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Aanwezigs De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kernkamp, Van de Kieft, Mansholt, Staf, Suurhoff, 
Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig is Minis
ter Luns wegens verblijf in het buitenland) 

Secretaris; J.Middelburg 

1. Notulen van de vergadering van 9 September 1954 

Opmerking naar aanleiding van punt 1 a; Verbetering oever
verbindingen" van Noordzeekanaal 

Minister Mansholt dringt er op aan een regeling 
te treffen, dat de extra-ponten bij Velsen in de vaart 
blijven als er nog veel auto's wachten, dus niet in derge
lijke gevallen precies op tijd ophouden. Minister Algera 
heeft dit punt reeds met Ir Ma,ris besproken. 

É.» Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Decoraties 

De Raad verklaart zich accoord met de voorstellen 
tot benoeming van Dr L.Neher tot Commandeur in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw, van Dr Ir S.Smeding tot Commandeur 
in de Orde van Oranje-Nassau, alsmede van het Tweede-Kamer-
lid H.W.Tilanus tot Grootofficier in de Orde van Oranje-
Nas s au. 

2 b. Viering nationale bevrijding 

De Minister-President heeft enige tijd geleden 
een gesprek gahad over de viering van 5 Mei van het vol
gende jaar. Thans heeft hij een brief ontvangen van het Ne
derlands Cultureel Contact, waaruit blijkt, dat men voeling 
heeft gehad met een-aantal organisaties en met de kerken. 
Men wil thans tot de vorming van een nationale commissie 
ter viering van-de tiende nationale-bevrijdingsdag komen, 
he-tgeen dan tevens bedoeld zal zijn om een afsluitende 
actie ten gunste van de Stichting 1940-1945 te houden. 
De Raad verklaart zich met de gedachte van de vorming van 
een nationaal comité' accoord. 

Minister Beyen heeft gezien, dat voor het ere-
comité voor de Stichting 1940-1945 een groot aantal per
sonen is gevraagd. De Minister-President erkent dit, maar 
is van mening, dat de Ministers moeilijk zullen kunnen wei
geren .-
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Minister Beel meent, dat bij de bespreking 
van het belastingplan is besloten, dat de verlaging 
van de inkomstenbelasting f.210 min zal bedragen en 
dat een verdere verlaging met f.60 min zou "betekenen 
de handhaving van .eenzelfde bedrag van de tijdelijke 
defensieverhoging van de vennootschapsbelasting.Spre
ker heeft begrepen, dat dit punt nog open staat, 
zodat bij een wijziging van de omstandigheden er op 
kan worden teruggekomen. 

De Minister-President merkt op, dat een en 
ander in de Troonrede duidelijk is gesteld. Spreker 
heeft ook de indruk, dat men via verlaging" van de 
inkomstenbelasting de middenstandzaken meer tegemoet 
komt dan met een verlaging van de vennootschapsbe
lasting. 

De Raad verklaart zich vervolgens accoord 
met het ontwerp-communiqué. 

1* Buitenlands beleid 

1 ' 4. JL /J a» De Europese defensie (Zie notulen MR dd. 13 Septen-
i/J. P4S% JbO ~ ber 1954, punt"!-a)" 

iU&4'tt}f,1'2/f fy Minister Beyen heeft de indruk, dat de reac-
/^ . ,* A tie van Maades-Prance op het plan van Eden nogal is mee-

*££&, / *f AAtUsr &evallen. Hij meent, dat Mendes-Erance thans wel bereid 
' ' is te aanvaarden de gelijktijdige opneming van West-

f4L Duitsland in de NATO en de Westelijke Unie, als men 
^ . ten aanzien van de herbewapening van dat land tot be

paalde beperkingen komt. Hiermede is bereikt, dat er 
een basis is gelegd voor de besprekingen op de negen-
mogendhedenconferentie, welke Dinsdag 28 September 
in londen zal bijeenkomen. Spreker heeft voorts van 
de Pranse Ambassadeur een nota met de wensen van de 
Pranse Regering ontvangen, welke hij met Minister Staf 
en met de deskundigen heeft bekeken. Met uitzondering 
van één punt lijken deze wensen niet zodanig, dat zij 
geen basis voor bespreking in Londen vormen. Terwijl 
men aan Engelse zijde meer wil komen tot beperkingen 
in de NATO en niet in de Westelijke Unie, voelen de 
Pransen meer voor beperkingen in het kader van de 
Westelijke Unie, waarna zij zullen zeggen, dat er dan 
geen bezwaar is tegen opneming van West-Duitsland in de 
NATO. Onzerzijds wordt eveneens aan beperkingen in 
Europees verband de voorkeur gegeven, zodat men als 
gelijken in de NATO zit, hetgeen ook voor West-Duits
land aannemelijker is. Spreker verwacht, dat hierom
trent ook aan Engelse zijde geen moeilijkheden zullen 
blijven bestaan. Bij het gesprek met de Pranse Ambas
sadeur is voorts gevraagd of wij kunnen aannemen, dat 
het Pranse parlement hiermede accoord zal gaan, voor
al nu een aantal Pranse parlementsleden de val van de 
Regering-Mendes-Prance niet ongaarne ziet. Spreker heeft 
Vrijdag er tegen geprotesteerd, dat Mendès-Prance in 
de vergadering van de Raad van Europa in-Straatsburg 
zijn plannen ontvouwt. Tegenover de Ambassadeur heeft 
hij deze bezwaren herhaald. Enige uren geleden heeft 
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spreker van de Ambassadeur antwoord op de genoemde 
vragen ontvangen. Daarin zegt Mendes-France toe, dat 
hij zich in Straatsburg van het geven van details 
zal onthouden. Voorts kon hij bevestigen, dat hij, 
als bevredigende voorstellen in Londen worden aan
vaard, zich in het Franse parlement er achter zal stel
len en hij meent dat dan een meerderheid zal worden 
gehaald. Het punt, waar onzerzijds bezwaar tegen be
staat T is de paragraaf over de productie van wapenen. 
Voorgesteld wordt voor de gevaarlijke wapens (atoom
wapens, vliegtuigen en geleide projectielen) een pro
ductieverbod in te stellen voor strategisch belang
rijke zones. De Eaad van Ministers van de zeven landen 
zal het opvolgen van dit verbod moeten verzekeren. Wat 
de overige wapens betreft wordt voorgesteld, dat de 
productie en verdeling wordt geleid en gecontroleerd 
door de Raad van Ministers. Deze Raad zal in het bij
zonder belast zijn met de uitwerking van productiepro
gramma? s, met het verlenen van de productieorders aan 
d? ledenlanden en met de verdeling van de geproduceer
de en de van Amerika ontvangen wapens. In deze voorstel
len wordt dus gespeeld met het denkbeeld van een "arma-
ment pool" onder leiding van de Raad van Ministers van 
de Westelijke Unie. De Raad van Ministers zal hierover 
kunnen besluiten bij gewone meerderheid, gekwalificeerde 
meerderheid of bij unanimiteit % in geval van controle 
kan bij gewone meerderheid beslist worden. Samenvat
tend wordt dus voorgesteld een kwasi supranationaal 
orgaan in te stellen met de tendentie om Frankrijk een 
geprivilegeerde positie te geven, aangezien de stra
tegische zones van Oost naar West vrijer moeten worden. 
Hoewel Engeland niets voor supranationaliteit voelt, 
zal het tegen deze opzet misschien minder bezwaar heb
ben, aangezien dit laatste alleen geldt voor de con
tinentale landen. Bovendien kan de schijn van supra
nationaliteit wellicht nog attractief voor de Duitse 
Bondsregering zijn. De reacties van deze en de andere 
Regeringen zullen nog worden nagegaan. Teneinde te 
trachten tot een Beneluxstandpunt te komen is gevraagd 
of Spaak en Bech Zaterdag naar Den Haag ko._en. In een 
aanvullend aide-mémoire wordt voorts nog een zestal 
regelingen voorgesteld, welke betrekking hebben op 
de volgende punten. De Bondsregering zal zich verbinden 
geen andere strijdkrachten te vormen dan die, welke 
ter beschikking VEn.SACEUR worden gesteld; zij is be
reid tot integratie van Duitse en andere divisies 
tot gemengde corpstroepen. De Bondsregering dient te 
verklaren voor een oplossing van territoriale vraagstuk
ken nimmer naar de wapenen te zullen grijpen. Indien 
JJuitsland niet zijn verplichtingen zou nakomen verval
len de garanties, die aan dat land zijn toegekend. En
geland en Amerika verbinden zich een vast te stellen mi
nimum aan strijdkrachten op het Europese continent te 
v S S h ï S ; ïen.slotte z*l SACEÜR grotere coSSölebe! 
voegdheden kriDgen over de troepen, die hem ter beschik-
5 ^ +

Z X 3 n P s t e l d* W a t h e t voorlaatste punt betreft ver
wacht spreker, dat Engeland wel, maar Amerika " 
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niet bereid zal zijn een dergelijke verplichting aan 
te gaan. Een grotere zeggenschap van SACEUR over de 
troepen en ook over de beweging hiervan lijkt wense
lijk, mede ter voorkoming van de moeilijkheden, die 
zich met Italië hebben voorgedaan toen veel Italiaan
se troepen naar de omgeving van Triest werden gezon
den. Men is thans doende met het opstellen van een 
regeling. Men zou in het kader van het verdrag van 
Brussel iets kunnen maken als het accord spécial 
bij het EDCr-verdrag over de omvang van de door de 
zes landen in te brengen divisies. Frankrijk wil 
hierbij ook iets over de maximale inbreng bepalen. 

Minister Staf merkt op, dat het Franse voor
stel nog zo onduidelijk is, dat het moeilijk is een 
oordeel hierover te geven. Het is daarom wenselijk, 
dat in de komende dagen uit de verschillende landen 
inlichtingen hierover worden ingewonnen. Y/at het 
voorstel inzake de bewapeningscontrole betreft wijst 
spreker er op, dat een gezamenlijk aanschaffingspro
gramma en een deviezenregeling (zoals in het EDG-ver-
drag) ontbreken. Zoals het voorstel thans is gesteld, 
betekent het een bevoordeling van de Franse bewape
ningsindustrie . 

Minister Mansholt acht het zonder stukken 
moeilijk een oordeel over deze zaak te hebben. Spre
ker begrijpt, dat de Raad van Ministers van de Wes
terse Unie geen verantwoordelijkheid voor de wapen™ 
productie en -verdeling kan hebben, maar het is moge
lijk, dat de Franse Regering langs deze achterdeur 
toch nog een supranationaal orgaan wil scheppen. Spre
ker stelt de vraag of Minister Beyen dit wil afwijzen. 

Minister ZijIstra wijst er op, dat er in 
het EDCr-verdrag geen gemeenschappelijke wapenproduc-
tie was voorzien, maar wel een regeling voor de fi
nanciering en voor de programma's van de wapenproduc-
tie. Het Franse voorstel lijkt spreker onmogelijk, 
aangezien men de waponproductie niet kan integreren 
als niet ook een gemeenschappelijke regeling voor de 
financiering en voor de programma's wordt overeengeko
men. 

Minister Beel stelt de vraag of de deskundigen 
reeds hebben nagegaan hoe een en ander in het Brussels 
Verdrag zou kunnen worden verwerkt. 

Minister Van de Kieft acht het wenselijk 
zich in te stellen op de gedachte, dat Frankrijk met 
betrekking tot de ratificatie van een te treffen over
eenkomst ditmaal zal moeten voorgaan. 

De Minister-President, heeft uit de kranten 
begrepen, dat de Franse Regering zo weinig mogelijk 
wapenproductie in Duitsland wenst, terwijl zij ook 
de gedachte heeft opgeworpen van een Duits-Franse wa
penproductie in Noord-Afrika. Ten aanzien van de kwes
tie van de gemengde divisies, welke in de zes punten 
wordt aangeroerd, herinnert spreker er aan,.dat hij 
geen bezwaar heeft tegen gemengde staven, maar dat 
het brengen van Nederlandse dienstplichtigen onder 
Duitse officieren niet aanvaardbaar is. 
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Minister Beye-n acht de vraag van Minister 
Mansholt belangrijk, maar hij kan zich niet voorstel
len, dat met deze Franse Regering en met Engeland 
over een reële vorm van supranationaliteit overeen
stemming wordt bereikt. In de Ministerraad zal nog 
eens gesproken moeten worden over de vraag hoe het 
standpunt van de Nederlandse Regering moet zijn te
genover de Europese integratie na de zware slag van 
de Franse afwijzing van het EDG-verdrag. Daarbij zal 
ook gesproken moeten worden over de positie van de 
KSG-. Indertijd is gezegd, dat dit orgaan zich moeilijk 
zal kunnen ontwikkelen als de integratie zich niet 
over andere taken uitbreidt. Toch lijkt het spreker 
beter hiervoor geen aanknopingspunt te zoeken in 
de schijn-supranationale gedachte, welke de Franse 
voorstellen bevatten. Als grondslag van de supranatio
naliteit ziet spreker namelijk een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid, welke los van de afzonderlijke 
Regeringen wordt gedragen en waarbij men aan een ge
meenschappelijk parlement verantwoordelijk is. Spre
ker kan zich indenken, dat de Westelijke Unie zich 
tot een belangrijk orgaan voor de Europese eenheid 
ontwikkelt, vooral nu Engeland er ook bij betrokken 
is. Hij staat daarom op het standpunt, dat Nederland 
zich moet onthouden van steun aan wat neerkomt op 
een bevordering van de Franse wapenindustrie en een 
benadeling van de Nederlandse industrie. Een Duits-
Frans bewapeningskartel in Noord-Afrika acht spreker 
eveneens weinig aantrekkelijk. Hij zal deze ontwikke
ling met wantrouwen beschouwen. Aan Minister Beel ant
woordt spreker, dat Dinsdag de deskundigen bijeen 
komen om na te gaan op welke wijze het Brussels Ver
drag zal kunnen worden aangepast. Hij is het met Mi
nister Beel eens, dat men niet de essentiële bepalin
gen van het Brussels Verdrag op de helling moet bren
gen. Aan Minister Van de Eieft antwoordt spreker, dat 
Mendès-France steeds met tijdschema's werkt, waaraan 
hij zich tot nu toe heeft gehouden. Be Fransen weten, 
dat thans de andere landen niet eerst zullen ratifi
ceren. 

Minister Staf voegt hieraan toe, dat in de 
Franse voorstellen met menging van strijdkrachten is 
bedoeld, de integratie, zoals de Engelsen zich voor
stellen en ten aanzien van de luchtmacht reeds wordt 
uitgevoerd. Dit betreft het commando en vervolgens 
ook het logistieke gedeelte. Daarbij gaat men alleen 
van de technische noodzakelijkheid van integratie uit. . 
De Engelsen bedoelen de divisies geheel nationaal te 
houden, waarbij een divisie eventueel aan asn ander le
gerkorps kan worden verbonden. Dit is ook het geval 
bij de legeroefeningen, welke thans in Duitsland zullen 
worden gehouden. Het kan dus zijn, dat dan Nederlandse 
;divisies in Duitsland onder een generaal van andere 
nationaliteit komen, waarbij dan een gemengde staf 
wordt gevormd. De manschappen blijven onder hun eigen 
commandanten. Spreker deelt ten slotte mede, dat met 
de delegatie naar de Conferentie van Londen geen experts 
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van Oorlog en Marine zullen megaan, aangezien eerst 
alleen op het diplomatieke plan wordt onderhandeld. 
Als er zich iets zou voordoen, kunnen deze experts 
er snel genoeg zijn. 

3b. Legering van Amerikaans, luchteskader- in Nederland 
(Wetsontwerp) 

De Raad aanvaardt het wetsontwerp tot goed
keuring van de overeenkomst met de Verenigde Staten, 
waarvoor eerder de stilzwijgende goedkeuring van het 
parlement was gevraagd. 

Minister Staf deelt mede, dat op 15 October 
de Amerikanen zullen komen. Spreker heeft met de Voor
zitter van de Tweede Kamer afgesproken, dat het wets
ontwerp direct na de Algemene Beschouwingen in behan
deling zal worden genomen. De Minister heeft voorts 
aan de Amerikaanse Ambassadeur medegedeeld, dat in 
afwachting van de ratificatie van de overeenkomst 
de Amerikanen van het luchteskader hier kunnen komen 
op basis van het NATO-Statusverdrag, Spreker zal dit 
nog aan de Voorzitters van 3e Kamers mededelen. 

3 o. Ondertekening van Beneluxprotocollen 

Minister Beven stelt voor er mede accoord 
te gaan,dat na aanvaarding van Koninklijke besluiten, 
welke betrekking hebben op uitvoeringsregelingen 
van de Benelux-douaneunie, de desbetreffende Benelux
protocollen ondertekend zullen kunnen worden. De Raad 
verklaart zich hiermede accoord. 
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