
ZEER GEHEIM 

Ex.nr. i \ MINISTERRAAD 
nr. 535 

Verslag van de vergadering 
-ehouden op Maandag 28 November 1949, des middags te 2 uur 
& en des avonds voortgezet, 

Plein 2 b. 

A a n w e z i g * De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers van den Brink, Götzen. Joekes, 
Lieftinck, van Maarseveen,'Rutten, Schokking, 
Spitzen, Teulings, in 't Veld en Wyers. 
(De Ministers Mansholt, van Schaik en 
Stikker zijn afwezig in verband met hun reis 
naar het buitenland) 

Secretariaat Ministerraad* Dr.M.J.Prinsen, _,. 
Secretaris en Drs. J. Middelburg, Adjunct-' 
Secretaris. 

a. Notulen van de vergadering van 21 Nov.1949(alg.ged.) 

1°. Redactiewijzigingen. 

Op blz. 2 wordt op de tweede regel van onder de 
punt gewijzigd in een komma en hier wordt tussengevoegd% 
"welke zal worden bestemd voor toelagen ex art. 18 en 19 
van het Bezoldigingsbesluit.". 

Op bl_z_*_..3, zesde regel, wordt achter "zelfde" 
tussengevoegd% "ambt- en". Achter "dienstvak" wordt tussen
gevoegd* "Voor Secretarissen-Generaal is deze situatie niet 
aanwezig.". Het op de tweede regel van de eerste alinea 
beginnende zinsgedeelte wordt als volgt gewijzigd? "dat de 
Regering zich het recht voorbehoudt om uit....." 

Op blz. 4 wordt op de vierde regel van onder van 
punt 2 g het gedeelte achter "uitleveringsplicht" als volgt 
gewi jzigdsl /̂s_n de bezettingsautoriteiten in Duitsland ten aan
zien van oorlogsmisdadigers zeer ruim heeft opgevat. Of die 
ruime opvatting ook moet gelden voor de verplichting van de 
geallieerden om in hun gebied bevindende oorlogsmisda
digers aan elkander uit te leveren is z.i. twijfelachtig.". 

Op _bl_._v 19 ? derde alinea, wordt het eerste gedeelte, 
waar Minister~Lieftinck aan het woord is, als volgt gewijzigd* 
"Minister Lieftinck is na uitwerking van het schema van de 
Nederlandse" Bank tot de conclusie gekomen, dat als de 
deficitpositie van Engeland t.o.v. de continentale landen 
zo blijft als zij is, dit land moeilijk rechtstreeks in het 
samenspel der tien landen betrokken kan worden. Toch stalt 
dit ons voor een zeer moeilijk probleem, gezien de grote 
plaats die onze uitvoer naar Engeland en de rest van het 
sterlinggebied inneemt. Wellicht zal de uitvoer van Nederland 
meer gericht kunnen worden op Duitsland, België en Frankrijk, 
doch een grote uitvoer naar Engeland zal blijven bestaan, 
wegens de gunstige prijzen, die daar te maken zijn.Het is 
volgens spreker de vraag of het mogelijk en wenselijk is 
onze uitvoer bewust van Engeland af te leiden.". 

Op blz. 20, punt 6, wordt op de zesde regel achter 
"geplaatst" tussengevoegd* "Spreker kant zich in het bijzonder 
tegen_de zinsnede, waarin gezegd wordt, dat het nog niet de 
tijd is om met grote voorstellen inzake emigratie te komen. 
Z.i. is daarvoor al geruime tijd aanleiding geweest. De 
arbeidsmarkt wordt overal beslist krapper. Vele boerenzoons 
wensen geen herscholing tot industriearbeider. Het voorgestel
de bedrag ad f. l min. zou minstens moeten worden verdubbeld, 
«aar sprekers mening is het volstrekt onvoldoende deze zaak © NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 393
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4 .Thi i tenlands byJUid». 
;n d i ^ van h e t 

Ministor Schokking m.rkt ter toelichting op, dat 
-L o-ri+r-t. f"d om de"W.U.-organen te laten bestaan bij de 

er naar » « ^ J ^ J uitvoering van het Noord-Atlantisch. 
VörtoS lpre°kSrh?efï een tweetaf schema's laten opstellen 
lal dt ópbSuw van beide organisaties die ter vergadering wor-
X £ rondaodeeld. .-Jfê Minister-President stelt voor aan Dr. Boon 
?o doen Sdedolén, daT-avT^a^d-^elïTe-zwaren hooft tegen het 
onderhavige voorstul. Aldus wordt besloten. 

4 b. ffitvn.ring van hot Ameiikaanse Military Assisjancp, Program 
* - T^rTaanzion van l̂ leTeTIand. jNota van de kim ster s van Oorlog 

en Marine d'dT"2T~November 1949 No.22-34). 

Do Ministers G'ötzeri en van Maarseveen. zijn van oor
deel dat du in de nota vermelde steun "niet omvangrijk is. 

De Minister-Presidjjnt merkt op, dat uitvoering van 
het voorstel de begroting van T950 zal belasten met naar ra
ming ten minste f.7,5 min. Men zal thans moeten nagaan, wat 
tegenover de verstrekte hulp op de defensiebegroting kan weg
vallen, b.v. de opdracht voor de torpedojagers, waaromtrent 
in December oen beslissing moet worden genomen. Deze punten 
zullen in de Raad M.A.K. kunnen worden besproken. 

Minister Lieftinck merkt op, dat voor mijnenvegers 
op het additionele productieprogram ter uitvoering van de W.U.-
verplichtingen % 2 min. voor het eerste jaar en $ 4 min. voor 
het tweede jaar was uitgetrokken. Bij bespreking van deze za
ken met Staatssecretaris Moorman zijn deze opdrachten van de 
begroting afgevoerd. Intussen heeft spreker vandaag bericht 
ontvangen, dat Dr. P. Schoenmaker op het standpunt staat, dat 
deze post moet worden gehandhaafd zo lang hij geen instructie 
ontvangt inzake schrapping. De Minister-President stelt voor, 
dat de direct betrokken ministers dit punt bespreken. 

Minister Lieftinck vervolgt zijn uiteenzetting met | 
een bestrijding voor het voorstel om mijnenvegers in Nederland 
te bouwen; als argument hiervoor werd aangevoerd, dat hiermede 
de kosten van overbrenging worden bespaard, terwijl de Amerika
nen bereid zijn het ^-element bij deze productie te financieren. 
Aangezien Amerika ook bereid is de mijnenvegers aan Nederland 
te geven, is spreker tegen de bouw hiervan in eigen land, als 
dit grotendeels op Nederlandse kosten zou geschieden. Nu ook 
zes destroyer-escortes kunnen worden verwacht, stelt spreker 
voor de bouw van zos torpedo jagers van de begroting 1949 af te 
voeren, hetgeen ook doorwerkt op de begroting van 1950. Met be
trekking tot de regeling voor de betaling van de kosten voor 
de opleiding van een aantal jachtvliegors door Amerika, stelt 
spreker voor na xe gaan, of ook andere officieren onder deze 
regeling kunnen worden gebracht. Voorts waarschuwt spreker te-
5L? aSX a i n S S^' f t^ öiG z e e r belangrijke dollaruitgaven 
fcr^fS a a^al jaren vragen. Aangezien verschillende lan-
t r ï ^ ê ' ü n ^ 0 l ^oerrochton te heffen, is het nog niet zo-
Pr^id S* 8?? inv0ürrochten zullen worden geheven. De Ministcr-
•fr-. , S v a n oordeol> d a t ai* voornamelijk een boekTngs¥w-: 

. is, aangezien men van de Amerikanen niet kan vragen over W K>m 

T r i m n - i -P+r ** A -, . - I - L ^ ^ J . x a o i i u a 1 1 X U O J5 .UI1 V r ü g ü H 

SuSf vervSïrSrfhtGn t e > t a T e i 1 ' Minister Ljeftinek waar-
WÊvM0¥f% °Sf f - ï> ***f ec tionisme ten aanzien van de op-
Mr S u n d V f ^ J ï ° ï k ^ f C O t h o t Aanport heeft de Amerikaan 
kan IZltt EJSSS1 Sa t d l t &&*> v r i ' m ö t Amerikaanse schepen 
mtlr&al%^llTlr^al0m Z a l m o e t o n w°rden nagegaan, of niet 

ö a n 5 0 / o m G o Amerikaanse schoepsruimte zal kunnen worden 
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