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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD Ex.nr. /Z 
Nr.1526 

1% Ê* Ct/jlsfll Notulen van de vergadering 
J(/AA<4/* ^^geh'ouden op Maandag 11 October 1954 in de Trèveszaal aan-
' J „ ff gevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, De Bruijn, Cals, Donker, Kernkamp, 
Manshoit, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en 
Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers Beyen, 
Van de Kieft en Luns; 

Secretaris: J.Middelburg 

1. Notulen van de vergadering van 4 October 1954 

a. Opmerking naar aanleiding van punt 2 f (Deelneming van 
"Staatssecretarissen aan het beraacFinTde" Min'i'sterraacTJ 

De Raad is blijkens een korte bespreking va'n ge
voelen, dat in artikel 86 van de Grondwet de positie van > 
de Staatssecretarissen ondubbelzinnig is aangegegeven. Een 
Staatssecretaris heeft een van zijn Minister afgeleide ver
antwoordelijkheid. Het zou daarom niet juist zijn als een 
Staatssecretaris zich met voorbij gaan van de Minister 
richtte tot de Minister-President. 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 9 Q (Pensioenverhoging) 

Minister Van Thiel merkt op, dat de vraag van 
de verhoging met 6$ van de üitkeringsnormen van de ver-
zetsslachtoffers en de maximumgrenzen van de hulpverle
ning aan oorlogsslachtoffers in overleg met Binnenlandse 
Zaken, Verkeer en Waterstaat en Financiën zou worden na
gegaan, maar dat in de vorige vergadering tot deze ver
hoging in beginsel is besloten. Voorts lijkt het spreker 
wenselijk deze verhoging ook van toepassing te doen zijn 
op de Algemene Oorlogs-Ongevallen-Regeling (AOOR), welke 
is overgekomen uit Indonesië. De Minister-President kent 
deze laatste regeling onvoldoende" ETj stelt voor, dat 
over deze verhoging overleg wordt gepleegd met Financiën. 
De Raad besluit aldus. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Huurdervingsschade in rampgebied 

De Minister-President heeft een brief ontvangen 
van de Vereniging van verEuür3ë"rs van gebouwde eigendommen 
te Zierikzee, waarin men alsnog een vergoeding voor huur
dervingsschade vraagt. Minister Witte merkt op, dat het 
hier een kwestie betreft, die Financiën en Wederopbouw 
en Volkshuisvesting gezamenlijk behandelen. Minister Van Thiel 
merkt op, dat hij de kwestie van de huurvergoeding aan 
huurders nog steeds in behandeling heeft. Hij stelt voor 
de onderhavige brief in handen te stellen van Minister 
Witte. Aldus wordt besloten. 
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3 b. De Eems-DolIard-kwestie (Zie notulen MR dd. 4 October 
1954» punt 11? Brief van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat dd. 9 October 1954, nr 04342) 

De Minister-President deelt mede, dat hij 's mor
gens een besprëTcxng "Heeft gehad" met Mr Eschauzier van Bui
tenlandse Zaken en Ir In 't Veld van Verkeer en Waterstaat. 
Deze deelden mede, dat enige tijd geleden een afspraak was 
gemaakt met Duitse deskundigen om op 18 October een be
spreking over technische kwesties van de inpoldering in 
het Eems-Dollardgebied en van de toegangswegen tot Delfzijl 
en Emden te hebben, zodat het bezwaarlijk zou zijn deze 
bespreking uit te stellen. Ir In 't Veld deelde voorts mede, 
dat indertijd in één week een oordeel over de wenselijk
heid en de mogelijkheid van inpoldering in dit gebied aan 
Buitenlandse Zaken moest worden gegeven. Volgens hem is 
het baggeren door de Duitsers voor het op diepte houden 
van het Oostfriese G-aatje als toegangsweg tot Emden bij
komstig, omdat deze vaarweg tegenwoordig meer op natuur
lijke wijze op diepte wordt gehouden. Aan de inpoldering 
in deze sector zullen bovendien zoveel kosten, verbonden 
zijn, dat Waterstaat aanneemt, dat men hieraan in de vol
gende vijftig jaar niet toekomt. Spreker heeft de gedachte 
opgeworpen aan de Duitsers een bijdrage te vragen in de 
kosten van de uitvoering van noodzakelijke werken in dit 
gebied. Uit het oogpunt van Verkeer en Waterstaat achtte 
men voorts het grenscorrectiegebied van Elten niet zo 
belangrijk, maar het gebied rond Tudderen wel. Minister 
Algera merkt op, dat alleen in het zuidelijke gedeelte 
van Eët Eems-Dollardgebied de grens tussen Nederland en 
Duitsland vastligt, maar dat in de rest van dit gebied 
geen in tractaten vastgestelde grens bestaat. Van Duitse 
kant stelt men, dat de grens vlak voor Delfzijl langs loopt. 

Minister Staf meent ook, dat met inpoldering in 
dit gebied relatief~hoge kosten zijn gemoeid, terwijl 
Waterstaat voorshands met het Deltaplan de handen vol zal 
hebben. 

De Minister-President stelt voor er mede accoord 
te gaan, dat ö"p~lö October alleen over waterstaattechnische 
kwesties besprekingen met de Duitse deskundigen worden ge
voerd. De Raad verklaart zich hiermede accoord. 

Minister Beel acht het wenselijk in de Minister
raad ten principale na te gaan wat eventueel tegenover een 
wijziging van de grenscorrecties zou kunnen worden ge
steld. De Minister-President is het hiermede eensi men 
zal aan de""MTnister van Buitenlandse Zaken bij zijn te
rugkeer kunnen vragen dit punt verder te behandelen. 

ic.i De Europese defensie (Zie notulen MR dd. 4 October 1954, 
• *y ** <~\ yPimt 3 a"T" 

#^****5 '*7« fCo '* Minister Staf deelt omtrent de uitwerking van 
Jt£f tfj6. de overeenkomst van-ae Conferentie van Londen mede, dat 
I***" •/ voor de vaststelling van de maxima van de verdedigings-
4Q bijdragen aan de NATO ook de militairen hun mening zullen 

& • kunnen geven. Onzerzijds is gezegd, dat wij liever een 
openbare en geen geheime overeenkomst over deze maxima 
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zouden willen hebben. Het lijkt spreker, dat men met een 
eenvoudige overeenkomst kan volstaan, waarbij voor Duits
land het maximum wordt vastgesteld op 500.000 man, 12 divi
sies en 1600 vliegtuigen en voorts marine (met alleen 
kleine eenheden). Ten aanzien van Nederland kunnen de 
5 l/3 divisies worden genoemd; als hierin later nog ver
anderingen komen, kan dit nog nader bezien worden. 
Het is voorts de bedoeling de Nederlandse vloot er geheel 
buiten te houden. Wat de controle op de wapenproductie 
betreft is de vraag gesteld of de geleide projectielen 
voor korte afstand voor Nederland er buiten gehouden kunnen 
worden, maar spreker heeft hierop ontkennend geantwoord. 
Naar aanleiding van de opmerkingen van Minister Zijlstra 
in de vorige vergadering is met betrekking tot de controle 
op de productie van A.B.C.-wapens de instructie gegeven 
hierbij zeer voorzichtig te zijn. Men staat echter op het 
standpunt, dat een Benelux-verklaring van geen betekenis 
is als deze niet gelijk is aan de Duitse verklaring. Bij 
Philips heeft nogal wat onderzoek op het gebiedflvan de 
kernreactie plaats gevonden. Dit onderzoek zal men wel 
moeten kunnen voortzetten. Spreker voelt er voor met de 
Belgen nader te overleggen over deze punten. De Benelux-
landen zouden bv kunnen verklaren niet met de productie 
van A.B.C.-wapens te zullen aanvangen zonder de toestem
ming van de organisatie van de Westeuropese Unie (W.U.) 
•̂ e Minister-President neemt aan, dat kan worden verklaard, 
dat~de'Benelux-landen niet tot de productie van A.B.C.-wa
pens zullen overgaan zonder de toestemming van genoemde 
organisatie. 

Minister ZijIstra herhaalt, dat hij betreurt, 
dat in Londen is toegez'ègd"~een verklaring af te leggen. 
Een internationale inspectie, welke alleen in Duitsland 
en de Benelux-landen zal plaats vinden, is wel bezwaar
lijk. Spreker zou gaarne ds redactie van de verklaring 
der Benelux-landen nog eerst in de Ministerraad willen 
bezien. 

Minister Suurhoff heeft van Minister Staf be
grepen, dat er naar gestreefd wordt de controle op de 
wapenproductie zoveel mogelijk te beperken. Spreker kan 
zich echter niet indenken, dat de Duitsers controle op 
hun wapenproductie zullen aanvaarden als deze niet tevens 
in de andere WU-landen plaats vindt. Spreker tilt er 
heel zwaar aan, dat Duitsland wordt herwapend, maar ook 
door de publieke opinie in Nederland zal deze herwapening 
niet zo gemakkelijk worden aanvaard, als men de controle 
zoveel mogelijk beperkt. Minister Staf is het met de be
schouwing van Minister Suurhoff wel eens. De richtlijn om 
de controle zo mager mogelijk te doen zijn heeft alleen 
betrekking op de productiesector. Het gaat hierbij over • 
de lijst, welke behoorde bij artikel 107 van het EDG-ver-
drag, welk artikel ook reeds moeilijk uitvoerbaar was. 
Men kan wel op de grote bewapeningsstukken controle uit
oefenen. Door een verfijning van de Annual Review zal men 
bovendien de uitrusting en de voorraden van het Duitse le
ger wel nauwkeurig kunnen controleren. Het is echter vrij
wel onmogelijk om bij de industrie te controleren. Ook 
controle met betrekking tot de productie van onderdelen 
van geleide projectielen is heel moeilijk. Om de controle 
op de Duitse herwapening effectiever te maken is echter 
van Nederlandse zijde ook aanvaard, dat controle wordt 
uitgeoefend op de territoriale troepen en de politie, waar
mede men verder is gegaan dan in het EDG-verdrag. 

De Minister-President schorst de vergadering tot 's middags 
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