
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD E x . n r 
n r . 836 • ' ! 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 5 Februari 1951, des morgens te 10 uur en 

des middags voortgezet, 
Plein 2 b. 

A a n w e z i g ; De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers Van den Brink, Götzen, s'Jacob, 
Joekes, Lieftinck, Van Maarseveen, 
Mansholt, Rutten (bij de punten 8 - 12), 
Van Schaik, Spitzen, Stikker, Struycken, 
Teulings en In 't Veld. 

Tevens is aanwezig Staatssecretaris Blom 
(bij de punten 2 - 11). 

Secretaris; Drs». J. Middelburg. 

1 a. Notulen van de vergadering van 29 Januari 1951. 

Op blz. 1, punt 2 b, worden op de negende regel 
de woorden "op zijn voorstel" geschrapt. 

Op blz. 2 wordt de laatste zin aldus gewijzigd. 
"Aangezien de^e overwerkvergoeding aan de schrale kant is, 
is bij de besprekingen in de MIR in uitzicht gesteld, dat 
na afloop van de overwerkperiode, waarvan een extra-productie 
van 150.000 ton wordt verwacht, eventueel een Paasgratifi-
catie zal v/orden gegeven. Spreker zou zich hiertegen, in
dien het resultaat bevredigend is, niet willen verzetten.". 

Op blz. 3 wordt aan de tweede regel toegevoegd 
"in Februari". 

Op blz t 7 wordt de eerste zin van punt 10 als 
volgt gewijzigd. "Minister Rutten deelt ter toelichting mede, 
dat de Regering de uitvoering van de Subsidiëringswet 
Bijzonder Hoger Onderwijs niet mag frustreren en niet ver
bieden kan, dat de Katholieke Universiteit het komende 
studiejaar met de medische colleges begint, aangezien de 
bevoegdheid hiertoe in de subsidiëringswet is neergelegd.". 

Op blz. 8, derde alinea, wordt de zin beginnende 
op de vijfde regel als volgt gewijzigd; "Spreker meent, dat 
deze instellingen wel rechten kunnen laten gelden, maar niet 
ad libitum.". 

Overigens worden de notulen goedgekeurd. 

1 b. Notulen van de vergadering van 22 Januari 1951. 

Nagekomen redactiewijzigingen. 

^P blz» 6, punt 2 f, wordt de zin beginnende op 
de derde regel als volgt gewijzigd. "Aangezien dit niet 
tijdig verwezenlijkt kan worden, wil men een voorlopig 
onderkomen bouwen, dat later als werkplaats kan worden'benut.'• 

Op blz. 7, punt 2 g, wordt op de achtste regel 
"f. 20 min." gewijzigd in; "f. 200 min.". 

Ir» Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Vergaderingen van REA en RAVI. 

De Raad besluit deze week geen vergaderingen van 
de REA en van" de RAVI te houden. 

. -2-© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 395
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S00087



Ministerraad 
ZEER GEHEIM -5- dd. 5-2-1951 

4.» Buitenlands beleid. 

' a.. Nota inzake volkenrechtelijke verhouding Nederland-
Oostenrijk (Nota van de Minister van Buitenlandse Zaleen 
dd. 1 Febr. 1951). 

Minister s'Jacob kan zich met de strekking van de 
nota moeilijk verenigen, aangezien de Oostenrijkers zich hier 
te lande Geinig anders hebben gedragen dan de Duitsers. 

Minister Lieftinck merkt op, dat de redactie van 
de instructie niet geheel klopt met de tekst, die bij het 
overleg in de commissie was opgesteld. Spreker stelt voor 
over enkele punten nog overleg met de deskundigen van finan
ciën te doen plegen. 

Minister Stikker wijst er op, dat de Oostenrijkse 
Minister van Buitenlandse Zaken bij de internationale bespre--
kingen steeds het Westelijke standpunt ondersteunt, niette
genstaande de druk, die de Russische bezetting op Oostenrijk 
uitoefent. Voor Oostenrijk is in dit verband de verklaring 
van Moskou essentieel. Met het oog hierop acht spreker de 
voorgestelde methode, waarbij deze verklaring van Moskou 
in het midden wordt gelaten, wel juist. Spreker verklaart 
zich accoord met nader overleg omtrent enkele punten met 
Financiën. De Raad aanvaardt vervolgens de nota van Minister 
Stikker behoudens nader overleg tussen Buitenlandse Zakeneen 
Financiën; in de volgende vergadering van de Raad zullen de 
beide vertegenwoordigers van de f/est nog gelegenheid hebben 
eventuele opmerkingen te maken. 

4 _b._ Sorte samenvatting inzake de ontwikkelingen van het • 
PTan--PTe"ven (Nota van de Ministér van Buitenlandse Zaken 
'dd. 31 Jan. 1951, nr. 9565-929 G.S.). 

Minister Van Maarseyeen merkt op, dat in de uit
nodiging van de Franse Ambassade wordt teruggegrepen op 
het oude plan van October 1950. Minister Van den Brink heeft 
in een telegram uit Amerika gelezen, dat het nieuwe" 'Franse 
plan zeer gemitigeerd zou zijn; ook President Iruman heeft 
zich positief uitgelaten over het Franse plan na het bezoek 
van Minister Pleven. Minister Stjjgker weet niet hoe het 
Franse standpunt op het ogenblik "precies is, doch hij hoopt, 
dat de Fransen sterk zijn teruggekomen van hun standpunt, 
neergelegd in het plan van October 1950. Mogelijk is men 

•meer gekomen in de richting van het Nederlandse compromis.. 
Spreker acht het niet wenselijk, dat direct een Minister 
naar Parijs gaat, doch zou eerst willen afwachten hoe de 
bespreking zich ontwikkelt. De Raad verklaart zich met dit 
standpunt accoord. 

4-__c_. Bespreking te Parijs over grondstoffen e.d. 

Minister Stikker deelt mede, dat de Amerikanen 
Foster en Bissell naar Parijs komen om te spreken over de 
verhouding tussen de OEEC en de NATO, over de. grondstoffen-
verdeling enz. Zij hebben gevraagd of spreker aan het eind 
van de .week eveneens aan de besprekingen deelneemt. Minister 
Van den Brink deelt mede, dat men in overleg met de Belgen 
bezig is voor de non ferro metalen een regeling uit te werken 
voor de toewijzing aan de industrie. Het is thans gebleken, 
dat tal van artikelen, waarop de regelingen betrekking hebben, 
vrij worden ingevoerd, aangezien zij in de geliberaliseerde 
sector vallen. Daarom is het wenselijk, dat de OEEC zich 
hiermede intensief bezig houdt, anders zal Nederland gedwongen 
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