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MINISTERRAAD 
Fr.673 

7 
Ex .nrm/Z 

Notulen van de vergadering 
«ehouden op Maandag 19 Juni 1950, des middags te 2 uur, 

Plein 2 b. 

A a n w e z i De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers van den Brink, G-ötzen, Joekes, 
Lieftinck, Mansholt, Rutten, Schokking, 
Stikker, Spitzen, Teulings en in 't Veld. 
(Minister van Maarseveen kwam later ter 
vergadering;Minister van Schaik was door 
ziekte verhinderd aanwezig te zijn) 

Tevens is aanwezig: Mr.N.S.Blom, Staatsse
cretaris van Buitenlandse Zaken bij de be
handeling van de punten 2d tot en met 4. 

Jhr.Mr.A.J.M.van Nispen tot Pannerden, plv# 
Secretaris. 

1. Notulen van de vergadering van 12 Juni 1950» 

Op blz.2, derde alinea, vijfde 
overdracht" gewijzigd in: "ambtsoverdracht ;nt" gew: 

Op blz. 
in; "Di] 

wordt 

regel, wordt "gezags-
cht". 
"Dinsdag 30 Juni" ge-,3, P^n^ 2 c, 3 

wijzigd in; "Dinsdag 13 Juni". 
Op blz.4, punt 2 k, zesde regel van onderen wordt 

de rest van de zin vanaf : " . .., dat het parlement " ge
wijzigd in: "...dat - hoewel artikel 97 G-.W. toepasselijk 
is verklaard voor de staatssecretarissen - het gewenst is, 
dat het parlement de minister interpelleert en deze eventueel 
zijn staatssecretaris opdracht geeft te antwoorden". 

Op blz.8, punt 7, derde regel van onderen, wordt 
de zin: "Het i's niet zijn bedoeling geweest" gewijzigd in; 
"Het is niet zijn bedoeling geweest in 
wijziging te brengen in de positie vön 

Op blz.9, punten 15 en 16, 
maar dat zijn 'poging... " gewijzigd 
poging om voor Nederland hetzelfde te verkrijgen achterwege 
is gebleven." 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

14e 
in: 

materieel opzicht 
het B.E.B.-personeel". 
regel, wordt:",..., 
"...., maar dat elke-

2, Ingekomen stukken en mededelingen, 

a.Emigratie. 

Naar aanleiding van het voorstel van Minister Lieftinckl 
tot wijziging van dé notulen zodanig, dat uitkomt, dat van 
Nederlandse zijde iedere poging om van de Verenigde Staten 
een emigrantenschip te verkrijgen, achterwege zou zijn ge
bleven, deelt Minister Spitzen mede, dat deze pogingen wel 
zijn ondernomen, maar tot heden geen resultaat hebben opgg-
leverd. De Minister deelt zijn ambtgenoot van Sociale Zaken 
mede, dat door zijn Ministerie steeds gepoogd wordt scheeps-
ruimte - als ook gegevens daarover - voor emigratiedoelein
den ter beschikking te stellen en dat onlangs nog een schip 
door de Stichting Landverhuizing werd afgewezen. Minister 
yoelces verzoekt zijn ambtgenoot hem daarvan schriftelijk in 
kennis te stellen. 

Minister van den Brink deelt mede, binnenkort in 
een nota te zullen uiteenzetten, hoeveel beroepspersonen 
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4, Buitenlands beleid, 

JÖWl Q~' 3enelUX 6n E,P'U'' 
/istfcÓL %$Y* Minister Stikker vraagt wanneer naar het gevoelen van 

T***f^^ de Raad de volgende Benelux Ministersconferentie kan worden 
* * ^ h> >**"* gehouden en of het nodig is, gelet op zijn overbezette agen-
/ / *V la, dat hij hierbij aanwezig is. Minister van den Bnnk be-

U/9 gint met voorop te stellen,, dat het gewenst is, dat eerst 
y*» • wat meer klaarheid wordt verkregen over de deelname van Bel-" 

giè" aan de E.P.U., want dan - nu men van bilateraal naar mul
tilateraal handelsverkeer overgaat - deelname daaraan conditio 
sine qua non voor de vorming van de Benelux is. Hoewel er 
vele punten van technische en economische aard besproken zul
len moeten worden, zal toch de bespreking over de Beneluxor-
ganen - vooral om de buitenlandse politieke kant hieraan - zo 
belangrijk zijn, dat naar sprekers gevoelen en dat van de 
Raad het gewenst is, dat Minister Stikker de besprekingen 
bijwoont. Be Minister voegt hieraan nog toe, dat het z.i. on
gewenst is de bestaande regelingen voor geruime tijd te 
continueren. Ter voorbereiding van de conferentie zal de 
Minister zorgen voor een samenvattende nota over de proble
men, die gedurende des© conferentie zullen moeten worden be
sproken. De Raad besluit, dat van Nederlandse zijde zal wor
den voorgesteld de conferentie te houden op 31 Juli en 1 en 
2 Augustus. 

Minister Stikker deelt mede, voor de REA-vergadering" 
van 27 Juni a.s, een stuk gereed te zullen maken over de pro
blemen verbonden aan de E.P.U, Be Minister is met de Raad 
van gevoelen, dat Nederland vast moet houden aan de moge
lijkheid van kwantitatieve restricties, terwijl daarnaast 
de mogelijkheid om uit te treden blijft bestaan. 

Be Minister-President wijst op het gestelde op 
pagina 8 van de brief van Minister Stikker van 16 Juni jl., 
waarin voorgesteld wordt, dat de Minister-President zich tot 
zijn Belgische Ambtgenoot Buvieusart zal wenden om zijn te
leurstelling te kennen te geven over de houding van de Bel
gische Regering te Parijs ten aanzien van Nederland en de 
Benelux, Op voorstel van Minister van den Brink besluit de 
Raad in de REA deze kwestie zo nodig nader te bespreken, 

4 P. Voorzitter Nederlandse delegatie algemene vergadering UNO. 

Op voorstel van Minister Stikker besluit de Raad, 
dat tot plaatsvervangend voorzitter van de delegatie zal 
worden benoemd Mr.G.J.van Heuven Goedhart. 

I* Naturalisatie van Hendrik W.J.Grigoletto en 20 anderen 
(Wetsontwerp) ""— ' ' • 

Zonder discussie aanvaard, 

-• wi.iziging van de begroting van de ontvangsten en uitgaven 
ffjgkf1; fiftemejgnTBurgerli.ik Pensioenfonds voor hei dienstjaar i949 (Wetsontwerp) — — _ — , w . _ 

Zonder discussie aanvaard, 

^* Tffiffiy* V?-n d e ^ ^ i n g v a n h e t Staats drukke rij-en Uitge-veriJDedrTnf v o o r h e t dienst Ja?f"jn^7Wffts^twprr^
 ö — 

Zonder discussie aanvaard. 
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