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Notulen van de vergadering 
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Plein 2 b . 
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A a n w e z i g De Minister-President, Voorzitter en de 
Ministers Götzen, Joekes, Lieftinck, van 
Maarseveen, Mansholt, Rutteti, van Schaik, 
Schokking, Spitzen, Stikker, Teulings en 
in 't Veld. (Afwezig is Minister van den 
Brink) 

Tevens is bij de behandeling van de punten 
1 - 4 aanwezig Staatssecretaris Blom. 

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

1 a. Notulen van de vergadering van 22 Mei 1950» 

1°. Redactiewijzigingen. 

Op blz.2, punt 2 d, tweede en derde regel, worden 
de woorden "die geen veroordeling hebben gehad" gewijzigd 
in: "die niet wegens een crimineel feit zijn veroordeeld", 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

2 . Opmerking naar aanleiding van punt 3 b (Vervoerkosten 
"^KNIL-militairen) 

Minister Schokking heeft van Staatssecretaris 
Fockema Andreae vernomen, dat deze in Indonesië heeft ge
zegd, dat hij vertrouwde, dat in Nederland plaats zou kun
nen worden gevonden in militaire kampementen voor een aan
tal Nederlandse KNIL-militairen. 

3,°« Opmerking naar aanleiding van punt 3 f (Overige punten,3?) 

Minister Gó'tzen heeft van de H„C. bericht gekregen 
op zijn telegram, dat hij ter uitvoering van het besluit 
van de Ministerraa,d had gezonden. Hieruit blijkt, dat reeds 
in Maart een opgave van de kosten der auto's is gezonden, 
waarbij echter niet werd aangegeven, dat men deze reeds be
steld had. Voor annulering van deze bestelling zal een be
langrijk bedrag nodig zijn. Minister Lieftinck acht het 
bezwaarlijk, dat men zonder goedkeuring tot deze bestelling 
is overgegaan? spreker vraagt zich af of men in dit geval 
geen voorbeeld moet stellen door de bedoelde auto's te la
ten afbestellen. De Raad besluit geen opdracht te geven tot 
wijziging in de aanschaffing van auto's. 

1 b, Notulen van de vervolgvergadering van 23 Mei 1950» 

1 . De Raad besluit vaststelling van deze notulen aan te 
houden tot de volgende vergadering. 
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enige maanden de zaken van culturele aard op het Hoge 
Commissariaat zal kunnen organiseren. In overleg met Dr. 
HiSfeld zou spreker hiervoor een bepaalde functionaris 
willen uitnodigen. De Raad verklaart zich hiermede accoordj 
de betrokken functionarTsT die is verbonden aan een dienst, 
welke onder Economische Zaken ressorteert, zal kunnen 
worden uitgenodigd, indien ook Minister van den Brink 
hiermede accoorfl gaat. 

4. Buitenlands beleid. 

a Het Plan-Schuman. (Zie notulen Ministerraad dd.22 Mei 
£. _ • 1950,punt 4c) 

Minister Stikker herinnert er aan, dat er nog 
een nadere bespreking zou plaats vinden tussen Frankrijk 
en de Beneluxlanden. Daarbij heeft spreker gevraagd, 
welke bevoegdheid de hoge autoriteit zal hebben en aan 
wie deze verantwoordelijk zal zijn. Indien de hoge auto
riteit nl. bevoegd zou zijn om zelfstandig de lonen in de 
betrokken bedrijfstakken te regelen, zou hierdoor op on
aanvaardbare wijze de nationale souvereiniteit worden aan
getast. Aangezien Schuman en Monet op deze vragen geen 
antwoord konden geven, heeft spreker gezegd, dat hij dan 
op dit punt niet verder kon ingaan. Het plan bestaat 
Woensdag een communiqué uit te geven, waarin wordt ver
meld, dat de verschillende landen zich verbinden op de 
principes van het plan-Schuman verder te onderhandelen. 
Het is waarschijnlijk, dat de Belgische, Duitse, Franse 
en Italiaanse regeringen zich hiermede accocrd zullen ver
klaren. Engeland maakt evenwel bezwaren, o.a. op hetzelf
de punt als Nederland. Spreker stelt voor, dat Nederland 
zich niet tegen het uitgeven van een dergelijk communiqué 
zal verzetten, doch dat dezerzijds in een nota wordt mede
gedeeld, dat indien in de practijk zou blijken, dat men 
niet tot een werkbaar systeem komt, Nederland geacht moet 
worden niet te zijn gebonden aan deze principes. 

Minister Lieftinck wijst er op, dat het communiqué 
de overdracht inhoudt van " bevoegdheden aan de hoge auto • 
riteit.Minister Joekes merkt op, dat de terminologie over 
de sociale voorwaarden in het plan-Schuman, blijkens de 

. nota van de Franse regering (toegezonden bij brief van de 
Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 24 Mei; enigszins 
vaag is. Op het gebied van de lonen zal men geen bevoegd
heid kunnen afstaan, aangezien dan het loonsysteem uit 
elkaar zou kunnen worden getrokken. Voorts geeft spreker in 
overweging ten aanzien van de lonen, evenals in Benelux-
verband, te spreken over "harmonisation" in plaats van 
"égalisation". 

De Minister-President is van oordeel, dat de over
dracht van de bevoegdheid ten aanzien van de lonen nog 
wat anders is dan de zeggenschap inzake de prijzen. Spreker 
staat echter op het standpunt, dat men niet zal kunnen 
weigeren, dat er een instantie zal worden gevormd, die be
slissingen kan nemen. Men zal evenwel, zoals Minister 
btikker voorstelt, een voorbehoud moeten maken,zodat men 
DI;J ae behandeling van het verdrag nog redelijk vrii is. 
ne Raad verklaart zich hiermede accoord. 

! <sn o Juister stikker is voornemens een nota in te 
; flï« SL? 1 REA, aan 'de hand waarvan dan zal kunnen wor-
sS„«™ ï ?n W i e de onderha.ndelingen betreffende het plan-öcnuman zal voeren. 
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