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MINISTERRAAD 
ar. 457 

Verslag van de vergadering 
gehouden op Maandag, 1 Augustus 1949, des middags te 2 uu* 

Plein 2 b . 

A a n w e z i g :De Minister-^President, Voorzitter en da Ministers 
Van den Brink. Joekes, Lieftinok, van Maarseveen 
(gedeel te l i jk) , Mansholt, Butten, Sohokking, 
Spitzen, Stikker en Wyers, 
(Ds Ministers Gotzen, van Sohaik en in ' t Veld 
zi jn met vacantie) 

Tevens aanwezig b i j de behandeling van de punten 
13 en 14; Mr»v7.H.Fockema Andreae, Staatssecre
t a r i s van Oorlog en Schout-bi j-üacht H,C#¥«Moorman, 
Staatssecretar is van Marine, 

Secretariaat Ministerraad; DrJI»J#P rinse n, Secre
ta r i s , Drsa»AMiddelburg, Adjunct-Secretaris. 

a. Notulen van de vergadering van 25 J u l i Iffi? (Algemeen gedeelte) 

1°, Rodaptiewijzigiagen. 

Op b lz .2 , achtste regel van onder, worden de woorden "kosten 
van levensonder houd" gewijaigd in :" gezinsuitgaven". 

Op blz.3. wordt aan hét s lot van punt ê  toegevoegd; "De 
kwestie zelf za l nog nader in de Ministerraad worden gebracht.» 

zr* Otanerkingen naar aanleiding van de notulen van 25T J u l i 1549» 

(Punt 2a. Krantenbericht inzake huurverhoging) 

De Miaister«-Presidetit acht een nieuwe tegenspraak van de be
richten inzake huurverhoging wel nodig, aangezien de pers i s Voort
gegaan met het geven van commentaar op het oorspronkelijke ber icht , 
In d i t verband s t e l t spreker voor het antwoord aan het N.V.V.te 
publiceren. Minister Joekes deel t mede, dat z i jn antwoord op het 
telegram van het N.V.V. reeds aan de pers i s toegezonden. 

Ingekomen stukken en mededelingen, 

a, Joodse erfenissen zonder rechthebbenden. 

De Minister-President dee l t mede, dat het Amerikaanse Joodse 
Comité aan de Nederlandse Regering heeft verzocht goed te vinden, 
de bezitt ingen in Nederland van buitenlandse Joden, die z i jn omge
komen zonder erfgenamen na te l a t en , te r beschikking te s t e l l e n Van 
bepaalde ins te l l ingen. Spreker heeft van de Minister Van JinaasSJfttt 
het voorstel ontvangen om te antwoorden, dat de Regering h ie r toe 
bereid i s , doch dat de uitvoering nog nader onder ogen z a l moeten 
worden gezien. Minister van den Brink informeert of de eigendommen 
van Joden, welke geroofd z i jn , door het Rijk worden geres t i tueerd. 
Na een ontkennend antwoord van Minister Lieftinok zegt Minis ter 
Van den Brink van oordeel te z i jn , dat de Regering aan d i t Verzoek 
dient te voldoen. De .Raad verklaar t zioh hiermede aoooord. 
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De ïïes.tcll jke Unie 

a. De Nederlandse bijdrage tot dê  Wos.toli.1ke tTnie en hst Atlatttispjh 
;""' Papt (I^ota van de Minxster van'Buitenlandse Zaleen d/d. $k «fuli' 

1949 rost div#bijlagen) 

Minister Stikker heeft de onderhavige nota laten opstellen, 
aangezien omtrent do daarin behandelende problemeh geen klaarheid 
bestaat, terwijl hot naar z i jn mening bovendien aanbeveling verdient 
b i j de behandeling van deze zaken tot een grotere ooordinatie te 
Jcomen. Spreker hoeft een nota van Dr.P. Schoenmaker, Directeur van 
het Centraal Ins t i tuu t voor Industrie-ontwikkeling, ohtvangen. 
Deze veronderstelt, dat Amerika voornamelijk bepaalde zware wapens 
(zoals tanks en lange-afstandsbombardomentsVliegtuigen) zal laveren, 
zodat het waarschijnlijk i s , dat deze levering niet za l aansluiten 
op de plannen, welke hier bestaan. 

Minister yan den Brink wi js t er op, dat de repercussies van 
de Westelijke Unie on het Atlantisch Pact in economisch en finan
c iee l opzicht uitermate belangrijk zi jn. Tot nu toe hebben vrijwel 
ui ts lui tend de Ministers van Buitenlandse Zaken, Financien en 
Defensie zich hiermede bezig gehouden. Voor oen land a l s Engeland, 
waar S i* Stafford Cripps tege l i jker t i jd Minister Van Fina&ciftn 
en Eoonomisohe Zaken i s , i s dat niet bozwaarli jk. Voor de andere 
landen i s het o.a, met het oog op de handelspolitieke on de indu
s t r i a l i sa t i e -aspec ten Van de vraagstukken wenselijk, dat ook de 
Ministers van Economische Zaken b i j de besprokingen worden betrok
ken. Spreker verzoekt aan Minister Stikker om hierop aan te 
dringen. 

De Minister heeft de additionele productie, -waaromtrent i n 
Maart in Londen een voorlopige overeenkomst i s gesloten, gezien 
a l s een economische inspanning, waartoe de verschillende landen 
zich i n s taa t achtten. Daarom s t aa t spreker aanvankelijk op het 
standpunt, dat men delen van deze additionele productie zou kunnen 
exporteren, waardoor d i t dan geen verzwaring Van de begroting zou 
betekenen. Dit kan van betekenis z i jn , omdat het niet i s u i t g e s l o 
ten, dat over enkels jaren een zekere werkloosheid z a l Dntstaan, 
De additionele productie za l echter Voor Nederland bezwaarlijk 
z i jn , indien men deze aan de andere landen zou moeten schenken; 
hieromtrent bestaat hog geen t regel ing. Er i s al loen over gesproken, 
dat geen betaling za l p laats vinden, indien de landen trekkings
rechten op eUcaar hebben. De reële betekenis van deze >produotie 
en vooral het effect hiervan op de begroting i s spreker «nduidelijk. 
Daarom i s spreker hot in d i t opzicht eens mot het standpunt,dat 
M j ^ f ? e r S t i k k e r i n Luxemburg heeft ingenomen, dat de omvang dor 
additionele productie voor Nederland nog een open vraagstuk i s . B i j 
de besprekingen i n Maart i s he t aandeel van Nederland i n de addi
t ionele productie op 10 millioon dol lar gesteld. Spreker heeft de 
indruk, dat d i t v r i j willekeurig i s godaan, doch dat Nederland,daarbij 
ondersteund door Cripps, aan de Voorzichtige kant i s gebleven. 
Acntoraf b l i j k t , dat aan andere landon verhoging van hun aandeel 
m e t onwelgevallig i s ; indien in d i t geval aan Nederland lever ings-
mogelijkheden naar do andore landen zoudon ontglippen, dan zou d i t 
genadelijk z i jn Voor do indus t r i a l i sa t io en de werkgelegenheid. 
Hot onderhavige vraagstuk i s vooral moeilijk op te lossen, omdat 
nog geheel onbekend i s , ivat do V.S.zal doen. Minister Lioftinok 
K ! Ü g e h i n d l Q n l t l g v a n ^ ondorhavigo nota i n deze Vorm e rns t i* 
bezwaar, aangezien h ie r in scherpe c r i t i e k wordt geleverd. (b lz .11 
o.v,;op een interne nota van Financien waaraan spreker nog n i e t 
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zijn goedkeuring had gchocht. Bovendien is geen overleg gepleegd 
. S J* s*/>4* met de vertegenwoordigers van Finanet&n en Economische Zaken, waar-

j l ffi.P» U+ &*** d o o r d o opsteller van de nota de zaak niet geheel heeft begrepen.^ 
/.JÊ*1 J0JL JtJbéS In de nota wordt o.a. de vraag gesteld of het totale bedrag dor 
f<*Z* *C>f VT^Vx^dditioneDe productie (200 min dollar Voor hot jaar 1950 en 400 min 

Z/JLd /&C ^ * ^ ^ * d o l l a r vx>r hot jaar 1950/51) oen minimum i s , waartoe msn zioh 
jiïr * ^i^j^jJt&i verplicht heeft dan wel een maximum, waarboven men niet meende te 

&0%t£éZJ1*&^'***Z kunnen gaan. Spreker is van mening, dat de stukken op dit punt 
AÏ*fii\ï4<tttA /é&i duidelijk zijn. In een stuk Van 11 Maart staat H.1, vermeld,, dat 

'%^r*Jj% * > y J 9 de Commissie tot de conclusie is gekomen, dat 400 min dollar eon 
"y4r 0Z0fiié& jnaximum is voor de gezamenlijke additionele productie "without 

• /frtjCjtitr \.\r-\\*\ on the nationa] econcmy". Bij de besprekingen is door de 
Belgische en Engelse vertegenwoordiger gezegd,- dat Nederland wel 
niet meer dan voor 10 min dollar additioneel zou kunnen produceren, 

f Spreker heeft zich hierbij aangesloten. De Minister heeft dit in 
een brief van 21 Juli aan de Minister-President en Minister Stikker 

/si * S JM I-~A *b°£ e e n s uiteengezet. Aanvankelijk was de additionele productie 
~/GBtéSirfCJ"*^***/^ 1 milliard dollar gtsteM, doch deze is later teruggebracht tot 
"f 200 min dollar ; 10 millioen dollar is daarvan voor Nederland het 

evenredig deel. Als eerste reden, dat spreker dit heeft aanvaard, 
noemt h i j , dat niets er op wees, dat de andere landen bereid zouden 
zijn Van elkaar wapens e.d. te kopen, terwijl in de tweede plaats er 
bovendien rekening mode moest worden gehouden, dat Nederland boven 

* j .zijn begroting van 1949 nog wol een bedrag van f,100 millioen 
~{ifkfjécifflt/Wri'fryftLLIL zou moeten uitgeven^"Tegenover de mening van Minister Sohokking, 
sx.^,s^.Ji4u AftJ&tf ^-^ *3e'k additionele bedrag van 10 millioen dollar behoort te komen 

*• ^v^boven. de begroting, vermeerderd met de suppletoire begroting Van 
^4ZjLA64*&^ &** ZT 1949, stelt spreker dat van de begroting 194-9 van dit ogenblik 
^V-^^-^5^ /jiLft/^f\. £h mnB^ worden uitgegaan. Indien Nederland orders Voor do productie 
^J*ww#pifr jjT^Van oorlogsmaterioel van het buitenland zou kunnen aanvaarden, heeft 
Pf'xtfftW fi*^4f 0****\ °p*"?w»Y< daar niets tegen, mits het buitenland er Voor betaalt. In-

f tfa é^/tiéTt'c tussen heeft men van de additionele productie een nadere speoifi-
6é'fit/6%*'/**'^ * catie gemaakt (waarbij men tot een bedrag van 12,2 min dollar i s 

gekomen), welke door het Military Supply Board is geaccepteerd. 
Hieronder is begrepen een bedrag voor mijnenvegers, welke niet op 

w ̂ -fjl^, /&^9 ^t&'rt*d9 begroting7yoorkomen. Daarom is spreker alleen bereid van deze 
* * r nadere speoificatie te accepteren do posten, welke op de begroting^!*» 

Voorkomen, Op de laatste bijeenkomst te Londen heeft do vertegen
woordiger Van Financien het standpunt ingenomen, dat het bedrag 
vah 10 millioen dollar het maximum voor do additionele productie 
vormt. Daartegenover hooft Dr.Kruisheer namens zijn Minister ver
klaart, dat dit bedrag niet het maximum, doch het minimum vertegen
woordigt» In verband hiermede acht spreker het wenselijk, in de 
Baad tot een duidelijke uitspraak te komen. Concluderend stelt de 
Minister voor te besluiten, dat Nederland als uitgangspunt voor de 
additionele productie een bedrag van 10 millioen dollar aanvaardt, 
waarbij wordt uitgegaan Van de bestaande begroting 1949. In werke
lijkheid wordt reeds Voor meer dan 10 millioen dollar geproduceerd, 
doch men moet zich niet vleien met de gedachte nog meer te kunnen 
produceren en dit aan de andere landen tegen betaling te kunnen 
leveren. Voorts zal een coördinatie tot stand moeten worden gebracht, 
zodat de vertegenwoordigers êèn lijn trekken en aan de militaire 
vertegenwoordigers de opdracht wordt gegeven met toezeggingen en 

£ dan afspraken niet verder te gaan/waartoe in de financieel-economische 

/*/&£ JL*sf £eeu.A£Aama'**XB i s b G s l o t e lV^ 
AiO* s i £7*77. J U D? Minister-President MyH= op, dat deze zaak hem steeds weinig 
1</?&4.AArnfCteél duidelijk is geweest. Het gaat hierbij cm twee vragen n .1 . ' 

' AgU. fMy/A^4 t' W 6 l k e Q X t m P r o d u c t ie moet plaats vinden; 
>* * *ia *. , - s ' m e * T l k l b e d ^ a ^ e n moet de begroting worden verhoogd, 

60+/ WJ!*A*I 06$&et Het; antwoord op do vraag of het voor onze economie wenselijk 
J&tZlU* /Zu+SU NederOand meer extra zal produceren dan voor 10 millioen 
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dollar hangt modo af van de vraag cf het Van de hand kan worden 
gedaan'aan het buitenland. Aangezien Nederland echter reed3 veel 
moor extra produceert» , is de kwestie van de 10 millioén dollar eigen
lijk van geen belang. Y/el van betekenis i s , dat over deze zaken in 
internationaal verband toezeggingen worden gedaan, zonder dat de 
Baad hierover eon besluit heeft genepen , o.a. inzake de mijnenvegers» 

Intussen is spreker zich nog sterker bewust geworden, hoe weinig 
coördinatie bestaat tussen de Ministers ten aanzien van hst deviezen-
beleid nu hem gebleken is , dat Minister Sohokking niet de nota's 
ontvangt, welke in do B.E.A. worden besproken. Ton aanzien van het 
deviozonvraagstuk, dat een van de centrale punton van het gehele 
regeringsbeleid vormt, heeft spreker thans een drietal nota*s ont
vangen, die weliswaar geen onverwachte onthullingen brengen, maar 
die de situatie wel bijzondGr scherp belichten. Naar aanleiding Van 
deze nota's merkt spreker op, niet bereid te zijn hot Nederlandse 
Volk tot armoede te brengen om deviezen te sparen on daartegenover 
de staatsdoviezenuitgaven, mot name ook Voor defensie, sterk op 
te voeren. Deze nota's zullen in de E.E.A. worden behandeld, doch 
spreker zal bevorderen, dat Minister Sohokking en do andere Ministers, 
die geen lid zijn van de E.E.A. deze stukken ook ontvangen, 

Minister Schokking verklaart in het algemeen dankbaar te zijn 
voor de indiening van de nota door Minister Stikker. Intussen vraagt 
spreker zich af of er reeds volkomen helderheid ten aanzien van deze 
kwestie bestaat. In Maart was in Londen een Amerikaans aanbod ont
vangen voor militaire hulp, doch om de vruchten hiervan deelachtig 
te worden, hebben de westelijke landen besloten om zelf een additio
nele productie van oorlogsmaterieel te aanvaarden. Nu neemt de Minis
ter van Financien het standpunt in, dat het bedrag, dat Nederland 
van deze additionele productie heeft aanvaard, boven de bestaande 
begroting zal komen, doch hierover i s in Londen geen afspraak ge
maakt. De Minister-Pr e sident wijst er op, dat Nederland reeds meer 
dan 10 millioén dollar er bij produceert (o.a, de Glosters vlieg
tuigen). Naast de vraag hoe de begroting in guldens zal v/orden ver
hoogd, staat de vraag hoeveel de militaire uitgaven in andere valuta 
bedragen. Gezien de grote deviezentekorten zal hierop op krasse wijze 
moeten worden besnoeid. Minister Van den Brink merkt op, dat het 
ten aanzien van de additionele productie onzeker is in hoeverre de 
grondstoffen hiervoor door Amerika zullen worden gefinancierd. Indien 
Amerika hiertoe bereid zou zijn, bestaat de' kans, dat Nederland door 
Vast te houden aan 10 millioén dollar als maximumgrens een bedrag 
aan additionele militaire hulp niet zou krijgen. 

Minister Stikker merkt op, dat verschillende problemen door 
elkaar lopen, In laacnburg heerste een spraakverwarring over deze 
zaak. Daarom is hot van belang eerst nauwkeurig na te gaan hoe do 
zaak ligt en bovendien zal men van elkaar moeten weten, wat ïnon doet. 
De eigen productie, vermeerderd mot de Amerikaanse hulp, zal geen 
geheel vormen, zodat deze of door uitbreiding der eigen productie 
of door aankoop in het buitonlAnd zal moeten worden aangevuld* 

Minister Lioftinok merkt op, dat men onder het bedrag van 
10 millioén dollar enkele objecten is gaan brengen, waarvoor de 
gelden niet op de begroting van 1949, noch suppletoir zijn aangevraagd, 

D e Minister«gres 1dent is Van mening, dat de Glosters onder dit 
bedrag kunnen "worden gebracht. Spreker s te l t Voor, dat door de De
partementen van Pinancifen, Economische Zaken, Oorlog en Marine wordt 
nagegaan, wat kan worden beschouwd als reeds vaststaande vermeerde
ring van de militaire productie in vergelijking met wat oorspronke
l i jk in de begroting van 1949 was opgenomen, Op deze wijze zal kunnen 
worden vastgesteld, wat Nederland heeft gedaan ter uitvoering van 
de afspraak de militaire productie met 10 milliooti dollar te ver
groten, In de tweede plaats zal een coördinatiecommissie moeten worden 
ingesteld.Mini3ter Van den Brink merkt op, dat destijds do militaire 
Voorzieningsraad is ingesteld, doch op te laag niveau, waardoor men 
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niet de beschikking over de noodzakelijke gegevens krijgt» 
Mr.Fookema Andreae wijst er op, dat de Mil i ta i re Voorzienings-

raad de Nederlandse tegenhanger van de Mil i tary Supply Board i a . 
Spreker acht het wenselijk, dat een cobrdinatieoomraisaie op minis
te r iee l niveau wordt ingesteld. De Ministejr^Praaidait i s Van mening, 
dat de ministers hiervoor de t i j d ontbreekt. De Commissie za l oen 
preparatoir karakter moeten hebben, d.w.z. na verzameling en onder
zoek van de feiten voorstellen voorbereiden en rapport hieromtrent 
uitbrengen aan de Raad M.A.K. on de Ministerraad, waarin de b e s l i s 
singen zullen worden genomen. Minister Lieftinpk i s Van oordeel, dat 
voor deze arbeid essentieel i s , dat men do beschikking k r i jg t over 
de suppletoire begroting Van 19^9. De Minister -f re sident | aoht het 
wenselijk, dat men zijn vrorkzaamhoden dadelijk begint, desnoods 
zonder deze suppletoire begroting precies te kennen, In deze Comr-
missie moeten de genoemde Departementen zo hoog mogelijk vertegen
woordigd zi jn, terwijl hot presidium door een van do Staatssecre
tarissen wordt gevormd; zelf za l spreker zioh gaarne l a t en verte -
genwoordigen door Kolonel Post Uiterwcer. De taak van de Commissie 
zal niet alleen de financieel-economische vraagstukken Van de Wes
te l i jke Unie omvatten, doch die van hot gehele m i l i t a i r e vraagstuk. 
Als eerste punt waro té bespreken, wat reeds vasts taat als vermeer
dering Van de productie boven de oorspronkelijke begroting van "1949. 
Als ander punt zou deze conmissie moeten nagaan, welke uitgaven in 
de mil i ta i re begrotingen z i jn opgenomen, waarvoor deviezen nodig 
zi jn. De Raad verklaart zich hiermede accoord. Minister van den Brink 
noemt a ls z i jn vertegenwoordigers in deze cotmanissie Dr.A.Winsemius, 
Directour-G-enoraöil van do Indus t r i a l i sa t i e en Dr,Ch.L,H.Truyen, 
Directour^Joneraal van Handel en Nijverheid, 

Minister Lieftinok acht oen besl iss ing urgent over de kwestie, 
welke normon moeten worden vastgesteld Voor de verdeling van do 
financiölo lasten van do gezamenlijke inspanning in het kader van do 
Westelijke Unie, Engeland heeft hiervoor a l s s l eu t e l voorgesteld 
oen verdeling naar rato van hot nationale inkomen. Van Nederlandse 
zijde zijn hierop enl:ole amendomonten voorgesteld, doch het i s nood
zakelijk, dat Nederland een def in i t ie f standpunt inneemt. De Minis ter-
President s t e l t Voor, dat d i t punt ook door de bovengenoemde cobraina-
tieoommissio wordt besproken, aangezien d i t punt Voor een bes lu i t 
i n de Raad nog n ie t voldoende i s voorbereid» 

£• Verslag Van de vergadering van het Defensie Comité dor Westelijke 
Unie te Luxembur 
d . d . ^ Juli"T9A9 
Unie te" Luxemburg op '15 Ju ï i ' '1949 (Nota van do"MinigtjeV van Oorlog 

Minister Lieftinck informeert of het programma, dat hot M i l i t a t y 
Strpply Board voor Nederland heeft goacoopteerd, ook i n Luxemburg 
b i j het overleg van de Ministers van Dofensie i s aangenomen. 

Ministor Sohokkjng antwoordt, dat men heeft gesproken over een 
target ; er i s geen besl iss ing genomen, omdat de ministers van F i 
nanciën en Economische Zaken nog geen beslui t hadden genomen. 
Blijkens het onderhavige verslag z i jn de voorgestelde product ie-
programma's " in principe" goedgekeurd. De Minister-President merkt 
op, dat de programma's f lexibel z i jn , zodat het mogelijk i s , hief 
andere art ikelen op te plaatsen. Ministor van don Brink acht hot 
wenselijk, zo lang nie ts Vaststaat omtrent do beta l ing, op deze 
productieprograrama's a l l e s te plaatsen, waaromtrent reeds een be
s l u i t t o t vervaardiging i s gonomon. Da Raad verklaart zich hiermede 
acooord. 
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