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MINISTERRAAD Ex.nr.Ac 
nr. 702 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 24 Juli 1950, des middags te 2 uur, 

Plein 2 b. 

éfajU*tt**4 ' A a n w e z i g s D e Minister-President, Voorzitter, en de 
y ^ Ministers van den Brink, Götzen, Joekes, 
/ Jüutï*"^4' Lieftinck, Rutten, van Schaik, Schokking, 

.£e*mJl. 
ƒ 0UUi. % 

Spitzen, Stikker, Struycken en in 't Veld. 
(De Ministers van Maarseveen, Mansholt en 
Teulings zijn afwezig.) 

Tevens is bij de punten 2 - 4 aanwezig! 
Staatssecretaris Blom. 

Secretarisi Drs. J. Middelburg. 

1» Notulen van de vergadering van 17 Juli 1950-

a. Redactiewijzigingen. 

Op blz. 1, punt 1 b, worden de woorden "bedoelde 
gebouw" gewijzigd in: "pand op het Bleyenburg ten behoeve 
van Oorlog", 

Op blz. 2 wordt het laatste deel van de eerste zin 
als volgt gewijzigd; "...overleggen wie de deviezenaanvrage 
van de Antivivisectiebond zal behandelen.". 

Op blz. 11, punt 4 f > zevende regel, worden de 
woorden "in het bijzonder" vervangen doors "eerder dan in 
Europa". Op de derde regel van onder van deze blz. wordt 
"dit plan" gewijzigd ins "het bouwplan". 

^P frlz» 12 wordt het gestelde onder punt 6 gewij
zigd inï "Zonder discussie aanvaard.". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

b. Opmerking naar aanleiding van punt 2 g (De Niwin en het 
Katholieke Thuisfront). 

Minister Götzen merkt op, dat bij de behandeling 
van de begroting van Unie zaken in de Tweede Kamer dit punt 
niet ter sprake is gekomen. 

2,. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Landaanwinning. 

De Minister-President deelt mede, dat bij een brief 
heeft ontvangen van de Gedeputeerde Staten van Friesland, 
Groningen en Noord-Holland, waarin deze verzoeken de urgente 
aangelegenheid van verdere landwinning zo spoedig mogelijk 
in studie te nemen. Minister Spitzen deelt mede, dat Water
staat zich voortdurend met dit vraagstuk bezighoudt. Besloten 
wordt, dat Verkeer en Waterstaat bovenbedoelde brief zal 
behandelen. 

2 b. De behandeling van de begroting 1951. 

Minister Lieftinck stelt de vraag of hij de ver
schillende hoofdstukken van de begroting na het gereed komen © NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 394
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P-T OT> aangedrongen hebben in plaats van één, twee gedele-
Jee?der?fmogef benoemen, waarbij het de bedoeling is, dat 
de ene gedelefeerde zal deelnemen aan de werkzaamheden van 
Te I?onfmischi commissie en de andere aan de humanitaire 
commissie.De Minister-President is van oordeel, dat deze 
delegatie in hiï algemeen reeds te groot is, doch dat men 
een dJrgeliik verzoek bezwaarlijk kan weigeren. Spreker stelt 
voor deze kwestie over te laten aan Minister Stikker. 
Daartoe wordt besloten.. 

4 b. Prioriteit aan economie of defensie. 

Minister Stikker stelt voor het vraagstuk, 
wat prioriteit moet hebben, het economisch herstel of de 
defensie, ook met de Beneluxministers in Ostende te hespre
ken, in het bijzonder in verband met de nieuwe politiek van 
Amerika. Aldus wordt besloten. 

4 c. Commentaar op de agenda voor de 5de zitting van het 
~ Comité van Ministers vah de Baad van Europa (Brief van 

de Minister van Buitenlandse zaJcen dd. 20 Juli 1950, 
nr. 72398, met bijlagen). 

Minister Stikker deelt ter toelichting van de nota 
mede, dat de Assemblee in Straatsburg zich wil gedragen als 
een federatief orgaan, terwijl dit in strijd is met het 
statuut en dit ook in Engeland ernstige tegenstand onder
vindt. In verband hiermede neemt spreker het standpunt in, 
dat men zich in Straatsburg niet te veel in juridische 
constructies moet begeven, zolang de landen zich op dit punt 
niet hebben uitgesproken. 

Minister van Schaik kan zich met de algemene gedrags 
lijn in de nota wel- verenigen. Spreker wijst evenwel op 
stromingen, die eerst eenheid in Europa nastreven om daarna 
met Amerika samen te werken. In die kringen is men van 
oordeel, dat Minister Stikker bevooroordeeld is ten gunste 
van de O.E.E.C. en het Atlantisch Pact en ten nadele van de 
Eaad van Europa. Met betrekking tot punt 6 op blz. 8 van de 
nota kan spreker zich met het voorstel inzake het schrappen 
van art. 59"b wel verenigen. Voorts acht spreker handhaving 

/CeéL&k Atf& v a n BT±, 59a wenselijk/Th verband met Suriname, de Antillen 
4/SJA JkfaC e n Nieuw-&uinea. Eerstgenoemde Rijksdelen zullen hierin echter 
"t*** *Z*J2Z* w e l gekend moeten worden. Met betrekking tot het voorstel 
Jbt/lMf**1*; inzake de instelling van een Europees Hof, waartegen Nederland 
&JL, JadU&t*£szwaar heeft, informeert spreker of Nederland hieraan zal 
« W "*~**~ Tioeten medebetalen. 

-.j> Minister Lieftinck heeft enkele correcties op de 
/&$£*+ paragraaf op blz. 3 over de dubbele belastingen. Minister 
7dm244&~ Gotzen vestigt er de aandacht op, dat de Volkenbond destijds 
'£f? » zich uitvoerig met dit vraagstuk heeft bezig gehouden. 
Ys /JL «„ vi a MlQister Joekes merkt met betrekking tot punt 3c 

CU*&* *p* °? DJ-z» 5 op, dat/fe-ftgfgor-ing vri-j' | 1i] i JT.rcin hij voorleg-
#aamf&U+jt smg der aanbeveringen/aan het parlement Am al dan niet tot 
éhXtéU & ItVttldx?3ff e• advisefen/Voorts is apre'ler vah oordeel, dat 
T 5 ^ e %n?«iÏK/ S*2 aJ T de toeJ^oegde leden (West-Duitsland 
étoS^agU en Saargebied) met deskundigen^ullen mogen jfrjrkotr. 
4k*AU » \ , 1 1 V M f l Minister van den BigRk acht het vreemd;"dat men 
2&/J&*i^^l&lT Si* 4 oveFnet plan-Schuman wil spreken, waaraan 
/ ? C 7 S a f v , S e l e leden van de Eaad van Europa medewerken, een 

, ^ l vanPa?zonler??ivïeïekJnen' d!* m e n o o k de Benelux of plannen 
l i * * * ^ . IprekX h£? lliili a2de2 ! a a t besP^kèn. In dit verband acht 
iZZffifejË* wenselijk dat in het Comité van Ministers wordt 
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voorloper zou kunnen wc 
van het plan-Schuman te vormen orgaan. 
van ne-c px^ Minister_president kan zich xn het algemeen 
wel met de no^Tirenigen. Spreker is van oordeel, dat deze 
zaak uiterst moeilijk ligt. Enerzijds heeft men thans ver
schillende internationale organen, met een steeds wisselend 
aantal deelnemende landen (Brussels Pact van vxjf landen, 
de E.O.B., waaraan ook Oosteuropese landen deelnemen, enz.;, 
anderzijds beperkt men zich in de Raad van Europa nxet tot 
een adviserende functie maar men doet alsof reeds een federa
tieve regering bestaat. Spreker wijst er op, dat de O.E.E.C. 
een reële samenkomst is van de landen, die Marshallhulp ont
vangen; deze organisatie kan men niet vervangen door een 
samenkomst van paÉLementariè'rs. De Assemblee in Straatsburg 
zal ook niet kunnen optreden als federale regering en als 
federaal parlement. Spreker ziet er geen bezwaar tegen, dat 
men het plan-Schuman bespreekt, doch acht het zeer moeilijk 
als men in beschouwingen omtrent de concrete uitvoering van 
dit plan zou treden. 

Staatssecretaris Blom merkt met betrekking tot 
punt III a op blz. 7 op, dat bij het Uniehof aan de individuen 
niet het recht is toegekend zich tot dit Hof te wenden. 
Minister Struycken zal enkele schriftelijke opmerkingen aan 
Minister Stikker~zenden. Minister Stikker wijst er op, dat 
tegenover de Engelse terughoudendheid aan Eranse zijde warme 
sympathie voor de Raad van Europa bestaat. Er is op het 
ogenblik zelfs een speciale Minister voor deze zaken, hetgeen 
tot moeilijkheden aanleiding zal kunnen geven, aangezien 
volgens het statuut de Ministers van Buitenlandse Zaken (in 
Frankrijk Schuman) zitting hebben in het Comité van Ministers. 
Spreker overweegt duidelijker tot uitdrukking te brengen, dat 
de O.E.E.C. en de organisatie van het Noord-Atlantisch Pact 
organen van de Regeringen der samenwerkende landen zijn, doch 
dat de Raad van Europa een orgaan is, dat met een adviserende 
taak is opgezet. Er zal een voorstel ter tafel komen, dat elk 
voorstel voor de O.E.E.C. eerst in de Raad van Europa zal 
moeten worden besproken? dit is geheel onaanvaardbaar, aange
zien dit de werkzaamheid van de O.E.E.C. zou verlammen. 
Anders dan bij de O.E.E.C. heeft het secretariaat in Straats
burg practisch geen contact met de verschillende regeringen. 
In verband hiermede zal misschien worden voorgesteld, dat een 
ambtenaar van Buitenlandse Zaken van alle landen achtereen
volgens een maand in Straatsburg zal zijn. Wat de vraag van 
Minister Joekes inzake de deskundigen van toegevoegde leden 
betreft, merkt spreker op, dat deze landen niet in het Comité 
van Mxmsters zitting hebben, zodat het twijfelachtig is of 
men hiertoe thans reeds kan besluiten. Spreker zal dit punt 
nog nader nagaan. Met betrekking tot het plan-Schuman wijst 
+£™!ïr*er 0p-f dat de R a a d van Europa geen bespreking kent 
en al M?^P?rlememtaife vertegenwoordigers in de Assemblee 
? L d V f S 1^ e r s' Tei?slotte merkt spreker op, dat de Minister-
kitfJ1C? ^ eS e n de instelling van een Europees Hof heeft ver-
atSiiL Sfïen de *aad van Europa niettemin besluit tot in-
mSte^Sedeoe^ïen!^ 1 1^ H ° f ' ^ °°k Ned-land hieraan 
onderhavig^noTaT V e r k l a a r t 2 i c h vervolgens accoord met de 
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