
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
nr. 654 

Ex.nr. 1% 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 22 Mei 1950, des middags te 2 uur 

Plein 2 b 

A a n w e z i De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers Gö'tzen, Joekes, Lieftinck, 
van Maarsevéen, Mansholt, Schokking, 
Spitzen, Stikker en Teulings. (Afwezig zijn 
de Ministers van den Brink, Rutten, van 
Schaik en in 't Veld.) 

Tevens zijn aanwezig; Staatssecretaris Blom 
en bij punt 3 a, b en c Staatssecretaris 
Cals en Mr. F.E.J. van der Valk, Raadadvi
seur bij het Ministerie voor Uniezaken. 

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

'm Notulen van de vergadering van 15 Mei 1950» 

a. Redactiewijzigingen. 

Op blz. 6 worden op de laatste twee regels van 
punt 4 a de woorden "Antilliaanse invoerrechten" gewijzigd 
inx "zgn. Antillenrechten". Op de derde regel van punt 4 b 
wordt achter "Nieuw-Zeeland" tussengevoegd? "Indonesië". 
Op het eind van de vijfde regel wordt tussengevoegd; "Men 
wilde dit op de conferentie bespreken.". Op de laatste regel 
van dit punt worden de woorden "zal uitnodigen" gewijzigd inx 
"uitnodigt". De eerste regel van punt 4 c wordt als volgt 
gewijzigd; "Minister Lieftinck wijst op zekere geruchten 
omtrent de gang...". 

Op blz. 8 wordt de zin beginnende op de zevende 
regel als volgt gewijzigdx "In andere gevallen is er uitslui
tend sprake van declarabele representatiekosten.". Op de 
elfde regel van onder vervalt de punt. Hier wordt tussengevoegd; 
Hin hoofdadministrateur. Alleen als overgangsmaatregel wordt 
voorgesteld de titel te handhaven voor de tegenwoordige 
dragers daarvan. Spreker zelf heeft geen bezwaar tegen onmid
dellijke wijziging over de gehele lijn. Hij wil echter 
informeren welke gevoeligheden hierbij een rol spelen.". 
In dezelfde alinea wordt op de laatste regel achter "naam" 
tussengevoegd; "zonder overgangsbepaling". 

°2 blz. 9, punt 13, wordt op de vijfde regel 
"rechts" gewijzigd in; "links". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 4 d (Inschakeling 
BEB-ambtenaren bij de buitenlandse dienst). 

Minister Stikker deelt mede, dat omtrent deze 
kwestie eén briefwisseling heeft plaats gevonden met de 
Thesaurier-Generaal van Financiën. Minister Lieftinck is 
oordeel, dat dit niet de betekenis heeft, dat met 
van Financiën hieromtrent het gebruikelijke overleg heeft 
plaats gevonden. Minister Stikker deelt mede, dat op het vraa 
stuk zelf nog zal worden teruggekomen. 

van 
dé Minister 
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die een verstoring van de goede verstandhouding kunnen te
weeg brengen, waarvan het "belangrijkste vraagstuk betrekking 
heeft op de kanalenkwestie. Spreker herinnert aan de be
sprekingen over dit punt op de Ministersconferenties in 
Den Haag en in Luxemburg. De daarbij ingestelde commissie 
heeft besloten na te gaan wat de economische betekenis van 
een voorgesteld kanaal is. Van Belgische zijde is thans 
evenwel een nota ontvangen, waarin wordt medegedeeld,dat 
men niet bereid is dit te onderzoeken, aangezien men zijn 
eis inzake de aanleg van een kanaal niet hierop baseer^ 
doch o.a. op het vredesverdrag na de eerste wereldoorlog. 
Als tweede punt noemt spreker de invoering zonder overleg 
met Nederland en op onjuiste gegevens van de tarieven 
in de havens van Antwerpen en Gent. Behalve deze vraag
stukken zijn er nog een aantal belangrijke problemen (o.a. 
inzake het Noord-Zuidverkeer, de afrekening van de mone
taire rekening en.de kwestie-Terneuzen)? het lijkt spreker 
noodzakelijk met betrekking tot deze vraagstukken een nota 
op te stellen. Daartoe wordt besloten. 

Bespreking van het plan-Schuman (zie notulen van de Minis
terraad d.d.15 Mei 1950, punt 4- e) 

±Jy t j^jt'Y Minister Stikker deelt mede, dat dit plan in 
^tyf0 /V f**'** Londen als een politiek belangrijke stap werd beschouwd? 

Jsg^/tfA » Adenauer is van oordeel, dat dit ook de Saarkwestie tot 
<^ nnl ons-! r\p- 7,mi Tcimnen hreriffpn . Tn Londen heeft snreker QL oplossing zou kunnen brengen. In Londen heeft spreker ge

legenheid gehad een aantal vragen omtrent dit plan te stel
len. De vraag of het de bedoeling was prijsafspraken 
te maken beantwoordde Schuman ontkennend. Het plan zou voor 
Frankrijk kunnen meebrengen, dat 20$ van de (minder renda
bele) mijnen moet worden gesloten? dit zal ook belangrijke 
consequenties voor België kunnen nebben, hetgeen de Bel
gische deskundigen wel zagen? Minister van Zeeland stond 
echter gunstig tegenover het plan. Wat de sociale zijde van 
het plan betreft zal men o.a, streven naar gelijktrekking 
van lonen en arbeidsvoorwaarden in de betrokken bedrijfs
takken. De Minis t er-Presid ent merkt op, dat ook in België 
het streven bestaat voor bepaalde delen van het bedrijfsle
ven, zoals de havens, de arbeidsvoorwaarden gelijk te maken? 
dit heeft aantrekkelijke kanten, doch de moeilijkheid is, 
om de lonen van deze groepen arbeiders onafhankelijk van de 
andere arbeiders te wijzigen. Minister Stikker wijst er op, 
dat deze kwestie ook voor Duitsland moeilijk zal zijn. Op 
een vraag van spreker welk lichaam aan de top van de pool 
zal worden gevormd, antwoordde de Franse deskundige Monnet, 
dat dit punt met opzet niet was uitgewerkt, om hierover vrij 
te kunnen overleggen. Wat betreft de verhouding der verte
genwoordigingen was Monnet van mening, dat men b.v. hiervoor 
de grootte der bevolking of de omvang der productie als 
maatstaf zou kunnen nemen. Spreker zal Woensdag (tezamen 
met de heren Spierenburg en Mr.Schierbeek) opnieuw hierover 
in Parijs spreken, terwijl vervolgens een rapport over dit 
plan voor de REA zal worden opgesteld. Spreker stelt voor 
te besluiten, dat Nederland in beginsel aan dit plan zal 
meedoen. De Raad verklaart zich hiermede accoord. 

£ji. De handelsbesprekingen met Engeland. 

v • >,+ Minister Stikker heeft ingevolge het laatste 
oeraent, dat hij had ontvangen,een bespreking gehad over d 
«eaerlands-Engelse handelsbetrekkingen met de Engelse Mi
nister Cnpps en Gaitskell, waarbij hij heeft medegedeeld, 
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