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McUëówi: &m 
y / Notulen van de vergadering 
/ JfJj~,,s /7J gehouden in de Trèveszaal op Maandag 11 Augustus 1952, 

/. nutte* LJA e . deg midd te 2 uur> 

ƒ. t?U<!eM. /f£ 
Aanwezigs De Minister-President Drees en de Ministers 

Albregts, Beel, Van den Brink, Joekes, Peters, 
Rutten, Staf, Stikker, Teulings, In 't Veld 
en Weinmers (Afwezig zijn de Ministers Mansholt 
en Mulderije) 
TeVens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom en G-b'tzen 

Wnd Secretaris % Jhr Mr A.J.M.van Nispen tot 
Pannerden 

1. Notulen van de vergadering van 4 Augustus 1952 

Redactiewijzigingen 

Op blz 4? (punt 2 e), eerste onvolledige alinea, 
regel 7 van onder, wordt "te verwachten" veranderd in "het 
mogelijk". 

Op blz 5; (punt 3 a), regel 2, wordt achter 
"Indonesi'é" ingevoegd; "formeel", terwijl aan de volgende 
regel wordt toegevoegd? "wanneer betrokkenen daartoe een 
verzoek indienen". Op regel 5» wordt "deze" veranderd in 
"de in Trouw bedoelde". 

Op blz 6, punt 3 e, regel 4 van onder, wordt 
het gedeelte tussün de haakjes veranderd in "waaronder 
toen geen Nederlanders begrepen waren." 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a._ Voorlichtingsdeskundige Indonesië 

De Indonesische Regering heeft DrVA..Schneider 
v/~ M. aangezocht voor een professoraat in de perswetenschappen 

aan de universiteiten van Djakarta en Djocja, waarbij hij 
tevens directeur van het Indonesische persinstituut zou 
worden en een belangrijke adviserende functie zou hebben 
te bekleden. Er wordt geen bezwaar tegen gemaakt, dat 
hij in het Nederlands doceert. Gezien dit bijzondere ge
val verklaart de Raad er mede te kunnen instemmen, dat 
Dr Schneider non-activiteit wordt verleend buiten bezwaar 
van 's Rijks schatkist met de toezegging, dat hij,indien 
zijn contract voor 'drie jaar afloopt,na terugkeer zal wor
den herplaatst hetzij in het vdorlichtingswerk, hetzij in 
een hem passende onderwijsfunctie bij het middelbaar 
onderwijs? mocht het niet gelukken een dergelijke functie 
voor hem te vinden zo zal wachtgeld worden toegekend. 
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4 e. Vrijlating Japanners 

De Japanse Regering heeft zich tot Minister 
£iiË^S£ gewend met het verzoek 200 van de 800 gevangen 
gehouden Japanners vrij te laten. Minister Sticker is er 
niet voor geporteerd - alvorens de Japanse Regering op 
brieven van de Nederlandse Regering, welke geruime tijd 
geleden werden overhandigd, heeft geantwoord - aan dit 
verzoek tegemoet te komen. De Raad kan zich hiermede ver
enigen. 

4 f« Perzische oliggggoh.il 

Minister Stikker deelt mede nog betrokken te 
zijn geraakt in de Fërzische oliekwestie; een verzoek 
om bemiddeling bereikte hem te laat om daaraan veelbaan-
dacht te kunnen schenken. De Minister stelde een nota op. 

4_jgi Internationalg ]3gg?ggkingen__in_Sej?tember 

Minister Stikker deelt mede, dat er begin Sep
tember belangrijke internationale besprekingen zullen 
plaatsvinden (Raad van Europa, Schuman-parlement e.d.), 
waarbij hij niet aanwezig zal kunnen zijn. Indien- inmid
dels geen nieuw Kabinet tot stand is gekomen, zal over
wogen moeten worden een collega daarheen te doen gaan, 
dan wel de Secretaris-G-eneraal te laten optreden. Ook 
zal in die tijd in Mexico-city een bijeenkomst van de 
International Bank en het Monetary Eund worden gehouden. 
Daar zal de candidaatstelling van Nederland ter sprake 
komen. Thans is ons land in beide organen vertegenwoor
digd. Ook wordt behandeld een klacht tegen Nederland we
gens beweerde dubbele practijken bij transitohandel. Het 
is niet nodig, dat een Minister deze bijeenkomst bij
woont. Waarschijnlijk gaan de heren Beyen en Holtrop 
daarheen, 

4, h. Nederlandse ambtenaren _yoor_ ingtanties _van_ de KS G 

Minister Stikker deelt mede, dat verschillende 
ambtenaren, die bij de üTïïwerking van het Schuman-plan 
betrokken zijn geweest, thans voor functies bij de Hoge 
Autoriteit worden aangezocht. De Minister acht het ener
zijds voor ons land van grote betekenis, dat bekwame Ne
derlanders posten bij dergelijke internationale instan
ties innemen, ma,.r het geeft anderzijds te denken, indien 
personen, die o.a. invloed hebben gehad op de bepalingen 
betreffende de 'rechtspositie van de functionarissen bij 
deze supra-nationale organen,zelf in aanmerking trachten 
te komen voor bezetting van de functies. Met veel moeite 
is het Nederland gelukt de salariëring van-leden van de 
Hoge Autoriteit terug te brengen van $15.000 + 25f« op 
$12.000 + 25/o. Vooral door belastingvrijdom dreigt iedere 
verhouding te worden scheefgetrokken. Het is de_vraag 01 
Monnet, de Voorzitter van de Hoge Autoriteit, zijn toe
zeggingen straks zal kunnen waar maken, omdat bepaald is, 
dat de salarissen zullen worden vastgesteld m overleg 
tussen de voorzitters van de Hoge Autoriteit, het Hei, 
het Ministerscomitê* en de Assemblee. Het ware gewenst,-
zoals Minister Van den Brink naar voren brengt - indien 
met een commissie uit de Assemblee werd overlegd en ook 
tevoren het gevoelen van het. Ministerscomitê werd ^vraagd 
vóór de vaststelling van de salarisschalen, opdat moeilijlt 
heden achteraf worden voorkomen. De Minister wijst er op, 
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dat niet alleen de salarissen op hoog niveau worden "be
paald, maar dat bovendien een interimcommissie een projet 
de voeux heeft ontwerpen (ondersteund door alle delegaties, 
behalve de Nederlandse - die later haar "bezwaren heeft 
laten vallen ) dat personen, bij het Schumanplan betrokken» 
van het eigen land de garantie verkrijgen om bij afvloeien 
in een gelijkwaardige functie te worden herplaatst. Mi
nister Van den Brink acht het onverkwikkelijk de wijze 
waarop personen, die in tweede linie bij de onderhande
lingen betrokken zijn geweest, de openstaande functies 
bij het Schuman-plan trachten te verwerven. Dit zal on
getwijfeld tot verontwaardiging aanleiding geven, waar
door de Europese integratie schade zal worden berokkend. 
Het is niet wel mogelijk de desbetreffende ambtenaren te 
weigeren deze functies te aanvaarden. Wel acht de Minister 
het van belang met de Hoge Autoriteit deze bedenkingen te 
bespreken. Ook de Minister-President acht deze ontwikke
ling allerbedenkelfjkst. Niet alleen van de zijde van het 
bedrijfsleven, maar nu ook van de kant van internationale 
instanties dreigt een scheeftrekken van de salarisverhoudin
gen te ontstaan; de belastingvrijdom is daar in belang
rijke mate schuld van. Weliswaar heeft de Regering niet 
het recht de ambtenaren vast te houden, maar anderzijds 
is het ooi: niet nodig non-activiteit te verlenen met enige 
garantie voor de toekomst. Een uitzondering ware te maken 
voor het geval, dat iemand bv voor zes maanden wordt aan
gezocht om een bepaalde werkzaamheid op gang te brengen, 
In dat .geval ware door het beperken van de risico's wel 
enige tegemoetkoming te verlenen. Minister Staf deelt mede 
eenzelfde ontwikkeling in EDG-verband mee te maken. Hij 
wijst er op, dat personen, die zulke hoge salarissen heb
ben gehads moeilijk nog in Nederland tevreden gesteld 
zullen kunnen worden. De Raad aanvaardt bovenstaande voor
stellen. 

5. Wijziging van Hoofdstuk VII A I (Nationale Schuld) voor 
ïSSï (Wetsontwerp')"" 

6. Wijziging van de begroting van de ontvangsten en de ui 'fa-
gaven van Eet Hgemeen Burgerlijk" Pensioenfonds voor"1951 
(Wetsontwerp) 

De punten 5 en 6 worden zonder discussie aanvaard. 

7. Ontwerp-verdrag tussen Nederland en Indonesië ter voor
koming van '"dubjjërë* "belasting van inkomsten en vermogen 
(WetüontwerpT 

De Raad besluit dit onderwerp een week aan 
te houden. 

8. Wijziging_yan de regeling, houdende premiebetalingvover 
meer dan ̂ ê"n "termijn, _waarover loon in geld wordt uitbe^ 
lïaaid (t?nxwerp̂ 5'esluit) 

Zonder discussie aanvaard. 

9c Wijziging van het Algemeen Reglement Vervoer (Ontwerp-
besluit) '~ 

Behoudens nader overleg tussen Justitie en 
Verkeer en Waterstaat aanvaardt de Raad dit voorstel. 
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