
/*m 
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD £,JL' 
nr. 576 

Verslag van de vergadering 
pehouden op Maandag 30 Januari 1950, des middags te 2 uur, 

Plein 2 b. 

A a n w e zig: 
De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers van den Brink, Götzen, Joekes, 
Lieftinck, Rutten, van Schalk, Schokking, 
Spitzen, Teulings, in «t Veld en Wyers. 
(Minister van Maarseveen is afwezig wegens 
zijn reis naar Indonesië, Minister Mansholt 
is met vacantie en Minister Stikker is 
afwezig wegens zijn reis naar Parijs). 

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

1. Notulen van de vergadering van 23 Januari 1950. 

a. Redactiewi.jzigingen. 

Op blz. 3 worden de tiende en elfde regel als 
volgt gewijzigd; ,kin het contract is bepaald, dat deze 
lening te allen tijde opvorderbaar is.". Punt 2 f wordt ge
wijzigd in punt 2 f 1. 

Op blz. 5 wordt op de elfde regel van punt 3 a 
"merkt op" gewijzigd ins "acht het uit een politiek oogpunt 
moeilijk; spreker merkt bovendien op, dat de militairen...". 
Op de negende regel,van punt 3 c "In een telegram" tot en 
met "naar voren" op de twaalfde regel, wordt als volgt 
gewijzigde "Daar spreker bezwaar heeft Indonesische Knil-
leden met hun gezinnen te doen overkomen, is daartegen in 
het antwoordtelegram bezwaar gemaakt. Spreker acht het 
echter van belang deze gehele kwestie ter sprake te brengen o" 

OP blz. 7? punt 3 h, wordt in het opschrift "Ravi'' 
gewijzigd in; "Cavi". 

Op folz» 6*; punt 3 k, wordt op de zevende regel 
"Nederlandse" gewijzigd in; -Nederlands-Indische". Op de 
derde regel van punt 3 m moet in plaats van "Minister-
President" worden gelezens "Minister zonder Portefeuille". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

b« Opmerking naar aanleiding van punt 3 c (Overbrenging 
van korps speciale troepen). 

Naar aanleiding van een opmerking van Minister 
Götzen inzake plaatsing van enige leden van de C.M.I. bij 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst, deelt Minister Teulings 
mede, dat hij deze kwestie nog met Mr. Einthoven zal 
bespreken. De Minister-President wijst er op, dat het 
personeel van "de C.M.I. mogelijk" ook in Nieuw-Guinea nuttig 
te werk kan worden gesteld. 

1' Ingekomen stukken en mededelingen. 

£• Twee Ministersconferenties. 

De Minister-President deelt mede, dat er sprake 
is van de bijeenroeping van een Ministersconferentie van 
de Beneluxlanden in Maart. Op dat ogenblik zal het wenselijk 
zijn Mr. Jaspar een onderscheiding te verlenen. Wordt het 
nodig geacht de instelling van organen van de economische © NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 394
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feFrft>j, fl Mogel i jke ^r-v-i eg ing van M i n i s t e r S t i k k e r t o t O.S.B.C 

(u/t***Ó ambassadeur^. . 

/ IJ'ITP rf* De M i n i s t e r - P r e s i d e n t d e e l t mede, d a t M i n i s t e r 
*.y- / £***+*' *W^*Ü» ,-v. TKr^ïTS i R v o n f een v e r g a d e r i n g van de Raad >M/~' kker naar Parijs is voor' een vergadering van de Raad van 

de 0 E E C In verband met de tegenstand van enkele landen 
staat thans vast, dat Spaak niet tot bijzondere ambassadeur 
door de O.E.E.C. zal worden gekozen. Tot nu toe zijn alle 
landen in de O.E.E.C. het eens met een candidatuur van 
Minister Stikker voor deze positie. Minister Stikker heeft 
reeds met Minister van Schaik en spreker hieromtrent overleg 
gepleegd. Met Minister van Schaik neemt spreker het stand
punt in, dat een verkiezing van Minister Stikker niet alleen 
het prestige van Nederland in internationale kring vergroot, 
doch dat het ook een zakelijke betekenis kan.hebben. Minister 
Stikker zal kunnen trachten de tegenstellingen, die zich 
bij de verschillende integratiepogingen hebben voorgedaan, te 
overwinnen. In April zal mogelijk Minister van Zeeland als 
voorzitter van de Raad van de O.E.E.C. vervangen worden; 
het ligt in de lijn der verwachtingen, dat Minister Stikker 
hem als zodanig zal opvolgen. Omtrent deze kwesties is 
intensief overleg gepleegd met de Belgische Minister-Presi
dent en Minister van Zeeland. Het is de bedoeling, dat 
Minister Stikker Minister van Buitenlandse Zaken blijft. Wel 
zal deze dan het departement versterken door benoeming van 
een staatssecretaris en een assistent secretaris-generaal. 

Minister van den Brink is eveneens van oordeel, 
dat verkiezing van Minister Stilcker de Nederlandse positie 
in de internationale aamenwerking van de Marshalllanden 
zal versterken. Men moet zich evenwel bewust zijn, dat hier
aan 'voor Nederland ook een belangrijk risico is verbonden, 
aangezien de O.E.E.C. thans in een vrij somber stadium ver
keert. Spreker verwacht, dat deze nieuwe functie zoveel tijd 
van Minister Stikker in beslag zal nemen, dat hij veel in 
Parijs en in de andere landen zal moeten zijn. Spreker heeft 
tot zijn genoegen vernomen, dat over deze kwestie intensief 
overleg met België heeft plaats gehad. De Minister acht 
het noodzakelijk, dat Minister Stikker zijn arbeid verricht 
los van de Nederlandse E.R.P.-politiek, die gevoerd wordt 
ingevolge instructies van de REA. In een gesprek met Minister 
Stikker is het spreker gebleken, dat deze hiermede instemt. 
De Minister-Pr e sident merkt bij dit laatste punt op, dat 
Minister Stikker van oordeel is, dat een andere Minister 
de Nederlandse belangen in de O.E.E.C. zou kunnen behartigen. 
Minister Lieftinck wijst op het gevaar, dat een Minister 
van Buitenlandse Zaken, die al te Europees gaat denken, in 
conflict kan komen met wat het nationale belang eist. 
Niettemin is spreker van oordeel, dat men in de naoorlogse 
situatie bij de internationale organisaties ook van verant
woordelijke Ministers gebruik zal moeten maken. Als Minister 
Stikker wordt gekozen, zal België aanspraak willen maken op 
net lidmaatschap van de consultatieve groep, waarvan Neder
land op het ogenblik lid is. Dit lidmaatschap is van veel 
&T°tj(Lre betekenis dan dat van voorzitter van de Raad van de 
O.E.E.C, Indien dit voorzitterschap evenwel wordt gecombi
neerd met de nieuwe positie van "ambassador at large" zal 
dit van veel groter betekenis zijn dan het lidmaatschap van d 
consultatieve groep. Aangezien de mogelijkheid bestaat, dat 
fapaa*, die veel prijs stelt op samenwerking met Nederland, 
na de koningskwestie in België weer op de voorgrond zal 
Komen, is het wenselijk, dat de onderhavige kwestie niet 
aneen met de Ministers Eyskens en van Zeeland wordt bespro-
!Sn'/J „.0?kJnet de h e e r sPaak. De Minister-President merkt 
op, dat Minister Stikker de heer Spaak van tevoren hierover 

-8-



Ministe rraad 
ZEER GEHEIM -8- d.d. 30-1-1950 

7Qii schriiven. _ 
Op een vraag van Minister Schokking of men een 

botsing tussen de Nederlandse opvattingen en de O.E.E.C.-
belansen verwacht, aötwoordt Minister van den Brink, dat 
Nederland in het algemeen hij de integratieplannen de verat-
gaande voorstellen heeft gedaan. 

De Raad besluit vervolgens er mede accoord te gaan, 
dat Minister Stikker een eventuele verkiezing tot bijzondere 
ambassadeur van de O.E.E.C. aanvaardt naast zijn Minister
schap» 

4 b. Prohibitieve invoerrechten• 

Minister van den Brink deelt namens Minister 
Stikker mede, dat Nederland in de consultatieve groep 
het standpunt heeft ingenomen, dat opheffing van invoercon-
tingenteringen geen betekenis heeft als niet ook de prohi
bitieve of uitgesproken protectionistische invoerrechten 
worden afgeschaft resp. verlaagd. Bij de Fibenelbesprekin
gen was op dit punt een onbevredigend compromis bereikt. 
In de consultatieve groep heeft Minister Stikker getracht 
te bereiken, dat men de kwestie van het vrije handelsverkeer 
belemmerende invoerrechten in beginsel met die van de libe
ralisatie op één lijn zou stellen, welke poging niet is 
geslaagd. In verband hiermede heeft Minister Stikker met 
betrekking tot de uitbreiding der liberalisatie een voorbe
houd gemaakt. Wel is aanvaard, dat een lid van de O.E.E.C. 
zich zal moeten rechtvaardigen, indien het prohibitieve 
invoerrechten handhaaft als tot verdere liberalisatie wordt 
overgegaan. Voorts verwees men naar de G-.A.T.T. Minister 
Stikker zal zijn voorstel herhalen om een beginseluitspraak 
te doen omtrent deze kwestie en dan een uitdrukkelijke 
instructie door de betrokken regeringen aan hun delegaties 
bij de G.A.T.T. te doen verstrekken om dit punt uit te 
werken. De Raad verklaart zich hiermede accoord. 

4 c. Het geval-Louwers (Nota van de Minister van Buitenlandse 
Zaken d.d. 27""Januari 1950). 

Minister Spitzen deelt mede, dat het transport 
aanzienlijk is teruggelopen. In 1947 werd nog 24 a 25000 ton 
langs de weg naar Tsjecho-Slowakije vervoerd; thans bedraagt 
dit 10.000 ton. Het spoorwegvervoer naar dit land is weinig 
verminderd, doch dit vervoer van dit land naar Nederland is 
met 10.000 ton verminderd. 

Minister van den Brink merkt op, dat Nederland 
bij het handelsverkeer met Tsjecho-Slowakije reeds terug
houdend is met het oog op de stand van de betalingsbalans 
met dit land. Spreker stelt voor op de ingeslagen weg 
in overeenstemming met de nota voort te gaan. Aldus wordt 
besloten. 

Ü-JLL J^Afi_eatie van bilaterale overeenkomst inzake 
Amerikaanse wapenïevering~Tzie notulen M.R. 23 Jan. 1950 

punt 4 e ) . 

i • -v*» * D e Minister-:P^esident doet mededeling van moei
lijkheden, die zijn gerezen met betrekking tot de clausule 
l n +. _YerdraS> dat het binnen 45 dagen zal worden 
geratificeerd. Hij vraagt machtiging om in overleg met 
buitenlandse Zaken een beslissing over dit punt te nemen. 
V* «§33. verleent de gevraagde machtiging. 
V M • ir. ; Bui • Z, ) 
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