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Nr 1623 Ex.nr/i 

fc^ *fo-\ * « »JSSi e?6 ,ÏÏi aT955 IS aSï 1^«.»ö.' aangevangen 
^ _ ^noudeSo?Ienï^ fl uu" enJsVadegs voortgezet 

. , n0 Mnni=5ter-President Drees en de Ministers 
ianweuffl ̂ ^ " J j ^ f | e y e n f De Bruijn, Cals, Donker, 

Kernkamp, Van de KLeft, Luns, Staf^Suurhoff, 
Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwez-ig is Mi
nister Mansholt wegens verblijf m het buiten
land) 

Tevens is aanwezig bij de punten 1 en 2a Staats
secretaris Van den Berge 

Secretaris: J.Middelburg 

1 a. Notulen van de vergadering van 6 Mei 1935 

JjU ^ < n / j Opmerking naar aanleiding van punt 14- (Wereldtentoon-

rfi % L 4 / Minister Cals meent, dat de Raad geen uitspraak 
£,/l3 follf. heeft gedaan over het tweede voorstel van de Minister-

V A " President in de tweede alinea op blz.16 (afwijzing van 
* de gedachte om naast het Nederlandse paviljoen een twee

de gebouw te plaatsen; mogelijkheid om met de leiding 
van de Brusselse tentoonstelling over een algemeen ge
bouw voor de uitvoering van culturele manifestaties te 
spreken). Spreker heeft in een afschrift van het tele
gram aan de heer Van- Walsem gezien, dat hierin de ge
dachte om culturele manifestaties in het Nederlandse 
paviljoen te houden wordt afgewezen. Aangezien spreker 
de indruk heeft, dat de bespreking in de Ministerraad 
tot een wat andere conclusie had geleid, heeft hij hier
over n og een brief aan de Minister-President gezonden. 
De Minister-President acht dit punt zakelijk belangrijk. 
Spreker had bepaaldelijk wel de indruk, dat de Minis
terraad van oordeel was, dat niet een afzonderlijk ge
bouw voor culturele manifestaties van Nederlandse zijde 
kon worden geplaatst en dat het Nederlandse paviljoen 
het karakter van een expositie zal moeten hebben. Spre
ker meende, dat nog een nadere bespreking zou plaats 
hebben over de mogelijkheden om - uitgaande van het 
sxanapunt, dat twee gebouwen niet mogelijk zijn - nog 
lllrffflQl V a n « ^ e r Cals te verfezenlijken. Daalop 
Saken S ^ S Ï 2°S d e fedac£te geopperd van het gebruik-
nisKr SS-.!6? Sv b 0 U W d o o r d e verschillende landen. Mi-

neS-kSaTlsSA1!! £ e r m e d e eens' d a t e r n i e t t w e e mülioe-nen-koŝ ëno-e gebouwen naast elkaar kunnen komen, maar het 
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Minister Beel had gaarne, dat de motie-Hofstra 
ernstig werd ontradenTltLnister Van, de Kieft heeft in 
ISste instantie de nieuwe schaal van de inkomstenbe
lasting nadrukkelijk tegen de bezwaren van Hofstra 
verdedigd. Bij aanvaarding van het eerste amende-
ment-lucas zal men het gehele complex tot twee jaar 
kunnen beperken. Spreker zou bij de repliek wel over 
de motie-Hofstra willen spreken* maar zijn oordeel 
over de amendementen-LucaS tot de artikelsgewijze 
behandeling van de belastingvoorstellen willen uit-

Minister Donker merkt op, dat de Regering 
de Kamer voor de keuze stelt tussen twee gelijksoor
tige grootheden (lagere vennootschapsbelasting of 
lagere inkomstenbelasting)j maar dat het eerste amen-
dement-Iucas geen vergelijking tussen gelijksoortige 
grootheden mogelijk maakt» Spreker meent, dat de Re
gering dit amendement of onaanvaardbaar moet verkla
ren of moet trachten weer gelijksoortige grootheden 
te krijgen* 

Minister Beel begrijpt de gedachte van de 
Minister-President om ook voor de verlaging van de 
inkomstenbelasting een termijn van twee jaar te stel
len, maar lij vraagt zich af of men het amendement-
lucas onaanvaardbaar moet verklaren. 

Minister Van de Kieft heeft gepleit voor 
een belastingverlaging met f.500 min en kan dan geen 
verlaging van f.560 min op termijn hebben. De Minis
ter-President meent, dat dan de enige mogelijkheid 
is om in de wet vast te leggen welk tarief voor de 
inkomstenbelasting over twee jaar zal gelden, indien 
de vennootschapsbelasting dan op 40$ zou komen. Mi
nister Beel meent, dat men ook kan zeggen, dat in 
dat geval de inkomstenbelasting op het tegenwoordi
ge tarief terugvalt. Minister Donker merkt op, dat 
de Kamer dan een Nota van Wijziging in deze zin kan 
aannemen of verwerpen, waarmede men dus weer voor 
de keuze tussen gelijksoortige grootheden wordt ge
steld. De Raad verklaart zich met deze procedure ten 
aanzien van het eerste amendement-Lucas accoord. 

2_b_. Begroting 1956 

do n*L Minister Van de Kieft herinnert er aan, dat 
de nieuwe begrotingen uiterlijk op 2 Mei bii pïïanciL 
moesten worden ingezonden; spreke? moet eSter zeggen? 
gebreS g||f a m b t ^ ° ^ te dezen aanzien nog If ' 

Xs. Buitenlands hal P-M 

&* S^nlco^^ d e WEU, de NATO sn H» ira/l 

over de bi^eenkomïtll^ bJ e a§ t i n h e t kort verslag uit 
^ Westeur^pe'se^nïfin^arlis^'Va? "J" 1"*™ ~ 

m -fan3s. Men is begonnen met 
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rfptenoeming van verschillende functionarissen in de 
TOÜ Onze?fijds bestond geen behoefte om hierbij 
beslist een Nederlander te doen benoemen; wel zal 
sltracht worden oP het lagere niveau Nederlanders 
fan de organen van de Vffiü verbonden te krijgen. 
S betrekking tot het Saaraccoord bestaan voor 
deWüSfverplichtingen de benoeming van een Hoge 
Commissaris voor de S en het houden van toezicht 
op de naleving van he't Saaraccoord. Een moeilijk-
heid was, dat het desbetreffende stuk pas heel laat 
op tafel kwam. Spreker heeft een reserve gemaakt 
ten aanzien van de parlementaire goedkeuring, aangezien 
hij niet onmiddellijk kon zien of dit accoord alleen 
als een uitvoering van het Statuut van de WEU kan 
worden gezien. Bij nadere beschouwing blijkt, dat 
er bepaalde dingen in voorkomen, die nauwelijks 
als uitvoering van het Statuut kunnen worden beschouwd. 
Zo is voor beslissingen van de Raad van Ministers 
over kwesties betreffende het Saaraccoord meerderheid 
van stemmen voorgeschreven, terwijl ingevolge het 
Statuut van de WEU besluiten met algemene stemmen 
moeten worden genomen, tenzij het Statuut anders be
paalt.' Het Saaraccoord zou dan in de vorm van een 
protocol aan de in het Statuut vermelde uitzonderin
gen moeten worden toegevoegd. Ter vergadering in Pa
rijs waren de andere Ministers echter van oordeel, 
dat deze kwestie geregeld zou kunnen worden zonder 
stuk, aangezien men van een nieuwe ratificatie ern
stige vertraging vreesde. Spreker wilde beginnen dit 
punt in de Commissie voor Buitenlandse Zaken te gaan 
bespreken. Een andere kwestie was de bevoeaöheid van 
de Commissaris om maatregelen te schorsen. De Rege-

' * \^V^ v a n de S a a r kad hiertegen bezwaar, aangezien 
hiertoe geen bevoegdheid aan de Commissaris was gege
ven. Deze kwestie is opgelost door te bepalen, dat 
de Commissaris aan de Regering van de Saar kan ver
zoeken maatregelen op te schorten tot een uitspraak-

/ i i t *•** ^n h°Sere instantie is gedaan. Ook op het punt van *»J'U*JU /x, 
/ LuUpA&x^ ü® uitzetting van pme&eg uit de Saar/%elooft spreker, 
jUAJHfUjtA* <fr~k dat de moeilijkheden zijn opgelost. Aan de benoeming 
^étuA^uct^ 0K*> v a n e? n Commissaris voor de Saar is men niet toegeko-
L± bU*s*u.oLu*„ T£*Ade2auer heeft a a n spreker nog een Nederlandse 

candidaat genoemd; spreker meent echter, dat er geen 
enkele aantrekkelijkheid is om voor deze post een Ne
derlander aan te bevelen. 
feu»*.**, v,^ 5f* mfmorandum inzake de Europese in-
nftuwl stu"? » ^ Y a d S p r e k e r d e ülusie, dat met het 
ke mlL ÏÏ5 ?an de ; e nf e n V a n d e Ministerraad in ster-
enP??Jf ?!SJ!g,em2etfekome?r ^ Passage over de atoom-
vraS16/,5 n£f W a t a^zwakt. Van mee? belang is nog de 

crar?n~A A u ,ï,-'-LUC-u» opreicer heelt de vorise keer re>&<\<* 
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onk nog niet wat Frankrijk zal doen. Voor de Franse 
ReLSifg is het van veel belang, dat men met iets 
MiJt? waarmede men thans voor het Parlement moet 
komel. Sp?eker verwacht, dat pas in de loop van de 
week reacties op het plan zullen komen. 

Met betrekking tot de KSG bleek, dat ae 
Franse Regering niets voelt voor een herbenoeming 
van Monnet. Pinay dacht, dat Rene Mayer als opvol
ger van Monnet zou kunnen worden benoemd, maar spre
ker twijfelt of deze bereid is in verband met de 
ontwikkeling in de radicale partij in Frankrijk. Toen 
is van Franse zijde Louvel genoemd. Spreker ziet 
daartegen geen bezwaar, maar dit is geen belangrijke 
politieke figuur. Adenauer voelde niet voor iemand 
als Louvel en evenmin voor een Duitser als voorzit
ter ; mogelijk voor iemand uit de Beneluxlanden. 
Spreker weet nog niet hoe dit verder zal lopen. 
De volgende bijeenkomst van de Raad van Ministers zal 
op 1 Juni plaats vinden. De Italiaanse Minister Mar-
tino kon echter niet in Luxemburg komen in verband 
met verkiezingen op Sicilië. Men denkt nu over een 
bijeenkomst in Messina. 

Minister Zijlstra heeft begrepen, dat in 
de vergadering in Juni op Sicilië alleen over het 
houden van een conferentie bedoeld in het Memorandum 
der Beneluxlanden wordt besloten, dus nog niet over 
het plan zelf. Minister Beyen bevestigt dit; men zal 
dus eerst de reacties van de andere Regeringen afwach
ten en dan zou men pas in de volgende vergadering 
een resolutie kunnen indienen inzake een conferen
tie om het plan te bespreken. Voordat men aan de ma
terie zelf toe is, is er dus nog tijd, aangezien een 
conferentie, als men daartoe besluit, niet vóór Sep
tember bijeen zal komen. Spreker meent, dat het zeer 
verstandig is geweest in het Memorandum een stand
punt inzake de Europese integratie naar voren te 
brengen; de Franse Regering moet thans zeggen, of 
zij wel of niet bereid is iets in deze richting te 
doen. 

_ Minister Zijlstra wijst er op, dat met de 
Denoemmg van een nieuwe presidenten de Hoge Auto
riteit de toekomst van de KSG in belangrijke mate 
op net spel staat. Louvel was indertijd een kundig 
lid van de Raad van Ministers. Als hij door de Fran-
K +_ff

r-2 S, W O r d t voorgesteld als lid van de Hoge 
schan ™ dfaS zalA

m!n * e t P«nt van het voorzitter-
ge z i n d , l ? ° ê e Autoriteit moeten open laten, aan-
fmdï? h?-TL?pier!nburs e e n t e t e r e voorzitter zal zijn, omdat hrj.,een grotere stuwkracht bezit. ' 
ker is ^+?^S,tef pien antwoordt, dat het niet ze-
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Süreker deelt vervolgens mede over hetgeen 
in de biieenkomsten van de Raad van de NATO is be- _ 
Sroken" Ia? net meeste reeds in de krant is gepublx-
olerTUe Russische politiek, de bijenkomst van de 
Grote Vier, het vredesverdrag voor Oostenrijk). Voor 
de eerste keer zijn thans ook andere dan NATO-zaken 
besproken. De Turkse Minister sprak over het Turks-
Iraakse verdrag. Dulles heeft over Formosa en de ei
landen voor de Chinese kust gesproken, waarna Spaak 
een critische opmerking over Tsjang Kal S;jak heeït 
gemaakt. Vervolgens heeft de Turkse Minister over 
zijn rol op de conferentie in Bandoerg gesproken. 

Minister Kernkamp betreurt, dat van deze 
gelegenheid geen gebruik is gemaakt om onzerzijds 
iets te zeggen over de houding van de Turkse Minis
ter bij de behandeling van de Nieuw-Guinea-kwestie 
op de conferentie in Bandoeng. Minister Beyen ant* 
woordtj dat hij dit punt ernstig met Van Starkenborgh 
heeft overwogen. Deze waarschuwde er voor een opmer
king in de vergadering aan'het adres van de Turkse 
Minister te maken, aangezien men daarbij niemand 
mee zou krijgen en de Turkse Minister alleen maar 
kwaad zou worden, hetgeen diens houding ongunstig zou 
kunnen beïnvloeden,indien de Nieuw-Guinea-kwestie 
opnieuw in de VN aan de orde zou komen. Buiten de 
vergadering heeft spreker een lang gesprek met de 
Turkse Minister gevoerd, waarbij bleek, dat hij 
zeer gevoelig was voor de verdediging door de Indo
nesiërs van hun standpunt. Te zijner verdediging 
voerde hij aan, dat hij bewerkt zou hebben, dat een 
felle tekst inzake Nieuw-Guinea vervangen was door 
een gematigder; bovendien was over de resolutie van 
deze conferentie niet gestemd. 

3 b. De verhouding tot Indonesië (Zie notulen MR dd. 9 
Mei 1955, punt 2 a) ~ 

Minister Luns deelt mede, dat op 11 Mei de 
Indonesische Minister van Buitenlandse Zaken aan 
de Britse Ambassadeur heeft medegedeeld, dat hij van 
meningwas, dat aan de Engelse advocaat Curtis Bennett 
geen visum kon worden uitgereikt. Het bleek, dat 
dat nog geen Kabinetsbeslissing was. Curtis Bennett 
zelf heeft intussen aan de Indonesische Ambassadeur 
gevraagd wanneer hem een visum werd verstrekt, met 

hPt ï?ï0!glnS,-,d!* i n d i e n d i t n l e t z o u geschieden net als een belediging van de Britse advocatuur zou 
ren^e Ï Ï S T ^ U i t P a l i n g e n omtrent de confe! 
donesLcle SS???** £S V ^ r t s ëe*le*en, dat de In-
Ten vin S?n?ïïlster-Pres^ent op desbetreffende vra-
dat S i noS J F n f?de?e l a n d e n h e e ft geantwoord, 
de NederlaSd^ it f en klacht over mishandeling van ' 
sLengeïteld m er^

d? C h t eS h a d g e h a d« E r *« een boekje 
ge?; Ipreker acht w ^ ^ V S 2 ? ® d e z e *ishandelin-, öprenrer acht het goed dit thans uit te geven. 
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