
MINISTERRAAD Ex.nr. /Z 
nr. 639 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 24 April 1950, des middags te 2 uur, gCi * des avonds voortgezet, 

Plein 2 b. 

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

Voorts is bij de punten 3 en 4 aanwezig» 
Mr» N.S. Blom, Staatssecretaris van Buiten
landse Zaken. 

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

1 a. Notulen van__de_jre_rgadering van 12 April 1950. 

jL̂_. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

2_°. Opmerking naar aanleiding van punt 3 h (De Nederlandse 
schee pvaart~~ïn Indonesïe) ° 

Minister Spitzen heeft nader vernomen, dat een uit
nodiging van de heer van Tiengel wegens onenigheid met een 
andere leider in het scheepvaartbedrijf niet de juiste teuze 
zou blijken te zijn. 

1 b. Notulen van de vergadering van 17 April j-_9_50_°_ 

1 . Redactiewijzigingen_. 

Op .foJLz... 4, punt 3 a, wordt de op de vijftiende 
regel beginnende- zin als -volgt gewijzigd. "Destijds is het 
standpunt ingenomen, dat een bij een binnenlandse strijd 
of oproer betrokken oproerling kan worden uitgeleverd, 
indien hij, ware hij buitenlander, het volkenrecht zou 
hebben overtreden.". 

°P klz. 7, punt 10, wordt het laatste deel van de 
voorlaatste zin als volgt gewijzigd* "totdat het rapport 
van de commissie-de Monchy is verschenen; daarna kan nader 
onder ogen worden gezien of ook de resultaten van de Grond
wetscommissie zullen worden afgewacht.". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

^y f*flf £%-' -°Pmerkin^-Aaar aanleiding van, punt 2 d (Representatief0). 

fi/t£c&** m*'lJrf*> Minister Stikker deelt mede, dat naar aanleiding 
y*. / /_ac^vaXi de besPreking in 'de Ministerraad met verschillende gezan-

fi&x://**** ten contact is gezocht. De Raad besluit, dat de Ministers geen 
/£ .& zitting zullen nemen in het erecomité'. 

JL« Opmerking naar aanleiding van punt 6 (Wettelijke voor
ziening naar aanleiding van naamsverandering Ministerie 
van Overzeese Gebiedsdelen). 

Minister Stikker deelt mede, dat het overleg 
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****» 1 -2 „ Ministerraad 
ZEER GEHEIM f ^ " dd.24-4-1950 

16 Sluiting van e en Eurones ec^nventie_inzake de Rechten van 
16' leTe^TWo^a-^n^eToteTrmT ^ ^ ^ ^ ^ q l ^ 

O/tUt'*** BuTFiïïTandse Zaken dd. 12 April 1950 no. 36579). 

hit/, f'/' Minister van Maarseveen merkt op, dat in Nederland 
r W-J* een nationale regeling van de~recïiten van de mens bestaat, 

" waarbij thans een Unieregeling is gekomen, die prevaleert 
boven de nationale regeling. Indien thans nog een Europese 
regeling en een van de Verenigde Naties komt, zal dit tot 
verwarring leiden. Minister Joekes is van oordeel, dat de 
Nederlandse Regering niet kan zeggen, dat zij niet meewerkt 
aan de onderhavige regeling» Er zal echter geen Hof, doch 
een gemengde commissie moeten komen. Ook zal men de vraag 
kunnen stellen of het noodzakelijk is, dat er een speciale 
Europese regeling wordt opgesteld, indien er een Unoconventie 
tot stand komt. Minister van Schaik is van oordeel, dat artikel 
7 onvoldoende ruimte laat™v"öor optreden tegen extremistische 
stromingen. 

Minister Stikker merkt op, dat JNederland aanvanke
lijk tezamen met Engeland en Scandinavië tegen een Europese 
regeling van de rechten van de mens was gekant, doch dat 
thans Nederland in zijn afwijzende houding alleen zou staan. 
Dit zou ook in het Parlement niet gunstig worden ontvangen. 
Spreker is daarom van mening, dat Nederland er noch nationaal, 
noch internationaal aan kan ontkomen om medewerking aan de 
voorbereiding van deze conventie te verlenen. Spreker stelt 
voor, dat ten aanzien van de beginselverklaring het 
Engelse systeem (het voorstel B ) zal worden ondersteund? 
dat voorts geen hof zal worden ingesteld en dat Nederland 
zal toetreden , indien uitzonderingen worden toegelaten. 
•De Minister-President heeft er bezwaar tegen als een hof of 
commissilT"zou worden ingesteld, waarbij men met individuele 
klachten tereehtzal kunnen. Minister van Maarseveen is van 
oordeel, dat men niet accoord zal moeten gaan met godsdienst-
discriminatie, zoals in Zweden bestaat, waar men lid moet 
zijn van de staatskerk om zitting in de regering te kunnen 
hebben. Minister Götzen stelt voor in artikel 4 van het 
alternatieve voorstel B met het oog op voorkoming van menti-
cide voor het woord kwelling (torture) de woorden "lichamelijk 
en geestelijk" toe te voegen. De Raad verklaart zich met de 
hierboven genoemde voorstellen accoord. 

wk0 Minister Stikker verlaat de vergadering. 

17.gehandeling belastingontwerpen in Tweede Kamer (Nota van de 
Minister van Binnenlandse ZakerTddriT'"April 1950s zie ook 
agenda M.R.12 April 1950, punt 20) 

Minister Teulings geeft een korte toelichting bij 
zijn nota. Spreker heeft de indruk, dat de concessies van 
ïï? + ? r L l e f t l n c k met uitzondering van die bij de personele 
'??;5ü!1üg ? e f n g r o t e i n d r u k zullen maken. Daarom zou spreker 
liever de inkomstenbelasting verlagen voor hen, die een in-

B r S heSnSeï; '5'°°° e? I 2°-°°S h e b b e n' Minister vSn den 
liefde S?S5ïïr,er a a n! ??* d e s t iJ d s i n de Raad een colSproSTs 
liauiditeit^nïïf^vrr11!11 i s b e r e i k t- Intussen nemen de 
o^het Itll ™ ïof h S d 6 n \ ° e ' H e t a a n t a l ^H^ementen is 
mm+U I n v o o r de oorl°ê gekomen, zodat men op dit 
vaf MSs?er ?eulin^

ten-, *H**P ondersteunt het voorstel 
voor ïqï'q ?L ïï 2 g om^de afschrijvingsfaciliteit ook 
nemlngef op IrondSvanndeDnn ± S ^H#* T ^ « W * onder-ë p s r o n d v a n de oorspronkelijke (na de devaluatie • 
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