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Ü I „ " o T S J Ï 27 J E ^ S s S ? des middag, t. 2 uur, 
gehouden op Maanaag^^ g ^ 

i *è De Minister-President, Voorzitter, en de 
A a n w e . X «- g n ^ J r J J o e k e s Mansholt Rutten 

v, Q^ait schokkins, Spitzen, atxicjser, 
S l i n g ï f in 't V7ïdêén Wyers<De Ministers 
van den Brink, G-ötzen, Lieftinck en van 
Maarseveen zijn afwezig wegens hun reis 
naar Indonesië). 

Tevens is hij de behandeling van punt 11 
aanwezig Mr. W.C.1. van der Grinten, Staats
secretaris van Economische Zaken. 

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

Notulen van de Ministerraad van 20 Maart 1950. 

1°. Vaststelling. 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

2°. Opmerking naar aanleiding van punt 5 (Mondeling verslag 
— Van Z.K.H. Prins Kernhard over zijn reis naar de West en 

andere landen in Noord- en Zuid-Amerika). 

Minister Schokking deelt mede, dat gebleken is, 
dat het stuk, waarin een aanbod tot opleiding van piloten 
en andere militairen in Canada werd gedaan, op het desbetref
fende Canadese ministerie was blijven liggen. Intussen is een 
antwoord aan Canada verzonden. 

3°. Opmerking naar aanleiding van punt 17 (Financiële verhou
ding van het R"ijk tot de K.L.M!.). 

In antwoord op een vraag van Minister geulings 
inzake de behandeling van het tekort van de K.L.M. , deelt 
Minister Spitzen mede, dat voor deze kwestie een oplossing 
wordt gezocht in overleg met Financiën. 

1 b. Notulen van de Ministerraad van 21 Maart 1950. 

Op blz. 1, punt 11, wordt de tweede alinea als volgt 
gewijzigd* "Minister Lieftinck deelt mede, dat uit het rap
port van Prof. Smeets blijkt, dat.,..". 

Op blz. 3, punt 14, wordt het laatste gedeelte van 
de voorlaatste zin als volgt gewijzigds "doch de Minister 
van Binnenlandse Zaken heeft hiertegen bezwaar, mede omdat 
van de zijde van de Salariscommissie ad hoc nog geen defini
tief advies is binnengekomen en bij het voorlopige advies 
indertijd bleek van een sterk afwijzende houding der ambte-
narenorganisaties in die commissie.". 

QP blz» 5, wordt vóór de sluitingszin tussengevoegdi 
M 21* Brandweerwet (Wetsontwerp). 

Aangehouden tot de volgende vergadering." 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 
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3 e. Het plegen van overleg met de Westelijke Rijksdelen. 

Minister Spitzen deelt mede, dat in de Eerste 
Kamer bij de behandeling van het wetsontwerp inzake een 

*• tarief overeenkomst van de Beneluxlanden met Zwitserland er 
nogmaals op is aangedrongen, dat vooraf de Westeli0ke Rijks
delen zullen worden gehoord. De Minister-President stelt 
voor dat Minuor zal nagaan voor welke onderwerpen advies 
moet'worden gevraagd aan de Westelijke Rijksdelen en in 
welke gevallen een vertegenwoordiger aan de beraadslagingen 
in de Ministerraad moet deelnemen. Minister Stikker stelt 
voor, dat Minuor een brief over dit onderwerp aan de 
departementen zal zenden» De Raad verklaart zich met beide 
voorstellen accoord. 

±- Buitenlands beleid. 

a. Europese samenwerking. 

Minister Stikker deelt mede, dat de bijeenkomsten 
van de laatste tijd weinig» positieve resultaten hebben 
opgeleverd. In de laatste bijeenkomst van de O.E.E.C. werd 
Minister Cripps door Minister Gaitskell vervangen, doch deze 
was nog onvoldoende ingewerkt-. Met deze Minister is nog 
langdurig besproken, dat Engeland meer zal meewerken, aange
zien de pogingen tot grotere samenwerking beginnen vast te 
lopen. Ten aanzien van het Engelse voorstel inzake een be
talingsunie, waarin wel enkele voordelen zitten, is afge-

jf sproken, dat dit door de deskundigen verder zal worden be-
Y f handeld. De kans bestaat, dat Amerika de &, 600 min. alleen 
* / ter beschikking zal stellen als een betalingsunie tot stand 

komt. 
Spreker deelt voorts mede, dat een bijeenkomst 

van het comité van Ministers van de Raad van Europa in 
Straatsburg zal worden gehouden. Ook hier doen zich verschil
lende moeilijkheden voor, zoals de kwestie van de toetreding 
van Duitsland, het voorstel, dat alle landen een Minister 
of Staatssecretaris van Europese Zaken zullen aanwijzen en 
het verzoek, dat de Ministers en de ambtenaren der aangesloten 
landen inlichtingen zullen geven aan de Assemblee. Engeland 

/ Z, 's>» A<*is vooral tegen het laatste voorstel, terwijl Frankrijk 
/~VSgg<^ ^*^gsaaar *"»o** t&&mi Uüeliwülüü viiu Duilfllarté. Minister 
jfi* jfö/UÜt..^2e|es_ oppert de gedachte of het niet mogelijk is een hoge 
**** *j * * ambtenaar (b.v. een regeringscommissaris) in de betrokken 
fairCVH**** landen aan te wijzen, die als uitvoerder van instructies 
a+~ /** /U&u*3^ % Minister van Buitenlandse Zaken en de Regering zal 
OOM, CU "««^optreden. Minister Stikker deelt mede, dat men een aantal 
/CU&UJ*** Xrage^aai? h e t comité van ministers heeft gesteld. Zo zou men 

de volledige documentatie van de O.E.E.C. willen ontvangen; 
hiertegen ziet spreker geen bezwaren. Voorts zou men nationale 
?S„Ï£ ^tionale inlichtingen hierover willen ontvangen. 
lï£SÏ«Vieï ne£bïjo°'a- a l s moeilijkheid, dat een aantal 
dtelnemln? °-E-E'C- nie* aan de organisatie van Straatsburg 

schiinliik 1^ 1^ 6 2 , d e e l t tenslot*e mede, dat hij waar
van de 0?E.E?C. gevraagd voor het voorzitterschap 

frZu, 
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