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GEHEIM 

Ex.nr. 

Verslag van de vergadering, 
eenouden op Maandag 23 Januari 1950 des middags te 2 uur, 
& Plein 2 b. 

A a n w e z i g de Minister-President, Voorzitter, en de Mi
nisters Götzen, Joekes, Lieftinck, Mansholt, 
Rutten, van Schaik, Schokking, Spitzen,Stik
ker, Teulings, in 't Veld en Wyers. 
(Minister van Maarseveen is afwezig wegens 
zijn reis naar Indonesië en Minister van den 
Brink wegens ziekte). 

Secretariaat Ministerraad; Drs.J.Middelburg, 
Adjunct-Secretaris (Dr.Prinsen is afwezig in 
verband met zijn reis naar Indonesië) . 

1. Notulen van de vergadering van 16 Januari 1950° 

Op blz_2_2, punt 2b, wordt op de twaalfde regel "wordt" 
gewijzigd in: "kan'worden". Óp de vijftiende regel vervalt het 
woord "geen". 

Op blz.7 wordt op de laatste regel van punt 3e 
"Indonesië" gewijzigd in; "Duitsland". 

Op blz._9_ wordt op de laatste regel achter "loongrens" 
tussengevoegd? "voorshands in afwachting van een nader onder
zoek van de dekking van de tekorten bij de vrijwillige verzeke
ring" . 

Op blz. 11 , punt 12, vervallen op de vijftiende regel 
de woorden; "te allen tijde". Het punt 1 . wordt als volgt ge
wijzigd; "zijn de; verhoudingen tussen de gegeven lonen juist". 
Aan het eind van deze alinea achter "gehanteerd" wordt het 
volgende tussengevoegd; "Minister Teulings wijst er op, dat 
hier slechts een interim-rapport der desbetreffende Commissie 
wordt voorgelegd, die zich uitsluitend theoretisch met het on
derwerp heeft beziggehouden. De bedoeling is thans tot concre
te experimenten over te gaan. Hij meent, dat de opdracht tot 
dit onderzoek berust op een besluit van de Ministerraad. Het 
doel van dit onderzoek acht hij volkomen juist, n.1. om aan de 
indeling van de bezoldigingsschaal een verantwoorde wetenschap
pelijke grondslag te geven. In het bedrijfsleven hecht men even
zeer grote waarde aan dit moderne onderzoek". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a- Bouw van politiekazerne te Wezep (gem.Oldebroek). 

De Minister-President heeft een brief ontvangen van 
een raadslid in Uldebroek met bezwaren tegen de voorgenomen 
bouw van een politiekazerne , aangezien men op andere wijze in de 
huisvesting der politie zou kunnen voorzien. Besloten wordt, 
dat de brief aan Justitie zal worden gezonden met een afschrift 
aan Financiën en Binnenlandse Zaken. 

—• Viering van Nationale Feestdag en Koninginnedag. 
D e Minister-President merkt op, dat van verschillen

de zijden aandrang komt om in deze zaak een beslissing te riemen. 
Minister Teulings deelt mede, dat er bij de behandeling van deze 
zaajs stagnatie is opgetreden in het bijzonder doordat er geruime 
tijd geen Minister van Binnenlandse Zaken is geweest, f De ' 
Minister-President stelt voor zo mogelijk tot I 
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17. financiële vraagstukken van de Westelijke Unie. 

Minister Lieftinck heeft over dit onderwerp een 
nieuwe nota voorbereid, waarbij rekening is gehouden met de be
sprekingen in de Ministerraad en de Raad voor Militaire Aange
legenheden Indien het voorstel om de militaire uitgaven tot 
een bepaald bedrag te limiteren wordt aanvaard, betekent dit, 
dat ook het Nederlandse standpunt in het internationale over
leg hierdoor zal worden beïnvloed. Spreker is voornemens bij de 
komende vergadering van de Ministers van Financiën en Economi
sche Zaken van de W.U.-landen te zeggen, dat het Nederlandse 
Kabinet voor ogen heeft de limiet voor de defensie-uitgaven 
op f 750 a f. 800 min. vast te stellen, doch dat meer aan de 
verdediging van Nederland kan worden gedaan, indien andere lan
den bereid zijn hulp te verlenen. Minister Stikker ziet als 
kern van het onderhavige vraagstuk, dat er nog steeds geen ge
meenschappelijk defensieplan is. Als Nederland een limiet stelt, 
zouden ook andere landen dit kunnen doen, hetgeen in strijd is 
met de strekking van het Atlantisch Pact. Daarom acht spreker 
het gevaarlijk in een grote vergadering mededeling te doen om
trent de Nederlandse limiet. Spreker merkt op, dat zijn zorgen 
met betrekking tot het Russische gevaar nog steeds zeer groot 
zijn. Ten aanzien van de corrigerende factoren op de opstelling 
van een algemene verdelingssleutel, genoemd op blz.4, merkt 
spreker op, dat de derde factor inzake de strategische ligging 
van Nederland gevaarlijk kan zijn. Indien van Nederlandse zijde 
wordt gesteld, dat ons aandeel in de kosten kleiner moet zijn, 
omdat de IJssellinie als verdedigingslinie wordt aanvaard, zou
den de andere landen kunnen besluiten Nederland geheel buiten 
de verdediging te laten. Spreker is voorstander van een verde
lingssleutel uitsluitend op basis van het nationale inkomen. 
Minister Schokking wijst er op, dat het Kabinet omtrent de li
miet van f. Ö00 min. geen besluit heeft genomen, doch dat Minis
ter Lieftinck dit bedrag in de Raad M.A. heeft genoemd en ook 
Minister van den Brink dit bedrag aanvaardde in verband met 
de investeringsmogelijkheden. Op het ogenblik gaan de militaire 
deskundigen na welke mogelijkheden de vaststelling van deze li-
moet zou bieden. Spreker heeft destijds zelf aangedrongen op 
een bijeenkomst van de Ministers van Financiën en van Economi
sche Zaken. Op de laatste bijeenkomst van de Ministers van Defen
sie in Londen is echter afgesproken, dat de kosten zouden wor
den berekend van de doeleinden (targets), die in Luxemburg wa
ren opgesteld. Deze berekeningen..worden thans in de W.U.-landen 
uitgevoerd. Bovendien worden thans de totale kosten der defensie 
berekend. Aangezien deze berekeningen nog niet gereed zijn, is 
spreker van oordeel, dat de conferentie van de Ministers van 
Financiën te vroeg plaats heeft. De Minister-President is van 
oordeel, dat Minister Lieftinck op de onderhavige bijeenkomst 
in Parijs wel zal kunnen stellen, dat Nederland een zeer hoog 
bedrag aan defensie-uitgaven heeft, dat veel hoger is dan van 
de andere landen, hetgeen op de duur niet kan worden gedragen, 
zodat voor de defensie-uitgaven een limiet zal moeten worden 
gesteld. Spreker gelooft niet, dat andere landen van het Brus
sels Verdrag iets in dit opzicht voor Nederland zullen kunnen 
of willen doen. Engeland is reeds zwaar belast, in Frankrijk hel
staat een slepende crisis over de begroting, terwijl in België 
de Regering verlaging van de belastingen heeft toegezegd. Op 
blz.6 van de nota wordt opgemerkt, dat de salarissen en de ver
zorging van het Nederlandse leger beter zijn dan die in de mees
te andere W.U.-landen. Met het oog hierop is spreker van oordeel, 
dat men zich ook op dit punt zal moeten bezinnen, gezien de 
onmogelijkheid voor onze bevolking om de zware lasten te dragen. 

Minister Lieftinck is van oordeel, dat thans de bij
eenkomst van de Ministers van Financiën niet meer kan worden 
uitgesteld. Het aannemen van een afwachtende houding acht spre
ker ook niet meer mogelijk. In dit verband wijst spreker er op, 
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flfl+ Minister Schokking in Luxemburg vergaande taken (targets) 
h?Viaanvaard Minister Schokking merkt op, dat hij in Luxem-
burgrSSrïïfheeft gemaakt. Minister Lieftinck vraagt zich 
af hoe men een gemeenschappelijk verdedxgxngsplan kan opzetten, 
fndien alle deelnemers dergelijke belangrijke reserves maken. De 
Minister-President is van oordeel, dat men hij de organxsatxe 
van de defensieTE W.ü.-verband geen vaste basxs voor een af
doende verdediging zal kunnen vinden. Intussen xs.het streven 
naar een gemeenschappelijke verdediging noodzakelijk om enerzijds 
te zorgen! dat Rusland bij een aanval veel weerstand zou moeten 
overwinnen en anderzijds Amerika bereid zal zijn hulp te verle
nen De preventieve werking in het wezenlijk belangrijke. Minis
ter'stikker is van oordeel, dat Minister Lieftinck het beste 
op de vergadering zal kunnen zeggen, dat deze niet te vroeg 
bijeenkomt, doch dat de militaire plannen te laat zijn en dat dit 
als systeem verkeerd is. Minister Lieftinck merkt op, dat ter
wijl België geen marine heeft en Engeland nagenoeg geen leger, 
men van Nederland verlangt, dat het voor de drie wapenen met 
de W.ü.-verdediging medewerkt. Intussen is spreker gebleken, 
dat men in Amerikaanse kringen van oordeel is, dat de Nederland
se vloot niet noodzakelijk is, zodat Nederland de uitgaven voor 
de marine beter achterwege zou kunnen laten. Ofschoon spreker 
zelf een ander standpunt inneemt, meent hij, dat men met deze 
opvatting toch rekening zal moeten houden. Minister Schokking 
merkt op, dat de Engelsen er op wijzen, dat zij ook het Suez-
kanaal moeten verdedigen. Wat de verdelingssleutel betreft meent 
spreker, dat men wel het beste het nationale inkomen als basis 
zal kunnen nemen. Spreker stelt voor, dat Minister Lieftinck 
de heer Duyverman meeneemt naar Parijs. Minister Lieftinck 
heeft tegen dit laatste geen bezwaar. 

De Minister-President stelt voor, dat Minister Lief
tinck gemachtigd wordt openhartig over deze zaken op de bijeen
komst in Parijs te spreken, waarbij de gestelde limiet niet als 
onwrikbaar moet worden voorgesteld. Spreker acht het wenselijk, 
dat de vergadering in Parijs een terreinverkennnnde voorbespre
king wordt en dat Minister Lieftinck hierover aan de Raad ver
slag zal uitbrengen. De Raad verklaart zich met deze voorstel
len van de Minister-President accoord. 

Minister Stikker dringt er op aan, dat Minister Lief
tinck niet over de corrigerende factor van de strategische lig
ging van Nederland zal spreken. Aldus wordt besloten. 

Organen voor de uitvoering van het Military Assistance Program 
,nota van het Min. van Financien d.d. 20 Jan. ïybU) 

Zonder discussie aanvaard. 

1 9 , goedkeuring van het tussen Nederland en Groot Brittannië geslo-
ten Verdrag inzage onderling strijdige aanspraken on bui "ben "" 
Duitsland gelegen Duitse bezittingen (WetsontwêrpTT 

Zonder discussie aanvaard. 

20' gillijnen aan Commissie Vergunningen Personenvervoer (Ontwerp-
-Besluit), " — v * 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

21 * g ^ g ^ i n ^ o s t e n van herstel weg Assen-Beilen-Eursinge-Meppel, 

No?29 0rSef i b§ï?)
G a n V e r k ° G ? e n ********* dd. 19.1.1950, 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
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