
ZEER GEHEIM 

Ex.nr. / 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 29 Januari 1951, des morgens te 10.00 uur 
° des middags voortgezet. 

Plein 2b 

A a n w e z i g ; Be Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers Van den Brink, GÖtzen, s'Jacob, 
Joekes, Lieftinck, Van Maarseveen, Mans-
holt, Hutten, Van Schaik, Spitzen, Stikker 
(bij punt 1 en 2a), Struycken, Teulings 
en In 't Veld. 

Tevens is aanwezig Staatssecretaris Blom. 

Secretaris: Drs.J.Middelburg. 

1.su Notulen van de vergadering van 22 Januari 1951. %M 

OP bladz:. 9 vervalt de laatste zin van de tweede 
alinea en komt na het woord "ondergebracht"J 1!op dezelfde 
voorwaarden als voor de gerepatrieerden gelden." 

Op bladz«15 wordt de laatste zin van de tweede 
alinea als voIgtTnDe militaire"„departementen hebben ver
schillende buitendiensten, die men alleen kan bereiken door 
het uitgeven van vakbladen, waarin dienstvoorschriften zijn 
opgenomen. " 

De Raad hecht overigens zijn goedkeuring aan.de no
tulen. •':|S 

3tJ»*. Notulen van de vergadering van 24 Januari 1951'* 

Op bladz.2, punt 2, wordt op cl e 21ste regel "ook" 
vervangen door! n'af"d"oende". 

Overigens worden de notulen goedgekeurd. ( 

2 a. De Kabinetscris^ig. 

Minister Stikker doet mededeling omtrent de bespre
kingen, welke H.M.de 'Koningin er toe geleid hebben om hem 
Zondagavond een informatieve opdracht inzake de Kabinetsfor
matie te geven. Spreker heeft zich bereid verklaard na te 
gaan hoe de standpunten ten aanzien van de verschillende pro
blemen zijn. Met dit onderzoek zou hij gaarne zo spoedig mo
gelijk beginnen; het is daarom wenselijk, dat de vergadering 
van de Ministerraad op een vroeg uur wordt beëindigd. 

2. J-IJL De mutaties in de legerleiding. 

Minister s'Jacob deelt mede, dat hem nog geen enkele 
ontslagbrief heeft bereikt van officieren van de Generale Staf. 
Minister G'ótzen informeert naar de betekenis van het bericht, 
dat Generaal Kruis in actieve dienst blijft. Minister s'Jacob 
antwoordt, dat voor de militairen niet dezelfde regeling be- " 
staat als voor de burgerlijke ambtenaren in art.99 van het 
Rijksambtenarenreglement. Nu Generaal Kruis niet zelf ontslag 
heeft gevraagd, zal hij in dienst moeten worden gehouden. Om
dat indertijd ep al-jn> voorator is bepaald, dat de jaren, dat 
men in Engeland tijdens de oorlog in dienst is geweest, voor 
het pensioen dubbel tellen, zal hij in 1953 worden gepension-
neerd. 

Be Minister-President acht het wenselijk, dat voor 
militairen eenzelfde regeling wordt gemaakt als in art.99 
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4. Buitenlands "beleid. " _ 
a Reorganisatie van de NATO (Nota van de Minister van Bui 
• tehlandse Galeen dd. 26 Januari 1951, met "bijlagen). 

Minister s*Jacob kan zich met de nota verenigen. 
Minister Van den Brink lijken de voorstellen eveneens aan
lokkelijk. Ot> bïadz. 3 van de nota wordt opgemerkt, dat voor 
het geval de~Raad van de NATO in het "bijzonder financieel-
economische vraagstukken "bespreekt, ook de Minister van Fi-

,nanciën de vergadering dient "bij te wonen; ditzelfde zal moe-
'ten melden voor de Minister van Economische Zaken als in het 
hijzonder economische onderwerpen aan de orde zijn. Minister 
Lieftinck slv.it zich bij deze opmerking aan. Spreker is voor-
'stander .van een vereenvoudiging van de 1TAT0. Het betekent even
wel een groter concentratie van bevoegdheden bij de Minister 
van Buitenlandse Zaken, die in het binnenland niet de gehele 
verantwoordelijkheid voor de behandelde onderwerpen draagt. 
In verband hiermede acht spreker het wenselijk, dat in de ge
vallen, dat de Minister van Buitenlandse Zaken niet vergezeld 
wordt door andere ministers, een vertegenwoordiger van de 
Minister van Financiën (c.q. van Economische Zaken) in de 
gelegenheid wordt gesteld voortdurend van de ontwikkeling der 
besprekingen op de hoogte te blijven, waarbij deze contact 
met zijn Minister kan houden. Minister Van den Brink acht 
het wenselijk dit van geval tot geval te bezien. In be
paalde gevallen zal een Regeringsdelegatie worden samenge
steld, tei-T/ijl ook de Regeringscommissaris van het MDAP er 
bij betrokken zal zijn. Spreker v/ijst er op, dat door de 
voorgestelde reorganisatie in het bijzonder de Raad van G-e-
de-outeerden groter betekenis krijgt. De Raad verklaart zich 

"I? Januari iy5I punt 4 a ) . 

Minister lieftinck memoreert, dat het Nederlandse 
standpunt tot dusverre is geweest, dat gestreefd zal worden 
naar een Benelux-vertegenwoordiging in de commodity groups. 
België is hiermede accoord gegaan óp voorwaarde, dat een Bel
gische vertegenwoordiger zal worden" aangewezen als dat land 
grote consumptie- of productiebelangen bij de desbetreffende 
grondstof heeft. Minister Stikker heeft deze voorwaarde af
gewezen. Nader blijkt, dat het productie-aspect bij de aan
wijzing van vertegenwoordigers overheerst en dat in de meeste 
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• overigens accoord met de onderhavige nota. 

4 b. Conferentie over een Europees leger. 
I 

Staatssecretaris Blom deelt mede, dat Frankrijk 
10 landen, waaronder Nederland, heeft uitgenodigd voor een 
conferentie op 6 Februari in Parijs over het plan-Pleven. De 
Minister-President merkt op, dat tot voor kort het Nederlandse 
standpunt te dien aanzien was, dat een waarnemer naar deze 
conferentie zou worden gezonden. Minister Van den Brink is 
van oordeel, dat veel afhangt van de tekst der uitnodiging. 
Indien evenals bij het plan-Schuman wordt gesteld, dat aan
vaarding van de uitnodiging insluit, dat men accoord gaat 
met de beginselen van het plan, zal het moeilijk zijn aan de 
conferentie als lid deel te nemen. Be Tweede Kamer blijkt 
echter in meerderheid van oordeel, dat men een uitnodiging 
niet moet afwijzen. Minister s'Jacob is van oordeel, dat 
Nederland na de besprekingen met Generaal Eisenhower niet 
aan deelneming aan deze conferentie zal kunnen ontkomen. De 
Minister-President stelt voor, dat Buitenlandse Zaken deze zaak 
zal voorbereiden en dat in de vergadering van de REA van 
Woensdag een nadere beslissing zal worden genomen. Aldus wordt 
besloten. 

_£•, -ge gr on ds tof f enverdeling (Zie notulen Ministerraad van 
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