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Ex.nr. f% 
MINISTERRAAD 
Nr.519 

Verslag van de vergadering 
gehouden op Maandag 31 October 1949, des mxddags te 2 uur, 
& Plein 2 b. 

A » n w e z i g: De Minister-President, Voorzit oer, en de 
Ministers van den Brink, Götzen, Joekes, 
Lieftinck, van Maarseveen (gedeeltelijk), 
Mansholt, Rutten, van Schaik, Schokking, 
Spitzen, Teulings, in 't Veld en Wyers. 
(Minister Stikker woont een vergadering 
van de O.E.E.G. te Parijs bij). 

Secretariaat Ministerraad: Dr. M.J.Prinsen, 
Secretaris en Drs. J.Middelburg, Adjunct-
Secretaris. 

l.a.Notulen van de vergadering van 24 October 1949(alg.ged._)^ 

1°. Redactie wijzigingen. 

Op blz. 14, punt 9, tweede alinea, wordt "accijnzen" 
gewijzigd ins "tabaksaccijns en de benzinebelasting". De volgende 
alinea wordt als volgt gewijzigds "Minister Joekes acht de voor
genomen verhoging van de accijns op gedistilleerd bezwaarlijk 
met het oog op het gevaar van geheime distilleerderijen.". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

2 . Opmerking naar aanleiding van punt 13 (Benoeming van een 
burgemeester van ' s-Gravenhâ eJ_._ 

De Minister-President vestigt er de aandacht op, dat 
in de vorige vergadering is afgesproken het besluit inzake de 
benoeming volkomen vertrouwelijk te behandelen. Niettemin heeft 
Dinsdag een Haags dagblad vermeld, dat de candidaat, die van 
socialistische zijde is gesteld, met één stem in de minderheid 
was gebleven. SprekerNacht het nauwelijks mogelijk in verband 
met de bijzondere maatregelen, dat een van de ambtenaren de ver
trouwelijkheid heeft geschonden. 

2.Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Representatie. 

1 .Besloten wordt, dat Minister in 't Veld de uitnodiging voor 
de jaarlijkse herdenking van de Russische Octoberrevolutie op de 
Russische Ambassade zal aanvaarden. 

2 .Minister 
komst van he 
in de Nieuwe 

3°.De Minist 
bestaan der 

Schokking verklaart zich bereid de jaarlijkse Dijeen-
t üorlogsgravencomité bij te wonen op 5 November a.s. 
Kerk te Amsterdam. 

doch het is 
de begroting 
zen deelt me 
Schokking de 

grT:fresident zou bij de herdenking van het 125-jarig 
Hollandse Reddingmaatschappijen gaarne aanwezig zijn, 
nogelijk, dat dan nog de algemene beschouwingen over 
in de Kamer zullen worden gehouden. Minister Spit-
de een bericht te hebben ontvangen, dat Minister 
bijeenkomst zal bijwonen. 
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4.Buitenlands Beleid. 

h Instelling van een commissie inzake opheffing mcefa-egelen 

vtnTüTEênlandBe'2aken d.d. 22 October 1949 no. 106383) 

Minister Wyers heeft er geen bezwaar tegen het voorstel 
tot benoeming vaneen kleine commissie te aanvaarden, doch 
slat niet accoord met het voorstel van Buitenlandse Zaken als 
zodanig. Soreker heeft tegen een algamas ontvijandmg bezwaar. 

De Raad besluit een kleine commissie in te stellen, die 
ook over dë~~wenselijkheid van de intrekking der bijzondere 
maatregelen tegen Oostenrijk zal adviseren. In deze commissie 
zal behalve Prof.Francois, een vertegenwoordiger van Justitie 
Financiën, Economische Zaken en Overzeese Gebiedsdelen worden 
benoemd. 

4.b. Bespreking Consultatieve Raad van de O.E.E.C. 

De Mi-nister-President heeft telefonisch van Minister Stikker 
vernomen, dat bij de besprekingen inzake de vrijmaking van de 
buitenlandse handel belangrijke resultaten zijn bereikt,welke 
met name aan de Nederlandse export van landbouwproducten ten 
goede zullen komen. 

4.c. Deblokkering van Italiaanse activa in Indonesië (Brief 
van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 29 October 
1949 no. 108850) 

Minister Wyers wijst er op, dat in de Ministerraad van 
9 Mei 1949 (zie notulen punt 10) is besloten om over te gaan 
tot deblokkering van Italiaanse activa in Indonesië, welke 
echter een waarde zouden vertegenwoordigen van f. 0,5 min. 
Minister Götzen wijst er op, dat deze kwestie voor Nederland 
alleen nog maar van belang kan zijn, indien de noodzakelijke 
beslissingen op zeer korte termijn worden genomen. De Minister-
President stelt voor Buitenlandse Zaken te machtigen de voor-
gestelde nota aan het Italiaanse gezantschap aan te bieden. 
De Raad verklaart zich hiermede accoord. 

4. d̂  Zie afzonderlijk aan de leden toegezonden gedeelte 

5# JLa.tu âlisa.tie_T_an Ernst Abraham en 21 anderen. (Wetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 

Zonder discussie aanvaard. 

7' g g ^ £ £ g , v m *»l °P ?• *1 1949 tussen Heden m« ,«., ̂  . 

Zonder discussie aanvaard. 
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