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Notu len van de v e r g a d e r i n g 
o-ehouden op Maandag 15 Mei 1950 , des middags t e 2 u u r , 

Plein 2 Ta» 

J/^r? f A a n w e z i g ; De Minister-President, Voorzitter, en de 
//fUV&K*' Ministers Götzen, Joekes, Lieftinck, van 

#/ /,*i /2 Maarseveen, Mansholt, Schokking, Spitzen en 
£ J«/<*J0*«<T; Teulings. (Afwezig zijn de Ministers van den 
ƒ zfc&dïi s* Brink, Rutten, van Schaik, Stikker en 

Tevens ia aanwezig Mr. N.S. Blom, Staats
secretaris van Buitenlandse Zaken. 

Secretariaat Ministerraad; Drs. J. Middel
burg, Adjunct-Secretaris. 

1 • Notulen van de vergadering van 8 Mei,.lr95_0_. 

a,. Redactiewi.jzigingen. 

Op blz. 10, punt 3 g» wordt op de derde regel 
"berecht" gewijzigd in; "in ontvangst genomen". 

Op blz. 11, elfde regel van onder, worden de woorden 
"voor de K.P.M." geschrapt. 

°P PIZ» 13? punt 4 "b, wordt op de derde regel 
"indienen" gewijzigd in "steunen". Op de zesde en achtste 
regel wordt "doen" gewijzigd in; "steunen". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

b. Opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 

1°. Punt 2 c (Voorstel tot benoeming van Mr. van ELeffens 
tot Minister van Staat). 

Staatssecretaris Blom deelt mede, dat Minister 
Stikker er geen bezwaar tegen heeft, indien Mr. van Kleffena 
voor een benoeming tot Minister van Staat zou worden voorge
dragen. De Minister-President deelt mede, dat Minister van 
Schaik heeft gevraagd een beslissing over dit punt aan te 
houden. 

2 . Punt 2 f (Werkkamp voor buitenlandse studenten). 

Minister Spitzen merkt als Minister van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting a.i. op, dat het besluit in de vorige 
vergadering medebrengt, dat het Rijk aan deze buitenlandse 
studenten huisvesting en voeding zal verlenen op overeen
komstige wijze als aan DUW-arbeiders. 

3 . Punt 3 c (De kwestie Nieuw-Guinea). 

Staatssecretaris Blom deelt mede, dat een telegram 
van de heer Lamping is ontvangen, waarin deze mededeelt geen 
enkele aanwijzing te hebben, dat India Indonesië niet zou 
steunen in de kwestie van de souvereiniteit over Westelijk 
Nieuw-Guinea. 

2,* Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Gedragslijn bij het decoreren (Brief van de Minister-
President dd. 13 Mei 1950, nr. 23364). 

Minister Mansholt is van oordeel, dat het wel -
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4. Buitenlands beleid. 

a. Bezetting post in Caracas. 

Staatssecretaris Blom deelt mede, dat de heer 
Craandiik uit Caracas zalTEërugkeren. Het voornemen be
staat Dr.Riemens, thans ambassaderaad m New York, voor 
een benoeming tot gezant in Caracas voor te dragen. Dr. 
Riemens spreekt ô Spaans en is ook lid van de Caraibische 
commissie geweest. De Raad verklaart, zich hiermede accoord. 

Minister Spitzen betreurt het, dat na het bezoek 
van Z K.H.Prins Bernhard, dat in Venezuela een grote in
druk heeft gemaakt, niet onmiddellijk een handelsmissie 
is gezonden. Staatssecretaris Blom merkt op, dat het in ver
band hiermede van belang is, dat Dr.Riemens naar Caracas 
wordt gezonden. Minister Götzen deelt mede, dat een missie 
zal worden uitgezonden, die de kwestie van de Antilliaanse 

rechten zal nagaan. 

4 b.Conferentie van Pacific-landen op de Philippi.jnen, 

Staatssecretaris Blom deelt mede, dat voor de 
conferentie op de Philippijnen zijn uitgenodigd Australië, 
Nieuw-Zeeland,/Thailand, Pakistan en India, doch dat geen 
Chinese vertegenwoordigers zijn gevraagd, terwijl van de 
Westelijke mogendheden nog geen waarnemers zijn gevraagd.^ 
Van Amerikaanse zijde zal men ook bezwaar maken, indien 
Amerika alleen als observer zou worden uitgenodigd. Mi
nister Lieftinck stelt de vraag of Nederland een vertegen-
woordiger zal aanwijzen, als men een uitnodiging zendt op 
grond van de Unie. De Minister-President acht het waar
schijnlijk, dat men dan Indonesië als Üniepartner -aal' uit
nodig®»/' 

4 c.De Holland Fair in Philadelphia. 

_v7.x>i- hcid omtrent de gang van zaken op de Holland Fair in Phila
delphia. Spreker informeert 0f er reden is bij Mr.van 

Minister Lieftinck̂ ftnofft uiting aan ai.in ongei-uü U 

&tue0£' 
Eleffens inlichtingen te vragen. Minister Mansholt heeft 
ook minder gunstige berichten ontvangen; spreker stelt 
voor inlichtingen in te winnen bij Prof .Brouwers, waarna 
eventueel in de REA over dit punt kan worden gesproken. 
Daartoe wordt besloten. 

j£i fl-pé 4 d Inschakeling BEB-ambtenaren bij de buitenlandse : dienst. 

/sjpfoZa, **•* * Minister Lieftinck heeft iets vernomen omtrent een 
4JJ~ *iÜ «S?°52Sat t u s s e n buitenlandse Zaken en het Directoraat-Gene-
l/tfl A t -r8 ?ver xnsckafceling van ambtenaren van de BEB bij 

jiï/i'J /#^*^ mentSi •dienst" AanSezien de BEB een interdeparte-

• / / 

mentaal orgaan is zal spreker deze kwestie gaarne inde 
! S ^ J ï r a a d befPreken. De Minister-PresideSt stelt voor 
cSetSSf? ^ e r o m t ^ n t bij de Raad in te dienen. Staatsse-
dat d ^ J è r 5 v ^ k l a a r t zic^ hiermede accoord; hij meent, 
Sadlm z " l n S e n t e r z a k e r e e d s i n e e n vergevorderd 

e pool van de Franse en Duitse É2 0+-4<4r£? H e t Plan-Schuman inzak 

d & : *,/*"*¥*. "ö-niflter Mansholt acht het wenselijk, dat de Raad 
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zich zal kunnen uitspreken over de houding van Nederland 
ïen alnzien van het plan-Schuman en dat dan Minister 
StiwS? hierover ieti bekend maakt. De Minister-President 
merkt op, dat Minister van den Brink in de Tweecte Kamer 
reeds van sympathie voor de gedachte heeft doen blxjken, 
maar stelt voor verder af te wachten tot Minister Stikker 
weer aanwezig is. Daartoe wordt besloten. 

<5 Naturalisatie van Elisio Baptista en 21 anderen (Wetsont-
—• — — — • — — w e r p ; . 

Zonder discussie aanvaard. 

6. Wijziging van hoofdstuk VII A 1 der Rijksbegroting 1949 
"""* en 1950 Tisnirig verstrekt door de Internationale Bank 

voor .'.erstel en Ontwikkeling aan de Herstelbank) (Wetsont
werp). 

Zonder discussie aanvaard. 

ï* Wy.zlging van hoofdstuk VII B der Rijksbegroting 194-9 
en' 19~5'oTÏenïng verstrekt door de Internationale Bank voor 
Herstel en Ontwikkeling aan de Herstelbank) (V/etsontwerp). 

Zonder discussie aanvaard, 

8_<, Hernieuwde vaststelling van hoofdstuk VIII B (Marine) 
der Rijksbegroting 1950 tWetsontwerp). 

Zonder discussie aanvaard, 

9,. Besluit opschorting invoerrechten 1950-1 (betreffende 
wollen ernfalfoèneii garens )(, Óntwerp-Besluit). 

Minister Mansholt merkt op, dat over de volledige 
opschorting van het invoerrecht op jutezakken door de 
onderhandelaars niet is gesproken. Spreker heeft bezwaar 
tegen een beperkte opschorting en is ook in algemene zin 
ongerust over de hantering van de invoerrechten. Minister 
Lieftinck heeft omtrent de kwestie van het invoerrecht 
op jutezakken dezelfde meningj spreker heeft evenwel 
vernomen, dat Economische Zaken niet aan opschorting wilde 
medewerken, waarbij landbouw zich zou hebben neergelegd. 
Spreker geeft Minister Mansholt in overweging dit punt nog 
eens aan de orde te laten stellen in de administratieve 
raad voor douaneregelingen. De Raad aanvaardt vervolgens 
het voorgestelde ontwerpbesluit"! 

'A^y^' |°£^^riërin£ (Brief van de Minister van Binnenlandse 
Zaken a.d. 2( April 1950 nr. 17197VR met bi;j£). 

Minister Lieftinck kan zich in beginsel verenigen 
me-c het voorstel van de commissie. Spreker stelt voor aan 
tLZ°fnitS2-3.civ te dvasen een Koninklijk Besluit terzake 
voor te bereiden. Tegelijk zal men dan de nadere maatre-
f o ™ Zl°v*, ïe-, a d v a n S t a t e » de Algemene Rekenkamer en 
ae reenter^ijke macht kunnen voorbereiden. Spreker is 
Wi»?ï «?ïl n de a r t i k e l e n 18 en 19 van hit Bezoldigings-
ambtenaren ^ ^ t o eP a s s i në z ^ e n &$* op top-
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