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i ZEER GEHEIM 

Ex.nr. /1t MINISTERRAAD 
nr. 760 

Notulen van de vergadering 
eenouden op Maandag 9 October 1950, des middags te 2 uur en 

Plein 2 b. des avonds voortgezet, 

A a n w e z i g s De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers Van den Brink, GStzen, Joekes, 
Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, Hutten, 
Van Schaik, Schökking, Spitzen, Stikker, 
Struycken, Teulings en In 't Veld. 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom, Pockema Andreae en Moorman. 

Secretaris: Drs. J. Middelburg. 

1 a. Notulen van de vergadering van 2 October 1950. 

Op blz. 3 wordt aan punt 2 e de volgende zin 
toegevoegd: "De Raad aanvaardt vervolgens het desbetreffende 
ontwerp Koninklijke Besluit.". 

Op blz. 4, punt 3 b, vierde alinea, derde regel, 
wordt "Australië*" gewijzigd in: "Australisch Nieuw-Guinea". 

Op blz. 7, punt 3 e, wordt de tekst van de derde 
en volgende regels als volgt gewijzigd: "een handelspolitieke 
samenwerking zal plaats vinden. V<5<5r 1 Jan. 1951, m.n. op de 
a.s. conferentie van Unieministers, zal de verlenging van 
deze samenwerking worden besproken. Deze samenwerking....". 

Op blz. 11, tweede alinea, wordt op de vijfde 
regel het volgende tussengevoegd: "De Minister is van oordeel,-
dat volgens de tekst van het besluit er belangrijke staat
kundige en financiële consequenties aan verbonden zijn; in 
dit verband vraagt'spreker of niet de Staten-Generaal hierin 
gekend hadden moeten worden.". 

^P blz. l^ wordt aan de tweede alinea het volgende 
toegevoegd? "Minister Teulings vestigt er de aandacht op, 
dat al gaat Marine accoord, voor de B.V.D. de taak blijft om 
voor de toezichthouders controlemaatregelen te treffen. Daar- : 
aan zijn extra-kosten verbonden, die niet uit het begrotings- • 
crediet gevonden kunnen worden.", 

^P frlz» 16 wordt op de eerste en tweede regel 
"verhoging van de "inkomensgrens" gewijzigd in: "vrijstelling 
van een bepaald bedrag van het eigen inkomen bij de berekening 
van de aftrek op de uitkering". 

Overigens worden de notulen goedgekeurd. 

1 p' Notulen van de Ministeriële bespreking, gehouden in 
aansluiting aan de RAVI óp 28 Sept. l950" 

Op blz. 4 wordt op de eerste regel "10 jaar lang" 
gewijzigd ins "jarenlang". 

Overigens worden de notulen goedgekeurd. 

£• Ingekomen stukken en mededelingen. 

£* Vergaderingen van Ministerraad en Raad M.A.K. 

De Raad besluit, dat op Vrijdag 13 October om half 
tien een vergadering van de Raad M.A.K. en om 2 uur een 
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van f.180 te verstrekken. De 'Raad besluit na enige discus
sie Minister Joekes de bedoelde machtiging te verlenen. 

Minister Joekes stelt voor aan hem de publicatie 
van dit besluit over~ïë~ïaten; spreker is van oordeel, dat 
een perscommuniqué niet kan wachten op een mededeling aan 
de Kamer. De Raad verklaart zich hiermede accoord. 

De llnTster-Presiderrt is van oordeel, dat men 
er niet aan zaTTrunnen ontkomen voor de ambtenaren in het 
algemeen een overeenkomstige regeling te treffen. T.a.v. 
de kwestie van de verhoging van de pensioenen meent spreker, 
dat aan het wetsontwerp, dat thans in de Eerste Kamer wordt 
behandeld niets moet worden gedaan; indien deze Kamer bezwarei 
maakt, zal men moeten stellen, dat er dan voorlopig geen 
verhoging tot stand kan komen. Bij de behandeling van dit 
Wetsontwerp in de Tweede Kamer heeft Minister Lieftinck gezegi 
dat door de terugwerkende kracht, die aan een deel van de 
verhoging wordt gegeven, reeds wordt tegemoetgekomen aan de 
verlangens ten aanzien van een grotere pensioenverhoging 
en dat in 1951 deze zaak opnieuw onder ogen kan worden ge
zien. In de motie-Stapelkamp wordt gevraagd de 5$-verho
ging ook over de overheidspensioenen uit te strekken. Spreker 
is van mening, dat men er niet aan zal kunnen ontkomen, te 
zeggen»dat iets aan verhoging zal worden gedaan; hij staat 
hierbij op het standpunt, dat men moet volhouden, dat niet 
automatisch de pensioenen met 5$ moeten worden verhoogd. De 
Minister stelt voor, dat over deze kwestie overleg zal worden 
gepleegd tussen de Ministers Teulings en Lieftinck. Aldus 
wordt besloten. 

¥ * j *é s/^>? 12. Behandeling in de Tweede Kamer van aanbevelingen van de 
jUt> £fryftwCtCi-*) Éaad va^TT!urogann^o^a""van~5e Minister van "Buitenlandse 
6jff'% % ^f/^Zafën ddTTwtober 1950) 

/j>>4C4*/r &** Algemeen. Minister Stikker stelt de vraag hoe de behandeling 
varTKeze kwestie in de Kamer zal zijn. Minister Van den 
Brink deelt mede, dat hij voornemens is om bij de' "bespre
king van de vragen inzake het Plan-Schuman wel aanwezig te 
zijn; spreker acht het niet noodzakelijk, dat hij ook zelf 
het woord zal voeren. De Minister-President is van oordeel, 
dat Minister Stikker in dë~~~êerste plaats het woord zal moeten 
voeren, doch dat ook de Ministers van den Brink en Mansholt 
zonodig aan de besprekingen kunnen deelnemen. Minister 
Van Schaik acht het wenselijk de besprekingen van de onder
havige nota uit te stellen tot het rapport van de Kamer be
kend is. Minister Stikker merkt op, dat dit rapport hoofdzake 
lijk een verslgg van dele sprekingen in Straatsburg is. 
Bovendien zal reeds de volgende dag overleg op ambtelijk 
niveau plaatsvinden, waarvoor spreker nog telegrafisch in
structies wil geven. ViJ&h 

Spreker acht het mogelijk, dat in de Kamer een 
motie zal worden ingediend, die bedoeld is als instructie 
aan de Minister van Buitenlandse Zaken voor de bespreking 
in het Mmisterscomité. De Minister-President merkt op, dat 
dit constitutioneel niet mogelijk is. Minister Van Maarseveen 
J1^?t er op, dat een minister in dergelijke omstandigheden 
nandelt m overeenstemming met richtlijnen,die eventueel in 
de Ministerraad zijn vastgesteld. 

Aanbevelingen 1 en 4 . Minister Lieftinck informeert, of all< 
leden van de Council over het Plan-S<5EuHan zullen mogen 
meespreken dan wel alleen de vertegenwoordigers van de lan-
Br?Av 112T *etJPlan-Sohuman deelnemen. Minister Van den 
-- nlc m e r k t °P» dat m de ontwerpconventie inzake Ee^ T~ 
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Commune 
Schuman-Plan is opgenomen, dat als leden van de Assemblee 
zullen worden aangewezen vertegenwoordigers van de betrok
ken landen in de Raad van Europa. Het verslag van de Hoge 
Autoriteit zal worden toegezonden aan alle leden van de 
Raad van Europa en zal ook gepubliceerd worden. Indien de 
Council van de Raad van Europa over dit verslag wil spreken, 
zal men dit niet kunnen verhinderen. De Raad verklaart zich 
overigens accoord met aanbeveling 4. 

Aanbeveling 3. Minister Stikker merkt op, dat in het Statuut 
is opgenomen"de eenstemmigheidsregel. Als men het stemrecht 
in het Reglement van Orde wil veranderen, zal men eigenlijk 
de regeling in het Statuut moeten wijzigen. De Raad verklaart 
zich vervolgens accoord met dit punt van de nota. 

Aanbeveling 5.De Minister-President constateert, dat deze 
aanbeveling is achterhaald door~de ontwikkeling in de NATO. 

Aanbeveling 6. De Raad ncht aanvaarding van deze aanbeveling 
niet wenselijk, doch prefereert aanbeveling 4. 

Aanbeveling 8.De Minister-President merkt op, dat hierbij 
wordt aangedrongen""een Europese organisatie van de landbouw 
te vormen, bestaande uit de Ministers van Landbouw, een 
aantal leden van de algemene vergadering en vertegenwoor
digers van de Centrale Landbouworganisaties. Dit acht hij 
een principieel onaannemelijke vermenging,/ook al zou zij 
wat anders zijn opgezet, in elk geval prematuur. 

/ De Raad acht deze aanbeveling, 
Aanbeveling 10. De Minister-President acht het bezwaarlijk om 
te aanvaarden", dat indien een Minister in het Ministersco-
mité" met een voorstel accoord is gegaan, het desbetreffende 
land aan de te treffen regeling gebonden zal zijn. De Raad 
verklaart zich accoord met de desbetreffende conclusies in 
de nota. 

Aanbeveling 24.De Raad heeft hieromtrent geen opmerkingen. 

Aanbeveling 25.Minister Lieftinck heeft tegen de vijfde 
aiinea' van deze aanbeveling overwegend bezwaar. Minister 
G-b'tzen merkt op, dat in een resolutie van de Ecosoc een-
zelfde passage voorkomt. Minister Joekes wijst er op, dat 
de werkgelegenheidspolitiek in de afgeTopen jaren door de 
Ecosoo is behandeld met medewerking van goede deskundigen. 
Dit lichaam zendt aan de landen vragenlijsten inzake, de 
werkgelegenheid. In de werkgelegenheidsnota voor de Kamer 
is ook gesteld, dat de Regering niet een vast werkloosheids
percentage kan stellen, bij overschrijding waarvan bijzon
dere maatregelen moeten worden getroffen. Een dergelijk per
centage zal niet meer dan een algemeen streefcijfer kunnen 
zijn. Spreker heeft in zijn brief aan de REA over de resolu
tie van de Ecosoc eenzelfde standpunt ingenomen. De onder
havige resolutie van de Raad vertoont overeenstemming met die 
van de Ecosoc. De Ecosoc zal evenwel bij de Raad van Europa 
moeten voorgaan. De Minister-President is eveneens van oor
deel, dat terzake de nadruk op "de Ecosoo moet vallen, ter
wijl doublures zullen moeten worden vermeden. Het is voorts 
wenselijk, dat men een onderzoek instelt hoe werklozen in 
het ene land te werk gesteld kunnen worden in het andere, 
b.v. Italianen en Duitsers in Frankrijk. 

Minister Lieftinck is van oordeel, dat men moet 
afwijzen het voorstel, genoemd op blz.38 inzake de op
stelling van een betalingsbalans voor de volgende vijf •jaar. 
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Minister Van den Brink merkt op, dat de Ecosoo dit ook vraagt. | 
De Raad besluit dit voorstel niet te aanvaarden. 

Aanbeveling 28.Minister van Maaraeveen informeert of dit geen 
cTóublures "gêëTt met de Internationale-Arbeidsorganisatie. 
Minister Van den Brink is van oordeel, dat men van een fun
dament eel"~ö^JuTsTë~gëa!achte uitgaat, indien men de sociale ze
kerheid in alle landen op hetzelfde peil zou willen brengen. 
ifaniotcr1 Jool'ng -julnt het naaot elkaar workon in._dj 
>vanEuropa en xn de Tr>+&™a±Tnr^-\ p fl^fcu* i n w rrggnTTati o .i>e 
zwaarlijk. De RaadJa^AiwartT^athet jafe.es® wenselijk is, naast 
de werkza^jafeertF^erzake van de Internationale Arbeidsorga-

•dopo afl.u"beveliiig'"wex1 to namen» 

Aanbeveling 30. Minister Lieftinck heeft, nu de IHO eindelijk 
haar werkzaamheden zal staken, er bezwaar tegen, dat men in 
Straatsburg onmiddellijk een nieuwe organisatie in het leven 
wil roepen. De Minister-President merkt op, dat in de nota 
wordt verwezen naar de Ver. Naties; dit is juist, aangezien 
men de vluchtelingenkwestie niet zonder Amerika zal moeten 
behandelen. Minister Joekes wijst er nog op, dat is besloten 
de IRO eind Maart 1951 op te heffen. 

Aanbevelingen 36 en 37. Minister Rutten merkt op, dat men 
met betrekking tot het Europese college te Brugge wel enkele 
beurzen zal vragen ten bedrage va#ï.4000 per beurs. De 
Minister-President is van oordeel, dat men wel é'n of twee 
beurzen, eventueel' voor een lager bedrag, beschikbaar zal 
kunnen stellen. 

Minister Rutten acht de vorming van een Europees 
centrum te Geneve een 'doublure van ,de Unesco. De Minister-
President stelt voor, dit punt niet te aanvaarden. Aldus 
wordt besloten. 

13 October 1950. De Secretaris, 

Typ^V en 4 
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