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Ex.nr. i \ 

wntulfin van de vergadering op Maandag 14 Augustus 195g 
flpq'middags te ^ uur (en des avonds voortgezexj, Plexn 2 b. 

t&fal* 
A a n w e z i g: De Minister-President, Voorzitter, en de 

öCjf\* Ministers Götzen, Joeke3, Lieftinck, Van 
A » J- Maarseveen, Mansholt, van Schaik, Schok-

/ mMM^yt* king, Spitzen, Stikker, Struycken en in 
^ . /* 't Veld. (afwezig zijn de Ministers van 

/ rfc&£f'^m d e n Brink, Hutten en Teulings.) 

&,&k<Cut.? Tevens zijn aanwezig: de Staatssecretaris
sen Blom, Pockerna Andreae en Moorman. 

Secretaris: Drs. J. Middelburg. 

1 a. go tulen van de vergadering van 2 Augustus 1950. 

Op blz. 4, punt 3 "b, tweede alinea, wordt op de 
vierde regel "de" gewijzigd in: "een". 

°P "blz. 5, punt 3 d, wordt op de derde regel van 
de tweede alinea "een" gewijzigd in: "hun". 

Overigens worden de notulen goedgekeurd. 

1 o. Notulen van de vergadering van 7 Augustus 1950. 

Op blz. 1, punt 2 b, wordt op de 6e re^L "een peleton 
zware artillerie" gewijz'igd xm "twee peletons zware infanterie". 

°P "j3-3-2, 5 wordt het begin van de eerste volledige 
alinea als volgt gewijzigd: "Minister Gb'tzen wijst er op, 
dat men in Indonesië behoefte heeft aan voorlichting uit 
Nederland; de Nederlandse bladen in Indonesië geven thans 
stellig geen objectieve berichtgeving. De N.R.C, is destijds 
het enige blad geweest, dat naar aanleiding van een aan meer 
bladen gedaan verzoek van de Regering een speciale uitgave..." 

°P "blz. 7, punt 4 c, wordt het zinsgedeelte begin
nende op de veertiende regel als volgt gewijzigd: "verdient 
het aanbeveling van eerstgenoemden bij internationale bespre
kingen meer gebruik te maken". 

Op "blz. 10 moet in de voorlaatste alinea "specialised 
agencies" worden gelezen. Voor deze alinea wordt de volgende 
passage opgenomen: "Staatssecretaris Blom meent, dat de kos
ten van de directeur nog niet in de nota voorkomen. De Minis
ter-President is van oordeel, dat deze uit de genoemde 
f. 70,000 zullen kunnen worden betaald." 

Op 'blz. 11 vervalt de aanhef van de derde alinea, 
terwijl de derde zin aldus moet luiden: "De Minister-Presi
dent acht het voorgestelde bedrag van f. 50.000 voor vijf 
maanden in 1950 wel veel." 

2.» Ingekomen stukken en mededelingen. 

y,* Asii a. Vrijwilligers voor Korea (zie notulen M.R. 7 Augustus 
^ ' tXt*' 1950, punt 2 b). kfiAr 

De Minister-President is van oordeel, dat de Re-
5t moet ingaan op de aandrang van het Amerikaanse 

departement van defensie om tenminste 1000 man van één soort 
mL # 4 4/**^gering niet moet ingaan op de aandrang van het*Amerikaanse 
"V* 7i departement van defensie om tenminste 1000 man van één SOOL . 
UJL militairen ter beschikking te stellen. Minister Stikker deelt 
7 » mede, dat hij Zaterdag bezoek heeft gehad van de Amerikaanse 

ambassadeur, waarbij over de terbeschikkingstelling van de 
troepen is gesproken. Ter beantwoording van de vragen van 
de Amerikaanse ambassadeur is een stuk voorbereid, waarin 
nog moet worden aangegeven wanneer de vrijwilligers voor 
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4 . B u i t e n l a n d s b e l e i d . ^ p ^ 

Y* j / / ' £ * ? „a° D e bi . ieenkomst van de Raad van E u r o p a . 

A rfÜP/fi*^^ Minister Stikker deelt mede, dat tój omtrent de 

ïf 

biieenkomst van de Raad van Europa in Straatsburg een 
•/{ JJU ̂ schriftelijk verslag zal uitbrengen. De verhouding tussen 
,A.̂ f/«fifife/'het C o m i t é v a n Ministers en de Algemene Vergadering is door 

" verschillende oorzaken nog slechter geworden. Weinig gelukkig 
was dat de Franse Minister voor Europese aaken, Mollet, 
als'deskundige Minister Schuman vergezelde in het Comité 
van Ministers en vervolgens als vertegenwoordiger van de Alge
mene Vergadering in de gemengde commissie optrad. Voorzitter 
Spaak was van oordeel, dat het Comité van Ministers op enkele 
punten aan de wens van de Assemblee moest toegeven. Zo wenst 
men alle aangesloten landen te verplichten een Minister voor 
Europese zaleen te benoemen. Een bezwaar hiertegen is, dat dit 
een prerogatief van de verschillende regeringen is (in 
Engeland van de Minister-President), terwijl ook niet is vast
gesteld of deze Minister zaken als die van de 0.E.E.C., het 
Atlantisch Pact, de Benelux e.d. ook zal moeten behandelen. 
Voorts zou men willen stellen, dat in het geval de Assemblee 
een bepaald voorstel heeft aanvaard en het Comité van Minis
ters met 2/3 meerderheid accoord is gegaan, dit besluit in 
de nationale parlementen moet worden ingediend. De afwijzing 
van dit laatste punt door het Comité van Ministers heeft voor
al verontwaardiging gewekt. Spreker heeft gewezen op de prin
cipiële zijde van deze zaken. De Ministers zijn er nl. verant
woordelijk voor, dat aan het statuut voor de Raad van Europa 
de hand wordt gehouden. Weliswaar wil de meerderheid van de 
Assemblee verdergaan dan dit statuut, doch deze kwestie ligt 
in de verschillende landen niet gelijk. Hoewel spreker zich 
bereid heeft verklaard mede te gaan met voorstellen tot wijzi
ging van het statuut, vond de heer Mollet deze beschouwings
wijze te negatief. Een moeilijk punt vormde voorts de bespre
king over de defensie, aangezien art. 1 van het statuut ver
biedt om over dit onderwerp te spreken, terwijl ook een land 
als Zweden zich aan de gemeenschappelijke defensie inspanning 
in het kader van het Atlantisch Pact heeft onttrokken. Veel 
leden van de Assemblee beschouwen de Raad van Europa als een 
federatief orgaan; de ontwikkeling in de laatste bijeenkomst 
houdt echter het gevaar in, dat er eerder een grotere 
splitsing zal komen dan dat men tot een nauwere samenwerking 
ge raakt. 

Minister van Schaik is van oordeel, dat de leden 
van de Assemblee de zaken teveel overspannen. Spreker infor
meert of er reeds landen zijn, die zich omtrent een federatie 
hebben uitgesproken en vraagt voorts hoe de houding van de 
Nederlandse vertegenwoordigers is geweest. De Minister-Presi
dent is van oordeel, dat men bij een discussie in de Kamer 
over de Raad van Europa zal moeten stellen, dat er nog geen 
Europese staat is en dat het dan ook niet mogelijk is te doen 
alsof die er wel is. Ofschoon spreker persoonlijk van oordeel 
is, dat er een Europese federatie moet komen, zal men deze 
moeten laten groeien. Aan de ene zijde via het plan-Schuman, 
de 0.E.E.C. en de gemeenschappelijke defensie, aan de andere 
zijde door in de Assemblee de Europese belangen te bespreken. 
Men kan daar echter geen bindende beslissingen nemen. 

Minister Joekes acht het juist, dat men zich in de 
eerste plaats zal moeten richten op wijziging van het statuut 
als men tot besluiten wil komen, die thans in strijd zijn met 
dit statuut. Spreker acht het laatste voorstel van Spaak niet 
onaanvaardbaar; ook ten aanzien van de conventies van de 
internationale Arbeidsorganisatie bestaat de bepaling, dat de 
Q+^f1

ringen d e z e a a n d e parlementen moeten voorleggen. Minister 
btikker merkt op, dat de tekst van de desbetreffende resolutie 
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ook inhield, dat de Regering een dergelijk besluit van de 
Raad van Europa in het parlement zal moeten verdedigen. De 
Minister-President merkt op, dat de Kamer met een initiatief-
voorstel terzake kan komen. Indien men deze zaak thans 

/1,4e, forceert loopt men kans, dat Engeland^Scandinavië on Eimitnrc-
let&é uit de Raad van Europa treden. 

Minister Lieftinck informeert of ook is gesproken 
over een Europees defensiefonds. Minister Stikker antwoordt, 
dat dit punt tijdens zijn verblijf in Straatsburg niet ter 
sprake is gekomen. De Franse Regering heeft in haar antwoord 
aan Amerika evenwel gesproken over een "budget commun". 

4 b. De Unesco en Korea. 

Minister van Schaik heeft uit een telegram aan 
Onderwijs vernomen, dat van Amerikaanse zijde wordt voorge
steld de Unesco bijeen te roepen voor een actie inzake Korea. 
Spreker is van oordeel, dat men aan deze aandrang van Amerika 
niet zal moeten toegeven, aangezien de Unesco nog een van de 
weinige lichamen is, waarin nog contact plaats vindt met 
vertegenwoordigers uit de Oosteuropese landen. Nederland heeft 
geen vertegenwoordiger in het bestuur, doch België wel. De 
Minister-President acht het onjuist om deze culturele 
organisatie bij Korea te betrekken. Minister Stikker is het 
met de bezwaren eens en zal deze kwestie met de Belgische 
Regering opnemen. 

5.» De defensiekwestie. 

a. Kostwinnersyergoeding (Nota's van de Minister van Oorlog 
dd. 5 Aug. 1950, nr. 834, en dd. 11 Aug. 1950, nr. 834 a). 

Minister G-ötzen toont aan de hand van gegevens van 
bijlage 5 aan, dat de bezuiniging in het bijzonder zal worden 
gevonden bij de korporaals, soldaten le klas en soldaten, 
die medekostwinner zijn. Minister Lieftinck wijst er op, dat 
het aantal kostwinners slechts gering is; ïn 1949 bedroeg dit 
3$. Het argument van Oorlog, dat vrijstelling van deze volledi
ge kostwinners niet mogelijk: is, aangezien zij onmisbaar zijn, 
wordt hierdoor volkomen ondergraven. Spreker persisteert 
daarom bij zijn voorstel deze kostwinners niet op te roepen. 
Wat de medekostwinners betreft, acht spreker vergoeding niet 
op haar plaats. Men zal hierbij ook moeten bedenken, dat 
anderen door opkomst in militaire dienst dikwijls een offer 
brengen,b.v. door onderbreking van de studie, waarvoor geen 
vergoeding kan worden gegeven. Van het voorgestelde systeem 
verwacht spreker, dat binnenkort 90$ van de dienstplichtigen 
medekostwinner zullen blijken te zijn. Spreker acht de voor 
gestelde methode te ruw om zich er mede te kunnen verenigen. 
Spreker zou de medekostwinnersvergoeding willen afschaffen en 
slechts harde gevallen incidenteel willen behandelen. 

Staatssecretaris Moorman is van oordeel, dat men de 
salarissen van jonge manschappen van de marine en het leger 
niet direct kan/ergelijken, aangezien men bij de marine geen 
kleding krijgt. Minister Schokking merkt op, dat een matroos 
zijn eerste uitrusting van het Rijk ontvangt, doch dat deze 

/ J *»*. bestemd is voor een diensttijd van 21 maanden. Voor aanvulling 
X "trlpB**^ Jerstel kan men aannemen, dat/f. 10 per maand nodig is, 

ff doch het verschil in beloning tussen beide categorieën is 
veel groter. Spreker acht het wenselijk het bijhouden van 
alle wijzigingen in de gezinsinkomsten af te schaffen, doek 
aan zal men tot een ruwer systeem moeten overgaan, dat bij 
invoering wel ongenoegen zal wekken. Spreker wijst er voorts 

Tt* **/* t?+ 2SJ t terugbrengen van de^eloning van zeemiliciens 
/ PUMOLA ^ox 509& ook het probleem van de/kostwinnersvergoeding voor 
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