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MINISTERRAAD 
nr. 543 

Ex.nr. i X, 

Verslag van de vergadering 
gehouden op Maandag 12 December 1949, des middags te 2 uur en 
6 des avonds voortgezet, 

Plein 2 b. 

A a n w e z i g * De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers van den Brink, G-ötzen, Joekes, 
Lieftinck, van Maarseveen, Mansholt, Rutten, 
Schokking, Spitzen, Stikker (gedeeltelijk), 
Teulings, in 't Veld en Wyers. 
(Minister van Schaik is afwezig wegens zijn 
reis naar Indonesië) 

Tevens is bij punt 3 m aanwezig Dr. H.M. 
Hirschfeld. 

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

1 a. Notulen van de vergadering van 5 Pee. 1949 (alg. ged.) . 

°P blz. 2, laatste regel, en blz. 3, eerste regel, 
worden de woorden "heeft plaats gevonden" gewijzigd ins 
"zal plaats vinden" 

°P "blz. 17, punt 9, wordt het gedeelte van de zin 
beginnende op de zesde regel als volgt gewijzigds "doch dat 
de te onteigenen percelen eerst wanneer dit strikt noodzake
lijk is aan het huidige verbruik zullen worden onttrokken". 

Op blz. 17> punt 11, tweede alinea, wordt het 
gedeelte waar Minister Wyers aan het woord is, als volgt 
gewijzigd'; "Minister Wyers merkt op, dat deze vrouwen door 
individuele ontvijanding kunnen worden geholpen d»or •iii-diiTi»•• 
öLw)li9i entvi jand-biag ikuntion»woa?don» goholpow, en dat in het 
begin van dit jaar de Duitse wetgeving ter zake is gewijzigd; 
indien een buitenlandse vrouw bij huwelijk met een Duitser 
haar nationaliteit behoudt, kan zij de Duitse nationaliteit 
verwerpen. In dit geval....". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

_2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Volgende vergaderingen van de Ministerraad. 

Minister Lieftinck merkt op, dat Minister van den 
Brink en hij op 19 December~in Parijs een bespreking van de 
financieel-economische commissie van de Westelijke Unie zullen 
bijwonen, terwijl daarna op Woensdag en Donderdag een 
voortzetting van de bespreking van Frankrijk en Italië met de 
Beneluxlanden zal plaats vinden. Minister van Maarseveen 
merkt op, dat de Eerste Kamer mogelijk op 19 December met de 
behandeling van het wetsontwerp op de souvereiniteitsover-
dracht zal "beginnen. De Raad besluit, dat de volgende vergade
ring zal worden gehouden op Zaterdag 17 December om half 
tien en dat zo nodig des middags zal worden voortgegaan. 
Minister van Maarseveen deelt mede van Minister van Schaik 
bericht te hebben ontvangen, dat deze voornemens is de 
volgende Raadsvergadering mede te maken. 

Vervolgens besluit de Raad, dat na Kerstmis op 
Woensdag 28 December een vergadering zal worden gehouden» 
welke om 10 uur begint en 's middags zal worden voortgezet, 
waarbij eventueel ook punten voor de R.E.A. aan de orde 
zullen komen. 
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ZEER GEHEIM ~J-d~ 
:.-" =a nrprïii ichtine insluit tijdig een opvolger 

V0.°rtfeW?ifen ferSilïlevens dt plaats van Dr? Hirschfeld 
"ÏÏ RLoïinïcoimïssaris zal worden opengehouden. Dr. 
als ̂ ff^ingscommxssa omstandigheden een benoeming 
Si £S Së 2MnMS weïïerenf doch zou deze functie niet langer 
t»l 6 LaSdeS wïlïfn vervullen. Bovendien verzoekt spreker 
Spd t?vïnden! dat hij niet zal zijn gebonden aan de voorlo-
flle neslSsiSgen inzake de samenstelling van het Hoge 
pige nesxxböx e, •R„+avia. De Minister-President is erkente-
^ T v o ^ d e ^ e ^ ' *»* * ^ e k -
kinï tot de organisatie van het Hoge Commissariaat zijn aller
lei voorstellen ontvangen, doch hieromtrent is nog geen 
laatste goedkeuringsbericht verzonden. Spreker stelt voor, 
dat Dr Hirschfeld Dinsdagmorgen de laatste telegrammen 
terzake met de Ministers van Maarseveen, Götzen en Stikker 
zal bespreken. Aldus wordt besloten. 'Êj£%kL 

Minister van den Brink deelt mede, aat het de bedoe
ling is dat de vrad. Regeringscommissaris de heer Spierenburg 
als plaatsvervanger van Dr. Hirschfeld zal optreden. Minister 
Lieftinck merkt op, dat de heer Spierenburg buiten de Duitse 
aangelegenheden staat, zodat het wenselijk is, hiervoor iemand 
anders aan te wijzen. De Miry^ej*-Presidervb stelt voor dit 
laatste punt nog nader onder ogen "te" zien. Aldus wordt besloter 
Dr. Hirschfeld verlaat de vergadering, 

A v o n d v e r ,g_ a_ jl _ê j? jLji_g_._ 

A a n w e z i g s Dezelfden als 's middags met uitzondering 
van de Ministers va,n Maarseveen, Spitzen en 
Stikker. 

13. Financiële vraagstukken inzake de Westerse Unie. 

Minister van den Brink merkt op, dat de vergadering 
van de Financieel-Economische Commissie aanvankelijk in Londen 
zou plaats vinden, doch is uitgesteld en thans op 19 December 
in Parijs zal worden gehouden, d.w.z. in de week waarin de 
beslissing inzake Indonesië in Nederland zal vallen. In 
verband hiermede geeft spreker in overweging te verzoeken de 
vergadering in Parijs te verschuiven naar een latere datum. 

Spreker merkt op, dat het onderwerp van de nota 
inzake de internationale coördinatie bij werkloosheidsbe
strijding van zeer wijde strekking is, ook buiten de vijf 
mogendheden, terwijl ook de W.U.-organisatie weinig geschikt 
is om op economisch gebied van gedachten te wisselen. Bij de 
bespreking van de georganiseerde werkloosheidsbestrijding zal 
men bovendien de Ver. Staten moeten betrekken. Bespreking in 
W.U.-verband zou alleen mogelijk zijn, indien men zich beperkt 
tot technische vragen inzake de werkverruiming. 

Met betrekking tot de passage in het midden 
van blz. 3 inzake een ruime interpretatie van de begrippen 
machinetools" en "raw materials" merkt spreker op, dat hem 
deze interpretatie niet bekend is. 
-MV,„„-P ïn punt 3 v a n de n o t a omtrent de algemene verde-
voo? f «f? W ° r Ö ! n ?en a a n t a l factoren genoemd, die pleiten 
sSSek^hiSf a a n d e eï v a n Nederland in de gezamenlijke kosten. 
niÏÏ IL* t Z 1 C h afSevra*gd of als vierde factor hierbij 
schade dïfnnnH?r°?md/e r e l a t i e ^ o^ang van de oorlogs-scnaae, die m Nederland groot is. 

eveneens ^J^^ml5^^^- a c h t de W.U.-organisatie 
onderwe?^^ ^ J t S C Ü i k \ V o o r ^handeling van economische 
onderwerpen. Spreker ziet ook niet hoe men uit het vraagstuk 
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van de verdeling van de militaire lasten kan komen. Daarbij 
wiist iiii er op, dat de bevolkingsgrootte een nauwkeurig 
vast te stellen maatstaf is, wilke evenwel zeer onbillijk 
zou werken. Het nationale inkomen is een billijker maatstaf, 
doch dit is een moeilijk te berekenen grootheid. Ook zal het 
aanvechtbaar zijn, wat men in verschillende landen als mili
taire uitgaven aanduidt. Daarbij knoopt zich aan de moeilijk
heid welke ontstaat als men in een land b.v. de militaire 
salarissen gaat verhogen; deze verhoging gaat dan immers in
vloed uitoefenen op de uitgaven van andere landen. Men zal 
voorts enerzijds gemakkelijker tot verhoging der militaire 
uitgaven komen, doch anderzijds kunnen verwachten, dat de deel
nemende landen ook controle op deze zaken zullen willen uit
oefenen. Een gevolg van de kostenverdeling zal ook zijn, dat 
België aanmerkelijk meer voor de defensie zou moeten betalen. 
Spreker gelooft niet, dat de tegenwoordige regering aldaar, 
die belastingverlaging bij de verkiezing heeft toegezegd, 
hiertoe zou kunnen besluiten. 

Minister Mangholt heeft zich bij het lezen van de 
nota afgevraagd wat" "er eigenlijk met betrekking tot de 
gemeenschappelijke defensie gebeurt. Spreker acht het moei
lijk deze kwestie te beoordelen, indien men niet weet hoe 
groot de totale bijdrage is. De Ministe r-Pre si dent merkt op, 
dat de gegevens omtrent de kosten van de W.U.-verplichting 
voor Nederland ten aanzien van het leger volgens Generaal 
Kruis tegen 1 Maart kunnen worden verwacht. 

Minister Schokking merkt op, dat omtrent de bespre
kingen in Londen inzake de additionele productie een verslag 
aan de Ministerraad is uitgebracht, terwijl ook een nota van 
Buitenlandse Zaken hierover in bespreking is geweest. Bij 
de opstelling van de begroting is getracht, verschillende 
posten te brengen onder de extra productie, waartoe men zich 
in Londen heeft verplicht gedurende twee fiscal years. De 
bouw van een aantal mijnenvegers is niet gebracht onder het 
eerste fiscal year; spreker informeert of dit betelcent, dat 
deze in het tweede fiscal year wel onder het additionele 
productieprogramma zal vallen, anders zal dit programma niet 
vol zijn. Spreker wijst erop, dat in het additionele productie
programma ook bedragen voorkomen, die niet op de begroting 
1950 staan. Wat betreft de veronderstelling in de additionele-
productieovereenkomst van Londen inzake de verlening van 
Amerikaanse hulp, merkt spreker op, dat thans bekend is, wat 
aan Amerikaanse hulp zal worden verstrekt, zodat men thans de 
bestaande hiaten kan aanvullen. Bij de laatste bespreking 
in Londen is afgesproken, dat zal worden berekend wat de uit
voering van de besluiten van Luxemburg zal kosten. In afwach
ting van deze berekeningen zou uitstel van de vergadering van 
de Ministers van Financiën en Economische Zaken in Parijs 
nuttig kunnen zijn. 

Minister Meftinck deelt in de eerste plaats de 
opmerkingen mede, dïe~TEnister Stikker omtrent de onderhavige 
nota heeft gemaakt. Deze stelt zich op het standpunt dat voor 
de Ministers van Defensie uitgangspunt is geweest in de eerste 
plaats, dat West-Europa zal moeten worden verdedigd en in de 
tweede plaats, dat de financiële•lasten hiervan niet de 
ondergang van deze landen zal betekenen. Minister Stikker 
vraagt zich vervolgens af, wat er thans gaat gebeuren en 
hoe hoog de desbetreffende kostencijfers zijn. Hij acht het 
onaanvaardbaar, dat men thans na l i jaar feitelijk nog weinig 
heeft gedaan, terwijl de Russische dreiging blijft bestaan. 
De Minister van Buitenlandse Zaken wenst thans binnen twee 
maanden te weten, hoe het met deze zaak staat en is anders niet 
bereid langer verantwoordelijkheid te dragen. Ten aanzien van 
de punten in de nota merkt Minister Stikker op, dat hij de 
kwestie van de economische samenwerking geen taak van de W.U. 
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** AT- factor ter bepaling van de algemene kostenverdelings-
acht. Als lacToi < t nationale inkomen willen kiezen 
f ° r U l ^ J ? n / v L de drie andere genoemde factoren. Wat de 
met w e £ f ̂ ft™betreft! acht Minister Stikker het wenselijk 
Sefn datgene SieroSder'te brengenm wat de in Ü.U.-verband 
Samenwerkende landen zijn overeengekomen, 
samenwei* M i n i s t e r Lief-fc.inck is het eens met het bezwaar 
van de Ministers MaïïIEöTFIn Stikker, dat thans in W.U.-ver~ 
bSd wordt gesproken over de kostenverdelxng van "iets", 
doSh dat meS niet weet, wat dat "iets" is. In dxt verband 
J:::J soreker de gedachte deze kwestie te verwijzen naar een 
oespïekSg tussen de vijf Ministers-Presidenten. Met betrek
kin? tot het eerste punt van zijn nota wijst spreker er op, 
dat er een sociale commissie van de y/.U.-landen xs, dxe er op 
heeft aangedrongen de nota inzake de samenwerkxng bij de 
werkloosheidsbestrijding in de Financieel-Economische Commis
sie te bespreken. Spreker acht dit niet onnuttig, doch zou 
dit eerder in Benelux- of 0.E.E.C.-verband willen doen. 

Naar aanleiding van de vraag van Minister van den 
Brink inzake de ruime interpretatie van de begrippen 
machinetools en raw materials, merkt spreker op, dat uit een 
nota van Dr. Schoenmaker blijkt, dat de Amerikanen een ruime 
interpretatie van deze begrippen voorstaan. Ook de desbetref
fende lijst is ruim, doch spreker acht het niettemin wenselijk 
op deze kwestie nog eens een duidelijk antwoord te vragen. 

Indien, men een andere verdelingsfactor wil hebben 
dan de bevolking, komt men bij het nationale inkomen terecht, 
ook al moet spreker met de Minister-President erkennen, dat 
dit een onbetrouwbare maatstaf is wegens de statistische 
fouten. Aan de drie correcties, die spreker in zijn nota 
heeft genoemd, zou Minister van den Brink nog een vierde 
willen toevoegen n.1. de hoogte van de relatieve oorlogs
schade. Volgens de Nederlandse deskundigen had Engeland wel 
bezwaar tegen deze vierde correctie, aangezien dit voor Neder
land niet gunstig zou zijn omdat Engeland tenminste een even 
grote oorlogsschade zou hebben als Nederland. De Minister 
verwacht, dat de berekeningen, die de Staven volgens medede
ling van Minister Schokking zullen maken van de kosten van 
hetgeerpLuxemburg is overeengekomen en van het totale 
program op zeer grote bedragen zullen uitkomen. Indien men 
de andere uitgaven als een gegeven aanneemt, zal elk land 
een limiet voor deze kosten moeten stellen, waarboven men het 
financieel-economische evenwicht niet meer zal kunnen hand
haven. Wat de kwestie van de mijnenvegers in het tweede 
fiscal year betreft, lijkt het de Minister wenselijk, indien 
Amerika deze mijnenvegers wil verstrekken, ze niet in Neder
land te bouwen, tenzij de stand van de werkgelegenheid op de 
Nederlandse werven deze bouw aantrekkelijk zou doen zijn. 
Een Amerikaanse deskundige heeft in overweging gegeven voor 
deze bouw local currency te gebruiken, doch spreker acht dit 
niet wenselijk omdat dit thans geen vergroting van de produc
tiviteit betekent, terwijl de E.CA.-wetgeving ook niet toe
staat de gelden voor militaire doeleinden te gebruiken. Naast 
de drie kostenkringen a, b en c is nog een kostenkring d 
genoemd, nl. de verdeling van de kosten van de W.U.-verplich, 
tingen. Spreker merkt op, dat deze methode overeenkomt met 
kring b. 
\ . . 1 . , Minister van den Brink zou er voor zijn de formule 
SÏ«S+nï ™? ^ Sebruikerf v°°r de kostenverdeling van zaken, 
ZlZtiJtT iV'-?'-verband h e G f t ^slist, aangSzien men 
rrïïïon £l v tali a a n W aut°nome beslissingen genomen maat
regelen inzake de defensie van de andere W.U.-landen. 
altüd ™ ;S1"

1|ter~+r?:?iden.1;. is van oordeel, dat men het 
WeSpinïL ?°! t e n s t e l l e n ï Wat moet men dóen voor de 
livSes ^ e r ^ i g i n g Men beraamt dan onderling hoeveel 
divisies etc. ieder land moet hebben en de kosten hiervan, 
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A «« een be-oaald, voor elk land gelijk bedrag per 
fivïSe eL?! gaaHÏn voïgens de afgesproken formule verde
n k Rpt Svérleg in W.ü.-verband zal hierdoor aan ernst win-
Itn' mnisïeï Manïolt vraagt zich af .hoe men M j deze methode 
de kosten van dëH^güTse vloot, die met alleen voor de be
veiliging van West-Europa is bestemd, zal kunnen verdelen. 
veiling M i n i g t e r Schokkin_g i s v a n oordeel, dat een fijn afge
remde verdelingsformule niet mogelijk zal zijn. De Mim ster-
President constateert, dat allerlei gedachten bij deze be-
s-5rëHng~naar voren zijn gekomen. Uitstel van de bespreking 
in Parijs zou wenselijk zijn, doch indien dit met gebeurt, 
liikt het spreker juist als de Ministers van den Brink en 
Lieftinck daarheen zouden gaan en daar de eigen denkbeelden 
zouden ontwikkelen; men zal hierover echter nog geen beslis
sing moeten nemen» De Raad verklaart zich hiermede accoord. 

Minister Joekejs herinnert er aan, dat tussen de 
W.U.-landen niet alleen een militair, doch ook een sociaal 
en cultureel contact is gelegd» Met betrekking tot de nota 
inzake de coördinatie der werkloosheidsbestrijding merkt 
spreker op, dat de interdepartementale werkgelegenheidscom
missie bezig is te onderzoeken hoe de verruiming van de 
arbeidsmarkt kan worden opgevangen. Hierbij speelt ook de 
exportpolitiek een belangrijke rol, aangezien vermindering 
van de export minder werkgelegenheid betekent. Met het oog 
hierop is in de nota aandacht geschonken aan de handelsrela
ties tussen de vijf W.U.-landen. Deze nota is in de sociale 
commissie van de W.U. besproken, doch daar kan men over de 
financiële en economische aspecten niet oordelen, zodat men 
hiervoor het stuk heeft verwezen naar de Permanente 
Commissie, die bestaat uit de 'Ambassadeurs» Laatstgenoemde 
commissie heeft voorgesteld de nota te doen behandelen door 
de Ministers van Financiën en Economische Zaken, Spreker doet 
een beroep op beide Ministers om de economische zijde van het 
onderhavige vraagstuk aan de orde te stellen. Wellicht ware 
hiervoor een speciale commissie in te stellen. De Minister-
President merkt op, dat van de W.U.-landen Frankrijk naar een 
economische samenwerking met Italië en de Beneluxlanden 
streeft, terwijl Engeland contact heeft opgenomen met de 
Scandinavische landen. Spreker acht het alleen vruchtbaar 
om in Parijs te bespreken hoe deze kwestie in de O.E.E.C. 
aan de orde kan worden gesteld. Minister van den Brink verwacht, 
dat bij de bespreking in Parijs alle Ministers zullen wachten 
op de bespreking van de verdelingsformule. Daarom zal men 
de onderhavige nota niet in details moeten bespreken, doch 
moeten streven naar een besluit om het volgen van een anti
cyclische politiek aan de orde te stellen in de O.E.E.C. 
met de bedoeling ook Amerika hierbij te betrekken. 

van d e V p ^ L ï ? 1 m e n
/ q

k u n n e^ trachten te komen tot het aanpakken 
van aeze kwestie m de vrije wereld. 

16 December 194Q -,„ »,,• . „ ËJis 
^ ^ De Adjunct-Secretaris, 

Typs 1, 4 Jl.lAdM-uA^ 

°0lli 5 (J. Middelburg) 


