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Notulen van de vergadering 
aan-

/ t ' / JNowien van ae vergaaermg 
J/JUL fiuMA 'gehouden op maandag 27 februari 1956 in de Trèveszaal, 
(7 T* ' gevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

A ~/~~ 
Aanwezig% De Minister-President Drees en de Ministers 

Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals (bij -1 t/m 
3, 6,7,8 en 19)» Kernkamp, Van de Kieft, 
Luns, Van Oven, Suurhoff, Van Thiel, Witte 
en Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers 
Mansho.lt en Staf) 

Tevens is aanwezig (bij de punten 16 en 17) 
Staatssecretaris Van den Berge 

Secretaris; J.Middelburg 

£• Ingekomen stukken en mededelingen 

Si Representatie 

De Raad besluit, dat alleen Minister Zijlstra 
de uitnodiging tot bijwoning van de opening van de 
nieuwe Jaarbeurshal op 12 maart a.s. zal aanvaarden, 
aangezien dan de Ministerraad vergadert. 

2 b« Richtlijnen in geval van vijandelij ke_bezetting 
•("ZTe nötuTen~Mpr'3d. ïl fëïïruari IÏÏ5^, pun:T"F~ïïT 

De Minister-President merkt op, dat onlangs de 
kwestie van de gë3rags!Cïyn~van militairen tegenover een 
bezetter even is besproken. Daarbij is in het voorbij
gaan ook aandacht geschonken aan het probleem van het 
geven van aanwijzingen aan. ambtenaren in oorlogstijd. 
Een concept-regeling hiervan is indertijd in de Minis
terraad (25 juni 1951, punt 24) besproken, waarbij 
bleek, dat er ever deze zaak zoveel tegenstellingen be
stonden, dat werd besloten de zaak in handen te stellen 
van de Ministers Van den Brink, Van Maarseveen en 
Mansholt, alsmede van hemzelf. Spreker meent, dat de 
Raad deze zaak op het ogenblik beter kan laten rusten. 
Minister Van de Kieft is ook van oordeel, dat men dit 
moet deponeren. ~ 

1 Minister Beel deelt mede, dat/4*e% Eerste-
Kamemid Kolff bem. ewer gesproken heeft. Daarbij heeft 

Tc/**sf /ï~i J sP r e^ë r medegedeeld, dat de Regering zich inderdaad met 
/, ̂ /^#£*u&€^deze zaak heeft beziggehouden/ maar dat hij moontr-ttet 
^*/'fc/'C6u Arf^^- "boffen van riohtlijnon do verwarring, dio bij-een 
SstJ/,- ».' s & vijnnflalijlEo buiging -bataat, nog 7n~\ vorgroton. 
^^t^4y'C0

c/^€'fUce$ Minister Kernkamp is het met het algemene 
^*&lZ #-&)éfóJ> "^andPun't wel eens, maar meent, dat er toch kwesties 
A •y . tyvan betekenis zijn, die bv aan de hand van de behandeling 
ecy^^üc Zt>uCc- v a n deze zaken in de Raad van Cassatie zouden kunnen 

\Cé ^U^M^t w o r d e n nagegaan (o.a. de bouw van bunkers-). Minister 
é ' ' J C * ^ , 3eel merkt op, dat intussen het Landoorlogsreglement is 
^ T ^ WlJCtl/ gewijzigd. 

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 403
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S00336

http://Mansho.lt


:ER GEHEIM - 1 2 - M i n i s t e r r a a d 
_— dd.27-2-1956 

15 , Nota inzake de b i j eenkomst van de Raad van de OEEC op 
^1 / 7— mTnistëriêer^niyeau op ?ïï~ên 2"9~ feïïruari 195b (Brief 
kljL (tif/ffl tM van de HThister van Buitenlandse Zaken en de Minister 

/_ jtQ ,-/ * zonder Portefeuille Luns dd. 15 februari 1956, nr. 
MrU\ rf'[. tt}» 23154; nota inzake de kernenergie dd. 9 februari 1956, 

4 nr.l073,DWS/DIO/EZ) 
AjJst 

Minister Beven meent, dat met betrekking 
tot de kwestie van He" toelating van Spanje tot de 
OFEC het in vorige vergaderingen (MR dd. 13 februari 
1956, punt 3 b en dd*23 januari 1956, punt 3 b) be
sproken beleid kan worden voortgezet. In de vergade
ring van de ministeriele Raad van de OEEC zal voorts 
het rapport van de Secretaris-Generaal over de toekomst 
van deze organisatie aan de orde komen. Daarbij zullen 
onzerzijds twee punten aan de orde worden gesteld, 
nl in de eerste plaats ,dat de organisatie een studie 
maakt over de maatregelen tot afremming van de con
junctuur in de verschillende landen. In de tweede 
plaats wordt voorgesteld te spreken over de Ameri
kaanse plannen inzake de landbouwsurplussen, welke 
bespreking de Amerikanen niet blijken te appreciëren. 
Vervolgens komt aan de orde de verhouding tussen 
de zes landen (van Klein Europa) en de zeventien landen 
in de OEEC ten aanzien van de plannen inzake de 
Euratom en de vorming van een gemeenschappelijke markt. 
Spreker is tevoren door de Engelse Regering ingelicht 
over het standpunt, dat zij hierbij zal innemen. Het 
blijkt, dat zij concilianter zal zijn dan aan- ., 
vankelijk is gezegd, vooral ten aanzien van de Euratom. 
Ten aanzien van de gemeenschappelijke markt is nog 
geen eindrapport van de Commissie-Spaak ontvangen 
noch is er een beslissing der betrokken landen. Toch 
zal van Engelse zijde een waarschuwing worden uitge
sproken, dat de zes landen hierbij niet in strijd 
komen met de OEEC. Spreker zal hierover dan iets 
kunnen zeggen. De nots inzake de kernenergie van 
9 februari zal in eenvolgende vergadering van de 
Ministerraad besproken kunnen worden.De subcommissie 
van de Commissie-Spaak is nog niet gereed met een 
tweede rapport over de atoomenergie. De Commissie voor 
Buitenlandse Zaken is bezig de resolutie-Monnet te 
bespreken. Aangezien het niet wenselijk is hen in een 
vacuüm te laten, zou spreker donderdag in deze com
missie een verslag over de OEEC-conferentie willen 
doen en tevens inlichtingen willen verstrekken over 
het stadium van voorbereidingen in de Commissie-Spaak. 

Minister Alg_era wijst er met betrekking tot 
de Amerikaanse landbouwoverschotten op, dat de 50^-
clausule ten gunste van de Amerikaanse scheepvaart een 
inbreuk betekent op de vrije vaart van de zee. Spreker 
acht het wel wenselijk deze clausule te bestrijden. 
Voorts zou de Minister van Buitenlandse Zaken er naar 
aanleiding van de mededeling, dat Amerika weer een 
eigen plan voor de hulp aan onderontwikkelde gebieden 
wil opstellen, op kunnen wijzen, dat dergelijke zaken 
in het-kader van de Verenigde Naties moeten gebeuren. 
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Minister ZijIstra merkt als Minister van 
Landbouw, Visserij enTóëïïïïelvoorziening a.i. op, dat 
men op het departement van Landbouw, Visserij en Voed
selvoorziening ongerust is over de soort van goederen, 
welke als Amerikaanse landbouwoverschotten zouden wor
den gezonden. Volgens Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening testaat tegen de levering van tarwe geen 
bezwaar, maar zou men zuivel zelfs niet cadeau willen 
krijgen. Spreker informeert voorts naar de bedoeling 
van Spaak met betrekking tot de gemeenschappelijke 
verklaring van de zes landen over de atoomenergie. 
Daarin zal Spaak duidelijk moeten stellen, dat dit 
niet in het kader van artikel 14 van de Code van de 
OEEG kan of men zal in de desbetreffende resolutie 
op dit punt duidelijk moeten zijn. 

De Minister-President merkt op, dat het 
vraagstuk van"~ïïe Tanïïïïouwoverschotten gevaarlijke 
kanten heeft. Als deze overschotten in het gewone 
handelsverkeer zouden komen, zouden zij de markt 
overstromen en zou men een scherpe prijsdaling krij
gen. Aangezien Amerika door zijn beleid eraan mee
werkt, dat de prijsfluctuaties van de landbouwproduk-
ten minder groot zijn, zal men onzerzijds in deze 
kwestie ook enigermate redelijk moeten blijven. Aan
gezien het de bedoeling van Spaak is in Parijs ook 
het probleem van de gemeenschappelijke markt van 
de zes landen te bespreken, maar hij op het standpunt 
blijkt te staan, dat in het rapport van de studie
commissie geen minderheidsstandpunt kan worden weer
gegeven, meent spreker, dat hiertegen bezwaar moet 
worden gemaakt. Een tegenstelling tussen een hoog 
of een laag buitentarief zal men in het rapport 

Commissie-Spaak niet moeten weglaten. Te 
tijd zullen de Regeringen dan moeten zien 
het over een compromis eens kan . worden. 

Minister Suurhoff merkt op, dat op het 

van de 
zijner 
of men 

f 
terrein van de beveiTïgïngs- en gezondheidsmaatrege
len harmonisatie van de nationale wetgeving onvol
doende zal zijn, zodat men hierbij verder zal moeten 
gaan,-in de richting van unifiidtiu. 
r Minister Be.~yen vraagt zich af naar aanlei
ding van de opmerkingen van Minister Algera of men 
zich kan verzetten tegen individuele hulp door Amerika 
aan onderontwikkelde gebieden. Onzerzijds kan ge
zegd worden, dat deze hulp in het kader van de Ver
enigde Naties moet worden verleend, maar het betreft 
hier incidentele hulp, hetgeen wat anders is dan bv 
de hulp door de SUIJPED. In de gemeenschappelijke 
verklaring van Spaak zal niet over de samenwerking 
in het kader van artikel 14 van de Code worden ge
sproken, Onzerzijds bestaat het bezwaar tegen de 
concept-verklaring, dat men hierin wat te weinig 
aan de OESC tegemoet komt. Hierover zal nog nader 
gesproken worden. Aan de Minister-President antwoordt 
spreker, dat Spaak gaarne met een unaniem rapport van 
de studiecommissie wil komen, maar dat deze wel be
grijpt, dat pfet-| 
men belangrijke 

niot gaat. Spreker vindt ook zelf, dat 
strijdpunten beter kan vermelden. 

Uie^ foc<is£4#&*Lst f&iS' ógast %4s/ ̂ Mu^é^tet* 
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/Aan Minister Suurhoff antwoordt spreker, dat men "bij 
f Euratom verder gaat dan bij de OEEC voor wat de 
I unificatie van gezondheidsmaatregelen betreft. 
•-1 Minister Zijlstra merkt op, dat het ge
meenschappelijke bui-cenTfarïef op diverse manieren 
tot stand kan komen, o.a. als rekenkundig, meetkun-
aig, ongewogen of gewogen gemiddelde met nog andere 
varianten. Als niet is uitgerekend, waarop een voor
gestelde berekeningswijze voor een gemeenschappelijk 
buitentarief uitkomt, kan men zich nog nergens op 
vastleggen. 

De Raad verklaart zich vervolgens akkoord 
met de in de ïïnïïerhavige nota aangegeven standpunten, 
zoals deze in deze vergadering nader zijn besproken. 

16. Dividenduitkeringen ten laste van agio-reserves 
VïïëTa van~"d"ë"~Etaats s~ecretarïs—van ï,Tnancïern— cTdT 
9 februari 1956, nr.132) 

Minister Suurhoff is geen deskundige op 
belastingterrein, maarTëêït toch het gevoel, dat 
hier iets verkeerd is, aangezien het bij de Rotter
damse Bank in feite om een belastingvrije dividend
uitkering ging. Dat bij liquidatie van een onder
neming ook de fiscus in dergelijke gevallen 
aan zijn trek komt, is een te schrale troost. 

Minister Zojlstra meent, dat juridisch 
het standpunt van de" SïaaT s"secretaris vrij onaan
tastbaar is, maar hij vraagt zich met Minister 
Suurhoff af of deze situatie wel bevredigend is. 
De uitkering van agioreserves, als er geen effectieve 
kapitaalreductie optreedt, gebeurt alleen om voor 
de aandeelhouders de belasting uit te sparen. Spre
ker acht het wenselijk, dat de Staatssecretaris hier 
een stokje voor steekt. 

De Minister-President acht deze moge
lijkheid om inkomstenbelasting te ontgaan politiek-
psychologisch noodlottig, in het bijzonder ook voor 
het voeren van een redelijk loonbeleid. Het eigen
aardige van deze zaak is, dat het juridisch naar 
de letterlijke interpretatie niet geoorloofd was een 
agioreserve «belastingvrij uit te keren. In het ge
val van de Rotterdamse Bank was men zeer wel in 
staat om 10$ dividend uit de winst uit te keren. 

Staatssecretaris Van den Berge merkt in 
zijn antwoord op, dat de belastïngEeffing van 
naamloze vennootschappen nogal ingewikkeld is. Spre
ker is het niet eens met de opmerking van de Minis
ter-President, dat het uitkeren van agioreserves 
juridisch niet geoorloofd was. Toen de kwestie zich 
voordeed heeft spreker de systematiek bestudeerd, 
waarbij bleek, dat deze uitkering hierin past, 
maar ook volgens de jurisprudentie is het geoorloofd. 
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