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Algemene beschouwingen 

Inleidende opmerkingen 

Ondergetekende is zeer erkentelijk voor de van verschillende 
zijden tot hem gerichte woorden van welkom en dank. 

Ondergetekende kan niet de mening delen van vele leden, 
dat naast de centralisatie van het bestuur, welke door de 
huidige Regering is aanvaard en ook door de genoemde leden 
noodzakelijk wordt geacht, de functionele decentralisatie van 
zijn departement tot uitdrukking zou moeten komen door de 
aanstelling van één of meer staatssecretarissen. 

De decentralisatie van het departement dient, voor zover 
nodig, zijns inziens te worden verwezenlijkt op het juiste 
ambtelijke niveau, en zich niet te voltrekken in de politieke 
sfeer, nu de verantwoordelijkheid voor het buitenlandse beleid 
opnieuw in handen is gelegd van één Minister. 

Aan de mede-verantwoordelijkheid van één of meer staats-
secretarissen voor een deel van het buitenlandse beleid, gevoelt 
ondergetekende géén behoefte. 

De vraag, of het onder de gegeven omstandigheden wenselijk 
is over te gaan tot benoeming van een staatssecretaris, die 
algemene mede-vcrantwoordelijkheid zal dragen, heeft onder-
getekende nog in beraad. 

Ondergetekende heeft waardering voor het feit, dat vele 
leden voornemens zijn de inrichting van het bestuur over zijn 
departement nauwlettend te volgen, doch hij kan anderzijds 
niet instemmen met de stelling, dat dit een politieke kwestie is. 

Ondergetekende is er zich ten volle van bewust, dat het 
beleid, waarvoor hij verantwoordelijk is, voortdurend dient te 
zijn gericht op de verwezenlijking van de doelstellingen der 
Nederlandse buitenlandse politiek in haar volle draagwijdte. 
Dit beleid dient uit dien hoofde inderdaad, zo het landsbelang 
dit om redenen van buitenlandse politiek vergt, voorrang te 
hebben boven overwegingen van economische, handelspolitieke 
en andere aard, welke elk afzonderlijk geenszins met het geheel 
der buitenlandse betrekkingen kunnen worden vereenzelvigd. 

Dit beleid zal echter in het algemeen, zoals van verschillende 
zijden terecht is opgemerkt, tot uitdrukking komen als resul-
taat van nauw overleg tussen de Ministers, wier departementen 
zeer sterk bij de probleemstelling zijn betrokken, en, waar 
nodig, door een besluit van de Ministerraad. 

In het algemeen valt hierbij aan het Departement van 
Buitenlandse Zaken de coördinerende taak tussen de verschil-
lende belanghebbende departementen ten deel. Deze taak wordt 
b.v. juist belicht door de huidige regeling, waarbij de inter-
departementalc coördinatie ten behoeve van de onderhande-
lingen voor de totstandkoming van de Gemeenschappelijke 
Markt en Euratom door het Departement van Buitenlandse 
Zaken wordt verzorgd. 

Ondergetekende wil dan ook gaarne aansluiten aan de op-
merking die van verschillende zijden is gemaakt en daaraan 
toevoegen, dat ook zijns inziens de uitspraak, dat het Departe-
ment van Buitenlandse Zaken het laatste woord zou moeten 
hebben over de buitenlandse economische betrekkingen voor 
de praktijk van het regeringsbeleid wel wat absoluut en boven-
dien feitelijk irrelevant is, zolang een juiste ministeriële besluit-
vorming en een goede ambtelijke coördinatie, zoals hiervoren 
geschetst, blijven gewaarborgd. 

Voorzover nodig tekent ondergetekende hierbij nog aan, dat 
de Minister van Economische Zaken uiteraard de eerst ver-
antwoordelijke Minister blijft voor de zaken, waarmede het 
immers onder zijn departement ressorterende Direetoraat-Gene-
raal voor de Buitenlandse Economische betrekkingen belast is. 
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Ondergetekende is bereid te voldoen aan de reeds meermalen 
door vele andere leden geuite wens, door bij wijze van proef' 
in de eerstvolgende Memorie van Toelichting in te gaan op 
een aantal politieke problemen. 

Hij wil hierbij echter niet verhelen, dat zijns inziens de 
uiterst belangrijke en diep schokkende politieke gebeurtenissen 
welke zich juist dit jaar in de periode lussen het verschijnen 
van de Memorie van Toelichting en de beantwoording van het 
Voorlopig Verslag hebben voorgedaan, opnieuw hebben aan-
getoond, dat de door deze leden verlangde blik in de toekomst, 
slechts weinig betrouwbare perspectieven zal kunnen bieden. 

Het buitenlandse beleid van Nederland heelt, zoals reeds 
door de vorige Minister van Buitenlandse Zaken en diens 
Ambtgenoot zonder Portefeuille in de Memorie van Toelich-
ting bij het begrotingsjaar 1954 werd opgemerkt, een zeer 
sterke continuïteit en is voor een belangrijk deel gericht op de 
verwezenlijking van doeleinden op lange termijn, waaromtrent 
op een bepaald tijdstip veelal slechts een in hoofdzaak feitelijk 
verslag van de stand van zaken kan worden gegeven. Voor 
zover aan dit laatste behoefte bestaat, wordt hierin naar de 
mening van ondergetekende op zeer redelijke wijze voorzien 
door het Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
dat afsluit op 30 juni. 

Anderzijds bestaat er geen zekerheid, dat mededelingen en 
beschouwingen in de Memorie van Toelichting, die omstreeks 
medio september pleegt te verschijnen en enkele weken tevoren 
dient te worden afgesloten, in feite nog actueel zijn ten tijde 
van de samenstelling van het Voorlopig Verslag van de Tweede 
Kamer der Statcn-Generaal. 

Ondergetekende is erkentelijk voor de waardering die vele 
leden hebben uitgesproken voor de wijze waarop de vorige 
Minister van Buitenlandse Zaken en hijzelf, als Minister zonder 
Portefeuille, contact hebben onderhouden en overleg hebben 
gepleegd met de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken. 

Hij voegt hieraan gaarne de verzekering toe, dat hij deze 
goede samenwerking zijnerzijds gaarne zal voortzetten en ver-
diepen. 

Hoofdlijnen van het buitenlandse beleid; verhouding 
Oost—West 

De ondergetekende onderschrijft gaarne de grote richtlijnen, 
waarop naar de mening van vele leden de buitenlandse politiek 
van de Nederlandse regering zich in het algemeen, uiteraard 
naast de behartiging van de specifieke Nederlandse belangen, 
dient te oriënteren. 

Ook naar zijn mening zijn de politieke oogmerken van de 
Sovjet-Unie niet veranderd en staan de rechtsopvattingen, die 
in de communistische landen gehuldigd worden, lijnrecht tegen-
over die van het Westen. Geconfronteerd met deze onveran-
derde politieke oogmerken en de daaruit voortvloeiende bloe-
dige feiten, dienen wij inderdaad onafgebroken te streven naar 
een voortdurende versterking van en een steeds grotere solida-
riteit met de Westelijke democratiën, alsmede naar een eens-
gezinde en doelbewuste politiek. Zulks geldt nog eens te meer 
in een tijdperk als het huidige, waarin de golven van het poli-
tieke gebeuren wederom hoog opslaan. 

Dat de internationale toestand bijzonder moeilijk is, beseft 
de ondergetekende maar al te zeer. Niet alleen vanwege de 
conflicten in het Midden-Oosten, doch evenzeer vanwege het 
gebeuren in Europa, waar in Hongarije de Sovjet-tanks de ware 
aard van het communistische terrorisme, na de schijn van een 
verzachting en liberalisering van het regime, ten duidelijkste 
manisfesteren. Hieruit blijkt weer eens te meer, dat de com-
munistische machthebbers van alle middelen, zowel politieke 
als economische en gewelddadige, gebruik maken om hun 
machtsbereik te handhaven en waar mogelijk te vergroten. 
Een scheidingslijn tussen Europa of Azië en Afrika is hierbij 
naar het oordeel van de ondergetekende moeilijk te trekken. 
Nu eens zal hier, dan weer elders met de druk van het com-
munistische expansionisme rekening dienen te worden gehouden. 
Naar gelang van de omstandigheden verandert de tactiek; in 
het laatste jaar werd het accent in het algemeen meer verlegd 

naar het economisch terrein, doch de hulp en bijstand, welke 
wordt geboden, is daarmede niet minder gericht op beïnvloeding, 
penetratie en uitbreiding van de communistische machtssfeer. 
De verschillende middclenj die gebezigd worden, zijn echter 
alle gericht op eenzelfde doel. 

Voor de ontluistering van de Stalin-mythe zijn zeker, zoals 
vele leden menen, oorzaken of is althans een aanleiding te 
vinden in de binnenlandse toestanden in de Sovjct-Unie. De 
ondergetekende zou echter geenszins de mogelijkheid willen 
uitsluiten, dat men hierin een oorspronkelijk ook naar buiten 
gerichte, doelbewuste tactiek moet zien, die er mogelijk op 
gericht was alle misdadige tirannie op Stalin af te schuiven, 
teneinde te trachten de huidige machthebbers in een fraai dag-
licht te stellen en aldus hun bedoelingen te maskeren. Aange-
nomen mag worden, dat de acties van de communistische 
partijen, ook in niet-communistische landen, door de vorming 
van zogenaamde „volksfronten", er op gericht zijn om goed-
gelovige niet-communisten voor de communistische wagen te 
spannen. Met deze acties kan men slechts dan hopen succes 
te boeken, als men zichzelf weet voor te stellen als welmcnendc 
lieden, die er slechts op uit zijn het geluk van de mensheid te 
verhogen. Vandaar ook dat tijdens het twintigste congres van 
de communistische partij van de Sovjet-Unie, aan alle zuster-
partijen de richtlijn is uitgegaan, dat meer rekening diende te 
worden gehouden met de nationale eigenaardigheden van ieder 
land afzonderlijk of, zoals dat in de thans gangbare communis-
tische fraseologic heet, dat ,,ieder land zijn eigen weg naar 
het socialisme dient te kunnen bewandelen". 

Men zal er naar de mening van ondergetekende goed aan 
doen, in het oog te houden dat ook deze z.g. „eigen weg 
naar het socialisme" slechts op instigatie van Moskou wordt 
gevolgd om het communistische stelsel aldus „aantrekkelijker" 
voor de volkeren te maken. Feiten als de vrijlating van poli-
tieke gevangenen, hoe verheugend op zichzelf ook, zijn, in dit 
kader bezien, niet meer dan concessies aan de niet-communis-
tische volksmassa's der betrokken landen. Een wezenlijke ver-
andering in de uiteindelijke doelstellingen of in de buitenlandse 
politiek betekent dit echter niet. 

Gaarne sluit de ondergetekende zich aan bij de warme 
sympathie voor het Hongaarse volk, waarvan bijna alle leden 
hebben doen blijken. De Nederlandse regering heeft reeds 
eerder gelegenheid gehad uiting te geven aan haar gevoelens 
en tevens getuigd van de intense belangstelling en de grote 
spanning waarmede zij de dappere pogingen volgt, welke op 
een herwinnen van de vrijheid en onafhankelijkheid van het 
Hongaarse volk zijn gericht. De Regering is diep geschokt door 
de dramatische loop van de gebeurtenissen, waarin duizenden 
Hongaren de strijd voor hun vrijheid met de dood hebben 
moeten bekopen, terwijl het verzet tegen de tirannie, dat aan-
vankelijk geslaagd scheen, tenslotte door meedogenloos geweld 
werd gesmoord. De moed van het Hongaarse volk zal een 
lichtend voorbeeld blijven voor allen, die de ware democratie 
en de vrijheid der volkeren tot hun idealen rekenen. 

De veranderingen, welke zich in de communistische partijen 
zowel binnen als buiten het Sovjet-blok mede tengevolge van 
de bekende rede van Chroestsjow voltrekken, alsmede de ver-
dere omstandigheden in de tot dit blok behorende landen, 
blijven vanzelfsprekend het voorwerp van nauwgezette studie 
van de Nederlandse regering. 

De verwarring, die de gebeurtenissen der laatste maanden 
in communistische kring hebben veroorzaakt, heeft de volle 
aandacht van de ondergetekende. De betekenis, die men daar-
aan moet hechten, is vermoedelijk deze, dat de gang van zaken 
de Russische machthebbers in aanzienlijke mate uit de hand 
is gelopen, mede doordat diegenen, die de gegeven richtlijnen 
in praktijk moesten brengen, niet steeds wisten, hoever zij daar-
bij konden of moesten gaan. 

Wat de veranderingen in de verhouding van de Sovjet-Unie 
tot Zuid-Slavië betreft, is ondergetekende van oordeel, dat 
uit de gegevens en inlichtingen, welke hem ter beschikking 
staan, nog geen definitieve conclusies mogen worden getrok-
ken. Hij moge volstaan met de mogelijkheid te opperen, dat 
het wegvallen van de persoon van Stalin heeft bijgedragen tot 
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een normalisatie der onderlinge betrekkingen, waarbij Zuid-
Slavië voor zichzelf het recht opeiste zijn eigen weg te mogen 
bewandelen naar hetzelfde ot' een parallel uiteindelijk doel. 

Met de opvattingen van die leden, die van mening zijn dat 
de politiek van ons land er van uit dient te gaan dat er thans 
een internationale ontspanning is ingetreden, kan de ondcrge-
tekende zich geenszins verenigen. Hij meent er zich van te 
moeten onthouden om in te gaan op de beschouwingen van 
zuiver militaire aard van deze leden, welke veeleer op het ter-
rein van zijn ambtgenoot voor Defensie liggen. Hij moge vol-
staan met de opmerking, dat het militaire apparaat van de 
Sovjet-Unie voortdurend wordt gemoderniseerd en van de 
nieuwste bewapening voorzien en derhalve niets aan haar gc-
vcchtskracht heeft ingeboet. 

Verenigde Naties 

Het standpunt, dat de Regering inneemt jegens de Verenigde 
Naties wijkt niet af van het standpunt dat de vorige Regering 
met betrekking tot de volkerenorganisatie heeft ingenomen. 
Ondergetekende acht dit genoegzaam bekend en meent der-
halve van een gedetailleerde uiteenzetting daarvan te mogen 
afzien. Wel wil hij gaarne, nu de Verenigde Naties geconfron-
teerd worden met internationale ontwikkelingen van grote 
ernst en betekenis, uitdrukking geven aan de hoop en het ver-
trouwen van de Regering, dat de organisatie er in zal blijven 
slagen haar belangrijke rol te spelen bij herstel en handhaving 
van vrede en veiligheid in de wereld in overeenstemming met 
de rechtsbeginselen, welke in het Handvest zijn neergelegd. 

De Regering is van oordeel, dat als gevolg van de toetreding 
van een 19-tal nieuwe leden tot de Verenigde Naties, de Vei-
iigheidsraad en de Economische en Sociale Raad dienen te 
worden uitgebreid, zodat deze nieuwe leden op adequate wijze 
in de genoemde organen kunnen worden vertegenwoordigd, 
zonder dat zulks ten koste gaat van de vertegenwoordiging der 
andere leden van de Verenigde Naties. 

Voor wat de Veiligheidsraad betreft is de Regering gepor-
teerd voor een uitbreiding van 11 tot 15 leden. Te bestemder 
plaatse heeft zij aan haar opvatting ten deze uitdrukking doen 
geven. Daar de grote mogendheden echter niet verder willen 
gaan dan een uitbreiding tot I 3 leden, heeft de Regering gc-
meend haar eigen opvatting niet in een concreet voorstel te 
moeten formuleren. 

De Economische en Sociale Raad zou de Regering gaarne 
uitgebreid willen zien tot 24 leden. Verschillende landen voelen 
echter niet voor een zodanige uitbreiding. Het is niet duidelijk 
welke concrete voorstellen in deze tijdens de Elfde Algemene 
Vergadering zullen worden ingediend. De Nederlandse delegatie 
heeft instructie gekregen omtrent deze zaak, evenals over de 
kwestie van de uitbreiding der Veiligheidsraad, overleg te ple-
gen met de overige West-Europese delegaties, mede in verband 
met het belang, dat West-Europa heeft bij uitbreiding van 
beide organen. 

De op 20 september jl. aangevangen conferentie inzake de 
oprichting van een Internationaal Atoomagentschap, waaraan 
82 landen deelnamen, werd op 26 oktober jl. afgesloten met 
de ondertekening van de statuten voor dit agentschap door 69 
dezer landen. Deze statuten komen in grote trekken overeen 
met het ontwerp, dat reeds in april door een werkgroep van 
12 uraniumbezittende landen was goedgekeurd. Op de confe-
rentie te New York bleek een zeer grote en verheugende mate 
van eenstemmigheid te bestaan, welke tot resultaat had, dat de 
ontwerp-statuten met wijzigingen van slechts ondergeschikte 
betekenis werden aangenomen. Deze statuten openen de mo-
gelijkhcid, dat het Atoomagentschap eigen activiteiten op 
atoomgebied onderneemt en voorts aan leden-landen inlich-
tingen en materialen verstrekt bij nationale projecten. 

Op het meest controversiële punt, namelijk dat van de con-
trole door het agentschap op het uitsluitend vreedzaam gebruik 
van de verstrekte materialen, werd tenslotte overeenstemming 
bereikt tussen enerzijds de landen die de daarbij onmisbare 
agentschapsinspectie een aantasting van hun soevereiniteit 
achten en anderzijds de toekomstige uraniumverschaffende 

mogendheden, zoals de Verenigde Staten, die geen hulp wensen 
te verstrekken zonder zekere waarborgen van deze aard. 

De overeenkomst tot oprichting van het agentschap werd 
voor het Koninkrijk ondertekend door de Permanent Verte-
genwoordigcr van Nederland bij de Verenigde Naties te New 
York. Binnenkort zal de tekst ter goedkeuring aan de Staten-
Gencraal worden voorgelegd, waarbij dieper op de inhoud 
daarvan zal kunnen worden ingegaan. Inmiddels is te New 
York een voorbereidende commissie ingesteld, welke het werk 
van het agentschap, dat te Wenen zal worden gevestigd, moet 
voorbereiden. In deze commissie hebben zitting: Argentinië, 
Australië, België, Brazilië, Canada, Egypte, Frankrijk, India, 
Indonesië, Japan, Pakistan, Peru, Portugal, de Sovjet-Unie, 
Tsjecho-Slowakijc, de Unie van Zuid-Afrika, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten. 

Betreffende de coördinatie op het terrein van de atoom-
energie binnen het kader van de gespecialiseerde organisaties 
van de Verenigde Naties zal eveneens ernstige aandacht wor-
den geschonken aan inpassing van de activiteiten van het Inter-
nationaal Atoomagentschap, met name wat betreft gczondheids-
maatregelcn en dergelijke. 

De Regering hoopt en verwacht, dat het agentschap een 
belangrijke rol zal gaan spelen in de internationale samenwer-
king op het gebied van vreedzame toepassing van atoomenergie. 
De resultaten van deze conferentie geven voor deze verwach-
ting aanleiding. 

Vermindering van bewapening. Naar aanleiding van de op-
merking van tal van leden betreffende de behandeling van dit 
onderwerp in het Jaarboek, wil ondergetekende er de aandacht 
op vestigen, dat in maart van dit jaar aan de Staten-Generaal 
de publikatie no. 43 van het Departement van Buitenlandse 
Zaken is toegezonden, waarin (blz. 76—86) uitvoerig is inge-
gaan op verschillende aspecten van het ontwapeningsvraagstuk 
in het algemeen en op de behandeling van dit vraagstuk tij-
dens de Tiende Algemene Vergadering der Verenigde Naties 
in het bijzonder. In het Jaarboek wordt er mede volstaan (op 
blz. 15 daarvan) naar deze publikatie te verwijzen, aangezien 
het niet de bedoeling is in het Jaarboek een gedetailleerd over-
zicht te geven van onderwerpen, welke in zojuist verschenen 
andere publikatics van het Departement bereids behandeling 
hebben gevonden. Sedert de Tiende Algemene Vergadering zijn 
overigens de besprekingen om te geraken tot vermindering 
der bewapening in de wereld voortgezet. Ondergetekende wil 
hierop gaarne, ter completering van hetgeen ten deze in de 
publikatie no. 43 van het Departement is te vinden, enigszins 
uitvoeriger ingaan. 

De behandeling van het ontwapeningsvraagstuk tijdens de 
Tiende Algemene Vergadering werd afgesloten met de aan-
vaarding (met zeer grote meerderheid) van een resolutie, 
waarin er bij de gróte mogendheden «p wordt aangedrongen 
prioriteit te geven aan een spoedige overeenstemming over en 
uitvoering van het voorstel var! President Eisenhower tot uit-
wisseling van militaire gegevens en wederzijdse luchtver-
kenning. alsmede van het voorstel van Premier Bulganin tot 
instelling van controleposten op strategische centra, en tenslotte 
aan al die maatregelen van gecontroleerde ontwapening, welke 
thans uitvoerbaar zijn. De Subcommissie voor Ontwapening 
van de Verenigde Naties, waarvan Canada, Frankrijk, de 
Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Sta-
ten lid zijn, is in de loop van dit jaar verschillende malen 
bijeen geweest, teneinde zich mede aan de hand van de reso-
lutie van de Tiende Algemene Vergadering verder over het 
ontwapeningsvraagstuk te beraden. Verschillende, gedeeltelijk 
nieuwe, ontwapeningsvoorstellen zijn daarbij ingediend: een 
Brits-Frans voorstel, dat een synthese biedt van de tot nog toe 
door de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten ingenomen stand-
punten en dat voorziet in een ontwapening in drie zorgvuldig 
uitgewerkte fasen; een voorstel van de Sovjet-Unie, dat zich 
onder meer concentreert op een vermindering der conventio-
nele strijdkrachten en bewapeningen; en een Amerikaans voor-
stel, dat voorziet in een één-fase-ontwapening en dat het in 
werking treden van een systeem van grond- en luchtinspectie 
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primair stelt. Over deze voorstellen is in de Commissie uit-
voerig gediscussieerd. In door alle partijen aanvaarde con-
crete aanbevelingen hebben deze discussies echter niet gere-
sulteerd. Men kan wellicht stellen, dat partijen elkaar op enige 
punten wederom iets verder zijn genaderd, doch evenzeer 
moet erkend worden, dat op zeer essentiële punten de be-
staande verschillen van inzicht niet konden worden over-
brugd. Wederom bleek de Sovjet-Unie niet bereid een werke-
lijk doeltreffende controle op de ontwapening te aanvaarden. 
Ook het luchtinspectieplan van President Eisenhowcr, dat be-
oogt het onderling vertrouwen in de wereld te vergroten door 
de mogelijkheid van wederzijdse verrassingsaanvallen met de 
meest moderne vernietigingswapenen sterk te verkleinen, werd 
door de Sovjet-Unie afgewezen1). Tenslotte bleek de Sovjet-
Unie de van Westelijke zijde gestelde voorwaarde niet te kun-
nen aanvaarden, dat geen wezenlijke voortgang met de be-
wapeningsvermindering kan worden gemaakt, indien niet ten-
minste gelijktijdig de hangende politieke vraagstukken in de 
wereld, zoals de hereniging van Duitsland en Korea, zouden 
zijn opgelost. In de maand juli van dit jaar is de Ontwape-
ningscommissie zelf bijeen gekomen ter bespreking van het 
rapport van haar Subcommissie. Een resolutie werd daarbij 
aanvaard, waarin de Subcommissie wordt verzocht te streven 
naar een uitbreiding van het gebied waarop door partijen reeds 
overeenstemming is bereikt. Tijdens de zitting van de Ont-
wapeningscommissie verklaarde de Sovjet-Unie zich bereid de 
niveaus van vermindering der conventionele strijdkrachten, 
eerder door het Westen voorgesteld, te aanvaarden. Het ge-
heel der ontwapeningsbesprekingen, zoals deze het afgelopen 
jaar zijn gevoerd, overziende, moet ook de Regering tot de 
conclusie komen, dat daarin voorshands weinig grond is ge-
legen voor de veronderstelling, dat een overeenstemming tus-
sen de grote mogendheden over een met reële waarborgen 
omklede ontwapeningsovereenkomst spoedig is te verwachten. 
De Ontwapeningscommissie komt dezer dagen waarschijnlijk 
wederom bijeen en daarna zal de Elfde Algemene Vergadering 
zich andermaal, vermoedelijk in extenso, met het ontwapenings-
vraagstuk bezig houden. 

Het is te verwachten, dat tijdens deze Assemblee ook het 
vraagstuk van de proefexplosies met atoomwapenen onder-
werp van bespreking zal uitmaken, hoewel deze kwestie niet 
formeel als een apart punt op de voorlopige agenda der Assem-
blée is geplaatst. Een uitspraak over de vraag, door vele leden 
gesteld, of het mogelijk moet worden geacht, dat men over de 
gehele wereld komt tot een vermindering en zo mogelijk af-
schaffing van proeven met zware atoomwapenen, meent de 
Regering bezwaarlijk te kunnen doen. Het vraagstuk der 
proefexplosies immers heeft vele aspecten, die door verschil-
lende landen verschillend worden beoordeeld, zodat nog niet 
valt te overzien of, en zo ja in welke vorm, enigerlei regeling 
ten aanzien van deze materie tussen de betrokken mogend-
heden (al dan niet binnen het kader ener ontwapeningsover-
eenkomst) tot stand zal kunnen komen. De Regering zelf is 
zich intussen van de ernst van dit vraagstuk ten volle bewust. 
Zij heeft dan ook de Nederlandse delegatie naar de Elfde A1-
gemene Vergadering der Verenigde Naties geïnstrueerd de 
hoop uit te spreken, dat in het kader der ontwapeningsbespre-
kingen door de betrokken mogendheden met name overleg zal 
worden gepleegd over de wijze, waarop althans een beperking 
der proefnemingen kan worden bereikt. 

Kinderfonds. Naar aanleiding van het pleit, dat vele leden 
hebben gevoerd voor een verdere verhoging van de Nederlandse 
bijdrage aan het Kinderfonds der Verenigde Naties, kan onder-
getekende mededelen, dat daaromtrent nadere voorstellen kun-
nen worden verwacht in het kader van de motie Ruygers c.s. 

De vraag van vele andere leden of het juist is, dat de werk-
zaamheden van het Kinderfonds zich geleidelijk uitbreiden tot 
het meer algemeen terrein van de „social welfare", meent 

1) Hierbij is geen rekening gehouden met de ontwapeningsvoorstellen, 
welke zojuist door Premier Boelganin zijn gedaan. 

ondergetekende ontkennend te moeten beantwoorden. Er zijn 
uit de aard der zaak wel raakvlakken, doch het is niet zo, dat 
het Fonds op het terrein van de „social welfare" treedt, dat 
overigens tot het arbeidsveld van andere organisaties behoort. 

Vluchtelingen. Op de vraag van vele leden of de Regering 
een verhoging van haar bijdrage aan het Vluchtclingenfonds 
der Verenigde Naties kan overwegen, moge ondergetekende 
antwoorden, dat hierover zal worden beraadslaagd. De recente 
tragische ontwikkelingen in Hongarije zijn aanleiding geworden 
voor positieve hulpverlening door Nederland, waartoe inmid-
dels een comité onder voorzitterschap van de Heer Kupers 
in het leven werd geroepen. De Regering heeft zich terstond 
bereid verklaard een 1000-tal Hongaarse vluchtelingen hier te 
lande te ontvangen, welk aantal inmiddels tot 2000 is verhoogd. 

Tol dusverre werden 156 vluchtelingen-gezinnen in Neder-
land opgenomen, te weten 36 uit Triest en 120 uit het project 
tot opneming van 250 gezinnen van vluchtelingen-bouwvak-
arbeiders. De tenuitvoerlegging van genoemd project geschiedt 
onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid en vindt gestadig voortgang. 

Economische hulp aan Zuid- en Zuid-Oost-Europa. Betref-
fende de vorderingen, die in E.C.E.-verband zijn gemaakt ten 
aanzien van de hulpverlening aan Zuid- en Zuid-Oost-Europa 
kan ondergetekende mededelen, dat een door deskundigen uit 
Griekenland, Italië, Turkije en Zuid-Slavië opgesteld rapport 
over de economische ontwikkeling van die landen in de in 
april 1956 gehouden zitting van de E.C.E. is behandeld. Dit 
heeft geleid tot het aannemen met algemene stemmen van een 
resolutie waarin onder meer de leden der E.CE. zich bereid 
verklaren tot medewerking aan de economische ontwikkeling 
van de betrokken landen, in het bijzonder bij het onderzoeken 
van wegen en middelen tot uitvoering van de in het rapport 
voorgestelde projecten op het gebied van de landverbetering, 
herbebossing en aanleg van verkeerswegen. Op de vier be-
trokken landen rust thans de taak concrete voorstellen tot ver-
wezenlijking van de plannen in te dienen, waaruit tevens zal 
dienen te blijken, in welke mate daarbij hulp van de andere 
leden-landen nodig is. 

De E.C.E., de Raad van Europa en de O.E.E.S. worden op 
de hoogte gehouden van de wederzijdse activiteiten op dit ter-
rein. Naar de mening van ondergetekende verdient het wel 
aanbeveling, dat, zodra de plannen zich duidelijker aftekenen, 
een nauwere bundeling van krachten dan tot dusverre bestaat 
tot stand wordt gebracht. 

Hulp aan minder-ontwikkelde landen. Ondergetekende deelt 
geheel de mening van zeer vele leden, dat deze hulp met kracht 
moet worden voortgezet, ook al vinden in enkele van de voor 
hulp in aanmerking komende landen soms onverkwikkelijke 
gebeurtenissen plaats. In organen der Verenigde Naties wordt 
van Nederlandse zijde dan ook het standpunt ingenomen, dat 
de ontwikkeling van de economisch achtergebleven gebieden 
een urgent vraagstuk is, dat men op zijn eigen mérites moet 
blijven bezien en in toenemende mate om een oplossing vraagt. 

Voor hulp aan minder-ontwikkelde gebieden ingevolge de 
motie-Ruygers c.s. werd op de begroting een memoriepost 
uitgetrokken, omdat de hoogte van het bedrag voor deze post 
moeilijk voor het optreden van het nieuwe kabinet kon worden 
vastgesteld. Nu de Regering hierover een beslissing heeft ge-
nomen, zullen de Kamer spoedig nadere mededelingen ter zake 
bereiken. 

Ten aanzien van de inhoud van het plan-Pineau en het 
standpunt van de Regering dienaangaande kan ondergetekende 
het volgende mededelen. Het plan behelst de instelling in het 
kader der Verenigde Naties van een orgaan voor wereld-econo-
mische ontwikkeling, dat alle met de ontwikkeling van achter-
gebleven gebieden verband houdende problemen zou moeten 
aanvatten, zoals stabilisatie van grondstoffenprijzen, het surplus-
senvraagstuk, een wereldvoedselreserve en technische financiële 
hulp. Voor de oplossing van deze problemen zou het orgaan een 
aantal technische agentschappen in het leven moeten roepen. 
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Het ligt niet in de bedoeling om inbreuk te maken op de be-
staande programma's en instellingen op deze terreinen doch om 
de/e te coördineren, om een overzicht te verkrijgen van de reeds 
verstrekte bijstand en de noden der minder-ontwikkelde landen, 
teneinde een betere distributie van de hulp te bevorderen en 
additionele bijstand te verlenen. Naast technische en financiële 
hulp wordt gedacht aan leveringen van grondstoffen binnen 
verschillende vormen van driehoekshandel. Aan dit zeer am-
biticuse plan ligt de gedachte ten grondslag om door instel-
ling van een wereldorgaan de hulp voor de minder-ontwikkelde 
landen meer aanvaardbaar te doen zijn, de oplossing van de 
problemen dezer landen in onderling verband te zoeken en 
daarbij een economische solidariteit tussen de deelnemende 
landen te bevorderen. 

De Regering heeft waardering voor de grote belangstelling, 
die uit het plan spreekt voor de ontwikkeling van de minder-
ontwikkelde gebieden, alsmede voor de multilaterale benade-
ring, die het plan voorstaat. Naar de mening van de Regering 
onderschat het echter de moeilijkheden, verbonden aan de op-
lossing van de hierboven genoemde problemen, welke reeds 
sinds jaren in de Verenigde Naties in bespreking zijn. Het doet 
niet voldoende recht aan hetgeen reeds in de Verenigde Naties 
is gegroeid en het geeft tot dusverre geen duidelijk beeld van 
de wijze ,waarop duplicatie met bestaande mundiale of regio-
nale organisaties zou kunnen worden vermeden. Het bezwaar 
van de Regering is voornamelijk gericht op het feit, dat het 
plan een voorstel tot oprichting van een S.U.N.F.E.D., dat 
voor realisering vatbaar is zodra de landen slechts bereid zijn 
daarvoor het benodigde kapitaal te verstrekken, op één lijn 
stelt met problemen van onvoorzienbare complicatie (zoals de 
stabilisatie van grondstoffenprijzen en het surplussenvraagstuk), 
waarvoor in de naaste toekomst geen concrete oplossing mag 
worden verwacht. Dit zou de aandacht van het S.U.N.F.E.D.-
voorstcl afleiden en aan dit voorstel schade toebrengen. Naar 
de mening van de Regering dient het plan-Pineau te worden 
herzien en zouden de daaraan ten grondslag liggende gedachten 
voor het ogenblik in de eerste plaats moeten worden gericht 
op een zo spoedig mogelijke oprichting van een speciaal V.N.-
fonds voor de financiering van de economische en sociale infra-
structuur van de minder-ontwikkelde landen. 

De hierboven bedoelde leden hebben voorts de vraag ge-
steld of het niet beter zou zijn het opschrift van afdeling XV 
der begroting te veranderen in ,,Economische ontwikkeling van 
minder-ontwikkelde gebieden". Ondergetekende moet er de 
aandacht op vestigen, dat afdeling XV de kosten inhoudt van 
het Bureau voor Internationale Technische Hulp, dat is inge-
steld ter verwezenlijking van het Nederlandse aandeel in deze 
hulp. De behandeling van het gehele vraagstuk van de hulp 
aan minder-ontwikkelde landen geschiedt ten departemente 
echter door middel van de Directie Internationale Organisaties. 
In dit verband dienen de artikelen 175 en 176 ten rechte 
onder afdeling XIV te worden gebracht, waartoe te gelegener 
tijd het nodige zal worden verricht. Ondergetekende meent, 
dat hierdoor tevens zal worden tegemoet gekomen aan de wens 
om de artikelen, welke geheel of ten dele betrekking hebben 
op de verschillende bijdragen voor hulp aan minder-ontwik-
kclde landen zoveel mogelijk onder één afdeling te brengen. 

Met betrekking tol de jonge deskundigen, die in de gelegen-
heid worden gesteld in minder-ontwikkelde landen praktische 
ervaring op te doen. kan worden medegedeeld, dat tot dusver 
16 personen werden uitgezonden, namelijk 13 op het terrein 
van landbouw, bosbouw en cultuurtechniek, 2 op sociaal en 1 
op medisch terrein. De uitzending van 14 jonge deskundigen is 
in voorbereiding of overweging. Het voor de uitzending van 
jonge deskundigen uitgetrokken bedrag kan naar gelang van 
de behoefte worden gebruikt, met dien verstande, dat voor de 
kmdbouw-sector een aanzienlijk deel wordt gereserveerd. 
Mocht de behoefte in de andere sectoren toenemen, dan zal 
worden getracht daaraan te voldoen uit de fondsen, die inge-
volge de mofie-Ruygers c.s. kunnen worden aangevraagd. 

Inzake de convertibiliteit van de bijdragen voor het tech-
nische hulpprogramma is de Regering van mening, dat voor 
een goed functioneren van dit programma het noodzakelijk is, 

dal aan de bijdragen een zo ruim mogelijke bestedingsmoge-
lijkheid wordt gegeven. Zij heeft de Nederlandse bijdrage dan 
ook in convertibele Nederlandse geldswaarde toegezegd. Dit 
zou moeten gelden voor de bijdragen van alle landen. In de or-
ganen der Verenigde Naties wordt van Nederlandse zijde hier-
op aangedrongen en stelling genomen tegen pogingen om door 
eenzijdige beperking van tle gebruiksmogelijkheid het multi-
laterale karakter van het programma te ondermijnen. Uiteinde-
lijk dient in de Verenigde Naties te worden gestreefd naar vol-
ledige convertibiliteit. 

N.A.V.O. 
De Regering heelt met grote voldoening ervan kennis ge-

nomen, dat men vrijwel algemeen in de Kamer van mening is. 
dat de grootst mogelijke samenwerking in het kader van de 
N.A.V.O. moet worden nagestreefd. De Regering is voor-
ncmens de verdieping en uitbreiding dezer samenwerking zo-
wel op militair als op niet-militair gebied te bevorderen. Op 
militair gebied, omdat zij van mening is dat de politieke en 
militaire toestand in de wereld een verslapping op dit terrein te 
enen male niet gedoogt; op niet-militair terrein, omdat zij ervan 
overtuigd is dat militaire samenwerking zonder een grote mate 
van coördinatie op buitenlands politiek en economisch terrein 
tussen de leden-statcn. nimmer een afdoend antwoord kan zijn 
op de dreigingen, waarvoor de vrije volkeren zich nog steeds 
zien geplaatst. De ondergetekende kan het dan ook niet eens 
zijn met verscheidene andere leden, wanneer dezen stellen dat 
thans niet op de uitvoering van artikel 2 van het Noord-
Atlantische Verdrag moet worden aangedrongen, omdat ge-
vreesd zou moeten worden dat hierdoor een accentverschui-
ving ten ongunste van de zuiver militaire activiteiten van de 
N.A.V.O. zou optreden. In dit verband wil ondergetekende er 
nog de aandacht op vestigen dat dikwijls, wanneer er sprake 
is van de uitvoering van het bedoelde artikel 2. in dier voege 
een misverstand bestaat, dat men in het artikel iets anders leest 
dan er in werkelijkheid staat en door de opstellers werd bc-
doeld. Artikel 2 houdt een algemene opdracht in aan de regc-
ringen om onder meer de onderlinge economische samenwer-
king te bevorderen. Deze opdracht wordt evenwel aan de regc-
ringen gegeven en niet aan de N.A.V.O. als zodanig. Hieruit 
volgt, dat de regeringen der Atlantische mogendheden, ook 
wanneer zij in andere organisaties of op bilaterale wijze de 
economische samenwerking in het Atlantisch gebied bevorde-
ren. geheel werkzaam zijn in de geest van artikel 2 en dat hen 
derhalve niet het verwijt mag treffen, dat dit artikel voor hen 
een dode letter zou zijn. 

Evenals zeer vele leden ziet ondergetekende met veel be-
langstelling het rapport van de ..drie wijze mannen" tegemoet. 
Hij stelt zich voor de daarin te verwachten aanbevelingen met 
grote welwillendheid tegemoet te treden, in het bijzonder die 
welke betrekking zullen hebben op de zo noodzakelijke ver-
sterking van de procedure voor politieke consultatie. Een 
verdere uitbreiding van het politieke overleg lijkt onderge-
tekende immers meer dan ooit geboden, nu. zoals van verschil-
lende zijden is opgemerkt, helaas bij herhaling is gebleken, dat 
de solidariteit ten aanzien van bepaalde politieke problemen 
tussen de N.A.V.O.-partners te wensen overlaat. 

Het is de Regering een steun te weten dat tal van leden 
haar inzicht delen, dat mogelijkheden voor een verdergaande 
concretisering van artikel 2 van het Noord-Atlantisch Verdrag 
mede kunnen worden geschapen door een regelmatig Atlantisch 
parlementair overleg. De Regering betuigt gaarne haar waar-
dering voor het werk van de conferentie van N.A.V.O.-parlc-
mentariërs en het Standing Comittee daaruit. Zij zal harerzijds 
gaarne medewerken aan het doen bereiken van een officiële 
erkenning van deze conferentie. Zij mag evenwel de Kamer 
niet verhelen dat zij met dit standpunt een enigszins geïsoleerde 
positie temidden der bondgenoten inneemt. 

Vele leden hebben critiek op het slotcommuniqué van de 
N.A.V.O.-confercntie van 5 en 6 mei 1956, met name op het 
gestelde in de alinea onder II daarvan. Dat in de koude oor-
log voor het ogenblik het accent mogelijk sterker is komen te 
liggen op het economische front — zo merkten zij op — im-
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pliceert geenszins dat dit bijdraagt tot internationale ontspan* 
ning. Ondergetekende moge naar aanleiding daarvan voorop-
stellen, dat. waar in bedoelde passage van hel N.A.V.O.-com-
muniqué wordt gesproken van een zekere ontspanning, slechts 
werd gedoeld op vermindering van de rechtstreekse militaire 
bedreiging, welke in de voorafgaande periode zo sterk werd 
gevoeld, doch welke door de gezamenlijke defensie-inspanning 
der N.A.V.O.-landcn zo ver was geneutraliseerd dat, naar het 
scheen, de Sovjct-Unie tot het inzicht was gekomen haar doel-
einden ten opzichte van de vrije wereld niet meer door middel 
van militair geweld te kunnen bereiken. Dat een krachtige 
militaire samenwerking der N.A.V.O.-landcn niettemin ge-
boden blijft, werd in hetzelfde communiqué duidelijk uitge-
sproken. 

De Regering is er zich van het begin af aan van bewust ge-
weest, dat verplaatsing van het accent in de koude oorlog 
naar het economische front de internationale samenwerking 
niet gemakkelijker zou maken. Een ,,economische koude oor-
logvoering" zou terstond het gevaar met zich brengen, dat de 
landen van de vrije wereld, in het bijzonder de leden van de 
O.E.E.S., gedwongen zouden kunnen worden tot het ovcr-
wegen van maatregelen, die in strijd zouden zijn met de be-
ginselen van liberalisatie en multilateralisering van handels- en 
betalingsverkeer, welke het doel zijn geweest van ons na-
oorlogse internationale economische beleid en welke zoveel 
hebben bijgedragen tot het economische herstel van onze lan-
den. Daarnaast zal het overbrengen van het offensief van het 
Sovjet-blok naar de economische sector, die een zeer gecom-
pliceerde structuur heeft en waar ook de belangen der diverse 
Westelijke landen zeer gevarieerd zijn, veel grotere eisen stel-
len aan de innerlijke politieke cohesie van de Atlantische 
wereld dan de samenwerking tegen een zo rechtstreeks tot de 
verbeelding sprekende militaire bedreiging. 

De Regering is daarom verheugd, dat, mede op Nederlandse 
aandrang, de Noord-Atlantische Raad in mei jl. besloot, zoals 
ook in meer aangehaald slotcommuniqué onder V werd mede-
gedeeld, voortaan meer aandacht te besteden aan de politieke 
aspecten van de economische vraagstukken. De Regering is 
daarbij van mening, dat, voor wat betreft de N.A.V.O. als 
zodanig, dient te worden gewaakt tegen doublures met andere 
internationale organisaties, die zich thans reeds met econo-
mische vraagstukken bezig houden. Het is dan ook niet haar 
bedoeling dat de N.A.V.O. zelf op economisch terrein een 
eigen uitvoerende taak zou krijgen. Zij acht het echter juist dat 
in het kader van de door haar nagestreefde versterking van 
de politieke samenwerking in de N.A.V.O. ook de politieke 
consequenties van het economisch beleid gemeenschappelijk 
zullen kunnen worden bezien. 

Naar aanleiding van het verzoek van vele andere leden, dat 
de Regering in haar antwoord nog wat dieper zou ingaan op 
de problemen, welke bij de behandeling van Nederland in de 
Annual Review aan de orde zijn gekomen, en op de inzichten, 
die bij de organisatie bestaan met betrekking tot de positie van 
ons land, stelt ondergetekende er prijs op het navolgende mede 
te delen. 

In het algemeen is opnieuw gebleken, dat de omvang en 
kwaliteit van de Nederlandse defensie-inspanning en de wijze 
waarop ons land de eenmaal aanvaarde bijdrage aan de ge-
meenschappclijke verdediging planmatig tot uitvoering brengt, 
bij de Noord-Atlantische Verdrags-Organisatie veel waardering 
vindt. Dit neemt niet weg, dat van de zijde van de militaire 
N.A.V.O.-instanties, in verband met de in de nieuwe militaire 
concepties steeds meer geaccentueerde noodzaak tot paraatheid, 
werd aangedrongen op een wijziging van de oorspronkelijke 
Nederlandse bijdrage in dier voege, dat het aantal parate 
divisies van 1 op 2 zou worden gebracht. Zoals de Minister 
voor Defensie reeds aan de Kamer heeft medegedeeld, heeft de 
Regering inmiddels in beginsel besloten aan deze aanbeveling 
van de militaire N.A.V.O."instanties gevolg te geven. Dit besluit 
v;.n de Regering loont reeds aan, dat zij zich ten volle bewust is 
van de noodzaak tot handhaving in voldoende sterkte van een 
schild van zgn. conventionele strijdkrachten, hetwelk ook in de 
nieuwe militaire concepties een essentiële functie blijft ver-

vullen bij de verdediging van West-Europa; enerzijds als nood-
zakelijk onderdeel van de middelen tot afschrikking van welke 
vorm van agressie ook, die het primaire doel is der Westelijke 
defensie; anderzijds, mocht de vijand toch tot agressie overgaan, 
voor het tegenhouden van de aanval, totdat het strategisch 
tegenoffensief effect heeft gesorteerd. De opvattingen van de 
Regering ten aanzien van dit vraagstuk werden reeds uitvoeriger 
uiteengezet in de nota, welke de Minister voor Defensie heeft 
ingediend ter inleiding van de Memorie van Toelichting bij de 
hoofdstukken VIII A en VIII B van de Rijksbegroting 1957 
Voor wat de politieke aspecten van dit vraagstuk betreft, wil 
de Regering op deze plaats gaarne nog onderstrepen, dat naar 
haar oordeel het ,,schild", ten einde als middel tot afschrikking 
van agressie zo doeltreffend mogelijk te kunnen zijn, dient te 
zijn samengesteld uit strijdkrachten van alle bondgenoten. inbe-
grepen de overzeese N.A.V.O.-landcn. Bij de jongste bespre-
kingen over deze problemen in de West-Europese Unie, evenals 
in de Noord-Atlantische Verdrags-Organisatie, is gebleken, dat 
dit oordeel van de Regering door de bondgenoten gedeeld 
wordt. 

Wat de omvang van de huidige en de te verwachten Amcri-
kaanse hulp betreft, dient te worden vooropgesteld dat deze 
hulp van jaar tot jaar opnieuw wordt vastgesteld door het 
Amerikaanse Congres. Pogingen van de Amerikaanse Admini-
stratie om de continuïteit in de hulpverlening te vergroten door 
ook in de wetgeving regelingen met dit doel op te nemen, zijn 
steeds op tegenstand van het Congres gestuit. Zo is het Con-
gres niet akkoord gegaan met het voorstel, dat President Eisen-
hower in het begin van dit jaar heeft gedaan, om de beschik-
king te krijgen over fondsen, waardoor de Administratie in 
staat zou worden gesteld om verplichtingen op langere termijn 
aan te gaan ten behoeve van de economische hulp aan minder-
ontwikkelde landen. 

Wel werd daarentegen in de wet een verklaring opgenomen, 
waaruit blijkt dat het Congres bereid is de hulp aan het buiten-
land voort te zetten, zolang de communistische dreiging voort-
duurt en zolang deze hulp verenigbaar is met de economisch-
financiële stabiliteit in de Verenigde Staten, alsmede met andere 
Amerikaanse verplichtingen. 

Niettemin is het niet mogelijk om een voorspelling te doen 
aangaande de toekomstige hulp, welke Nederland ten behoeve 
van de uitrusting van zijn strijdkrachten zal ontvangen. Wel kan 
worden verklaard, dat de hulp, die Nederland in het stadium 
van de opbouw van zijn defensie van de Verenigde Staten 
heeft ontvangen, in het algemeen gesproken, beantwoordt aan 
de toezeggingen, welke daaromtrent in de loop der laatste 
jaren zijn gedaan. Ook de voor het lopende fiscale jaar door 
het Congres beschikbaar gestelde fondsen rechtvaardigen de 
verwachting, dat hierin geen verandering zal optreden. 

Wat de wapenen betreft, welke ingevolge de nieuwe tech-
nische ontwikkelingen in de nabije toekomst aan de uitrusting 
van de Nederlandse strijdkrachten zullen moeten worden toe-
gevoegd, kan worden opgemerkt, dat door de Amerikaanse 
Administratie reeds herhaalde malen is betoogd, dat ook op 
dit gebied hulp van de zijde van de regering der Verenigde 
Staten is te verwachten. Ook het Amerikaanse Congres heeft 
zich niet tegen dit beginsel verzet, zij het dat het een aanmerke-
lijke besnoeiing heeft aangebracht in de door President Eisen-
hower totaal aangevraagde fondsen voor militaire hulp. 

Mede door deze ontwikkelingen neemt de omvang en het 
aantal van de in Europa geplaatste zgn. off-shore-contracten 
af. Van tijd tot tijd wordt Nederland niettemin in de gelegcn-
heid gesteld om offerten in te dienen voor leveringen onder 
off-shore procurement. De bedragen, welke de laatste jaren 
evenwel gemoeid zijn met contracten van deze aard met Ne-
derlandse bedrijven zijn van betrekkelijk geringe omvang. Een 
min of meer constante factor wordt echter gevormd door de 
leveringen, welke van Nederland uit plaats hebben, van levens-
middelen e.d. aan in Europa gestationeerde Amerikaanse 
strijdkrachten. 

Ten aanzien van de voorziening met onderdelen voor uit-
rustingsstukken van Amerikaanse origine, moge worden ver-
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wezen naar hetgeen terzake is vermeld op blz. 77 en 78 van 
het Jaarboek. 

Betreffende de inschakeling van Nederland bij de opbouw 
van de Duitse strijdkrachten is de Regering attent. Op verzoek 
van de betrokken diensten van het Defensie-Ministerie van de 
Bondsrepubliek zijn door Hr. Ms. Ambassade te Bonn gegevens 
verstrekt aangaande leveringsmogelijkhedcn en prijzen van een 
groot aantal militaire uitrustingsstukken. In een aantal ge-
vallen hebben deze mededelingen geleid tot rechtstreeks con-
tact tussen de betrokken Duitse diensten en Nederlandse be-
drijvcn. Gezien de grootte van de Duitse behoeften, bestaan er 
zeker mogelijkheden dat Nederland zal worden ingeschakeld, 
maar er zijn nog geen definitieve contracten van enige omvang 
afgesloten. In dit stadium acht de ondergetekende het raad-
zaam hier niet uit te weiden over de aard en het aantal van de 
uitrustingsstukken, waarvoor Nederland eventueel als leveran-
cier in aanmerking zou worden gebracht. 

Voorts wordt aandacht geschonken aan de mogelijkheid van 
samenwerking der Nederlandse en Duitse militairen organen 
ten aanzien van de logistieke voorzieningen. Gezien de zeer 
technische aard van deze problemen, moge de ondergetekende 
zich hier beperken tot de opmerking dat een goede samen-
werking op logistiek gebied zowel militaire als economische 
voordelen kan hebben, maar dat de omstandigheden van elk 
concreet geval zeer verschillend kunnen zijn en door de be-
trokken autoriteiten zorgvuldig zouden moeten worden onder-
zocht. 

Zeer veel leden hebben verklaard bepaald verontrust te zijn 
door het recente besluit van de West-Duitse regering en de 
Bondsdag om, geheel eenzijdig en zonder overleg met de part-
ners de militaire diensttijd te beperken tot 12 maanden. Ook 
de Regering heeft zich over deze ontwikkeling bezorgd ge-
maakt. De Noord-Atlantische Raad heeft aan deze aangelegen-
heid enkele afzonderlijke besprekingen gewijd. Tijdens het 
recente onderzoek van het Duitse defensieprogramma in het 
kader van de Annual Review 1956 is echter door de Minister 
van Defensie der Bondsrepubliek de stellige verzekering ge-
geven, dat de verkorting van de diensttijd als zodanig geen na-
delige invloed zal uitoefenen op het tijdschema en de omvang 
van de defensiebijdrage, aangezien, ter compensatie, in grotere 
mate dan tot nog toe was voorzien een beroep zal worden 
gedaan op vrijwilligers welke een langer verband aangaan. 

Omtrent de aard en de betekenis van de moeilijkheden, wel-
ke zijn ontstaan rondom de positie van IJsland in de N.A.V.O., 
diene het volgende. Op 28 maart van dit jaar heeft het Us-
landse parlement, het Alting, een resolutie aangenomen, waar-
in de Regering werd verzocht stappen te ondernemen voor 
een herziening van het verdrag van 1951 tussen de Verenigde 
Staten en IJsland afgesloten, dat legering van troepen van bij 
de N.A.V.O. aangesloten mogendheden op IJsland toestaat. 
In feite richtte deze resolutie zich tegen het verder verblijf 
van Amerikaanse troepen, gelegerd op een luchtmachtbasis 
bij Keflavik. 

Artikel 7 van genoemd verdrag bepaalt dat, indien niet 
binnen 6 maanden na het verzoek van een der partijen aan 
de Noord-Atlantische Raad ,,to review the continued neces-
sity for the facilities and their utilisation and to make recom-
mendations to the governments concerning continuation of 
this agreement" elk der partijen kennis kan geven van zijn 
voornemen de overeenkomst te beëindigen; een jaar na deze 
kennisgeving zal de overeenkomst dan ophouden te bestaan. 

De IJslandse regering heeft op 22 juni jl. tot de Noord-
Atlantische Raad het verzoek gericht zijn mening over het al 
of niet terugtrekken der Amerikaanse troepen uit IJsland te 
willen kenbaar maken, conform het gestelde in artikel 7, daar-
bij tevens aangevende, dat zij de periode van 6 maanden wil-
den laten ingaan op 1 augustus d.a.v. In zijn antwoord heeft 
de Raad gewezen op het grote belang van de handhaving van 
deze troepen, waarbij hij uitging van de opvatting, dat de 
wereldsituatie een eventueel terugtrekken van deze troepen 
niet kon rechtvaardigen, mede gezien de belangrijke strate-
gische ligging van IJsland. Tenslotte heeft de Raad beide 
bij het verdrag betrokken partijen aanbevolen in het licht van 

het bovenstaande te trachten door bilaterale onderhandelingen 
tot overeenstemming te komen. Nederland heeft als lid van de 
N.A.V.O. aan het opstellen van dit advies medegewerkt. 

De bilaterale besprekingen, als door de Raad bedoeld, zijn 
inmiddels begonnen. Alhoewel nog niet vooruitgelopen kan 
worden op de uitkomst dezer onderhandelingen, heeft onder-
getekende thans goede hoop dal een voor alle partijen be-
vredigende regeling zal kunnen worden gevonden. 

Het Suezkanaal en hel Midden-Oosten 

Met de nationalisatie van de Suezkanaal-maatschappij werd 
door de Egyptische regering eenzijdig zonder voorafgaand 
overleg een einde gemaakt aan een in wezen internationaal 
beheersregime over een grote internationale verkeersader, een 
regime, dat ca. 70 jaar tot volle tevredenheid van de gehele 
wereld had gefunctioneerd. De bezorgdheid welke van ver-
schillende zijden in het Voorlopig Verslag tot uiting kwam 
over deze daad van Egypte, heeft ook de Regering van meet 
af aan vervuld en deze bezorgdheid is inmiddels wel zeer gc-
rechtvaardigd gebleken. De Regering heeft dan ook reeds in 
de eerste stadia van het conflict naar vermogen getracht b;j 
te dragen tot de oplossing daarvan, onder meer door deel te 
nemen aan de beide Londensc conferenties. Sterk gevoelde zij 
de noodzaak van een samengaan der belanghebbende mogend-
heden tegenover de toenemende bedreiging van het internatio-
naal vertrouwen en stabiliteit der internationale betrekkingen. 

De Nederlandse regering heeft steeds uiterst welwillend 
gestaan tegenover het nationalisme der z.g. jonge staten, dat 
zij volledig begrijpt en waardeert. Haar streven is en blijft 
er op gericht met deze landen samen te werken in het belaim 
van hun staatkundige en economische ontwikkeling en zij 
heeft daarvan bij voortduring blijk gegeven. In het algemeen 
gesproken kunnen dan ook de Nederlandse betrekkingen met 
deze landen uitstekend worden genoemd. Het zijn slechts de 
excessen van dit nationalisme, waartegen hare bezwaren zijn 
gericht. Deze zijn te gevaarlijker omdat zij door de Sovjet-
Unie met hare satellieten stelselmatig worden aangemoedigd 
en ondersteund, waarmede zij slechts haar eigen doeleinden 
nastreefd. De wijze waarop de Sovjct-Unie in het Midden-
Oosten haar actie heeft gevoerd door aanwakkcring van een 
anti-Westers pan-Arabismc, wapenleveranties aan de Arabi-
schc staten en de ondersteuning van Egypte inzake de natio-
nalisering van het Suezkanaal, is een der hoofdoorzaken van 
het huidige grote conflict. De Regering behoeft wel niet te 
zeggen, dat zij te enen male verwerpt wat door enige leden ter 
verdediging van deze houding der Sovjet-Unie wordt aange 
voerd. 

Meer nog dan de grote belangen die Nederland als zec-
varende mogendheid bij de vrije doorvaart en een goed beheer 
van het Suezkanaal heeft, hebben deze overwegingen het be-
leid der Regering op de Londense conferenties benaald. Zij 
heeft daarbij voortdurend op de voorgrond gesteld dat op-
lossingen dienen te worden gevonden die aan de soevereiniteit 
en de nationale waardigheid van Egypte geen afbreuk doen. 
terwijl zij er tevens voor heeft gepleit de Verenigde Naties in 
deze aangelegenheid te betrekken. 

Tot de eerste Londense conferentie had de Britse regering 
de landen uitgenodigd die partij waren bij de Conventie van 
Constantinopel van 1888 betreffende de vrije doorvaart door 
het Suezkanaal. zomede een aantal andere landen, die bij deze 
vrije doorvaart in het bijzonder belang hebben en voorts Eeyp-
te. De Egyptische regering heeft helaas gemeend aan deze 
uitnodiging geen gevolg te moeten geven. Gelijk bekend heeft 
deze eerste conferentie er toe geleid, dat 18 van de dcelncmen-
de landen, waaronder ook Nederland, zich hebben uitge-
sproken voor een voorstel, dat in hoofdzaak inhield een 
nieuwe regeling bij internationale conventie van de vrije door-
vaart en daarmee samenhangende problemen, zomede de in-
stelling van een internationale beheersautoriteit over het ka-
naai. Van de deelnemende landen sloten slechts de Sovjet-
Unic, India en Indonesië zich niet bij dit voorstel aan. 
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De 18 landen hebben vervolgens de commissie-Menzies 

naar Egypte afgevaardigd om deze voorstellen aan President 
Nasser uiteen te zetten en toe te lichten. Deze besprekingen 
voerden niet tot een resultaat en het voorstel der 18 landen 
werd door President Nasser afgewezen. 

Op de tweede I.ondense conferentie, die een bijeenkomst 
was van de 18 landen, werd de hierdoor onstane situatie onder 
ogen gezien. Deze conferentie resulteerde in het voornemen 
tot oprichting van de Associatie voor gebruikers van het Suez-
kanaal (S.C.U.A.). Tot deze organisatie zijn tot dusver toege-
treden Australië, de Duitse Bondsrepubliek, Denemarken, 
Frankrijk, Iran, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, 
Noorwegen, Portugal, Spanje, Turkije, het Verenigde Konink-
rijk, de Verenigde Staten en Zweden, vertegenwoordigende ± 
90 % van de totale scheepvaart door het kanaal. De S.C.U.A. 
beoogde het onderling overleg en de samenwerking tussen de 
deelnemende landen t.a.v. de Suezkanaal-kwestie te bevorderen 
en voorts in het operationele vlak tot contact en samenwerking 
met de Egyptische autoriteiten te komen en in het algemeen de 
oplossing van het geschil tussen de regeringen langs de weg 
van vreedzame onderhandeling te bevorderen. De Egyptische 
regering heeft echter tot dusverre samenwerking met de 
S.C.U.A. afgewezen. Geleid door de boven uiteengezette ge-
dachten, heeft de Nederlandse regering zich aangesloten zo-
wel bij het voorstel der 18 landen als bij de S.C.U.A. 

Overigens moge er aan worden herinnerd, dat de Veilig-
heidsraad, nadat besprekingen in besloten kring tussen de 
Ministers van Buitenlandse Zaken van Engeland, Frankrijk, 
Egypte en de Secretaris-Generaal der V.N. tot overeenstem-
ming terzake hadden geleid, op 13 oktober jl. met algemene 
stemmen een resolutie aanvaardde, waarin een zestal beginselen 
worden geformuleerd, welke aan een regeling van de Suez-
kanaal-kwestie ten grondslag zouden moeten liggen. Het militair 
optreden van Israël, en van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
tegen Egypte schiep een nieuwe situatie. Door tussenkomst van 
de V.N. is bereikt, dat de vijandelijkheden zijn gestaakt. Het 
zal thans de taak der Verenigde Naties zijn te trachten de 
Suezkanaal-kwestie alsnog tot een bevredigende oplossing te 
brengen. Op het ogenblik valt niet te zeggen welke rol onder 
deze omstandigheden de S.C.U.A. zal kunnen spelen. 

Europese integratie; Euratom; Gemeenschappelijke Markt 

Ondergetekende kan de verzekering geven, dat de Regering 
de verschillende vormen van integratie met kracht zal bevor-
deren. De mededelingen daaromtrent door haar gedaan in de 
Regeringsverklaring, afgelegd door de Minister-President, sluiten 
op dit punt iedere twijfel uit. Evenals het vorige Kabinet zal 
het huidige de vraagstukken betreffende de Europese integratie 
onbevooroordeeld en met zin voor de werkelijkheid benaderen. 
Een niet gerechtvaardigd perfectionisme of het vasthouden aan 
„maximalistische plannen" behoeft niet te worden verwacht. 

Bij het bepalen van haar standpunt met betrekking tot de 
onderhandelingen, welke te Brussel worden gevoerd met als 
doel een tweetal verdragen respectievelijk tot instelling van een 
Gemeenschappelijke Markt en tot oprichting van een organi-
satie voor kernenergie (Euratom), baseert de Regering zich 
op het deskundigenrapport van het Intergouvernementeel 
Comité, ingesteld ter conferentie van Messina, dat zij evenals 
de andere regeringen tijdens de conferentie te Venetië als uit-
gangspunt voor deze onderhandelingen heeft aanvaard. 

Wat betreft de van verschillende zijden opgeworpen vraag 
of het deelgenootschap van Euratom al dan niet als prealabele 
voorwaarde voor de aanvaarding van de Gemeenschappelijke 
Markt mag worden gesteld, is ondergetekende van mening dat 
de gelijktijdige totstandkoming van een Gemeenschappelijke 
Markt en van Euratom ten zeerste gewenst is. De Nederlandse 
regering heeft de plannen van Euratom en een Gemeenschap-
pelijke Markt tot op heden echter niet als onverbrekelijk met 
elkaar verbonden gezien. 

Vele leden hebben gesteld, dat zij gaarne zouden zien, dat 
de positie van de Europese Commissie werd geaccentueerd en 
een geschillenregeling tussen dit orgaan en de Raad van Minis-

ters in overweging werd genomen. Wat de positie van de 
Europese Commissie aangaat, blijft de Regering ernaar streven 
deze zo sterk mogelijk te maken. Zij wil de hier aan het woord 
zijnde leden echter niet verhelen, dat naar haar indruk dit 
streven op sterke tegenstand stuit bij de partnerlanden. In hoe-
verre een geschillenregeling tussen de Europese Commissie en 
de Raad nodig zal zijn, hangt naar de mening van ondcrge-
tekende af van de toekomstige verhouding en taakverdeling 
tussen deze beide organen van de Marktgcmeenschap. Gewezen 
zij voorts op het Hof, dat hier wellicht een taak zal kunnen 
hebben. 

De vele leden die het oordeel van de Regering omtrent de 
op 20 september jl. door het zgn. „Comité Monnet" aange-
nomen resolutie wensen te vernemen, kan ondergetekende mede-
delen, dat de Regering met grote belangstelling en over het alge-
meen met instemming van de inhoud daarvan heeft kennis ge-
nomen. Zij erkent, dat het probleem van de energievoorziening 
in Europa van vitaal belang is voor de ontwikkeling van de wei-
vaart in dit werelddeel. 

Hoe kwetsbaar de Europese economie op dit gebied is, met 
name op het punt van de grondstoffenaanvoer, is door de 
recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten duidelijk in het 
daglicht gesteld. Het Euratom-project heeft hierdoor bijzon-
dere actualiteit verkregen. Het denkbeeld van het Comité 
Monnet, dat getracht moet worden Euratom op zo kort moge-
lijke termijn, liefst nog dit jaar, te realiseren, wordt dan ook 
door de Regering volledig gesteund. 

Ook de suggestie van het Comité om zonder het inwerking-
treden van Euratom af te wachten, reeds nu te onderzoeken hoe 
groot de hoeveelheid atoomenergie is, welke in West-Europa 
op korte termijn zou kunnen worden opgewekt en hoe dit zou 
kunnen geschieden, acht ondergetekende zeer juist. De voor-
zitters van de in Brussel vergaderende delegaties zijn intussen 
akkoord gegaan met de benoeming van de heren Armand, Etzel 
en Giordani, die een dergelijk onderzoek zullen gaan verrichten. 

De mening van vele andere leden, dat het te betreuren is 
dat de op 20 en 21 oktober gehouden Ministersconferentie zo 
weinig resultaat heeft opgeleverd, deelt ondergetekende volledig. 
Zulks temeer omdat, zoals deze leden terecht stellen, iedere 
vertraging in het totstandkomen van Euratom en de Gemeen-
schappelijke Markt in de gegeven politieke omstandigheden een 
gevaar is. Overigens heeft ondergetekende goede reden om aan 
te nemen, dat voor een aantal moeilijke punten, waarover te 
Parijs is gesproken, in het overleg dat tussen Bondskanselier 
Adenauer en Premier Mollet is gehouden, een oplossing kon 
worden gevonden. Wanneer het ministeriële overleg zal worden 
voortgezet is op dit ogenblik niet te zeggen. Omtrent de huidige 
stand van zaken kan het volgende worden medegedeeld. Tijdens 
de conferentie in Parijs is onder meer gesproken over het 
vraagstuk van de procedure bij de overgang van de eerste naar 
de tweede etappe, voorts over de harmonisatie van de sociale 
lasten en over het Franse verzoek om een speciale uitzonde-
ringspositie te verkrijgen met het oog op het in dat land toe-
gepaste stelsel van heffingen op de invoer van bepaalde pro-
dukten en subsidies bij de uitvoer van bepaalde produkten. 
Over het betrekken in de Gemeenschappelijke Markt van de 
overzeese rijksdelen is niet gesproken; ook is het vraagstuk 
van het al dan niet op nationaal niveau gebruik maken van 
atoomenergie voor militaire doeleinden niet aan de orde 
geweest. 

Het Nederlandse standpunt ten aanzien van het eerstge-
noemde vraagstuk van de procedure bij de overgang van de 
eerste naar de tweede etappe is, dat deze overgang in geen 
geval lange tijd mag kunnen worden tegengehouden door de 
regering van een der deelnemende landen. 

Met betrekking tot de Franse wens een aantal arbeids-
voorwaarden gedurende de eerste etappe in de deelnemende 
landen gelijk te trekken, is het Nederlandse standpunt niet 
principieel afwijzend. Hoewel de Regering meent, dat het 
gelijktrekken van lonen en sociale lasten in het algemeen geen 
voorwaarde is voor het verwezenlijken van de Gemeenschap-
pelijke Markt, is zij wel bereid om politieke redenen onder 
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zekere voorwaarden de thans van Franse zijde nader gecon-
cretiseerde wensen op dit punt te aanvaarden. 

Om dezelfde politieke redenen is zij ook bereid de door 
Frankrijk gewenste algemene uitzonderingspositie terzake van 
haar stelsel van invoerheffingen en uitvoersubsidies te aan-
vaarden, zij het onder de voorwaarde — zoals ook wordt bc-
pleit door de hier aan het woord zijnde leden — dat de tijds-
limiet voor deze speciale uitzonderingspositie wordt vastgc-
legd of dat de hantering van dit stelsel wordt gelegd op ge-
meenschapsniveau. 

Het vraagstuk van de uitbreiding van de Gemeenschappe-
lijke Markt tot de overzeese gebieden der deelnemende landen 
werd tijdens de conferentie van de Ministers van Buitenlandse 
Zaken te Venetië op 29 en 30 mei jl. door de Franse rege-
ring aan de orde gesteld. Ter conferentie werd besloten dit 
probleem op de eerstvolgende conferentie der Ministers te 
behandelen. Vooruitlopende op deze bespreking is hier te 
lande interdepartementaal een onderzoek ingesteld naar de 
economische en politieke aspecten van een eventuele uitbrei-
ding van de Gemeenschappelijke Markt tot de overzeese rijks-
delen. Indien het nodig zou blijken dat de Regering omtrent 
dit vraagstuk internationaal een standpunt bepaalt, zal uiter-
aard vooraf contact moeten worden opgenomen met de rege-
ringen van de Nederlandse Antillen en Suriname. Aan het 
voornemen deze kwestie op de conferentie te Parijs te bespre-
ken is wegens tijdgebrek geen uitvoering gegeven. Omstreeks 
medio november zijn de Franse en Belgische voorstellen terzake 
te Brussel ingediend; deze vormen thans een onderwerp van 
bestudering. Onder deze omstandigheden acht ondergetekende 
het niet mogelijk reeds thans op concrete wijze aan te geven welke 
formule hij juist acht voor de inschakeling van de overzeese ge-
biedsdelen. Overigens is hij van mening, dat er in elk geval een of 
andere regeling moet worden getroffen voor de betrekkingen tus-
sen de overzeese gebiedsdelen en de Gemeenschappelijke Markt, 
om te voorkomen, dat goederen welke zonder betaling van rech-
ten via een der deelnemende landen in het gebied van de Ge-
mcenschappelijke Markt worden ingevoerd, zonder betaling 
van rechten naar de andere landen kunnen worden doorge-
voerd. Op grond van het thans bestaande regime tussen enige 
deelnemende landen en bepaalde van hun overzeese rijks-
delen zou de mogelijkheid daartoe wellicht aanwezig zijn. 

Door vele leden werden inlichtingen verzocht aangaande 
de voortgang van de onderhandelingen te Brussel in het bij-
zonder met betrekking tot de Gemeenschappelijke Markt. 

Hieromtrent kan worden medegedeeld, dat de eerste le-
zing van het ontwerp-verdrag tot instelling van een Gemeen-
schappelijke Markt thans is voltooid. Alle delegaties hebben 
een in beginsel voorlopig standpunt ingenomen ten aanzien 
van de principiële vragen met betrekking tot de Gemeenschap-
pelijke Markt. Ondergetekende acht het niet juist in te gaan 
op het verschil van opvatting, dat ten aanzien van bepaalde 
vragen nog bestaat. Immers, het betreft hier onderhandelingen, 
gedurende welke nog slechts een voorlopig standpunt wordt 
ingenomen. Tegen openbaarmaking van de door de verschil-
lendc delegaties gehuldigde opvattingen in dit stadium zou 
door de betrokken regeringen met recht bezwaar kunnen wor-
den gemaakt. Bovendien zullen ook de hier aan het woord 
zijnde leden inzien, dat zodanige openbaarmaking het bereiken 
van overeenstemming bepaald niet zou vergemakkelijken en 
dat de onderhandelingen daardoor waarschijnlijk slechts zou-
den worden verzwaard. Met deze leden is ondergetekende van 
mening, dat het gewenst is dat van tijd tot tijd op ministerieel 
niveau politieke beslissingen worden genomen ten aanzien van 
de belangrijkste controversen, welke tijdens de onderhandelingen 
naar voren komen. Slechts op basis van dergelijke beslissingen 
kunnen de onderhandelingen te Brussel goede voortgang ma-
ken. 

Via de Sociaal-Economische Raad vindt geregeld contact 
plaats met het bedrijfsleven hier te lande. Op verzoek van de 
Regering heeft de Sociaal-Economische Raad op 6 juli jl. een 
speciale commissie voor de Europese economische integratie 
ingesteld. Deze commissie, welke in een hoog tempo werkt, 

heeft over enkele onderwerpen waardevolle adviezen aan de 
Regering uitgebracht. 

Verschillende leden hebben gevraagd naar het regerings-
slandpunt ten aanzien van de Britse plannen om te komen tot 
een vrijhandelszone. Naar aanleiding hiervan wijst ondcrge-
tekende er in de eerste plaats op, dat door de Britse regering 
nog geen definitief besluit is genomen om te trachten tot de 
instelling van een dergelijk vrijhandelsgebied te geraken. De 
thans in de O.E.E.S. ondernomen studie is een voorstudie om-
trent de modaliteiten en problemen ener zodanige vrijhandels-
zone in Europa. 

De Nederlandse regering verwelkomt de bereidheid van de 
Britse regering om tot een nauwere economische samenwerking 
te komen met de zes E.G.K.S.-landen. Zij verwelkomt deze 
bereidheid zowel om politieke als om economische redenen. 
Politiek, omdat een reëel betrekken van het Verenigd Konink-
rijk bij het Europese economische integratieproces de verbon-
denheid van het Verenigd Koninkrijk met West-Europa slechts 
verder kan versterken. Uit economisch oogpunt acht de Rege-
ring de vorming van een vrijhandelszone aantrekkelijk, aan-
gezien dit het voordeel biedt van een grotere geografische uit-
breiding van het gebied, waarbinnen het handelsverkeer vrij 
wordt gemaakt. 

Anderzijds ontveinst de Regering zich niet, dat het plan in 
de vorm waarin het voorlopig door de Britse regering ter tafel 
is gebracht, nog een aantal moeilijke vraagstukken — men 
denke b.v. aan de landbouw — bevat, waarvoor nog een op-
lossing moet worden gevonden. De Regering realiseert zich 
echter, dat het belang van het project juist door de recente 
ontwikkelingen zo groot is, dat zij alles zal doen wat in haar 
vermogen ligt om voor deze vraagstukken een bevredigende 
oplossing te helpen vinden. 

Ook met betrekking tot Euratom is ondergetekende van 
mening, dat in het huidige stadium der besprekingen geen 
gedetailleerde mededelingen kunnen worden verstrekt over de 
gang der onderhandelingen en het daarbij naar voren gebrachte 
Nederlandse standpunt. 

Inmiddels moge echter nogmaals met nadruk worden ver-
klaard. dat de Nederlandse regering zeer grote betekenis hecht 
aan het totstandkomen van Euratom, waarbij zij zich zowel 
door politieke ais door economische overwegingen laat leiden. 

In politiek opzicht ligt de betekenis van Euratom vooral in 
het feit, dat door deze organisatie een nieuwe sterke binding 
tot stand zal worden gebracht tussen de deelnemende landen, 
alsmede in de mogelijkheid om door middel van Euratom een 
doeltreffende controle op het gebruik der splijtbare stoffen uit 
te oefenen, waardoor een eventueel misbruik kan worden vcr-
hinderd. Economisch gezien is Euratom vooral van belang, 
omdat het de mogelijkheid biedt door een gemeenschappelijke 
benutting van de materiële hulpbronnen en de technische ken-
nis op kortere terrrfijn aanzienlijk grotere resultaten te bereiken 
op het terrein der kernenergie dan de betrokken staten ooit 
afzonderlijk zouden kunnen verwezenlijken. 

In verband met het hierboven genoemde politieke aspect is 
een belangrijke vraag of de leden van Euratom bevoegd zullen 
zijn de splijtbare materialen waarover zij de beschikking hebben 
te gebruiken voor research en produktie op het gebied van 
kernwapens. Hoewel daaromtrent nog geen definitieve beslis-
singen zijn genomen bestaat er thans tussen de aan de confe-
rentie te Brussel deelnemende regeringen in beginsel geen 
verschil van mening, dat de leden van Euratom hiertoe bevoegd 
zullen zijn met uitzondering van Duitsland, dat in het kader 
van de W.E.U. vrijwillig van dit recht afstand heeft gedaan. 
Eveneens bestaat er in beginsel overeenstemming over, dat de 
splijtstoffen, welke voor militair gebruik bestemd zouden wor-
den, aan de controle van Euratom onderworpen zullen zijn. 

Een tweede belangrijk probleem is de vraag of Euratom, 
zoals in het rapport-Spaak wordt voorgesteld, een aankoop-
prioriteit en distributiemonopolie van splijtbare stoffen zal 
moeten hebben. 

In politiek opzicht is deze kwestie van belang omdat de 
mogelijkheid van een doeltreffende controle hiermede ten 
nauwste samenhangt, terwijl de economische betekenis vooral 
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gelegen is in de mogelijkheid om via genoemde prioriteit en l 
monopolie een gemeenschappelijke prijs- en bcvoorradings-
politiek te voeren als ook een stabiele afzet te garanderen aan 
de produktiecentra binnen de gemeenschap. 

Ook over dit vraagstuk is nog geen definitieve overeenstem-
ming bereikt ,doch de mogelijkheid van een akkoord lijkt wel 
aanwezig in de tot nu toe door de verschillende delegaties naar 
voren gebrachte standpunten. 

Ondergetekende deelt de opvatting van vele leden, dat de 
oprichting van Euratom op geen enkele wijze het totstand-
komen van een georganiseerde samenwerking op het gebied 
der kernenergie in het kader van de O.E.E.S. en in de V.N. 
behoeft te verhinderen. De Nederlandse regering blijft dan 
ook aan de desbetreffende besprekingen een actief aandeel 
nemen. 

O.E.E.S. 
De besprekingen in de O.E.E.S. over het tariefvraagstuk 

hebben tot nu toe nog niet tot het door Nederland gewenste 
resultaat geleid. Het vraagstuk werd o.a. op ministerieel niveau 
behandeld tijdens de Raadsvergadering van de O.E.E.S. op 17, 
18 en 19 juli te Parijs naar aanleiding van het voorstel om de 
90/75 r( liberalisatieverplichting te consolideren. In januari 
1955 was nl. besloten tot deze liberalisaticvcrplichting, maar 
alleen op tijdelijke basis. Vele O.E.E.S.-landen nl. waren van 
mening, dat in velerlei opzicht van onvoldoende reciprociteit 
sprake was met betrekking tot de verplichtingen, die voor de 
bevrijding van het handelsverkeer gelden. Het ging hierbij 
onder meer om de staatshandel, tot opheffing waarvan geen 
enkele verplichting bestaat, om de exportbevorderende maat-
regelen, die soms van dien aard zijn dat zij de concurrentie-
verhoudingen vervalsen, en om de tarieven, die wanneer zij 
hoog zijn, de liberalisatie frustreren. In het voorstel, dat in 
juli jl. in de Raad op ministerieel niveau werd besproken, was 
met deze desiderata voor zover mogelijk rekening gehouden; 
o.a. waren in het voorstel de beginselen opgenomen van een 
tariefverlagingsplan voor zgn. Europese goederen. 

Tijdens de besprekingen bleek echter, dat de Britse regering 
op dat ogenblik geen automatisch tariefverlagingsplan kon aan-
vaarden. Daar vele landen de aanvaarding van de beginselen 
van een automatisch tariefverlagingsplan als noodzakelijke 
voorwaarde voor de aanvaarding van de consolidatie beschou-
wen, werd de vereiste unanimiteit met betrekking tot het con-
solidatievoorstel niet bereikt en besloot men derhalve de libe-
ralisatieverplichtingen tot 1 januari 1958 te verlengen. Wel 
werd van Engelse zijde sterk steun verleend aan het voorstel 
van de Secretaris-Generaal van de Organisatie om een onder-
zoek in te stellen naar de mogelijkheid van een associatie van 
de zes landen van de Conferentie van Brussel met de overige 
O.E.E.S.-landen in de vorm van een vrijhandelszone. Tot dit 
onderzoek werd dan ook besloten. Voor 1 januari 1957 zal 
de met dit onderzoek belaste werkgroep verslag moeten uit-
brengen, waaruit de Raad van de O.E.E.S. de conclusie zal 
moeten trekken of een dergelijke vrijhandelszone gerealiseerd 
kan worden. Er is in de besluiten van de Raad van de O.E.E.S. 
een duidelijke band gelegd tussen het automatisch tariefver-
lagingsplan en het onderzoek naar een vrijhandelszone. Dit 
blijkt uit het feit, dat men besloten heeft, indien uit boven-
genoemd onderzoek blijkt dat de instelling van een vrijhandels-
zone niet tot de mogelijkheden behoort, het automatisch tarief-
verlagingsplan opnieuw in studie te nemen om tot concrete 
voorstellen te komen. Ondergetekende is van mening, dat hoe-
wel op tariefgebied nog geen enkel feitelijk resultaat is bereikt, 
toch van een zekere voortuitgang met betrekking tot de be-
handeling van dit vraagstuk kan gesproken worden. Het is in 
ieder geval niet meer zo, dat men in de O.E.E.S. het tarief-
vraagstuk weigert te behandelen, omdat de tariefproblemen in 
het G.A.T.T. behandeld worden. De voortdurende actie van de 
lage-tarieflanden heeft tenminste dit begin van succes bereikt. 

Wat het standpunt van de Beneluxlandcn betreft ten aan-
zien van de hierboven genoemde consolidatievoorstellen, kan 
ondergetekende mededelen, dat de Beneluxlandcn het toen ter 
tafel liggende voorstel hebben gesteund op grond van de over-

! weging, dat voor die landen de zekerheid omtrent het bestaan 
van hoge liberalisaticverplichlingen van eminent belang is. 

Nopens de houding van de Britse regering ten aanzien van 
de economische samenwerking met het continent van Europa 
is de Regering van mening dat er inderdaad indicaties zijn, 
die er op wijzen, dat zich een belangrijke wijziging in de hou-
ding van de Engelse regering aan het voltrekken is. Het zou 
de Regering welkom zijn geweest, indien eerst door de zes 
E.G.K.S.-landen onderling duidelijker overeenstemming zou zijn 
bereikt over de gemeenschappelijke markt, alvorens de studie 
over de verhouding van deze zes landen met de overige 
O.E.E.S.-landen werd geëntameerd. Nu dit niet het geval is, 
zal er door de Regering naar worden gestreefd zoveel moge-
lijk verwarring, die zou kunnen voortkomen uit de gelijktij-
digheid van de besprekingen in Brussel over de gemeenschap-
pelijke markt en in Parijs over de vrijhandelszone, te voor-
komen. 

Wat de positie van Spanje in de O.E.E.S. betreft, kan 
ondergetekende mededelen, dat Spanje deelneemt aan de werk-
zaamheden van de ministeriële lundbouwcommissie in de 
O.E.E.S. Op het ogenblik wordt in de O.E.E.S. nagegaan op 
welke wijze men ook op andere gebieden tot een nauwere 
samenwerking tussen Spanje en de O.E.E.S. zou kunnen komen. 

Europese Genieenschap voor Kolen en Staal 

Ondergetekende sluit zich gaarne aan bij de door vele leden 
uitgesproken voldoening over de grote activiteit die de E.G.K.S. 
in de afgelopen periode aan de dag heeft gelegd. Dit neemt 
niet weg, dat terecht wordt gesteld, dat in de resterende tijd 
van de overgangsperiode voor een aantal problemen nog een 
bevredigende oplossing moet worden gevonden. Naar de 
mening van ondergetekende is het hier niet de plaats dieper 
in te gaan op de belangrijke vraagstukken van economische 
aard met betrekking tot de E.G.K.S. Aangezien verschillende 
van deze vraagstukken repercussies veroorzaken in het Neder-
landse economische leven, zullen deze bij de behandeling van 
de begroting van Economische Zaken ongetwijfeld ter sprake 
komen. 

Intussen kunnen de ervaringen, tot nu toe opgedaan met de 
gemeenschappelijk markt voor kolen en staal, in het bijzonder 
met het oog op de te Brussel plaatsvindende werkzaamheden 
om te konen tol een algemene gemeenschappelijke markt, niet 
hoog genoeg werden geschat. Het betoog van die leden die 
menen, dat duidelijk is gebleken dat het uiterst moeilijk is in-
tegratie te verwezenlijken op een zo beperkt gebied als kolen 
en staal, maakt ondrrgetekende gaarne tot het zijne. De Neder-
landse regering heeft echter van de aanvang af de E.G.K.S. 
steeds gezien als een eerste stap naar een meer algemene Euro-
pese integratie, waarop derhalve onvermijdelijk verdere ont-
wikkelingen moesten volgen. Dit standpunt is door de Regering 
en haar woordvoerders bij velerlei gelegenheden tot uitdruk-
king gebracht. 

Het komende jaar, waarin de overgangsperiode, die op 10 
februari 1958 verstrijkt, haar einde nadert, zal intussen van 
alle betrokkenen een belangrijke inspanning vorderen om de 
gestelde doeleinden bijtijds te verwezenlijken. Verschillende uit-
zondcringsbepalingen op de beginselen van de Gemeenschap-
pel ijke Markt zullen voor genoemde datum moeten zijn op-
geheven. 

Een eventuele herziening van het Verdrag, waartoe volgens 
artikel 96 eerst na afloop van de overgangsperiode kan worden 
overgegaan, zou ook naar het oordeel van ondergetekende 
kunnen worden aangegrepen om de mogelijkheid van een 
scherpe afbakening van de bevoegdheden van de gemeenschaps-
organen en die van de nationale regeringen te onderzoeken. 
Hij verheelt zich evenwel niet, dat dit probleem, zolang de 
Gemeenschappelijke Markt slechts een be.ierkt karakter heeft, 
waarschijnlijk nimmer tot een gehee! bevredigende oplossing 
zal kunnen worden gebracht. Eerst bij de totstandkoming van 
een algemene gemeenschappelijke markt zal terzake een meer 
afdoende oplossing kunnen worden gevonden. 

Met betrekking tot de suggestie van vele leden, aan de ver-
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dragsmateric van de E.G.K.S. ook de klassieke energiebronnen 
toe te voegen, moge ondertekende erop wijzen, dat het pro-
bleem van de coördinatie van het Europese energiebeleid door 
het Intergouvernementele Comité, ingesteld door de Confe-
rentie van Messina, in beschouwing werd genomen. In het 
Rapport-Spaak worden op dit gebied door de deskundigen 
aan de regeringen belangrijke voorstellen gedaan. Indien deze 
voorstellen tot verwezenlijking kunnen worden gebracht, /.il 
ook op dit gebied voor de Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. 
een belangrijke taak zijn weggelegd. 

Raad van Europa 

De ondergetekende sluit zich gaarne aan bij de door zeer 
vele leden tot uitdrukking gebrachte gevoelens van deelneming 
met het overlijden van de Secretaris-Generaal van de Raad 
van Europa. De heer Marchal heeft bij de uitoefening van zijn 
functie steeds een bijzonder grote toewijding aan de dag 
gelegd en werd gekenmerkt door een onvermoeibare werk-
kracht. De Regering gedenkt de grote verdiensten van de 
overledene voor de Raad van Europa met dankbaarheid. 

Ten aanzien van de door vele leden bepleite wijziging van 
het Statuut van de Raad van Europa, teneinde met name de 
positie van de Raadgevende Vergadering te herzien, merkt 
ondergetekende op, dat de Raad van Europa is opgezet als een 
Europese organisatie met het doel een nauwere band te schep-
pen tussen de leden-landen. Deze doelstelling moet worden 
bereikt door middel van een inniger samengaan op politiek 
cultureel, sociaal, economisch en elk ander gebied, met uit-
sluiting van de militaire vraagstukken. Van meet af aan werd 
daarbij het Comité van Ministers centraal gesteld. De taak van 
de Assemblee kan worden samengevat als het voorbereiden 
van en het uitdrukking geven aan de algemene Europese pu-
plieke opinie. Het belang van deze taak mag niet worden 
onderschat. 

De reeds bij het ontstaan van de Raad van Europa en ook 
later ondernomen pogingen om aan de organisatie een meer 
supranationaal karakter te geven, hebben niet tot het gewenste 
resultaat geleid. De Raad van Europa behield zijn intergouver-
nementele constructie, waardoor de leden van het Comité van 
Ministers individueel verantwoording zijn verschuldigd aan hun 
eigen nationale parlementen. Hierdoor kan de Assemblee geen 
andere dan een consultatieve functie uitoefenen, welke des-
alniettemin — het zij herhaald — belangrijk is. 

Een wijziging van het Statuut van de Raad van Europa zoals 
voorgesteld door vele leden, zou een fundamentele verandering 
betekenen van deze organisatie, welke in afwijking van de 
supranationale Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
der Zes van het zgn. Kleine Europa, een tehuis biedt voor 
vrijwel het gehele vrije democratische West-Europa. 

Er is, naar het oordeel van ondergetekende, nog geen aan-
leiding een aanzienlijke uitbreiding van het aantal leden der 
Assemblee, welke eveneens door genoemde leden wordt ge-
wenst, te bevorderen. 

Ondergetekende kan de voldoening delen van meergenoem-
de leden, dat de procedure van het sluiten van conventies reeds 
heeft geleid tot het totstandkomen van een tiental verdragen. 

Voor wat betreft de kwestie van de eventuele erkenning 
door Nederland van het individuele klachtrecht, als voorzien 
in de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens, moge 
ondergetekende aansluiten bij hetgeen zijn ambtsvoorganger te 
dien aanzien verklaarde bij de mondelinge behandeling van de 
begroting 1956 door de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
Bij die gelegenheid werd uiteengezet, dat dit een aangelegen-
heid was, welke ter beoordeling aan de nieuwe Regering zou 
moeten worden voorbehouden. De Regering zal na zorgvul-
dige overweging van dit vraagstuk haar standpunt bepalen. 
Op dit ogenblik is nog geen beslissing genomen. 

Wesl-Europese Unie 

Ondergetekende is volledig doordrongen van de belangrijke 
functie, welke door de Assemblee van de West-Europese Unie 

binnen het kader dezer organisatie kan worden vervuld. Het 
heelt hem dan ook verheugd dat vele andere leden van op-
vatting zijn, dat de verhouding tussen de Raad en de Assemblee 
inmiddels is verbeterd. Ook hij is deze mening toegedaan. Hel 
spreekt welhaast vanzelf, dat zich bij een jonge organisatie als 
de West-Europese Unie in de beginperiode spanningen kunnen 
voordoen, doch ondergetekende is van mening dat bij een goed 
begrip van de wederzijdse positie van Raad en Assemblee 
dergelijke spanningen zich in de toekomst minder zullen voor-
doen. Naar het oordeel der Regering bestaat er geen aanleiding, 
te stellen, dat men zich aan Raadszijde niet zou realiseren, dat 
de Assemblee haar rechten, neergelegd in het Verdrag en het 
door haar opgestelde Charter, onverkort wenst uit te oefenen. 
Daarnaast geldt echter hetgeen hiervoor werd opgemerkt in-
zake de verhouding tussen de Raadgevende Vergadering en 
het Comité van Ministers van de Raad van Europa, zij het. 
mutatis mutandis, mede ten aanzien van de in het Verslag 
bedoelde initiatieven ter versterking van de positie van de 
Assemblee. 

Het is bekend, dat de Regering voor de West-Europese Unie 
een bepaalde en nuttige werkkring ziet bij de uitvoering der 
Parijse Accoorden. Zij onderschrijft dan ook de mening van 
vele leden, dat het spoedig goed functioneren van de Arma-
ments Control Agency en het Standing Armamcnts Committee 
van groot belang is. Van Nederlandse zijde wordt aan het werk 
dezer organen van de West-Europese Unie grote aandacht 
besteed. Het Armaments Control Agency is met de controles 
begonnen, ook in ons land. Het Standing Armaments Com-
mittee heeft in de korte tijd van zijn bestaan reeds een groot 
aantal onderwerpen onderzocht. De meeste initiatieven om te 
geraken tot standaardisatie hebben tot dusverre gelegen op het 
gebied der wapensoorten, die reeds in de organisatie der strijd-
krachten der leden zijn opgenomen. Het feit, dat de Duitse 
strijdkrachten op korte termijn uitrustingsstukken en materieel 
zullen behoeven, vormde een aansporing tot het veelvuldig uit-
wisselen van gegevens. Feitelijke standaardisatie zal daarvan 
zeker het gevolg zijn, zelfs indien er naast het werk, dat door 
de N.A.V.O. terzake reeds is verricht, weinig ruimte zou 
blijken te zijn voor nieuwe overeenkomsten inzake standaardi-
satie. Verwacht mag worden dat het Standing Armaments 
Committee zich in de toekomst vooral mede zal richten op 
nieuw materieel, waaronder ook de gevechtsvliegtuigen en hun 
bewapening. Overigens zal de medewerking der Verenigde 
Staten, voor wat dit technisch hoog ontwikkelde en ook kost-
bare materieel betreft, reeds om financiële redenen niet kun-
nen worden gemist, hetgeen aanleiding zou kunnen zijn de be-
sprekingen niet te beperken tot de kring der W.E.U.-landen, 
maar deze te voeren in het kader van de N.A.V.O. 

Reeds uit het bovenstaande volgt, dat de ondergetekende het 
niet geheel eens kan zijn met het oordeel van vele leden, dat 
het van essentieel belang moet worden geacht dat de West-
Europese Unie als Europese groep van de N.A.V.O. als een-
heid dient op te treden. Naar de mening van ondergetekende 
zou een dergelijke blokvorming in de N.A.V.O. zeer ongewenste 
repercussies tengevolge hebben, niet alleen in Europa, waar een 
aantal Europese N.A.V.O.-mogcndheden zich buitengesloten 
zou voelen, doch ook bij de transatlantische N.A.V.O.-partners. 
Het streven van de Regering blijft er derhalve op gericht in het 
kader van de N.A.V.O. niet te komen tot het vormen van 
regionale of anderszins bepaalde groepen. 

Bovendien zou het laten uitgroeien van de West-Europese 
Unie tot een soort ondergroep van de N.A.V.O. onafwendbaar 
gaan leiden tot een zekere duplicatie van de arbeid van de 
N.A.V.O., hetgeen dient te worden voorkomen. In de gedach-
tengang van ondergetekende zal de West-Europese Unie het 
werk van de N.A.V.O. nooit mogen dupliceren, doch wel daar-
op aanvulling moeten geven, welke met name tot stand kan 
komen in het Armaments Control Agency en het Standing 
Armaments Committee. Naast deze aanvullende taak van de 
West-Europese Unie ten opzichte van de N.A.V.O. op speci-
fieke gebieden, ontleent de West-Europese Unie, zoals door 
de Regering reeds meerdere malen werd betoogd, o.m. tijdens 
de behandeling der Parijse Accoorden in de Kamer, mede haar 
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belang aan hel feit dat zij een bijzondere band schept tussen 
de continentale leden en hel Verenigd Koninkrijk. 

Benelux 

Het afgelopen jaar heelt zich vooral gekenmerkt door de 
vorderingen, v\elke zijn gemaakt op het gebied van de ge-
mccnschappclijke handelspolitiek. In dit verband verdient ver-
melding dat het Protocol inzake de handelspolitiek op 18 
augustus jl. in werking is getreden. Op die datum is derhalve 
de in artikel 3 van dat Protocol bedoelde termijn van twee 
jaar gaan lopen, waarbinnen de gemeenschappelijke handels-
politiek moet zijn verwezenlijkt. Reeds vóór de inwerkingtre-
ding van het Protocol echter was, door de beslissingen van 
het Benclux-Ministcrscomité, de gemeenschappelijke handels-
politiek verwezenlijkt voor wat betreft de niet aan kwantita-
tievc beperkingen onderworpen in- en uitvoer. Tevens werd 
de grondslag gelegd voor de totstandkoming van gemeenschap-
pelijke handelsakkoorden niet derde landen. Een Benelux-de-
legatie onder voorzitterschap van de plv. Directeur-Generaal 
voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen voert op dit 
ogenblik de eerste handelsbesprekingen met een derde land en 
wel met Denemarken. Handelsbesprekingen in Benelux-ver-
band met verschillende andere landen worden thans voorbc-
reid en zullen in de komende periode achtereenvolgens plaats 
vinden. 

De harmonisatie der landbouwpolitiek is nog niet in die 
mate voortgeschreden, dat het thans reeds mogelijk zou zijn 
op spectaculaire resultaten te wijzen. Het begin van de periode 
van zeven jaar, waarbinnen deze harmonisatie dient te zijn 
verwezenlijkt, is voornamelijk besteed aan een grondige be-
studering van de factoren, die de Belgische en Nederlandse 
landbouw doen divergeren. Thans kunnen op grond van de ge-
maakte analyses de mogelijkheden worden onderzocht om aan 
de produkten van de landbouw de vrije circulatie te verzekeren. 

Op het gebied van belastingen en accijnzen zijn inderdaad 
weinig vorderingen gemaakt gedurende de afgelopen periode 
Toch kan hier worden gewezen op de beide verdragen van 5 
september 1952, respectievelijk nopens de samenwerking op 
het stuk van de douane en van accijnzen en inzake de invordc-
ring van belastingschulden, waarvan het eerste op 1 juli jl. 
in werking is getreden en het tweede op 8 november jl. 

De Benelux heeft tot dusverre weinig aandacht besteed aan 
de harmonisatie op verkeersgebied. In het afgelopen jaar is 
echter het probleem van het beroepsvervoer over de weg in de 
Benelux in studie genomen. 

Naast de hierboven geschetste problematiek staat de voor-
bereiding van het Verdrag voor een Economische Unie. De 
ondergetekende sluit zich gaarne aan bij de mening van vele 
leden, dat de tijd gekomen is voor de sluiting van een dcrgc-
lijk verdrag. Inderdaad zal totstandkoming van dat verdrag 
niet alle vraagstukken oplossen. Afgezien van de door deze 
leden aangeduide voordelen van technische en psychologische 
aard. die hij geenszins wil onderschatten, meent ondergeteken-
de, dat het primaire belang van een Unieverdrag erin geleden 
is, dat daarin niet alleen de tot dusver bereikte samenwerking 
wordt geconsolideerd doch tevens de in de toekomst te volgen 
weg kan worden aangegeven. Dit laatste met name voor de 
landbouwsector door de opneming in het. uit de aard der zaak 
tijdelijke, overgangsregiem van de uitzonderingen op het vrije 
goederenverkeer, vervat in de landbouwprotocollen. 

Met betrekking tot de drie waterwegenproblemcn, behan-
deld in het in 1954 verschenen advies Steenberghe — van 
Cauweleart, is terstond na de vorming van het nieuwe Kabi-
net contact opgenomen tussen de Nederlandse en Belgische 
regeringen. Het overleg zal binnenkort worden voortgezet. 

Bij de voorgaande gedachtenwisseling heeft de Belgische 
regering medegedeeld, dat zij niet met zekerheid kon vast-
stcllen, welke de gevolgen van de Deltawerken zouden zijn 
voor de bestaande vaarweg door de tussenwateren. Onder deze 
omstandigheden gaf zij er de voorkeur aan, zich in het huidige 
stadium niet uit te spreken over de voorstellen van de heren 

Steenberghe en Van Cauwelaert inzake een nieuwe Rijn-
Schclde-vcrbinding. 

Van Nederlandse zijde is erop gewezen, dat de ontwikkeling 
van westelijk Noordbrabant technische voorzieningen op korte 
termijn vereist. Met het oog daarop is het noodzakelijk dat de 
Belgische regering een definitieve uitspraak doet, opdat ook de 
Nederlandse regering haar standpunt kan bepalen. Indien België 
zich voor het ogenblik niet zou uitspreken over de voorstellen 
Steenberghe—Van Cauwelaert, zou later bezwaarlijk op deze 
voorstellen een beroep kunnen worden gedaan, daar de feitelijke 
situatie in Noordbrabant tegen die tijd waarschijnlijk zo in-
grijpend gewijzigd zou zijn, dat de grondslag van die voor-
stellen zou zijn vervallen. 

De Frans-Duits-Luxemburgse besprekingen over de Moezel-
kanalisatie werden op 27 oktober j.1. afgesloten met de onder-
tekening van een overeenkomst tussen deze drie landen, alsmede 
van een protocol tussen Luxemburg en Frankrijk. 

Bij de eerstgenoemde overeenkomst wordt een Moezelmaat-
schappij in het leven geroepen, met zetel gevestigd te Trier en 
met een kapitaal van 102 000 000 DM. Van dit kapitaal draagt 
Frankrijk 50 000 000 DM bij, Duitsland hetzelfde bedrag en 
Luxemburg eetr bedrag van 2 000 000 DM. Deze maatschappij 
zal zich belasten met de financiering van de aanleg en de exploi-
tatic van het kanaal. De aanlegkosten worden geraamd op 
370 000 000 DM, waarvan 248 000 000 DM voor Franse reke-
ning komen, 120 000 000 DM voor Duitse en 200 000 000 DM 
voor Luxemburgse rekening. 

Een Moezelcommissie, waarin ieder der genoemde landen 
met twee leden is vertegenwoordigd, heeft onder meer bevoegd-
heden t.a.v. het scheepvaartregime en de kanaalrechten. 

België heeft, als partner van Luxemburg in de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie, aan de besprekingen over de 
Moezelkanalisalie deelgenomen als waarnemer. Zij heeft even-
wel niet de hierboven genoemde overeenkomsten medeonder-
tekend. Van een Frans-Belgische overeenkomst betreffende 
zekere Franse garanties ten behoeve van het schecpvaartver-
keer op Antwerpen is de Regering niets bekend. 

De overeenkomst nopens de instelling van een Raadgevende 
Interparlementaire Bencluxraad is op 9 september 1956 in 
werking getreden. Dientengevolge kunnen de Staten-Generaal 
thans overgaan tot het aanwijzen van de Nederlandse leden 
van deze Raad. 

De ondergetekende zou het zeer toejuichen indien de Raad 
spoedig bijeen zou kunnen komen. Over de wijze, waarop 
de Raad voor de eerste maal bijeen zal worden geroepen, is 
contact opgenomen met de beide andere betrokken regeringen. 
Daarbij wordt tevens nagegaan, in hoeverre de drie regerin-
gen reeds voor de eerste vergadering van de Raad een gezamen-
lijk jaarverslag zouden kunnen uitbrengen overeenkomstig de 
bepaling van artikel 4, lid 1, van de hiervoor genoemde Over-
eenkomst. 

Gelijk reeds bij vorige gelegenheden werd te kennen gegeven, 
is ondergetekende zich bewust van de wenselijkheid, dat de 
drie regeringen vooroverleg plegen met de Raad terzake van 
de tussen hen te sluiten overeenkomsten. Ondergetekende zal 
zijnerzijds bevorderen, dat zulks zoveel mogelijk zal plaats 
vinden. 

Verenigde Staten van Amerika 

Ondergetekende deelt ten volle de door zeer vele leden tot 
uiting gebrachte ernstige teleurstelling over de houding van de 
Amerikaanse regering inzake het sluiten van een luchtvaart-
verdrag met Nederland, aan welke teleurstelling ook in de 
Troonrede uiting is gegeven. Evenals deze leden acht hij de 
houding van de Amerikaanse regering in strijd met de door de 
Amerikanen zo hoog geprezen politiek van vrije uitwisseling 
van goederen en diensten. 

De onderhandelingen worden echter voortgezet en de Re-
gering blijft vertrouwen, dat het alsnog zal gelukken een be-
vredigende luchtvaartovercenkomst met de Verenigde Staten 
af te sluiten. Zij hoopt daarover te gelegener tijd, wellicht bij 
de behandeling van het wetsontwerp tot goedkeuring van het 
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met de Verenigde Staten gesloten vriendschapsverdrag, nadere 
mededelingen te kunnen doen. 

Duitsland 
Zoals reeds in de Regeringsverklaring tot uitdrukking is 

gekomen, hoopt de Regering, dat de nog hangende geschillen 
met de Bondsrepubliek Duitsland tot een bevredigende op-
lossing kunnen worden gebracht. In dit verband is het ver-
heugend, dat als gevolg van het bezoek van Bondsminister 
Von Brentano onlangs het Steenkolen en Kredietverdrag (Stb. 
1921, 31) bij notawisscling weer van toepassing kon worden 
verklaard. Besprekingen in een gemengde Duits-Nederlandsc 
Commissie zijn aangevangen om de praktische uitvoering van 
dit verdrag te regelen. Ook ten aanzien van de kwestie der 
grenslanderijen zijn besprekingen gaande met het doel, om 
voor deze aangelegenheid binnen de grenzen van het moge-
lijke een oplossing te vinden. Voorts werd een luchtvaartovcr-
eenkomst met de Bondsrepubliek gesloten. 

Ondergetekende kan zich verenigen met de door vele leden 
gemaakte opmerkingen, dat de op 24 september jl. tussen 
België en de Bondsrepubliek Duitsland tot stand gekomen 
overeenkomst niet kan gelden als precedent voor een defini-
tieve regeling der nog uitstaande bilaterale Nederlands-Duitse 
geschillen en dat de problemen tussen België en Duitsland 
anders en minder moeilijk waren dan die, welke tussen Neder-
land en Duitsland bestaan. Ondergetekende beraadt zich nog 
over de wijze, waarop de overige, nog openstaande problemen, 
waaronder het in het voorlopig verslag vermelde Ecms-Dol-
lard-vraagstuk, tot oplossing kunnen worden gebracht. Hierbij 
mag niet uit het oog worden verloren, dat niet alle problemen 
zuiver bilateraal tot een definitieve oplossing zijn te brengen. 
Herinnerd zij hierbij aan de verplichtingen ingevolge de Parijse 
Herstelbetalingsovereenkomst (Sth. J 189). 

Ondergetekende acht de oplossing van het vraagstuk der 
Duitse buitenlandse schulden van urgente aard. Sedert de be-
antwoording van de door het toenmalige lid der Kamer, de 
Heer Hofstra, gestelde vragen (vide Aanhangsel tot het verslag 
van de Handelingen der Tweede Kamer, deel 1, zitting 1955 
—1956, blz. 49) is nog steeds geen reactie van de Duitse Bonds-
regering op het laatste Nederlandse voorstel ontvangen. Met 
zijn ambtgenoot van Financiën blijft ondergetekende streven 
naar een bevredigende oplossing van dit probleem. 

Ondergetekende betreurt het te moeten mededelen, dat er 
nog steeds geen aanwijzingen zijn, dat de Bondsregering haar 
standpunt met betrekking tot de vaart on de binnen-Duitse 
Rijn heeft gewijzigd. De Regering is in de laatste tijd nog ver-
sterkt in haar zienswijze, dat de houding der Bondsregering in 
het licht van de Akte van Mannheim juridisch onjuist is te 
achten. 

Ten aanzien van de zogenaamde Duitse renten moge onder-
getekende opmerken, dat de in ontwerp gereed zijnde overeen-
komsten terzake thans op korte termijn zullen kunnen worden 
gesloten. De vertraging in de afdoening van deze aangelegen-
heid vond haar oorzaak in een verschil van mening, dat niet 
van dien aard was, dat dit tijdens het bezoek van Bondsminister 
Von Brentano tot een oplossing kon worden gebracht. Het 
betrof hier nl. de vraag, op welke wijze het Land Berlijn 
formeel mede in het verdrag inzake de sociale verzekeringen 
(Trbl. 1951, 57) en de daarbij behorende vierde en vijfde 
aanvullende overeenkomsten zou kunnen worden begrepen. 
Op dit punt is thans volledige overeenstemming bereikt. 

Ondergetekende kan de zienswijze van enige leden die hun 
bijzondere verontrusting uitspraken over de huidige ontwikke-
ling in West-Duitsland niet delen. De opmerkingen van de 
overige leden dienaangaande kan hij volledig onderschrijven. 

Geloofsvervolgingen 
Ondergetekende sluit zich geheel aan bij de scherpe afkeu-

ring, welke door vele leden werd uitgesproken over elke ge-
loofsvervolging. De Regering heeft bij herhaling te kennen ge-
geven, dat zij inbreuken op de vrijheid van geloof en eredienst 
en intolerantie, waar dan ook, veroordeelt. 

De Regering heeft destijds zonder succes de mogelijkheden 
onderzocht van een multilaterale actie, zodat van een zodanige 
actie moest worden afgezien. 

Gezantschap bij de Paus 

Ondergetekende kan het bezwaar van enige leden tegen de 
posten, betrekking hebbende op het Gezantschap bij de Hei-
lige Stoel, niet delen en hij meent er zich van te mogen ont-
houden om in een herhaling te treden van hetgeen daaromtrent 
bij vroegere begrotingsbehandelingen is opgemerkt. 

Vergemakkelijking van het reizigersverkeer 

Naar aanleiding van het door vele leden gevoerde pleidooi 
voor vergemakkelijking van het reizigersverkeer zowel door 
afschaffing van de visumplicht, als door erkenning van andere 
reisdocumenten dan het paspoort, moge ondergetekende t.a.v. 
het eerste aspect opmerken, dat Nederland met alle landen, 
aangesloten bij de Raad van Europa het visum heeft afge-
schaft op basis van reciprociteit. Hetzelfde geldt met betrek-
king tot het verkeer met Finland, Portugal en Zwitserland. 
De Regering acht, overeenkomstig de zienswijze van andere 
leden, de tijd nog niet gekomen om tot afschaffing van het 
visum over te gaan t.a.v. de Oost-Europese landen. Ook Duits-
land en Zwitserland zijn hiertoe, voor zover ondergetekende 
bekend, niet overgegaan. Voor wat betreft de landen buiten 
Europa is het streven van de Regering erop gericht waar 
mogelijk regelingen te treffen die de visumplicht beperken of 
opheffen. Zo kunnen de onderdanen van Australië, Brazilië, 
Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Pakistan, de Unie van Zuid-
Afrika en de Verenigde Staten van Amerika hier te lande 
zonder visum binnenkomen. 

Tenslotte zij nog vermeld, dat tussen de Benelux-landen een 
regeling is getroffen krachtens welke binnen deze landen ge-
vestigde vluchtelingen, die in het bezit zijn van een vluchtclin-
genpaspoort. zijn vrijgesteld van visumplicht, indien zij korte 
lijd willen verblijven op het gebied van een van de andere 
Benelux-partners. De Nederlandse regering is bereid deze faci-
liteit geleidelijk uit te breiden: daartoe strekkende onderhan-
delingen tussen de Beneluxlanden en Frankrijk verkeren in 
een vergevorderd stadium. 

Voor wat betreft de erkenning van andere reisdocumenten 
dan het paspoort is de Regering van oordeel, dat liberalisatie 
van het reizigersverkeer beter wordt bevorderd door intcr-
nalionale aanvaarding van één reisdocument, waartoe het pas-
poort zich het beste leent, dan door de erkenning van een 
grote verscheidenheid van reisdocumenten hetgeen vertragend 
werkt bij de grenscontrole. De Regering heeft daarom bij de 
Raad van Europa een voorstel aanhangig gemaakt tot invoc-
ring van een, zo mogelijk uniform paspoort door de landen 
aangesloten bij de Raad van Europa. Hiertegenover zouden 
andere thans bestaande reisdocumenten zoveel mogelijk moe-
len vervallen en althans geen nieuwe documenten als reis-
papier moeten worden erkend. Dit voorstel heeft echter over 
het algemeen bij de betrokken regeringen geen gunstig onthaal 
gevonden. In verband hiermede is de Nederlandse regering 
alsnog bereid met andere landen in overleg te treden over de 
toelating van hun onderdanen op vertoon van een identiteits-
papicr. De ten deze door de regeringen van België en Luxem-
burg gevolgde richtlijnen zijn ondergetekende niet in bijzoiv 
derheden bekend, maar hij heeft de indruk, dat deze regerin-
gen bereid zijn de identiteitskaarten door de andere regerin-
gen, aangesloten bij de Raad van Europa, uitgegeven aan hun 
onderdanen, als reisdocument te erkennen. Het is ondergete-
kende bekend dat zijn ambtgenoot van Justitie aan de grens-
bewakingsautoriteiten reeds geruime tijd geleden opdracht 
heeft gegeven in bepaalde gevallen soepelheid te betrachten 
t.a.v. reizigers, die te goeder trouw op vertoon van een iden-
titcitskaart toelating tot Nederland verzoeken; hieronder vallen 
uiteraard in de eerste plaats personen in officiële functie. De 
Minister van Justitie heeft voorts enige maanden geleden bij 
wijze van proef aan een aantal grensposten grotere armslag 
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gegeven: deze proef kan als geslaagd worden beschouwd en de 
getroffen maatregel zal binnenkort worden uitgebreid. 

Ondergetekende moge in dit verband tenslotte herhalen wat 
zijn ambtsvoorgangers vorige jaren reeds enige malen hebben 
verklaard, nl. dat de afgifte van paspoorten geschiedt volgens 
vaststaande criteria welke op alle aanvragers van toepassing 
zijn en dat deze criteria geen betrekking hebben op politieke 
gezindheid. 

Verhouding tot Indonesië 

Zeer vele leden hebben aandacht geschonken aan het vraag-
stuk van de beleidsbepaling in algemene zin ten opzichte van 
de Republiek Indonesië. 

De Regering heelt evenzeer de behoefte gevoeld aan een 
grondige herbeschouwing van de Nederlands-Indonesische ver-
houding teneinde te geraken tot een duidelijke bepaling van 
het Regeringsstandpunt ten opzichte van de huidige situatie 
en van de toekomstige ontwikkeling. Overweging daarvan 
heeft de Regering tot bepaalde conclusies geleid, waarnaar zij 
zich zal richten bij de bepaling van haar beleid zolang de om-
standighcden zich niet wijzigen. 

De eenzijdige opzegging door Indonesië van alle ter R.T.C. 
gesloten overeenkomsten heeft ingrijpende gevolgen voor de 
feitelijke betrekkingen van Nederland tot dat land. Het stand-
punt der Regering is onveranderd, dat zij het unilaterale optre-
den van de Indonesische regering afkeurt en dal zij de een-
zijdige vervallen-verklaring van alle R.T.C."Overeenkomsten niet 
kan aanvaarden, aangezien het negeren van internationaalrech-
telijke normen en het willekeurig annuleren van geldende over-
eenkomsten ieder normaal rechtsverkeer tussen staten onmoge-
lijk maken. Dit wil echter niet zeggen, dat de Regering onver-
kort zou vasthouden aan een eis om alle in 1949 gesloten over-
eenkomsten weer tot feitelijke gelding te brengen. 

Reeds op 10 augustus 1954 is door Nederland en Indonesië 
een protocol ondertekend met briefwisseling, welke o.m. voor-
zagen in de opheffing van het Uniestatuut en andere door ln-
donesië als ongewenst gevoelde overeenkomsten. Het zou irreëel 
zijn, indien de Regering thans zou willen vasthouden aan een 
verdragsverhouding welke zij toen reeds voor ingrijpende wij-
ziging rijp achtte. Daarom ook is zij er in mei van dit jaar toe 
overgegaan in antwoord op een van Indonesische zijde gedaan 
voorstel haar bcreidverklaring uit te spreken om de diploma-
tieke betrekkingen tussen beide landen te doen onderhouden 
door ambassades. Dit door een Indonesische regering zelve te-
voren gedane voorstel werd echter, toen Nederland het aan-
vaardde, weer geloochend. De ondergetekende vermeldt dit als 
voorbeeld van de moeilijkheden waarmede wij op het ogenblik 
in onze betrekkingen met Indonesië te kampen hebben. 

Van Indonesische zijde is sindsdien voortgegaan met het ver-
breken van bestaande rechtsverhoudingen. Begin augustus jl. 
werden de bestaande schulden geannuleerd, omtrent welke 
aangelegenheid de Regering de Staten-Generaal volledig heeft 
ingelicht. Voorts wordt in politieke kringen in Indonesië voort-
durend aangedrongen op verdere maatregelen om ,,inhoud te 
geven" aan de opzegging der R.T.C."Overeenkomsten. 

Indonesië heeft aldus door unilateraal optreden de weg ge-
forceerd tot het ontstaan van een vacuüm in de Nederlands-
Indonesische verhouding, waarbij men streeft naar terugkeer 
tot de revolutionaire benadering van die verhouding, zoals 
deze voortvloeide uit de proclamatie van de Republiek Indo-
nesia in augustus 1945. Daarbij doen Indonesische autoriteiten 
het voorkomen — ook ten aanhore van derde landen — dat 
zij goede betrekkingen met Nederland wensen, en stellen, dat 
het initiatief daartoe van Nederland moet uitgaan. 

Echter laat de Indonesische regering er geen twijfel aan be-
staan, dat het vestigen van goede betrekkingen met Nederland 
alleen mogelijk zou zijn, indien Nederland bereid zou zijn de 
gepretenteerde Indonesische soevereiniteit over Nederlands 
Nieuw-Guinea te erkennen en overigens alle daden, welke de 
Indonesische overheid ten detrimente van Nederlanders en Ne-
derlandse belangen neemt, critiekloos te aanvaarden. 

De Regeling blijft daartegenover van oordeel, dat indien de 
Indonesische politiek niet langer zo uitgesproken zou worden 
beheerst door revolutionaire inzichten, het onderhouden van 
goede betrekkingen tussen Nederland en Indonesië mogelijk zou 
zijn, aangezien de beletselen van staatkundige aard reeds in 
1954 hadden kunnen worden opgeruimd, en het tussen deze 
landen bestaande verschil van mening over de status van Ne-
derlands Nieuw-Guinea geen onoverkomelijk beletsel zou be-
hocven te zijn voor de verbetering der betrekkingen. 

Ondergetekende wil hier echter wel duidelijk verklaren dat 
de betrekkingen tussen beide landen in sterke mate zijn vcrgif-
ligd door de schijnprocessen, waarvan Nederlanders hel slacht-
offer zijn. Nederland kan zich hierbij onder geen voorwaarde 
neerleggen en zal hiervoor langs geëigende kanalen en door de 
publiciteitsorganen zo veel mogelijk de aandacht van de wereld 
blijven vragen. 

Sedert de in Indonesië gehouden algemene verkiezingen is 
het radicalisme, althans voorzover de verhouding tot Neder-
iand betreft, doorslaggevend geworden. Ondergetekende acht 
het dan ook onjuist er op te speculeren, dat de voortzetting 
van de Indonesische onbuigzame politiek ten opzichte van 
Nederland nog principiële tegenstand van enige betekenis zou 
ontmoeten van de zijde van bepaalde invloedrijke politieke 
groeperingen in Indonesië. 

In het kader van de bovenomschreven constellatie ziet de 
Regering voor het ogenblik geen plaats voor een initiatief van 
Nederlandse kant dat tot een algemene verbetering der bc-
trekkingen zou kunnen leiden. Voor de Regering ligt het 
zwaartepunt van haar beleid ten opzichte van Indonesië thans 
bij de uitvoering van haar taak om binnen het kader der ge-
geven mogelijkheden voor de belangen van ons land op te 
komen en een zo groot mogelijke mate van bescherming te 
verlenen aan de persoonlijke en zakelijke belangen van Nedcr-
landers die in Indonesië zijn gevestigd of daar belangen heb-
ben. Een ingrijpende wijziging in de verhoudingen acht de Re-
gering slechts mogelijk, indien verantwoordelijke Indonesische 
gezagsdragers hun houding zouden willen herzien. Het be-
hoeft geen betoog, dat de Regering een dergelijke heroriën-
tering van het beleid van de Indonesische regering mt vreugde 
zou begroeten. 

Vele leden stelden de vraag welke invloed de eenzijdige op-
zegging van de RT.C.-akkoorden heeft op de rcchtsverhou-
ding tussen Nederland en Indonesië. In aanvulling op het ter-
zake hierboven reeds gestelde, wordt opgemerkt, dat het uni-
latcrale Indonesische optreden weliswaar in de rechtsverhou-
ding geen wijziging heeft gebracht, doch een feitelijke situatie 
heeft geschapen, welke niet kan worden genegeerd. Immers het 
doen leven van een rechtsverhouding tussen staten vereist de 
vrijwillige medewerking van betrokken partijen. Hierboven is 
reeds uiteengezet, waarom ondergetekende van oordeel is, 
dat voorshands zodanige medewerking van Indonesische zijde 
niet is te verwachten. 

Vele leden hebben de vraag gesteld of de jongste ontwikke-
lingen in de verhouding tussen Nederland en Indonesië niet 
belrokken behoren te worden in een beraad tussen de Weste-
lijke mogendheden. Ondergetekende deelt de opvatting van 
deze leden, dat de handelwijze van de Indonesische regering 
niet meer kan worden beschouwd louter in het kader van de 
beperkte verhouding tussen de twee landen onderling. Meer 
dan eens is dan ook in West-Europees verband het onderwerp 
ter sprake gebracht. Ondergetekende gaf van deze opvatting 
voorts reeds eerder in het openbaar blijk. Ook hier kan worden 
gesteld, dat de Nederlandse regering zich ten opzichte van 
het vraagstuk van de verhoudingen tussen de Westelijke mo-
gendheden en de jonge Aziatische staten door de wens laat 
leiden tot klare, reële verhoudingen te geraken. De meerbe-
doelde leden, die hierop aandrongen, zullen zich echter even-
als ondergetekende ervan bewust zijn, dat het zoeken naar 
een reële, aanvaardbare basis van waaruit de verhoudingen 
opnieuw kunnen worden bezien en opgebouwd, niet eenzijdig 
door de Westelijke mogendheden kan geschieden, doch dat 
daartoe de oprechte, goede wil van alle betrokken staten on-
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ontbeerlijk is. Ondergetekende zou in dit verband echter wi!-
len opmerken, dat het appel op het internationale rechtsge-
vocl en het aandringen op steun voor de handhaving van het 
principe der eerbiediging van gesloten verdragen, als een pijler 
van de internationale rechtsorde, zich naar zijn mening niet 
moeten en niet behoeven te beperken tot de Westelijke lan-
den. Hij heelt zich door deze overtuiging ook laten leiden 
bij het ontplooien der Nederlandse diplomatieke activiteiten 
naar aanleiding van de door Indonesië ten opzichte van Ne-
derland begane rechtsschendingen. Ook buiten de kring der 
Westelijke landen wordt immers besef voor de essentiële be-
tekenis van de eerbiediging van algemeen aanvaarde interna-
tionale normen gevonden. 

Ondergetekende is van oordeel, dat de voortzetting van de 
diplomatieke activiteit op een breed front, met verschaffing van 
voorlichting omtrent de feiten, de meest aangewezen weg is 
voor het kweken van begrip voor het Nederlandse standpunt 
met betrekking tot de Nederlands-Indonesische verhouding. 
Ten onrechte ziet men in Indonesië deze Nederlandse activiteit 
als een poging Indonesië tegenover de wereld zwart te maken. 
De Regering bedoelt met de benadering van andere mogend-
heden uitsluitend te bewerken, dat de Indonesische regering zich 
zal gaan realiseren, dat haar optreden tegenover Nederland ook 
naar het oordeel van derde landen niet in overeenstemming is 
met internationale normen en opvattingen van goede trouw. 

De van Indonesische zijde wel geponeerde stelling dat Ne-
derland gaarne zou zien, dat het Indonesië slecht zou gaan, is 
even onwaar als zinloos. In de eerste plaats heeft Nederland 
zich met daden een overtuigend voorstander getoond van de 
opvatting, dat de hulp aan de opbouw der in ontwikkeling 
achtergebleven landen een wereldbelang is. terwijl in de tweede 
plaats het mede een Nederlands belang is, dat Indonesië zich 
zo snel mogelijk ontwikkelt tot een welvarend land. 

De vraag of (en zo ja, in welke mate) van Nederlandse 
zijde moet worden deelgenomen aan discussies in de Alge-
mene Vergadering der Verenigde Naties betreffende Neder-
lands Nieuw-Guinea, zou de ondergetekende op dit ogenblik 
nog niet willen beantwoorden. Met inachtneming van het thans 
nog niet overzienbare geheel der relevante factoren zal de ge-
dragslijn worden vastgesteld, welke de Nederlandse delegatie 
bij de Verenigde Naties te dezen aanzien zal volgen; daarbij 
kan de Kamer zich verzekerd houden van de onwrikbaarheid 
van het Nederlandse standpunt inzake de soevereiniteit over 
Nederlands Nieuw-Guinea. Ook de Regering is van oordeel, dat 
Nederland alleen verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van 
dit gebied. 

Met betrekking tot de vraag of er stappen bij de Verenigde 
Naties zijn gedaan betreffende de in Indonesië tegen Neder-
landers gevoerde processen, hoopt de ondergetekende monde-
ling nadere mededelingen te kunnen doen. 

Op blz. 15 (rechterkolom, laatste alinea) van de Memorie 
van Antwoord betreffende Hoofdstuk III der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1956, alsook in de rede van ondergeteken-
de, gehouden op 22 december 1955 {Handelingen II, blz. 567) 
werd uiteengezet waarom geen enkel belang zou worden ge-
diend met een poging van Nederlandse zijde om de kwestie 
der Zuid-Molukken internationaal aan de orde te stellen. Het 
bij deze uiteenzetting van Regeringszijde ingenomen stand-
punt is niet gewijzigd, ook niet voor wat betreft de niet-
erkenning van de Republiek der Zuid-Molukken. 

De Regering deelt de opvatting van de vele leden die t.a.v. 
Nederlands Nieuw-Guinea nauw contact en samenwerking met 
Australië wenselijk achten. Zij stelt er prijs op nogmaals te ver-
klaren, dat met Australië inderdaad een zeer nauwe en harte-
lijke samenwerking bestaat. Zoals bij verschillende vorige ge-
legenheden reeds werd verklaard, vindt deze samenwerking 
zowel plaats inzake internationaal-politieke aangelegenheden 
met betrekking tot Nieuw-Guinea, als in voorkomende gevallen 
op bestuursterrein in Nieuw-Guinea. Zowel door de Austra-
lische regering als van de zijde van het Australische parlement 
is het belang van deze samenwerking bij herhaling en bij voort-
during onderstreept. 

Ondergetekende acht hel verwijt van enige leden dat de 
houding van de Regering tegenover Indonesië star en korl-
zichtig zou zijn, on grond van het hierboven uiteengezette, 
ongegrond en misplaatst. Nimmer heeft de Nederlandse re-
gering er ook maar over gedacht de Indonesische soevereini-
teit niet volledig te erkennen en zij heeft daarnaar steeds ge-
handeld. Wat Nieuw-Guinea betreft, is het juist Indonesië 
dat de Nederlandse soevereiniteit over dat gebied betwist. Zo-
als reeds boven gezegd, is de Regering niet bereid die status 
discutabel te stellen. De ondergetekende ziet niet in, wat er 
..koloniaal" is aan verzet tegen eenzijdige verbreking van 
geldende overeenkomsten. 

Bij de hulde en dank welke op enige na alle leden hebben 
gebracht aan Mevrouw Bouman wil ondergetekende zich ook 
ie de/er plaatse nogmaals van harte aansluiten. 

Sociale aangelegenheden Indonesië 

Garantiewetten. Met betrekking tot de vraag om inlichtingen 
over de stand van zaken ten aanzien van de afdoening van de 
aanvragen, voortkomende uit de herziening van deze wetten, 
meent ondergetekende te moeten opmerken dat hel, zonder 
nadere precisering van de aard der verzoeken, moeilijk is deze 
vraag te beantwoorden, omdat dergelijke aanvragen betrekking 
kunnen hebben op een grote verscheidenheid van onderwerpen. 
Wellicht doelt deze vraag op de verzoeken tot herziening van de 
ambtelijke positie, op de voet van artikel 1, I, c der herziene 
Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië. Verzoe-
ken van die aard immers werden in een groot aantal ontvan-
gen, terwijl met hun al of niet inwilliging zeer grote belangen 
van de rekwestranten kunnen zijn gemoeid. Van de tot dusver 
ingekomen ruim 400 verzoekschriften om gelijkstelling op de 
voet van genoemd artikel 1, I, c, zijn inmiddels 163 verzoek-
schriften definitief afgehandeld. Van deze 163 gevallen zijn 81 
verzoeken toegewezen en 82 verzoeken afgewezen. Bij de Ga-
rantiewetcommissie zijn nog 140 gevallen in behandeling, ter-
wijl 71 gevallen bij dit Ministerie nog in nabehandeling zijn 
voor overleg met het Ministerie van Financiën en/of voor een 
alsnog in te stellen geneeskundig onderzoek. Ten aanzien van 
circa 30 verzoeken worden nog gegevens verzameld, na ont-
vangst waarvan ook deze verzoeken aan de Garantiewetcom-
missie om advies zullen worden doorgezonden. 

Wellicht ten overvloede moge worden aangetekend, dat de 
herziening van de Garantiewet Militairen K.N.I.L. nog niet 
tot stand is gekomen. 

Ten aanzien van de door vele leden gevraagde aandacht voor 
de inhoud van het Koninklijk besluit van 27 juni 1952, No. 17, 
zoals dat is gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 31 januari 
1955, No. 93, houdende toepassing van artikel 9 van de 
Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië op het 
personeel van de voormalige Indische Maatschappij voor Werk-
loosheidsbestrijding, moge het volgende worden medegedeeld. 
Bij de toepassing van genoemd artikel 9 ten aanzien van per-
soneel. werkzaam of werkzaam geweest zijnde in functies, lig-
gende in de overheidssfeer van Indonesië, dat niet valt onder 
de omschrijving van overheidsdienaar of gewezen overheids-
dienaar, opgenomen in artikel 1 onder I en II van genoemde 
wet, geldt als algemeen beginsel, dat voor wat de inhoud der 
te verlenen garanties betreft, niet verder kan worden gegaan 
dan het garanderen van de rechtspositie, welke voor betrok-
kenen op 5 augustus 1 949 bestond, voorzover deze niet zou uit-
gaan boven de rechtspositie van de ambtenaren in rechtstreekse 
overheidsdienst. Het personeel, dat in dienst was bij de Indische 
Maatschappij voor Werkloosheidsbestrijding heeft nimmer 
recht op pensioen gehad. De vraag of diensttijd, doorgebracht 
bij meergenoemde Maatschappij, nochtans als voor pensioen 
geldige dienst in aanmerking zou kunnen worden gebracht, is 
na 1945 door de betrokken Indonesische instantie opnieuw in 
beschouwing genomen naar aanleiding van het geval van een 
na de oorlog in vaste dienst van het Gouvernement van Indo-
nesië benoemde ambtenaar, die vóór de oorlog bij de Maat-
schappij voor Werkloosheidsbestrijding had gediend. Door de 
toenmalige Landvoogd is echter terzake in afwijzende zin be-
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slist. Het staat derhalve vast, dat voor deze groep geen pensioen-
aanspraken bestonden, terwijl evenmin kan worden gesteld, dat 
als gevolg van de Soevereiniteitsoverdracht een pensioenregeling 
is uitgebleven. Er is hier dus geen sprake van een gebrek aan 
tegemoetkomendheid, maar van een vasthouden aan de lijn, 
welke bij de toepassing van artikel 9 van de aanvang af conse-
quent is gevolgd. 

Naar aanleiding van de gestelde vraag, of alle tot onderge-
tckende gerichte verzoeken om toepassing van artikel 9 der 
Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië vooraf 
aan de Garantiewetcommissie om advies worden gezonden, 
wordt het volgende opgemerkt. Met de zienswijze, dat omtrent 
alle, tot de Minister gerichte verzoeken om door middel van 
toepassing van artikel 9 der Garantiewet de voordelen dier 
wet deelachtig te worden, ook het advies van de Garantiewet-
commissie dient te worden ingewonnen, kan ondergetekende 
in het algemeen instemmen. Voor zover niet aanstonds moet 
worden vastgesteld, dat het betreffende verzoek niet voor in-
williging vatbaar is, (b.v. omdat de verzoeker behoort tot een 
groep, die bij de totstandkoming van de wet uitdrukkelijk van 
garanties is uitgesloten), wordt hieraan dan ook de hand ge-
houden. Ten aanzien van de gevallen van gelijkstelling op de 
voet van het bepaalde in artikel 1, I, c van de Garantiewet, is 
het in de aanvang eveneens voorgekomen, dat een enkel geval, 
dat om technische redenen niet voor inwilliging vatbaar was, 
rechtstreeks is afgewezen. Nader is echter, na overleg met het 
secretariaat der Commissie, als gedragslijn ingevoerd alle ver-
zoeken van deze aard vooraf aan de Commissie ter beoor-
deling te zenden. 

„Backpay" van ambtelijke salarissen over de bezettingsjaren. 
De hier aan het woord zijnde vele leden doelen blijkbaar op 
het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 8 decem-
ber 1955 en dat van de Hoge Raad van 15 juni 1956, waarbij 
het tegen eerstgenoemd arrest ingestelde beroep in cassatie 
werd verworpen. 

De beslissing in deze zaak behelst, dat de Staat rechtens niet 
aansprakelijk is voor de voldoening van salaris over de periode 
van de Japanse bezetting, (noch voor schadevergoeding we-
gens derving daarvan), waarop de eiser als ambtenaar van het 
vroegere Nederlands-Indië had gesteld aanspraak te kunnen 
maken. Eiser werd daarom met zijn tegen de Staat ingestelde 
vordering niet ontvankelijk verklaard. In het arrest van het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage komt weliswaar een overweging 
voor, behelzende dat op de vroegere Indische Regering de ver-
plichting jegens de eiser rustte tot doorbetaling van diens sala-
ris over het tijdvak van 1 mei 1942 tot 1 augustus 1945, be-
houdens daarbij eventueel toe te passen verrekening, doch de 
bij dat arrest genomen beslissing betreft slechts de ontvanke-
lijkheid van de vordering die steunt op een gestelde aanspra-
kelijkheid van de Nederlandse Staat. In cassatie is deze niet-
ontvankelijkheid bevestigd, ook nadat de Hoge Raad tot twee-
maal toe uitdrukkelijk in het midden had gelaten, of, zoals het 
Hof had aangenomen, de gestelde schuld bestaat en aan de 
belanghebbende toekomt. De Hoge Raad achtte dus, om tot 
verwerping van het cassatieberoep en daarmede tot bevestiging 
van het arrest van het Hof te kunnen geraken, een beslissing 
over de vraag of het bedoelde salaris verschuldigd zou zijn 
niet van belang. Ondergetekende meent dan ook niet te kun-
nen onderschrijven, dat in dit verband kan worden gesproken 
van een onaantastbaar recht van de ambtenaar uit het voor-
malige Nederlands-Indië op achterstallig salaris over de be-
zettingsjaren. 

De in het Voorlopig Verslag gebezigde bewoordingen, dat 
de Nederlandse Staat niet aansprakelijk is, „omdat bij het des-
betreffende R.T.C.-akkoord alle plichten waren overgedragen 
aan de nieuwe Indonesische Staat", zouden tot misverstand 
aanleiding kunnen geven, daar zij de indruk wekken als zou 
Nederland, als partij bij de R.T.C.-overcenkomst, een aanvan-
kelijk op hem rustende verplichting aan zijn wederpartij bij 
die overeenkomst hebben overgedragen. Zulks was in genen 
dele het geval. 

In dit verband werd in het arrest van de Hoge Raad over-
wogen, dat bepaaldelijk de in artikel 4, eerste lid, van de 
Overgangsovereenkomst gebezigde termen doen blijken, dat 
bedoeld is, met toepassing van de regelen van het volkenrecht 
vast te leggen, dat op de Republiek, die trad in alle rechten van 
Indonesië, ook alle verplichtingen van Indonesië kwamen te 
rusten. Dit bevestigt dat ter R.T.C, alleen van een erkenning 
en aanvaarding door de Republiek van verplichtingen, die 
reeds op (het toen nog niet soevereine) Indonesië rustten, 
sprake is geweest. 

Uit het voorgaande vloeit voort, dat op de vraag, in hoeverre 
de eenzijdige opzegging door Indonesië van de R.T.C.-akkoor-
den gevolgen heeft voor Nederland's aansprakelijkheid terzake 
jegens de voormalige ambtenaren, die stellen recht op „back-
pay" te hebben, slechts een ontkennend antwoord mogelijk is. 
Die eenzijdige opzegging kan niet ten gevolge hebben, dat de 
partij, die die overeenkomst wel naleeft en wil blijven naleven, 
door het feit van die opzegging aansprakelijk zou worden voor 
eventuele verplichtingen die tevoren nooit de hare zijn geweest. 

A.O.O.R.-uitkeringen. Aangezien deze materie tot het werk-
terrein van de Minister van Maatschappelijk Werk behoort, 
heeft ondergetekende deze vraag ter beantwoording overge-
dragen aan genoemde ambtgenote. 

Achterstallige betalingen. Met betrekking tot de z.g. andere 
vorderingen is door de Commissie van Bijstand inmiddels een 
interim-rapport ingediend. In dit rapport geeft de Commissie 
een algemeen overzicht van de te harer kennis gekomen geval-
len, en stelt zij voorts enkele problemen aan de orde, waar-
omtrent zij — alvorens haar eindrapport op te stellen — het 
inzicht van de Regering wenst te vernemen. Dit interim-rapport 
maakt thans onderwerp uit van interdepartementale beschou-
wing. Verwacht mag worden dat de Regering spoedig in de 
gelegenheid kan worden gesteld van het resultaat daarvan 
kennis te nemen en haar inzicht te bepalen. 

Toelatings- en naluralisatiebeleid met betrekking tot z.g. 
spijt-optanten. De Regering heeft zich nader beraden over het 
toelatings- en naturalisatiebeleid met betrekking tot z.g. spijt-
optanten. Bij dit beraad is zij tot de overtuiging gekomen dat 
het minder gewenst moet worden geacht, de naturalisatie van 
personen in den vreemde te bevorderen. Aangezien de naturali-
satie door betrokkenen over het algemeen wordt gevraagd met 
het oog op hun toelating in Nederland, heeft de Regering in 
verband met de door haar erkende moeilijkheden, waarin velen 
van hen verkeren, besloten tot enige verruiming van de tot dus-
ver geldende toelatingscriteria. Ondergetekende moge er voorts 
op wijzen, dat deze aangelegenheid formeel in de eerste plaats 
behoort tot de competentie van de Minister van Justitie. 

Pensioenen. Of aan de bijpassing van de door de Republiek 
getiërceerde pensioenen van de vóór 1942 gepensioneerde 
overheidsdienaren van het voormalig Nederlands-Indië een 
wettelijke basis dient te worden gegeven, is nog niet overwogen. 

Met betrekking tot de sanering van de Indonesische pen-
sioenen kan worden medegedeeld, dat nadat de Regering in-
zake de sanering van de eigen pensioenen een beslissing had 
genomen, het informele overleg met de besturen van de ver-
enigingen van belanghebbenden over dit onderdeel van de 
sanering reeds enige tijd gaande is. Intussen heeft de ambte-
lijke studiegroep ook het tweede gedeelte van haar rapport, 
nl. dat betreffende de sanering van de weduwenpensioenen en 
wezenonderstanden, bij ondergetekende ingediend. Ook over 
de hierin vervatte voorstellen heeft de Regering zich bereids 
een oordeel gevormd en zal het overleg met de besturen van de 
belangenverenigingen zeer binnenkort worden geopend. Dat in 
casu sprake zou zijn van ernstige vetraging, kan de onderge-
tekende niet onderschrijven. De ambtelijke studiegroep, welke 
door de Regering was ingesteld om haar terzake van advies te 
dienen, heeft haar werkzaamheden binnen 14 maanden vol-
bracht, hetgeen naar het oordeel van de ondergetekende, gezien 
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de zeer moeilijke en ingewikkelde materie, van lofwaardige 
voortvarendheid getuigt. Jn dit verband moge er nog de aan-
dacht op worden gevestigd, dat de uit de vorengenoemde voor-
stellen resulterende maatregelen in ieder geval zullen ingaan 
gerekend van 1 januari 1956 al. 

Wat betreft de vraag van vele leden, hoe het staat met de 
pensioenen aan nabestaanden van gevallen verzetsstrijders in 
het voormalige Nederlands-Indië, moge de ondergetekende 
vooropstellen, dat door die leden geuite veronderstelling, als 
zou de behandeling van deze materie door de Minister van 
Sociale Zaken zijn overgedragen aan de Commissie voor de 
sanering van de Indische pensioenen, op een misverstand 
moet berusten. Het vraagstuk of, en zo ja op welke wijze, de 
nabestaanden van de bedoelde verzetsslachtoffers verder moe-
ten worden tegemoetgekomen, behoort tot het ambtsterrein 
van de Minister van Maatschappelijk Werk en wel in het kader 
van de Algemene Oorlogsongcvallenregeling, welke regeling 
echter uitsluitend geldt voor niet-overheidsdienaren. Mocht 
de beschouwing van dat vraagstuk ertoe leiden, dat bepaalde 
voorzieningen worden getroffen ten bate van de nagelaten 
betrekkingen van laatstgenoemde groep, dan zal dienen te 
worden nagegaan, in hoeverre die voorzieningen eventueel 
uitgaan boven de weduwenpensioenen en wezenonderstanden, 
welke de nabestaanden van verzetsstrijders-overheidsdienaren 
bezitten, teneinde voor de laatstgenoemden zo nodig aanvul-
lende voorzieningen in het leven te roepen. 

Departement en Buitenlandse Dienst 

Naar aanleiding van de opmerking van vele leden, dat de 
ambtenaren van het Departement en die van de Buitenlandse 
Dienst in beginsel uitwisselbaar behoren te zijn, deelt onder-
getekende mede, dat thans reeds het Reglement van de Buiten-
landse Dienst 1951 in de mogelijkheid van tewerkstelling van 
ambtenaren van de Buitenlandse Dienst aan het Departement 
en in de detachering van departementsambtenaren aan de 
posten van de Buitenlandse Dienst voorziet. In ue praktijk is 
ook van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, zij het ook in 
betrekkelijk beperkte mate. 

Op het ogenblik zijn nl. 26 ambtenaren van de Buitenlandse 
Dienst alsmede 5 administratieve ambtenaren uit die dienst te 
's-Gravenhage werkzaam. Een tiental ambtenaren van het 
Ministerie is in het buitenland gedetacheerd. Het is de bedoe-
ling van ondergetekende aan deze uitwisseling verdere uitbrei-
ding te geven. 

De door vele leden geuite mening, dat ook in Nederland 
voor enkele „bij uitstek politieke" posten in het buitenland een 
beroep dient te worden gedaan op krachten buiten het Depar-
tement, kan ondergetekende in deze categorische vorm niet 
onderschrijven. Hij zou deze met name niet gaarne voor zijn 
rekening nemen, indien deze mening tevens de suggestie zou 
inhouden, dat voor bepaalde posten uit een oogpunt van Ne-
derlandse binnenlandse politiek aanleiding zou bestaan voor 
een politieke benoeming. In beginsel is een benoeming buiten 
de kring der ambtenaren van de Buitenlandse Dienst niet uit-
gesloten, doch de vraag of daartoe in een bepaald geval dient 
te worden overgegaan kan niet bij voorbaat worden beant-
woord. Niet alleen valt voor het bepalen van het politiek 
karakter van een post geen vastomlijnd en onveranderlijk 
criterium aan te geven, doch bovendien zal de beslissing ten 
aanzien van een te vervullen vacature steeds afhankelijk van 
bijzondere omstandigheden en beleidsoverwegingen zijn, als-
mede van de beschikbare candidaten op een zeker ogenblik. 
Omgekeerd meent ondergetekende te moeten vasthouden aan 
de stelregel dat de uit hoofde van hun opleiding, ervaring en 
geschiktheid in aanmerking komende ambtenaren ook inder-
daad alle topfuncties in de dienst behoren te kunnen bereiken. 
Loslating van dit beginsel zou op den duur minder gunstige 
gevolgen hebben voor het peil dergenen, die de Buitenlandse 
Dienst als loopbaan kiezen. 

De indruk, die bij vele leden blijkt te bestaan, dat er sprake 
is van een belangrijke samentrekking van diensten, de voor-
lichting in het buitenland betreffende, is niet juist. Reeds vele 

jaren zijn de „voorlichtingsambtenaren" bij de posten van de 
Buitenlandse Dienst mede belast met het behandelen van cul-
turele zaken, zulks in overleg met de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. Slechts de posten te Londen en 
Parijs vormden hierop een uitzondering en te Parijs is, zoals 
cle/e leden terecht hebben opgemerkt, de situatie /eer onlangs 
geworden zoals zij elders reeds bestond. Het zal duidelijk 
zijn, dat een enkele mutatie als deze geen afzonderlijke ver-
melding vindt in de begroting. 

Ten aanzien van de andere muaties in de sector Voorlich-
ting, welke zich deze zomer hebben voltrokken, kan worden 
medegedeeld, dat in algemene zin ook ten aanzien van de voor-
lichtingsambtenaren een politiek van overplaatsing wordt ge-
volgd, zoals voor de diplomatieke ambtenaren geldt, zij het dat 
cie termijnen bij de voorlichting meestal langer zijn. Toevallig 
vielen dit jaar meerdere overplaatsingen in het mutatieschema 
samen, een omstandigheid, tl ie zich overigens herhaaldelijk ten 
aanzien van andere ambtenaren van de buitenlandse dienst 
voordoet. 

Betreffende de maatregelen, welke kunnen worden genomen 
om Nederlanders in het buitenland tegen dreigende gevaren 
te beschermen, zij het volgende medegedeeld. Het moment, 
waarop aan Nederlanders in het buitenland dient te worden 
aangeraden het land waar zij gevestigd zijn, of tijdelijk verblijf 
houden, wegens dreigende gevaren ie verlaten, wordt in over-
leg met de betrokken Nederlandse diplomatieke vertegenwoor-
diger door ondergetekende bepaald. In geval van nood zal de 
betrokken diplomatieke c.q. consulaire vertegenwoordiger uiter-
aard op eigen gezag optreden. Tevoren worden, indien moge-
lijk, met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de nodige 
maatregelen .voorbereid voor de terbeschikkingstelling van de 
benodigde seheepsruimte, c.q. vliegtuigaccomodatie. Indien 
eenmaal de raad om te evacueren wordt gegeven, verlenen de 
diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers alle huln, waar-
toe zij in staat zijn, aan de betrokken Nederlanders; deze hulp 
kan o.m. omvatten het verstrekken van voorschot voor het bc-
talen van de passage, het afgeven van vrijgeleide of het doen 
begeleiden door een functionaris van de Nederlandse vertegen-
woordiging tot de grens of de inscheephaven. In geval van 
nood wordt tot concentratie van Nederlanders in het gebouw 
van de Nederlandse vertegenwoordiging overgegaan teneinde 
betrokkenen aldus voor zover mogelijk veilig te stellen. 

Zoals ook in de Memorie van Antwoord betreffende Hoofd-
stuk III van de begroting 1956 werd medegedeeld, heeft artikel 
22 betrekking op uitgaven, welke, voortvloeiende uit intcrnatio-
nale toestanden, haar omschrijving niet vinden in één der 
andere begrotingsartikelen; ten laste van dit artikel komen b.v. 
de kosten voortvloeiende uit de visumplicht, welke na de laat-
stc wereldoorlog met het oog op de veiligheid van de Staat 
voor alle vreemdelingen werd ingevoerd. 

Het bij artikel 183 vermelde bedrag van f 1 500 000 is, zoals 
reeds met betrekking tot de begroting 1956 is medegedeeld1), 
bestemd voor verbetering en uitbreiding (eventueel door aan-
koop) van de bestaande accomodatic. Het lijkt zeer onwaar-
schijnlijk, dat deze werken in 1957 zullen kunnen worden be-
eindigd. De verwachting is gerechtvaardigd, dat na voltooiing 
van deze werken een bevredigende, zij het ook geenszins ideale 
huisvesting zal zijn verkregen. 

Met betrekking tot de in artikel 184 opgenomen post van 
f 2 000 000 voor aankoop en bouw van gebouwen ten behoeve 
van de buitenlandse dienst kunnen omtrent de besteding van 
deze post op dit ogenblik nog geen concrete aanduidingen 
worden gegeven. Deze post is bestemd voor uitgaven op ge-
bouwengebied, waaraan de behoefte zich in de loop van het 
jaar zal voordoen. Gelijk bekend is er gedurende de laatste 
jaren naar gestreefd het gebouwenbezit in het buitenland uit te 
breiden, teneinde niet langer afhankelijk te zijn van een steeds 
stijgend huurpeil en een steeds groeiende onmogelijkheid ge-
schikte huurpanden te verkrijgen. De post van f 2 000 000 zal 

') Zie nola n.a.v. het verslag (gedrukte stukken zitting 1955—1956, 
onderwerp 4100, no. 19). 
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worden besteed naarmate de behoefte aan aankoop zich voor-
doet en naarmate geschikte panden worden aangeboden. 

Japans smartcgcld 

Aangezien bekend was, dat het verzamelen van de gegevens 
aan de hand waarvan zou kunnen worden vastgesteld, wie voor 
een uitkering van een Japans smartegeld in aanmerking zou 
komen, geruime tijd zou vergen, gelet op het zeer grote aantal 
rechthebbenden, heeft de ondergetekende het nooit voor moge-
lijk gehouden, dat alle uitbetalingen in 1956 zouden kunnen 
geschieden. Wel is er steeds naar gestreefd de betalingen nog 
dit jaar te doen aanvangen. Aan allen, die zich voor een uit-
kering hebben gemeld, is een vragenlijst ter invulling toege-
zonden en het nagestreefde doe], de uitbetalingen nog dit jaar 
te doen aanvangen, zal worden verwezenlijkt. Mitsdien is in 
de bekendmaking, welke op I I oktober jl. in de pers is opge-
nomen en welke ook in de onderscheidene verenigingspero-
ilieken a.a. is gepubliceerd, medegedeeld, dat op of spoedig na 
I december a.s. met de uitbetaling zal worden begonnen. 

Rampen 
Aangezien ook bij de Regering de behoefte werd gevoeld 

aan een vaste post voor de hierbedoelde uitgaven, werd artikel 1 
van hoofdstuk XIV (Onvoorziene Uitgaven) der Rijksbegro-
ting 1955 verhoogd tot f 500 000. Terzake moge nog worden 
verwezen naar hetgeen in de Memorie van Toelichting op dit 
artikel (Zitting 1954—1955, 3700) mocht worden medege-
deeld. Voor 1956 en 1957 werd op dat begrotingshoofdstuk 
een/elfde bedrag aangevraagd. 

Koninklijk Instituut voor de Tropen 
Ondergetekende is van mening, dat met één regeringsver-

tegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur van dit Instituut kan 
worden volstaan. De Regering immers volgt een centraal beleid 
met betrekking tot het Instituut en dit beleid kan door één 
vertegenwoordiger tot uitdrukking worden gebracht. In de Raad 
van Beheer, welk bestuursorgaan alle belangrijke beslissingen 
neemt, zijn daarenboven zes ministers vertegenwoordigd, zodat 
aldaar specifieke wensen ten volle tot gelding kunnen komen. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 


