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De Minister-President Drees en de Minis
ters Albregts, Beel, Joekes, Lieftinck, 
Mansholt, Mulderije, Peters, Hutten,Staf 
en In 't Veld. 
(Afwezig zijn de Ministers Van den Brink, 
Stikker, Teulings en Wemmers) 

Tevens zijn aanv/ezig de Staatssecretaris
sen Blom en (bij de ochtendvergadering) 
G-ötzen. 

Secretaris;J.Middelburg 

1• Notulen van de vergadering van 19 Mei 19 52 

a. Redactiewijzigingen 

Op blz.9 , (punt 7)j alinea 2, regel 3 van onder, 
wordt "reserve11 vervangen door "apparaat daarvoor". 

Op blz,14, punt 14, alinea 1, regel 2 en 3 van 
onder, komt in plaats van "met betrekking tot de afzon
derlijke delen nog" het volgendes "voor de Rijksdelen af
zonderlijk" . 

Pp blz.15» (punt 15), alinea 2, regel 7 en 9, 
wordt achter "Gouverneur" ingevoegd % "als orgaan van het 
Koninkrijk", terwijl op regel 7 en 8 de woorden "zonder 
overplaatsing van het bedrijf" vervallen. Achter "Suriname" 
op regel 7 wordt de volgende zin ingevoegd; 'JDe vestiging 
van het bedrijf in Suriname staat daar los van." Op de 
vierde regel van onder van deze alinea wordt "geen" vervan
gen door "ook". 

Op blz.16, punt 16, laatste alinea, regel 2, wordt 
tussen "naturalisatie" en "niet plaats heeft" ingevoegd; 
"van in de West woonachtige personen". Op regel 7 van on
der wordt voor "Nederlanders" tussengevoegd; "niet in Su
riname geboren". 

Op blz.17, punt 17, alinea 1, regel 10, worden 
de woorden "voldoende bevoegdheden geeft" vervangen door 
"reeds bevoegdheid geeft tot het stellen van regels ten 
aanzien van het daar genoemde onderwerp en voor de verle
ning van verordenende bevoegdheid ten aanzien van andere 
onderwerpen een nadere wet nodig is." 

loc fi*4fofaic; 
_b. Opmerking naar aanleiding van punt 7. (Het vraagstuk d 

ïmbonnezen in Nederland} 

J 

er 

ïinister dat ditmaal niet in de no-
als tijdelijk 
worden. De Minis-

prel als het ge-

Staf merkt c_ 
'tulen tot uiting komt, dat de Ambonnezen 
hier zijnde, niet gemilitariseerd zullen 
ter-President is het er mede eens, dat dit 
voelen van de Raad \an worden gezien. 

Minister Hutten acht het verstandig het geven 
van een opdracht aan één of enkele personen, zoals in de 
conclusie is vermeld,niet uit te stellen. Minister Beel 
merkt op, dat de drie Ministars, aan wie de behandeling 
opnieuw gedelegeerd is, ook aan dit punt aandacht zullen 
schenken. 
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M I D D A G V E R G A D E R I N G 

Aanwezig% Zie Morgenvergadering 

Buitenlands "beleid 

De Europese Defensiegemeenschap (Zie notulen REA dd. 21 Mei 
1952, punt 2 aien ME dd. 19 Mei 1952, punt 4 c) 

De Minister-President deelt mede, dat in de REA 
nog gesproken is over het moeilijke punt van de duur van 
het verdrag. Bij" de bespreking hierover tussen de Ministers 
der zes EDG-landen is de Nederlandse opvatting niet gesteund. 
In een "brief van Acheson aan Stikker is er'op aangedrongen 
toch accoord te gaan met een tijdsduur van rijftig jaar, 
als bepaald wordt, dat na zeventien jaar (als de NATO niet 
wordt voortgezet en geen vorm van federatie of confederatie 
is ontstaan) overleg tussen de zes landen moet plaatsvinden, 
waaraan door Acheson was toegevoegd, dat men het dan ook 
eens zou moeten worden over de te nemen maatregelen. Intus
sen "blijkt uit een nieuw telegram, dat in de tekst, waarom
trent overeenstemming tussen de landen is "bereikt, deze 
clausule van Acheson niet is opgenomen; wel is men het eens 
geworden over een uitspraak, waarin wordt voorgesteld het 
Atlantisch Pact tot vijftig jaar te verlengen. De overeen
gekomen tekst betekent een afwijking van het standpunt van 
de Ministerraad; daarbij heeft de gedachte voorgezeten, 
dat in geval er over zeventien jaar geen voortzetting van 
de NATO, geen federatie of confederatie en geen verlenging 
van de Engelse garantie is, het onderhavige verdrag toch 
zonder 'betekenis is. Ten aanzien van andere punten is een 
bevredigender oplossing gevonden. Wat de stemmenverhouding 
betreft is bepaald, dat tot midden 1954 Duitsland, Frank
rijk en Italië elk drie stemmen, België en Nederland elk 
twee stemmen en Luxemburg 1 stem zullen kunnen uitbrengen. 
Aan het bezwaar, dat een land door stemmenweging een veto 
zou hebben als een meerderheid van tweederden wordt vereist» 
is tegemoet gekomen door toevoeging van een bepaling, dat 
deze gekwalificeerde meerderheid ook aanwezig is, wanneer 
vijf landen voorstemmen. Voorts zal bepaald worden, dat 
stationnering der troepen mogelijk is in het gehele gebied 
van artikel 6 van het Atlantisch Verdrag, dus ook buiten 
Europa. Spreker heeft voorts in het telegram gezien, dat 
het Nederlandse voorbehoud is ingetrokken ten aanzien van 
de vestiging van scholen in het zoeven genoemde gebied, 
alsmede in Noord-Afrika, Vorder is bepaald, dat een besluit 
tot het houden van gemeenschappelijke vergaderingen met de 
Raad van NATO door de Raad van de EDG met gewone meerder
heid kan worden genomen. (Van Franse zijde was unanimiteit 
voorgesteld). Samenvattend merkt spreker op, dat op de pun
ten van de duur van het verdrag en de vestiging van de scho
len belangrijke afwijkingen zijn ontstaan van de bedoeling 
van de Ministerraad. 

Minister Lieftinck is zeer teleurgesteld over de 
bepaling inzake de duur van het verdrag. Als spreker het 
betoog van De Beus in Washington leest, dan wordt hierin 
het Nederlandse standpunt op voortreffelijke wijze weerge
geven. Daarna is de brief van Acheson aan Minister Stikker 

overgenomen. Men is hierbij gebukt voor het drijven der 
Fransen, die de NATO als een tijdelijke aangelegenheid be
schouwen. Verder dient men in aanmerking te nemen, dat 
JJuitsiand in de loop van de komende jaren de hegemonie van 
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Ministerraad 
_10_ dd. 26-5-1952. 

Frankriik zal overnemen. Ondertekenen van dit verdrag be
tekent, dat Nederland zich voor vijftig jaar in dxt ver
band heeft vastgelegd. Spreker wil gaarne aangetekend «en, 
dat hii geacht moet worden hier tegen te zijn. De Minister 
vraagt zich af of hij de verantwoordelijkheid voor een be
sluit tot ondertekening kan dragen, doch hij wil eerst de 
aanwezigheid van Minister Stikker afwachten. 

Minister Mansholt wijst er op, dat bij de bespre
kingen over het verdrag met Duitsland, Nederland niet is 
behoord. De wijze, waarop het EDG-verdrag tot stand is ge
komen, waarbij Nederland voor vijftig jaar wordt verbonden, 
is "bijna onverantwoordelijk te noemen. Over het belangrijke 
punt van de duur van het verdrag zijn enkele mededelingen 
in de REA gedaan, terwijl thans op grond van het telegram, 
dat vanmorgen is ontvangen, hierover een besluit moet wor
den genomen, De wijze van uitwerking van het Schuman-plan 
acht spreker de juiste weg en in dit geval heeft men een 
onjuiste weg gevolgd. Daarbij staat spreker op het stand
punt, dat de samenwerking in Europa moet komen en dat men 
zich met alle kracht moet inzetten voor de economische 
integratie. Hoewel spreker dus bezwaren heeft, kan hij zich 
met de ondertekening van het EDG-verdrag verenigen. 

Minister Staf merkt op, dat de adviezen der mili
taire deskundigen bij de onderhandelingen rver de EDG ter 
zijde zijn gelegd; het gaat daarom uitsluitend over een 
politieke zaak. Bij de uitwerking van het verdrag zal men 
zeker op vele moeilijkheden stuiten. Op verschillende pun
ten (bv ten aanzien van de scholen) treedt de EDG buiten 

WÉ£ het NATO-verband. Men moet dan wel tot de conclusie komen, 
dat de andere landen de NATO minder belangrijk vinden. 
Spreker is echter van oordeel, dat men door zal moeten 
gaan en bij de uitwerking van het verdrag zal moeten trach
ten te bereiken wat er van te maken is. In de dagbladen 
heeft het spreker getroffen, dat in Bonn de Fransen zouden 
hebben bedongen, dat de status van de Franse en Belgische 
troepen in Duitsland tot 1 Juli 1953 dezelfde zou zijn als 
die van de Engelse en Amerikaanse troepen. Dit gaat tegen 
de toezeggingen van Eden en Schuman in. De Belgen hebben 
ons bij de onderhandelingen in de steek gelaten en hebben 
kans door deze bepaling een extra bedrag van 150 min aan 
bezettingskosten van Duitsland te ontvangen. 

De Minister-President staat sceptisch ten aan
zien van het EDG-verdrag. Spreker zou het hebben toege
juicht als het een vorm van samenwerking tussen Frankrijk 
en Duitsland zou zijn, doch het is wel gebleken, dat tus
sen deze landen een zeer groot wantrouwen tot uiting komt. 
Spreker verwacht van de EDG weinig goeds, gezien de sterke 
Duitse oppositie. Ratificatie in Duitsland is onzeker ge
worden, terwijl volgend jaar verkiezingen zullen worden 
gehouden. Van Franse zijde is bij de bepaling inzake de 
vestiging van scholen Noord Afrika z.i. er uitdrukkelijk 
bio vermeld met de bedoeling de andere EDG-landen bij zijn 
risico's in de koloniën te betrekken. Spreker acht het 
noodzakelijk bij de ratificatie zorgvuldig na te gaan of 
onzerzijds voorbehouden moeten worden gemaakt. Voor de 
toelichting zal men ook gebruik moeten maken van de brief 
van Acheson. 

Minister Albregts zou evenals Minister Mansholt 
vertrouwen willen uitspreken in de toekomstige ontwikkeling 
der integratie. ' ° 

...... + O T 1
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De Minister-President acht het voor Minister 
Stikker wel bezwaarlijk morgen nog met een "brief met be
zwaren te komen; wel zal men over de gedachte van Minister 
Beel kunnen spreken als Minister Stikker terug is. De eco
nomische samenwerking- in West-Europa is van zeer groot "be
lang, doch de landen, die hierover de schoonste woorden ge
bruiken, doen soms het minst blijken van "bereidheid tot 
feitelijke samenwerking. 

Minister Lieftinck heeft dezer dagen in een tele
fonisch gesprek met Dr Boon voorgesteld, dat Minister Stik
ker zou zeggen, dat het hem moeilijk zou zijn het Neder
landse Kabinet mee te krijgen als op enkele punten (o.a. 
de duur van het verdrag) geen bevredigende oplossing zou 
zijn te vinden. Spreker vraagt zich af of Minister Stikker 
>ij de ondertekening niet een verklaring zou kunnen afleg
gen, dat de bepaling inzake de consultatie na zeventien 
jaar aldus wordt verstaan, dat overleg zal worden gepleegd 
of de EDG alsdan ongewijzigd kan worden voortgezet. Minis
ter Staf veronderstelt, dat er bij de ondertekening meer 
verklaringen zullen komen; een dergelijke verklaring van 
Minister Stikker is dan een uitlegging van de bepaling in
zake de consultatie. 

De Minister-President zou zich willen neerleggen 
bij ondertekening van het verdrag. Spreker stelt voor aan 
Buitenlandse Zaken te vragen een telegram aan Minister 
•Stikker op te stellen met het voorstel om hij de onderte-
jkening een verklaring omtrent de duur van het verdrag af 
ite leggen; daarin ware tevens de aandacht te vestigen op 
Ide "berichten inzake de status van de Franse en Belgische 
troepen. 

De Raad verklaart zich actoord met de onderteke
ning van het verdrag inzake de Europese Defensie Gemeen
schap (met de bovenvermelde aantekening van Minister Lief
tinck). Besloten wordt vervolgens Dr Boon te vragen een 
ontwerp-telegram op te stellen. 

Dr Boon komt (na enige tijd) ter vergadering. 

Minister Lieftinck stelt voor, dat van Nederlandse 
zijde zal worden verklaard, dat het overleg over zeventien 
jaar mede betrekking zal hebben op de vraag in welke om
vang het EDG-verdrag zal blijven bestaan. Dr Boon merkt 
op, dat aan de oorspronkelijke tekst is toegevoegd, dat 
er na zeventien jaar een nieuwe situatie kan ontstaan. Er 
is overwogen om voor te stellen, dat Minister Stikker een 
unilaterale verklaring over de situatie na zeventien jaar 
zou afleggen, doch dit zal "belangrijke reacties in de an
dere landen wekken. Minister Staf merkt op, dat het ver
drag op zoveel plaatsen naar de NATO verwijst, dat het bij 
beëindiging van de NATO niet uitvoerbaar is, als het niet 
gewijzigd wordt. Minister Lieftinck acht het van belang 
aan te geven, dat na zeventien jaar overleg zal worden 
gepleegd in hoeverre het verdrag dan nog uitvoerbaar is. 
Dr Boon merkt op, dat er zoveel verdragen zijn, die niet 
zijn_opgezegd, doch volkomen blijven rusten. De Minister-
President meent, dat geen bevredigende redactie voor een ' 
eventuele verklaring te vinden is. Spreker acht het wen
selijk aan Minister Stikker voor te stellen bij de onder
tekening, behalve instemming ook bezorgdheid te tonen. In 
de tweede plaats ware de aandacht te vestigen op de be
richten uit Bonn, inzake de status van de Franse en Bel
gische bezettingstroepen, waarbij de vraag rijst of daar
door Frankrijk en België geen onredelijke voordelen boven 
Nederland krijgen. De Raad verklaart zich met dit telegram 
accoord. & 

•n - 1 2 -

Dr Boon verlaat de vergadering. 
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Minister Staf/deelt mede, dat men aan militaire 
zijde naar aanleiding van de totstandkoming van de EBG ook 
actief is geworden. Spreker neemt daartegenover het stand
punt in, dat dé Regering zich niet tot het forceren van 
militaire beslissingen moet laten brengen. Aan de Standing 
Group, die commentaar op het EBG-verdrag heeft gevraagd, 
zijn 'dezerzijds alle bezwaren en nadelen medegedeeld. In, 
dit verband merkt spreker op, dat uit het rapport van de 
Engelse commandant blijkt, dat België en Frankrijk ver ach
ter zijn bij hun verplichtingen, die zij o.a. in Rome zijn 
aangegaan. 

Compensatie premie Werkloosheidswet (Brief van de Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid dd. 17 Mei 1952, 
nr 3848, met bijlagen en brief van de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid dd. 15 Augustus 1951 nr 3428; 
notalen REA dd. 21 Mei 1952, punt 3) 

Be Minister-President resumeert de besprekingen 
in de REA, waarbij overeenstemming bestond over het vol
gende. Be premie van de werkloosheidsverzekering zal tij
delijk iets lager worden gesteld, de premie voor de kinder
bijslag zal met j$ worden verlaagd, terwijl ook de vereve
ningsheffing met -jjf# zal worden verminderd. Nader zou nog 
worden nagegaan op welke wijze een regeling ware te tref
fen voor de compensatie van nog ongeveer 1$. Afgesproken 
is, dat enkele Ministers over het gehele vraagstuk de vol
gende dag een bespreking met de Stichting van de Arbeid 
zullen hebben. 

Minister Beel meent, dat het vraagstuk van de 
loon- en prijspolitiek opnieuw aan de orde komt bij de 
huurkwestie. Men kan zich dan afvragen of het niet beter 
is voor drie maanden een tijdelijke oplossing te zoeken, 
waardoor het nieuwe Kabinet niet wordt verhinderd een op
lossing in breder verband te bereiken. 

Minister Mulderije informeert of de werkloos-
heidspremie door de arbeiders wordt betaald en of deze 
niet geheel of gedeeltelijk te huhnen laste kan worden ge
bracht. De Minister-President antwoordt, dat de premie, die 
de arbeiders moeten betalen, van hun loon wordt afgehouden. 
Het is echter noodzakelijk te achten, dat daartegenover 
een compensatie in het loon wordt gegeven. Hier te lande 
heeft de Regering vorig jaar de medewerking van de vak
verenigingen verkregen om een verlaging van het reële loon 
met maximum 5$ tot stand te brengen. Bit is in geen ander 
land mogelijk geweest. Intussen is echter de betalingsba
lans niet meer zo ongunstig als vorig jaar, toen het des
betreffende besluit werd genomen. 

Minister Mulderije stelt vervolgens de vraag, of 
men de ondernemingen kan belasten met de compensatie voor 
de premie, die de arbeiders moeten betalen. Be Minister-
President antwoordt, dat de Regering door het straffe 
loon- en prijsbeleid de ondernemingen'heeft beschermd te
gen grotere loonstijgingen, zoals zich in Frankrijk, Enge
land en België hebben voorgedaan. 

Minister Lieftinck merkt op, dat in de REA de 
vraag open was gebleven, of een wijziging in het subsidie
beleid zal worden aangebracht, dan wel zal worden besloten 
de werkgevers de last van ongeveer 3$ te laten dragen. Wat 
de wijziging in het subsidiebeleid betreft, wijst spreker 
er op, dat in het verleden op gelukkige wijze met het Land-
bouw-Egalisatiefonds als buffer is geopereerd. Het LEF 
biedt daarvoor soepeler mogelijkheden dan de belastinghef
fing. Als zou worden besloten, dat 'het LEF geen component 
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