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MINISTERRAAD 
nr. 527 

Ex.nr. 

Verslag van de vergadering 
gehouden op Maandag 14 November 1949, des middags te 2 uur 
geuuuucu i plein 2 "b. en des avonds voortgezet, 

A a n w e z i g 

1. a. 

De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers van den Brink, G-ötzen, Joekes, 
Lieftinck, van Maarseveen, Mansholt, Rutten, 
van Schaik, Schokking, Spitzen, Stikker, 
Teulings, in 't Veld en Wyers. 

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

Notulen van de vergadering van 7 November 1949 (alg._ge_d.._)_ 

1°_._ Redactiewijzigingen. 

Op blz. 1_0 wordt op de zesde regel van onder het 
woord "brief"'gewiyzigd ins "memorie van antwoord". 

Op blz. 13 wordt achter "beëindigen" op de laatste 
regel van punt 19 tussengevoegd 1 "Minister Schokking stelt 
voor thans niet onzerzijds plotseling te gaan" aiscrimineren. 
Nadat de Minister van Financiën zich hiermede alsnog acc»ord 
heeft verklaard, besluit de Raad conform.". Voorts ver
vallen de woorden s " De Raad verklaart zich hiermede accoord." 

Vervolgens worden "3e notulen goedgekeurd. 

2°. Opmerking naar_aanleiding van punt 2 e (Artikel in dagblad 
inzake gebruik van local currenoy voor hotelbouw). 

Minister van den Brink deelt mede, dat het pers-
gesprek van Dr. Groeneveld Meyer is gehouden in strijd met 
de usance op zijn departement, dat men vooraf de Minister in 
kennis stelt. Het is spreker gebleken, dat wel een aantal 
feiten zijn genoemd, doch het lag niet in de bedoeling, dat 
al deze gegevens zouden worden gepubliceerd. 

2. Ingek«men stukken en mededelingen. 

a. De algemene beschouwingen in de Twee_d_e_ Kamer. 

De Minister-President merkt op, dat,het algemene 
debat in de Kamer rustig is verlopen voor wat betreft de 
verhouding tussen de Kamer en het Kabinet. Geen partij heeft 
een felle aanval op het Kabinet gedaan. De debatten tussen de 
partijen «nderling zijn wel wat scherper geweest, doch snreker 
heeft de indruk, dat ook in dit opzicht het algemene debat 
tenslotte de verhoudingen heeft verbeterd. 

Minister Joekes merkt op, dat wel is gebleken, dat 
de kwestie van de kinderbijslag aan zelfstandigen een van 
de belangrijkste punten van critiek vormt; ook het congres 
van de K.V.P. schijnt erotisch gestemd te zijn geweest ten 
aanzien van het sociale beleid. Minister van Maarseveen 
merkt op, dat Prof.Romme op dit congres uitdrukkelijk op 
voortzetting van de samenwerking met de P.v.d.A. heeft ge-
alt^l £ e V ^ n z i e n v a n de kinderbijslag aan zelfstandigen 
k?SÏoSJ^0ï,Ro™ m e d e' d a t destijds bij de opzet van de 
Kinderbijslagwet voor loonarbeiders de uitbreiding tot de 
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ZEER GEHEIM Ministerraad 
dd.14-11-1949 

A v o n d v e r g a d e r i n g . 

4. ë» Bespreking militaire vraagstukken te Parijs, 

Minister Stikker heeft bij de besprekingen van 
de militaire vraagstukken in het kader van de Westelijke 
Unie er de aandacht op gevestigd, dat Nederland thans 
een begroting voor de defensie heeft van f. 900 a f.1000 min, 
waarin begrepen zijn de militaire uitgaven, welke voor 
Indonesië op de begroting komen. Uitvoering van de ver
plichtingen, welke in W.U.-verband zijn aangegaan of worden 
voorgesteld , zou een verdubbeling van deze uitgaven kunnen 
betekenen, hetgeen voor Nederland een ondragelijke last zou 
zijn. De Minister heeft vervolgens opgemerkt, dat ook voor 
de andere W.U.-landen deze lasten sterk zouden stijgen, 
zodat hij hier veel moeilijkheden voorziet. Destijds is 
immers aangenomen, dat een verdedigingssysteem zou worden 
opgebouwd, dat niet het bankroet der deelnemende landen 
tengevolge had, aangezien men van de vijand in eigen huis 
zou krijgen. Het bleek, dat de andere landen nog niet over 
gegevens inzake de kosten beschikten. Besproken is, dat op 
23 November een bijeenkomst van de Ministers van Defensie 
in Londen zal plaats vinden, terwijl ook de Ministers van 
Financiën zullen worden uitgenodigd voor dezelfde verga
dering of voor een bespreking daarna. De Minister-President 
spreekt er zijn voldoening over uit, dat dit punt op deze 
wijze ter sprake is gebracht. 

De Adjunct-Secretaris, 

(J.Middelburg) 

19 November 1949 

Typ.: 1,4 

Coll.: 5 
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