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Ex.nr. 1% 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 28 Augustus 1950, des middags te 2 uur, 

S) A a n w e z i 

Plein 2 b. 

: De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers Van den Brink, GStzên, Joekes", 
Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, Rutten,! 
Van Schaik, Schokking, Spitzen, Stikker, 
Struycken en Teulings. 
(Minister In 't Veld is afwezig) 

Tevens zijn aanwezig;Staatssecretaris Blom 
en Dr.Hirschfeld(bij punt 3 $• 

Secretaris;Drs«J,Middelburg. 

JL» Notulen van de vergadering van 21 Augustus 1.950. 

a. Redactiewijzigingen. 

Op blz.5, tweede alinea, wordt op de tweede regel 
achter "teveel" "op" bijgevoegd en op de derde regel wordt 
"aangematigd" gewijzigd ins "gesteld". In de derde alinea, 
tweede regel van onder wordt "niemand" gewijzigd in:"geen 
der ambassadeurs". 

Op blz.9,punt 4 d, tweede regel, wordt "150 mari
niers" gewijzigd 'ins "350 mariniers". 

Op blz.10,punt 12, vijfde regel, wordt "bepaald" 
gewijzigd ins"overwogen". 

Overigens worden de notulen goedgekeurd. 

1 b. Opmerking naar aanleiding van de notulen punt 2 c (Onder
tekening van begrotingen door Staatssecretarissen). 

Minister Joekes heeft uit de notulen gelezen, dat 
in de vorige vergadering gesproken is over de vraag, of 
Staatssecretarissen de begroting van hun departement zul
len medeondertekenen. Spreker acht het wenselijk, dat de 
Staatssecretarissen de begroting wel medeondertekenen,om 
n&ar buiten te laten blijken, dat zij mede de verantwoor
delijkheid dragen, aangezien anders de figuur van de Staats
secretaris te veel in de schaduw blijft. Medeondertekening 
heeft ook plaats gehad van de memorie van antwoord naar 
aanleiding van het wetsontwerp op de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie en van het wetsontwerp inzake de reorga
nisatie van de sociale verzekering. Minister Van Schaik is 
tegen medeondertekening der begrotingen, aangezien de 
Staatssecretarissen geen verantwoordelijkheid dragen voor het 
politieke beleid van het Kabinet of voor dat van het gehele 
departement. Indien de Staatssecretarissen wel de begroting 
zouden medeondertekenen, zou men er toe moeten komen hen 
ook aan de beraadslagingen in het Kabinet te laten deelnemen. 

Minister Van Maarseveen wijst er op, dat alle 
de Ministers verantwoordelijk zijn voor het hoofdbeleid van 

andere Ministers} dit is bij de Staatssecretarissen niet 
het geval. Bovendien zou men kunnen krijgen, dat een Staats> 
secretaris niet bereid is het gehele hoofdstuk van een be
groting mede te ondertekenen, in welk geval de Ministerraad 
een uitspraak zou moeten doen, mede gehoord deze Staatsse
cretaris, 

De Minister-President maakt onderscheid tussen 
medeondertekening van een wetsontwerp op het terrein waarop 
de Staatssecretaris zich speciaal beweegt en medeonderteke-
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houden aan de souvereiniteit over Nieuw-Guinea zal moeten 
wijzen" Als geen overeenstemming wordt bereikt zal de posxtxe 
van de'NederllnSers in Indonesië ook moeilijker worden, de 
Unie^edachte weinig mogelijkheden bieden en bestaat er kans 
oS voortdurende infiltraties van Indonesische zijde. Mxnxster 
vLSaarse^een merkt op, dat de moeilijkheden voorde Neder-
Snders ilTTn-donesië even goed met als zonder overdracht van 
de souvereiniteit over Nieuw-Guinea aan Indonesië kunnen ont
staan De Minister-President is van oordeel, dat men anders 
tegenover deze aangelegenheid zou kunnen staan, indien Indo
nesië zich in de afgelopen maanden had gehouden aan de R.T.C.-
overëenkomsten. Minister Stikker voegt hieraan toe, dat voor 
een desbetreffend wetsontwerp in het parlement een tweederde 
meerderheid zal moeten worden gevonden, die spreker voor over
dracht van de souvereiniteit niet aanwezig acht. Spreker heeft 
met Dr. Hirschfeld een afspraak gemaakt, dat deze zich niet 
meer ten aanzien van Nieuw-Guinea zal uiten. Minister 
Lieftinck merkt tenslotte op, dat hij niet de indruk zou willen 
vestigen, dat hij de souvereiniteit over Nieuw-Guinea aan 
Indonesië zou willen overdragen. 

4. Buitenlands beleid_. 

a. Datum Benelux-landbouwconferentie. 

Minister Stikker stelt voor deze conferentie in de 
laatste dagen van September te houden. De Minister-President 
merkt op, dat voorgesteld is op 30 September de Nieuw-
Guineaconferentie te openen. Aan België kan worden voorgesteld 
de landbouwconferentie op 28 en 29 September te houden of 
anders in October. Aldus wordt besloten. 

4 b. De bijeenkomst van de Raad van Europa (zie notulen 
M.R. 14 Aug. 19"50, punt 4 a). 

Minister Stikker deelt mede, dat in Straatsburg 
pen scherpe tegenstelling is ontstaan tussen de Engelse en 
Scandinavische socialistische vertegenwoordigers en de overige 
leden van de Assemblee. Deze ontwikkeling vervult spreker 
met zorg, aangezien een continentaal blok onder Franse of 
Duitse leiding niet wenselijk is. De Minister-President 
merkt op, dat de bijeenkomst van de Assemblee in wezen het 
karakter van een conferentie heeft, doch dat men in Straats
burg doet alsof het een parlement is. Het zou dan een parlement 
zonder staat en zonder regering zijn. 

4. -c» De kwestie van het Zwin (zie notulen M.H. dd. 21 Aug. 
1950, puntTc; nota van het Ministerie van Verkeer en 
Y/aterstaat dd. 24 Aug. 1950). 

Minister Stikker merkt op, dat de passage in de 
nota van Verkeer en Waterstaat, waaruit zou blijken, dat 
Buxtenlandse Zaken in deze aangelegenheid niet zeer actief is 
geweest, blijkens de gevoerde correspondentie niet juist is. 
Ernstxger is evenwel, dat men de dijk in het Zwin heeft 
gelegd, terwijl de hierover ingestelde commissie doende is. 
±oen bleek, dat dxt het geval was,had Verkeer en Waterstaat 
ae commxssxe niet moeten laten doorwerken. 
i u -̂  M i n i^ t e r Spitzen deelt mede, dat over deze aange-
legenhexd op 30 Augustus een vergadering plaats heeft. Spreker 
£ Z* op' d a t hx3 n i e t 3e bevoegdheid heeft om het water

schap binnen enkele dagen zijn werkzaamheid te doen staken. 
*-M *Q n~ 1 l

Jf:}-nister-President is van oordeel, dat men beter 
nx3 de xnstellxng van de commissie had kunnen zeggen, dat 
men terzake onvoldoende bevoegdheid had. Aan de Belgen zal men, 
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