Betr.: E. D. G. i n de " post- atifi ca+i e
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In een gesprek, dat ik hedeno ten
e
de Heer Lewe van duard had , bracht ik o .m. het
hierbijgaand schrijven van d ·inister van Bui tenlandse Zaken aan U dd . 26 ei 1953, Nummer 659 ~ 3927 G.S. ter spr ake . Mïn vraag as , of achter it
op het oog zo onbelangrijke briefje meer za"t . Het
spreekt immers vanzelf, dat alle onde erpen v~n
meer principi~le betekenis in de interdepartement ale E. D. G.-werkgroep äan oe orde worden gesteld
en dat pas daarna een beslissing Hordt genomen,of
een instructie a an de delegd. tie t e Parijs wordt gege ven. Wadrom dan ditmaal die uitdrukkelijke vraag ,
of di t interdepdrtementaal overleg door U wensel'~
wordt geacht?
De heer Lewe antwoordde , dat er i erd ad
meer ac hter zat; dat n . l. de neigi ng van et inisterie van Oorlog om alle E . D. G.-zaken met uitsluiting
van de overige departementen aan zich te trek~en, in
de laatste tDd weer merkbaar herleef~ is. Op ~jn vraag,
of de brief dus moest worden gezien als een gecamoufleerd verzoek om steun ten behoeve van het interdepartementale overleg en om h et drij ven van Oorlog tegen te gaan, a ntwo ordde de heer Lewe bevestigend .
Onder deze omstandigheden lijkt het ~. e;,e enst,
dat - ofschoon normaal niet op dit briefje zou zi"n
gereageer d - door U wordt geantwoord , dat U inderdGad
er prijs op stelt bij dit op korte termijn te houden
interdepartementaal overle g te worden betrokken .
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Hoe bela n grijk het i s het interdepartementaal
overleg in tact te houden en het eenheidsstreven van
oorlog tegen t e gaan , moge voorts bI Dken uit het eveneèns hierbD gaande Memorandum No . 423 van de heer Lewe
dd . 22 Mei, betreffende de rechtsposi tie van het E. D. ,personeel . Zoals U zich zult herinneren, is in Ma. rt
1952 in de Ministerraad besloten, dat zoveel mogel~k
ZOl worden gestreefd naa r een "nive a u de vie commun"
voor alle geïnte greerd persone el, echter onder handhaving van de nationale re gelingen op het gebied van
de belastingen en de sociale voorzieningen. Het gaat
hierb~ niet slechts om het personeel van het Commissariaat, maar eveneens om het militaire personeel van
alle rangen . Een Ne derlands sergeant zou dus b .v. in
precies dezelfde positie als een Italiaans of een
erikaans onderoffici er moeten worden ge bra cht . H t oaa
~er du~ om het levenspeil van honderddu izenden en wellicht zelfs millioenen .
Het is duidelijk, dat het doorvoeren van het
"niveau de vie commun" op deze schaal., ue soci Ie verhoudingen in alle deelnemende l anden zou scheef trekken . Een werkgroep onder voorzitterschap van ~tr van
Herwaarden is voorts tot de conclusie gekomen,
t de
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beide door de Mini3terraad gestelde eisen, .us:

-a . niveau

de vie commun
en
b . een in tact bli~en van de nationale
- belastingen en sociale voorzieningen

onvereenigbaar zijn . Men heeft te kiezen:
of een niveau de vie commun, maar
-- dàn ook geuniformeerde belasting
en sociale systemen,
of handhaven van na11:onale en belas-- tingsystemen, maar dàn ook een
niveau de vie , dat van land tot
land zal verschillen .
Dit voorbeeld toont wellicht duidel~ker
dan wel~ ander aan, hoe onmogelijk het zou zijn als
alleen Dorlog, me t uitsluiting v n de overige depar tementen , in a l le E . D. G.-zaken zou hebben te beslissen .
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(Mr O. W. S .Jo sephus Jitta)
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