 

2 f. Herziening Omzet- en Weeldebelasting (Vervolg van de 
vergadering van 12 Mei) 

De Minister-President deelt mede, dat de vorige 
dag een bespreking van enkele Ministers met het Senioren
convent heeft plaatsgevonden. Na een theoretisch gesprek 
over de staatsrechtelijke zijde van de kwestie, hebben de 
Voorzitters van de vier fracties zich verenigd met de ge
dachte van Minister Lieftinck om een nieuw wetsontwerp in 
te dienen, waarbij wordt aangekondigd, dat met betrekking 
tot de tijdschriften een afzonderlijk wetsonwerp zal vol
gen. Minister Lieftinck merkt op, dat zuiver staatsrech
telijk het Seniorenconvent in het algemeen wel van oordeel 
was, dat het amendement enigszins buiten de grens van het 
toelaatbare lag. Spreker heeft in de Memorie van Toelichting 
van het nieuwe wetsontwerp alsmede in esn persbericht ver
meld, dat het afzonderlijke wetje nog voor de> verkiezingen 

j> zal worden ingediend. ~@c wa*^P**^<0t^*^**9t*u****e44t. 

2 g, 4)e RTC met de West (Vervolg van de vergadering van 
12 Mei) * 

De Minister-President heeft met schrik gezien, 
dat de Surinaamse Delegatie de conferentie wil opschorten 

>£/*/ * ^/ACC^tyr' Na de zorgvuldige voorbereiding, zowel in de West als hier 
^ t / V ' r te lade. anht sra 

7' 
te lade, acht spreker het wel ernstig als opnieuw zou moe
ten worden begonnen. Spreker stelt daarom de vraag of kan 
worden getracht te bereiken, dat de conferentie niet wordt 
opgeschort» Minister Peters heeft intussen een verklaring 
van de Antilliaanse Delegatie ontvangen waaruit blijkt, 
dat deze bereid is de conierentie voort te zetten. In over
weging wordt gegeven eventueel een kerncommissie aan te 
wijzen ter voortzetting van de besprekingen. Spreker acht 
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y s 17, Het óntwerp-verdrag inzake de Europese Defensie-Gemeenschap 
/Ui A#^s e^C TBriéf van de" Minister van Buitenlandse Zaken dd. 11 Mei 
j . ^ - / 2f// 1952» n r 3 3 9 3 a' m e t bi3lagen) 
/&/ 'r dd 't' Atm** f ? De Minister-President deelt mede, dat de Minis-
yf ft w* ' Ji ' tersconferentie inzake de EDG op 19 Mei zal worden gehou

den. De korte termijnen, die men gesteld heeft, maken het 
onmogelijk voldoende kennis te nemen van de stukken, zodat 
een overhaasting ontstaat, waartegen spreker bezwaar heeft.-
Mr Van Starkenborgh begrijpt deze bezwaren, die zich in 
Parijs ook in sterke mate laten gevoelen. 

De Minister-President stelt de nota van Buiten
landse Zaken ïïiTJrëffende de speciale onderwerpen voor de 
Ministersconferentie aan de orde. Mr Van Starkenborgh deelt 
ter toelichting van punt A 2 mede, dat van Franse zijde 
met betrekking tot het voorstel om ook de bezettingskosten 
mee te tellen het standpunt wordt ingenomen, dat het ge
wicht van de Duitse stem nooit zwaarder zal kunnen wor
den dan dat van de Franse stem. Daartoe zou men de helft 
van de som van de Duitse en Eranse contributies aan elk 

* van de beide landen willen toekennen. Minister Van den Brink 
/—PiA «.A-, wijst er op, dat bij de Kolen- en Staalgemeenschap /geen-

—/&HA«fiU4 Zyfi*^ stemmenweging bootaajr. 
A&U*4* Cl* fatsS- Minister Stikker ziet als belangrijkste vraag 
liOMUL faitSfl& bij 3it punt of een land ten gevolge van de weging meer dan 

. C~£ een. derde van de stemmen zal kunnen krijgen en daarmede 
foltSUsL* £* ̂ ^**het vetorecht in de gevallen, waarin een twee derden meer-
0fa 0tArfat>e^0£*>te'£ïi'ë\d. is voorgeschreven. Mr Van Starkenborgh deelt mede, 
/J jhj^J M/~' /a ^a~k frankrijk op het ogenblik ongeveer 35f° van het totaal 
IKt/flf*Uc46Ci *&> aantal stemmen in de EDG zal kunnen uitbrengen, terwijl 
A/ufys. Ad ^/dmiffo'vü-'bsl.a.nd over enkele jaren mogelijk ook meer dan een der-

*de zal hebben. De Minister-President acht het wel bezwaar
lijk, dat Frankrijken eventueel Duitsland)alleen een veto 
zou kunnen uitspreken.Spreker acht het wenselijk het 
stemgewicht van een land tot een derde te limiteren. Mi
nister Stikker deelt mede, dat dit punt op de laatste Mi-
nistersconferentie is besproken, waarbij hij echter niet 
de beschikking over vaste cijfers had. Spreker is van oor
deel, dat dit punt nog nader zal kunnen worden nagegaan. 
^ Van Starkenborgh gelooft, dat het niet verstandig is van 
Nederlandse zijde dit punt aan te snijden, doch dat men 
wel in de aangegeven richting werkzaam zal kunnen zijn als 
andere landen de kwestie ter sprake brengen. 

Minister Staf merkt met betrekking tot punt A 3 
op, dat het de bedoeling is de scholen in de verschillende 
landen te laten blijven, dus niet in België' en Duitsland 
te plaatsen. 

Mr Van Starkenborgh deelt vervolgens ter toelich
ting van punt~A" 5 mede,' dat aanvankelijk een bepaling in
zake de legering van militaire eenheden buiten de EDG-lan-
den was voorgesteld, welke echter was geschrapt. Van de 
zijde van Engeland en Amerika is men hiertegen opgekomen, 
waarna\an Nederlandse zijde het standpunt werd ingenomen, 
dat een besluit over plaatsing buiten de EDG-landen una
niem door de Raad van de EDG en in overeenstemming met de 
Raad van de NATO zou moeten worden genomen. Spreker neemt 
aan, dat indien van Engelse en Nederlandse zijde een derge
lijke regeling wordt voorgesteld, dit wel zal worden aan
vaard. De Minister-President merkt o'p, dat op deze wijze 
EDG-troepen zouden kunnen worden gebruikt in gehieden, die 
niet door de NATO worden beheerst. Men zal zich ook moeten 
realiseren, dat de wetgever er dan principieel niet meer 
bij betrokken wordt. In dit verband herinnert spreker er 
aan, dat met betrekking tot de medewerking aan de verdedi
ging van Korea de Regering ook de sanctie van de Kamer 
heeft gevraagd. Het is denkbaar, dat Frankrijk er naar zal 
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streven EDG-troepen in koloniale gebieden te gebruiken, 
zodat bij een besluit van de EDG, in overeenstemming met 
de NATO, troepen bv in Indo-China zouden kunnen worden in
gezet, hetgeen buiten de Staten-Generaal om zou geschie
den. Minister Beel merkt op, dat aanneming van het EDG—ver
drag zal betekenen, dat de Staten-Generaal op dit punt 
blanco volmacht geven. 

Minister Stikker aoht de bezwaren minder ernstig, 
indien een besluit als hier bedoeld samen met Amerika en 
Engeland (in de NATO) moet worden genomen. Minister Staf 
merkt op, dat de commandant van dergelijke eenheden Fui-
ten de EDG-landen steeds een NATO-generaal zal moeten zijn. 

De Raad verklaart zich vervolgens met de onder
havige bepaling accoord, indien unanimiteit in de Raad 
van de EDG en overeenstemming met de Raad van de NATO 
wordt voorgeschreven. Mr Van Starkenborgh zal voorts moei
te doen om de regeling inzake de scholen en opleidingscen
tra in hetzelfde artikel te doen opnemen. 

De Minister-President is van oordeel, dat bij 
handhaving van de duur van het verdrag op 60 jaar (punt 
A 6) van Nederlandse zijde een voorbehoud zal moeten wor
den gemaakt. Minister Stikker merkt hierbij op, dat twee 
punten van belang zijn, nl de opneming van een clausule, 
waarin een verbinding wordt gelegd met de duur van de 
Engelse garantie en in de tweede plaats het rekening hou
den met de mogelijke vorming van een federatie of confe
deratie. De Raad verklaart zich accoord met de overeenkom
stige conclusie van de nota. 

Mr Van Starkenborgh deelt mede, dat met betrek
king tot de militaire bezoldiging (punt A 7) een nieuwe 
ontwikkeling aich heeft voorgedaan.Thans is de volgende 
regeling in overweging gegevens als Franse en Belgische 
troepen worden gelegerd in andere landen zal voor deze 
dezelfde bezoldigingen gelden als in die landen, terwijl 
de Franse en Belgische Regeringen uit eigen kaH een aanr 
vulling zullen kunnen geven in Frankrijk of België zelf. 
De Minister-President is van oordeel, dat het waarschijn
lijk" möeTlijk anders-geregeld zal kunnen worden. Grotere 
bezwaren heeft spreker met bebrekking tot de pensioenen. 
In de afzonderlijke nota van de Minister van Oorlog van 
16 April wordt o.a. vermeld, dat volgens de ontwerp-rege-
ling de pensioenen automatisch in evenredigheid worden 
herzien bij een verhoging van de salarissen. Als dit be
tekent, dat niet alleen de pensioengrondslagen, maar ook 
de oude pensioenen automatisch worden verhoogd, zal 
dit een belangrijke financiële last betekenen, doch ook 
consequenties kunnen hebben met betrekking tot de burger
lijke pensioenen. Minister Beel wijst eveneens op de nau
we band. met de burgerlijke pensioenen, aangezien hiervoor 
ook .militaire diensttijd meetelt. Centrale regeling in 
de EDG van de bezoldigingen zal voorts ook gevolgen voor 
de pensioenen hebben. De Minister-President is van oor
deel, dat deze zaak nog niet rijp is, doch dat zij rustig 
behandeld moet kunnen worden. Mr Van Starkenborgh vraagt 
of dit ook betekent, dat geen pensieenkorting moet worden 
toegepast. Tot nu toe is van Nederlandse zijde het stand
punt ingenomen, dat een pensioenkorting op de bezoldiging 
mogelijk moest zijn; in Duitsland bestaat echter geen 
pensioenkorting. 

Minister Stikker wijst op de mogelijkheid een 
protocol de signature over de rechtspositie vast te stellan. 

Mr Van Starkenborgh geeft het volgende standpunt 
in overwegings ten aanzien van de salarissen wordt accoord 
gegaan met de overeengekomen regeling, met dien verstande, 
dat de mogelijkheid van pensioenaftrek moet worden open
gelaten. Met betrekking tot de penioenen zullen de nationale 
regelingen (voorlopig) blijven gelden, waaraan de bereid-
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verklaring wordt toegevoegd aen algemene regeling inzake 
Il rechtspositie verder voor te bereiden. Minister-Van den. 
Brink zou van deze kwestie geen conditio sine qua non 
wlïïen maken. De Raad verenigt zich vervolgens met het 
door Mr Van StarkënBïïrgh ontwikkelde standpunt. 

De Minister-President informeert met betrekking 
tot punt C 2 'óf van een voordracht nooit zal kunnen worden 
afgeweken. Minister Staf antwoordt, dat de Regering een 
voordracht zal kunnen terugwijzen. 

Spreker merkt vervolgens met betrekking tot de 
paragraaf over de hulptaai op blz 9 en 10 op, dat van Ne
derlandse zijde aan het Engels zal moeten worden vastge
houden- dit wordt thans reeds bij verschillende van onze 
opleidingen als hulptaai gebruikt. In verband hiermede zou 
spreker in de conclusie het woord "kunnen" willen vervan
gen door "moeten". Aldus wordt besloten. De Minister-Pre
sident acht het de billijkste regeling als voor alle zes 
landen het Engels als hulptaal wordt aanvaard. 

Minister Lieftinck deelt met betrekking tot 
blz.11 van de nota inzake het handelspolitieke en fiscale 
regime mede, dat van Amerikaanse zijde bezwaar is gemaakt 
steun te verlenen, welke via belastingheffing ten dele in 
de nationale schatkist terecht zou komen. Door de Neder
landse en Belgische deskundigen is thans een regeling uit
gewerkt, waarmede aan de Amerikaanse bezwaren tegemoet kan 
worden gekomen. Voorts dringt spreker er op aan, dat men 
zich van Nederlandse zijde er tegen zal verweren als bv. 
op aandrang van het comité d'armement een wijziging zou 
worden voorgesteld in de regeling inzake de heffing van 
indirecte belastingen. Minister Van den Brink merkt op, 
dat het gebruikelijk is bij export de omzetbelasting te 
restitueren. Een voorschrift, dat men de nationale omzet
belasting zal moeten heffen, wijkt daarom af van de alge
mene regel. Een oplossing zou kunnen zijn, dat voor leve
ringen aan de EDG een uniforme omzetbelasting in de zes 
landen wordt geheven. Minister lieftinck wijst er op, dat 
het heffen van twee soorten omzetbelasting op dezelfde ar
tikelen aanleiding tot allerlei fraude zal geven. De Mi
nister-President stelt voor met de geparafeerde tekst ac-
coord te gaan en de verdere ontwikkeling op dit punt af 
te wachten. Aldus wordt besloten. 

Minister Stikker merkt op, met betrekking tot de 
kwestie van de Duitse bijdrage op blz. 12-14 van de nota, 
dat van de totale vergoeding van de bezettingskosten ook 
een bedrag naar België en Frankrijk gaat. Er zal dan over 
gesproken moeten worden of na de tot standkoming van de 
EDG deze bedragen alleen aan België en Frankrijk ten goede 
zullen komen of ook aan Nederland en Italië. Aangezien 
hier te lande te weinig oefenterreinen zijn, zou gebruik 
kunnen worden gemaakt van terreinen in Duitsland. Het zou 
dan echter vreemd zijn, dat België en Frankrijk wel ver- ' 
goeding voor hun troepen in Duitsland ontvangen en Neder
land niet. Dit zal nog nader ter s )rake gebracht moeten 
worden. 

_ Minister Van den Brink merkt op met verwijzing 
naar artikel 25 van~Eet ontwerp-verdrag, welk'artikel niet 
in de nota van Buitenlandse Zaken wordt besproken, dat de 
±eaen van het Commissariaat bepaalde eigen bevoegdheden 
zullen krijgen. Blijkens de regeling van de Assemblee 
oorüeelt dit controlelichaam echter alleen over het Com
missariaat als college, dus niet over de individuele leden. 
JJeze leden kunnen daarom nergens ter verantwoording wor-
d^\^fef?ep?n, a a nS e z i en ook niet is bepaald, dat men over 
htt tlll^X^ V a n ee? b ! P a a l d lid in heroep kan komen bij 
bii fr!i e

02
 So5 ?at' n z e l f d e moeili3kheid doet zich 

bl3 de Kolen- en Staalgemeenschap niet voor, aangezien 
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daar de Hoge Autoriteit als collectiviteit optreedt. Het 
lijkt spreker wenselijk een bepaling op .te nemen inzake 
het beroep op het volledige Commissariaat. Ter toelich
ting van zijn voorstel wijst spreker er op, dat bv. een 
lid verantwoordelijk zal kunnen worden voor de productie; 
bij partijdige beslissingen zal men hem echter niet ter 
verantwoording kunnen roepen, aangezien te elfder ure 
een desbetreffende bepaling uit het verdrag is geëli
mineerd. 

Mr Van Starkenborgh deelt mede, dat de Commis
sie van Juristen d'e bedoelde bepaling niet heeft aan
vaard, waarna deze is geschrapt. Men verwachtte, dat de 
individuele hevoegdheid der leden slechts beperkt zou 
zijn. Spreker verwacht, dat het Commissariaat een kwestie 
over een partijdige beslissing in behandeling zal nemen 
als deze wordt aangebracht. 

De Minister-President heeft gezien, dat ingevol
ge artikel 106 de landen nagenoeg geen defensiematerieel 
meer aan andere landen zullen kunnen leveren zonder toe
stemming van het Commissariaat. Men moet er echter reke
ning mee houden, dat op deze wijze de noodzakelijke uit
breiding van de industrie in Nederland zou kunnen worden 
tegengehouden. Daarom zal, indien een lid van het Commis
sariaat hierover te beslissen krijgt, de betrokken Rege
ring bij het Commissariaat als college in beroep moeten 
kunnen komen.Minister Van den Brink heeft zich na aarze
ling met artikel 106 kunnen verenigen, aangezien men ook 
voor Nederland een beperking van de vrijheid zal moeten 
aanvaarden als men de Duitse bewapeningsindustrie onder 
controle wil houden. Een beroep als de Minister-President 
bedoelde was in het oorspronkelijke stuk opgenomen, doch 
dit is later geschrapt. Mede met het oog op de grotere 
mogelijkheid het EDG—verdrag in het parlement te verdedi
gen, dringt spreker er op aan, dat wordt getracht het 
bedoelde beroep wederom mogelijk te maken. Minister Stik
ker merkt op, dat het principe van de collegialiteit' in 
de regeling is vervat. Spreker zal echter proberen een 
regeling voor het beroep alsnog opgenomen te krijgen. 

Minister Lieftinck stelt de vraag of de vermel
ding in het militaire protocol, dat de diensttijd ten 
minste 18 maanden zal bedragen in overeenstemming met de 
inzichten van de Saad is... De Minister-President antwoordt, 
dat ook hij de voorkeur aan een andere oplossing zou 
hebben gegeven. Ter voldoening aan de verplichtingen in 
de NATO zou voor Nederland echter geen kortere termijn 
mogelijk zijn, terwijl de termijn van 18 maanden bij una
nimiteit zal kunnen worden verkort. Als deze termijn in 
het protocol wordt opgenomen, is spreker van oordeel, dat 
men ook in Nederland naar verkorting van de diensttijd tot 
18 maanden zal moeten streven.^ In het algemeen acht spre
ker verkorting van de diensttijd eerder wenselijk dan ver
kleining van de lichtingen. 

De Raad verklaart zich vervolgens met het ont-
werp-verdrag accoord. 

M r yan Starkenborgh deelt mede, dat het de be
doeling is, dat aan de Conferentie van Ministers op 19 
Mei alleen de Ministers van Buitenlandse Zaken deelnemen. 
De Minister-President is er in het algemeen niet voor, 
dat velen naar deze conferenties gaan; in het onderhavige 
geval zou het spreker echter niet vreemd hebben geleken 
als ook de Ministers van Defensie aan de conferentie 
zouden deelnemen. Minister Staf merkt op, dat hij zich 
er geheel mede kan verenigen"7~arat alleen de Minister van 
Buitenlandse Zaken de Ministersconferentie bijwoont. 
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Mr Van S tarke rib o rgh heeft op een vraag van 
Amerikaanse zijde inzake hei tijdstip van ratificering 
medegedeeld, dat deze in Nederland niet voor Kerstmis 
kan worden verwacht. De Raad is van oordeel, dat deze 
schatting nog aan de optimis'tische kant is. Minister 
Staf zou op een dergelijke vraag van Amerikaanse zijde 
willen antwoorden, dat Nederland in elk geval niet het 
laatst met de ratificering zal zijn. 

Zonder discussie aanvaard 

De Minister-President schorst de vergadering tot 
des middags twee uur. 


