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Ex.nr. IX 

Verslag van de vergadering 
gehouden op Maandag 16 Januari 1950, des middags te 2 uur, 

Plein 2 b. 

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

Secretariaat Ministerraad % DrS.J.Middelburg, 
Adjunct-Secretaris (Dr. Prinsen is afwezig 
wegens zijn reis naar Indonesië). 

1 a. Notulen yan_ de_ vergadering van 9___Januari 1950• 

1°. Redactiewijzigingen_._ 

Op blz. 3, punt 2 f, tweede alinea, wordt op de 
derde regel het volgende tussengevoegd; "Minister Teulings 
deelt mede, dat de beveiligingsambtenaren omtrent de te 
houden oefening waren ingelicht, Omtrent de resultaten 
is echter nog geen contact met hen opgenomen in afwachting 
van de bespreking hierover in de Raad.". 

Op blz. 5 wordt op de 23ste en, 24ste regel van 
punt 3 e "een militaire onderscheiding" gewijzigd ins "de 
Militaire Willemsorde". 

Op blz. 6, punt 3 i, 10e regel, wordt achter "het" 
tussengevoegdiü "aanvullende". 

Op blz. 14 wordt op de laatste regel van punt 16 
"wetsontwerp" gewijzigd in* "voorstel". Punt 19 wordt als 
volgt gewijzigd* "Aanvaard, behoudens nader overleg met 
Minister Wyers.". De laatste zin van punt 22 wordt als volgt 
gewijzigd* "De Raad aanvaardt het wetsontwerp met dien 
verstande, dat enkele Ministers nog hun opmerkingen direct 
aan Minister van Schaik zullen geven.". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

/> 

2 . Opmerking naar aanleiding van punt 11 (Bezuinigingsactie 
onder ambtenaren-). 

Naar aanleiding van een vraag van Minister Joekes 
verklaart Minister Lieftinck zich gaarne bereid op verzoek 
voorbeelden te verstrekken van belangrijke bezuinigingen, 
die in ingediende plannen konden worden aangebracht. 

1 b» Verslag van de ministeriële bespreking op 12 Jan. 1950 
in_ aansluiting aan d_e_ vergadering van de RAVT. 

Op bJ-.z- 2 wordt de zin, beginnende op de vierde 
regel van onder van punt 3, als volgt gewijzigd• "Minister 
Stikker kan de verantwoordelijkheid hiervoor niet dragen..". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

1' Ingekomen stukken en mededelingen. 

—' Ti-~ideli-ik;ê vervanging van Ministers. 

. D e Minister-President merkt op, dat de Koninklijke 
Besluiten inzake tijdelijke vervanging van Ministers dikwijls 
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3 d. Militaire aangelegenheden in Indonesië. 

Minister Schokking merkt op, dat nog geen "be
slissing is genomen omtrent de aanwijzing van een hoofd 
van de militaire missie. Spreker noemt in dit verband nog 
de naam van Schout-bij-Nacht Vlieger Schaper als candidaat. 
Voorts deelt de Minister mede,dat Staatssecretaris Moorman 
bezig is met de voorbereiding van het contract inzake de 
kosten van de Marine (zie notulen Ravi 12 Jan. 1950, punt 
lh). Deze is voornemens in verband hiermede .een bezoek van 
veertien dagen aan Indonesië te brengen. 

3 e » Overige ojidejrwerpen. 

1°. Minister Grötzeri deelt mede, dat de heer Mr. Ali 
Sastroamid joj ö~Ts~'Tüenoemd tot ambassadeur van de RIS in 
Amerika; spreker acht deze beter geschikt dan de heer 
Sumitro. 

2°. Minister Stikker, merkt op, dat het bericht omtrent de 
benoeming van de Duitse financiële experts Wohltat en 
Bühler volkomen uit de lucht is"gegrepen, zodat het ook 
onnodig is iemand voor onderzoek omtrent deze zaak naar 

j , jfi.afloncai'fe' te zenden. 

4_. Buitenlands b_eleJL_d_._ 

a. West-Europese Economische. Samenwerking» 

Minister Stikker deelt mede, dat van Franse zijde 
een nota is ontvangen om op 23 en 24 Januari een bespreking 
te houden tussen de ministers van Financiën, Economische 
Zaken en Buitenlandse Zaken van de landen, die bij de Fibenel 
zijn betrokken. Op 25 Januari zullen aldaar de financiële 
aspecten van het Brussels verdrag en het Atlantisch Pact 
aan de orde worden gesteld, terwijl op 26 Januari de 
Consultatieve Groep van de O.E.E.C. bijeenkomt om bespre-
.kingen te voeren tot aan het eind van de maand Januari deCoun 
cil van de OEEC/bijeen komt. Spreker is van oordeel, dat Prof. 
Keesing ten onrechte een persconferentie heeft gehouden, 
waarbij hij heeft medegedeeld, dat in Parijs overeenstemming 
omtrent de plannen van de O.E.E.C. is bereikt. Minister 
Lieftinck merkt op, dat hij Prof. Keesing de instructie 
heeft gegeven bij voorlichting aan de pers geen enkele 
internationale politieke beschouwing te geven. Minister' -
van den Brink is van oordeel, dat hierover vooraf contact 
met Buitenlandse Zaken en Economische Zaken had moeten 
plaats vinden en dringt er op aan, dat dit in het vervolg 
wel zal geschieden. Minister Stikker/4cht het onjuist, dat 
Minister van Zeeland accoord is gegaan met het houden van 
een bespreking omtrent de Pibenel, voordat de O.E.E.C. bij
eenkomt. Aangezien spreker er nog niet van overtuigd is, 
dat de plannen van de O.E.E.C. kunnen worden gereorgani
seerd, zal men aanvaarding van het kleinere plan (met in
schakeling van West-Duitsland en eventueel ook van Engeland) 
nog als mogelijkheid moeten handhaven. Spreker doet voorts 
mededeling van geruchten over besprekingen tussen West-
Duitsland en Engeland. In verband met het bovenstaande en 
met de omstandigheid, dat deze kwestie eerst in de Rea zal 
moeten worden besproken, stelt spreker voor op de Franse 
nota te antwoorden, dat Nederland aan een bespreking op 
23 en 24 Januari niet kan deelnemen. Minister van den Brink 
merkt op, dat op deze dagen het wetsontwerp op de bedrijfa~ 
organisatie in de Eerste Kamer zal worden behandeld. Ten 
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aanzien van de Eibenelbesprekingen wijst spreker er op, dat 
een vriimaking van het goederenverkeer tot 75$ noodzakelijk 
is aangezien de vrijmaking tot 50$ reeds is overeengekomen en 
r<̂ 'betrokken landen ook niet bereid zijn tot een verlaging 
van de invoerrechten over te gaan. Minister Lieftinck 
staat optimistischer tegenover het plan van de O.E.E.C. dan 
MJnister Stikker. Spreker is het er mede eens, dat een be
spreking over het Pibenelplan niet zal moeten plaats vinden 
voor de bijeenkomst van de O.E.E.C.g tegen een bespreking 
van de experts bestaat evenwel geen bezwaar. De Raad 
besluit, dat Minister Stikker mededeling zal doen inzake 
de bezwaren tegen een bijeenkomst van de ministers van de 
Fibenellanden op 23 Januari. 

4 b. Mgdeŵ rking__aan economische rapporten van de UNO, 

Minister Stikker heeft bericht ontvangen, dat 
het World Economie Report, verzorgd door de heer Owen en 
uitgegeven door de Ver. Naties, een slechte indruk maakt. 
Prof. Derksen heeft in verband hiermede voorgesteld, een 
Nederlandse deskundige hiervoor voor te dragen. Minister 
vanden Brink is van oordeel, dat bedoelde deskundige in 
Neder 1 and"~nTet gemist kan worden. De Minister verklaart zich 
bereid dit punt met Prof. Tinbergen te bespreken. Spreker 
wijst er in"dit verband op, dat het Economie Survey of 
Europe, dat onder leiding van Prof. Myrdal wordt samengesteld, 
zeer goed is. 

4 S ' Pmigr at ie naar _Aua• tralie^ 

Minister Stikker deelt mede, dat Dr. Hirschfeld 
een bespreking heeft gëEad" met de Australische Minister 
Spender, waarbij is medegedeeld, dat Australië bereid is 
1500 Nederlandse militairen als immigranten tóe te laten. 
Spreker stelt voor deze zaak te laten voorbereiden door 
Sociale Zaken, Oorlog, Buitenlandse Zaken en eventueel ook 
door Minuor. Aldus wordt besloten. 

Minister Joekes deelt mede, dat Sociale Zaken 
terzake reeds contact heeft opgenomen met Scheepvaart. Voorts 
is men bezig met de voorbereiding van een emigratieverdrag 
met Australië, waarbij wordt getracht de kosten van de 
emigratie gelijkelijk tussen beide landen te verdelen. Minister 
Schokking merkt op, dat de Australische ambassade in ons 
land met het oog op de emigratie naar dat land onvoldoende 
is uitgerust. 

4 d. Nederlandse^ Ambassade in Peking. 

Minister Stikker doet enige mededelingen omtrent 
de bezetting van het oostelijk gedeelte van de Nederlandse 
Ambassade in Peking vanwege het communistische bewind. 

1' È̂IL̂ iiisÂ J-.g.-._yan. Ludwig Balier en 22 anderen; van Hele na 
£ggĴ L-ê .:J-9 anderen en van :Gouïs J. Coppejans en 22 anderen 
(Wtsbntwerpen). ~~~~"W^M ~~ 

Zonder discussie aanvaard. 

£• Xagtstellinff van de termijn van dagvaarding voor gedaagden 
(Wetsontwerp). 

Zonder diseussie aanvaard. -9-


