
MINISTERRAAD 
nr. 838 " 

ZSSR GEHEIM 

Ex.nr. 

Notulen van de vergadering, 
rehouden op Maandag 12 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, Van Schaik, Spitzen, Stikker, 
Struycken en In 't Veld. (Minister Teulings 
is wegens ziekte afwezig.) 

Tevens is aanwezig Staatssecretaris Blom 
(bij de punten 2 f - 10). 

Secretaris; Drs. J. Middelburg. 

1 a. Notulen van de vergadering van 5 JFebruari 1951» 

Op blz. 8, punt 8, wordt de laatste alinea als 
volgt gewijzigd; ""Minister Joekes herinnert er aan, dat enige 
tijd geleden de Raad bij de bespreking van het tweede advies 
der Commissie-Van Ëysinga tegen de daarin vooropgestelde 
gedachte van overleg tussen de Regering en een Kamercommissie 
inzake verdragen geen bezwaar heeft gemaakt. Op de door hem 
bij die gelegenheid gestelde vraag of hij afzonderlijk een 
nota zou indienen met betrekking tot zodanig overleg terzake 
van arbeidsverdragen is toen bevestigend geantwoord. Spreker 
heeft er..«.". 

Overigens worden de notulen goedgekeurd. 

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

Nagekomen redactiewijziging. 

Op blz. 12 wordt de eerste zin van de eerste vol
ledige alinea vervangen door. "Dr. Pos merkt op, dat artil'el-
II lid 2 van de Interimregeling voor Suriname de onderwerpen-
noemt, welke geen inwendige aangelegenheden zijn. Ingevolge 
lid 3 kunnen deze bij of krachtens de wet worden geregeld. 
Hij informeert onder welke der in lid 2 vermelde aangelegen
heden het ontwerp gebracht kan worden.' ii 

2_. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a_. Nat ionale herdenking. >ipl 

De Minister-President heeft het voorstel ontvangen 
de nationale herd"ênking evenals vorige jaren dit jaar te 
bepalen op 4 Mei om 18 uur; de voorgestelde richtlijnen zijn 
ongewijzigd. De Raad verklaart zich hiermede accoord. 

2 D« Rapport gemeentenclassificatie. 

Minister Joekes deelt mede, dat de Commissie-
Lruyt haar werk heeft beëindigd; Donderdag zal zij haar 
rapport aan spreker aanbieden. Minister Mansholt verzoekt 
aan de Ministers een afschrift hiervan te zenden. 
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deskundigen een nota over deze kwestie te laten maken. 
De Minister-President stelt voor eerst het "besluit van de 
VerTTTaties af te wachten. Indien iaën besluit ook nog de 
mogelijkheid van het houden der Algemene Vergaderxng in 
Europa open te laten, zal men een opdracht als Minister 
lieftinck bedoelt kunnen geven. Aldus wordt besloten. 

4 e. "Besprekingen van Minister Stikker in Parijs. 

Minister Stikker heeft bij zijn besprekingen met 
Minister Schuman over het vastlopen van het overleg in Bonn 
inzake de inschakeling van West-Duitsland in de defensie 
vernomen, dat geen materiële wijziging is gekomen in de 
houding van Amerika tegenover deze vraagstukken. Voor de 
besprekingen in Parijs over een Europees leger, die op 
Donderdag beginnen, zal nog een nieuw Frans memorandum wor
den opgesteld, dat zal bestaan uit een politiek deel (o.a. 
over de Hoge Autoriteit), een financieel deel (o.a. over 
een budget commun) en een militair deel. De deelnemende 
landen zullen vrij van enige toezegging de plannen kunnen 
onderzoeken. Er is gevraagd ook een vertegenwoordiger van 
Financiën aan de besprekingen te laten deelnemen. 

Spreker heeft voorts met de heren Poster, Bissell 
en Katz besproken welke moeilijkheden Nederland heeft. Daarbij 
heeft hij medegedeeld, dat wordt overwogen aan defensie
uitgaven f. i mld. per jaar extra uit te geven. Er is daar
voor een beperking van de consumptie en van de investeringen 
nodig, doch er zal dan toch nog een tekort blijven, indien 
geen Amerikaanse hulp wordt ontvangen. Indien dit grote be
drag door de Nederlandse Regering zal worden genoemd, zal 
men dit daarom moeten zien als eert onderhandelingspunt over 
de dollarhulp. Van Amerikaanse zijde heeft men geantwoord, 
dat de verdeling van Marshallhulp volgens het schema-Snoy-
Marjolin afgelopen is; de verstrekking van eventuele dollar
hulp zal worden afgestemd op de mate van militaire inspanning 
der landen. Het punt van de verstrekking van dollarhulp aan 
Nederland staat dus open. Het is een bilaterale zaak, waar
over door de Amerikaanse ambassade, de militaire autoritei
ten en de SCA kan worden onderhandeld. Spreker heeft ge
vraagd of het hier ook niet een multilaterale zaak betreft, 
doch heeft daarop nog geen antwoord ontvangen, aangezien dat 
een van de punten is, die Poster dezer dagen wil bespreken. 

Vervolgens is over het grondstoffenvraagstuk ge
sproken, waaromtrent het secretariaat-generaal van de OEEC 
een rapport had opgesteld. Engeland wil de grondstoffen-
kwesties zoveel mogelijk zelf met Amerika bespreken; het is 
bezig zich meer van de OEEC te distanciëren. Frankrijk is 
nog niet zo ver, doch is betrokken bij de groep van drie 
(Amerika, Engeland en Frankrijk). Spreker heeft er op aange
drongen meer de kleine landen bij het grondstoffenvraagstuk 
te betrekken; hij heeft er op gewezen, dat bij deze landen 
grote onrust over de gang van zaleen bestaat. Amerika zal 
over deze kwestie een beslissing moeten nemen. Spreker heeft 
gezegd te verwachten, dat de groep van drie zich niet alleen ' 
zou beperken tot het oproepen van de betrokken landen, doch 
°°k de leiding zou nemen. De heer Bissell zag het ook deze 
richting uitgaan. Spreker heeft er daarbij op gewezen, 
üat zolang de T7esteuropese staten geen satellieten zijn men 
TO-C een vorm van coöperatie zal moeten komen, waarvoor in 
ait geval de opneming van een vertegenwoordiger van de OEEC 
in de central group noodzakelijk is. Voorts is besproken* 
aa-c uit de OEEC recommandaties zouden kunnen worden gegeven 
aan de commodity groups. Er zullen nog meer commodity groups 
tornen, vooral voor landbouwproducten, die een afzonderlijke 
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•organisatie zullen krijgen; vast staat, dat er een nieuwe 
groap voor vetten en oliën komt. Overigens is spreker niet 
optimistisch'over de besprekingen in de commodity groups, 
aangezien hij verwacht, dat diverse productielanden weinig 
toeschietelijk zullen zijn. 

Op ambtelijk niveau is in de OEEC besproken, dat 
de landen zullen opgeven wat zij ten aanzien van productie--
regelingen voorbereiden. Er is op aangedrongen dit samen met 
de OEEC en niet zelfstandig te doen. 

Wat het voorzitterschap van de OEEC betreft deelt 
spreker mede, dat tot April een Nederlandse voorzitter in 
functie zal zijn; dan zal de jaarlijkse verkiezing plaats 
vinden. 

Ten aanzien van de verhouding tussen OEEC en NATO 
deelt spreker mede, dat de heer Hall Patch voorstander is 
van het overbrengen van de NATO naar Parijs, doch hij ver
tegenwoordigt daarmede niet het Engelse standpunt. Spreker 
heeft er de Amerikaanse vertegenwoordiger op gewezen, dat 
als men doorgaat in Amerika de beslissingen te nemen (mede 
door de distanciëring van Engeland en de afwachtende houding 
van Frankrijk) de OEEC een papieren huis dreigt te worden. 
Poster heeft daarop na enige aarzeling medegedeeld, dat men 
thans op het standpunt staat» dat de NATO naar Parijs 
moet v/orden overgebracht. 

Minister Van; den Brink acht de besprekingen op 
ambtelijk niveau in deT ~ÖËE"C" "over de controlemaatregelen urgent. 
In dit verband noemt spreker het voorbeeld van de Nederlandse 
maatregelen tot beperking van het blikverbruik. Er is een 
verbod van conservering in blik (voor de afzet in Nederland) 
afgekondigd, doch tal van artikelen behoren tot de gelibera
liseerde sector en kunnen dus vrij ingevoerd worden. Welis
waar zal men naast het productieverbod een verkoopverbod 
kunnen uitvaardigen, doch dan zal het buitenland repressaille-
maatregelen kunnen nemen. Hetzelfde vraagstuk gaat op het 
gebied van het koper spelen. Men zal daarom in de OEEC met 
spoed de concrete vraagstukken (zoals gemeenschappelijke 
verpakkingsvoorschriften) moeten aanvatten. Minister 
Mans holt merkt op, dat de invoer van groenten e.d. in blik •-
niet is geliberaliseerd. Bovendien hebben ook andere landen 
schaarste aan blik. "ïan grotere betekenis is, dat men snel 
komt tot een internationaal allocatiesysteem. Vooral met 
betrekking tot oliën en vetten zal dit een zeer moeilijk , 
vraagstuk blijken. ".-•••] 

Minister Van den Brink verwacht, dat alleen de com
modity groups succes zullen hebben, waarvan de grondstoffen 
voor een belangrijk deel worden geproduceerd in de samen
werkende (NATO) landen. 

Minister Iaeftinck is van mening, dat moet worden 
overwogen om dat deel van de import -van geliberaliseerde 
goederen, die in het binnenland aan beperkingen worden 
onderworpen, ook te beperken. De handel zal nl. anticiperen ÉÉ 
op beperkingsmaatregelen en dat is opnieuw een factor in 
de voortdurende aaneenschakeling van nieuwe factoren, waar
door de import zeer hoog blijft. In de tweede plaats wijst 
spreker er op, dat de verhoogde militaire inspanning alleen 
mogelijk is met Amerikaanse militaire en civiele financiële 
hulp; zonder deze hulp valt een belangrijke deflatoire 
factor weg, waardoor een ernstige inflatie onvermijdelijk 
zal zijn. Als het nieuwe Kabinet zich uitspreekt over de 
defensie ware het wenselijk te stellen, dat de grotere uit
gaven met Amerikaanse hulp gepaard zullen moeten gaan, aan
gezien men anders de positie van de Nederlandse onderhande
laars over de Amerikaanse hulp zal verzwakken. Tenslotte 
oppert spreker het denkbeeld aan de QBECop te dragen een 
algemeen ontwerp te maken over wat Nederland voornemens is 
te doen en wat aan Amerikaanse hulp nodig zal zijn; dit stuk 
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de onderhandelingen over de dollarhulp zal als basis voor 
kunnen ö i egJ^ s i. e r s t l ^ e g i s v an oordeel, dat men de nieuwe 
Regeringsverklaring niet al te geclausuleerd zal moeten 
stillen? spreker heeft tegen de Amerikaanse verte genwoordi-
eers gezegd, dat een grotere defensieinspanning, die m de -
Regeringsverklaring zal v/orden aangekondigd, alleen mogelijk 
?al ziin met Amerikaanse hulp. Overigens zal Amerika dvc 
iaar in moeilijkheden komen, aangezien hij de opstelling 
van de antwoorden op de enquêtes van de OEEC, die thans ook 
aan Amerika worden gezonden, is ge Dieken, dat dat land dit 
iaar een belangrijk bedrag aan goud zal moeten afstaan, in 
Amerika is men tot de conclusie gekomen, dat de industrie 
Seen uitbreiding zal moeten ondergaan. Verwacht kan worden, 
dat men dan ook aan de Europese landen zal vragen wat deze 
ten aanzien van de uitbreiding van de industrie doen. Een 
eventuele opdracht aan de CEC hangt sterk af van het nieuwe 
Regeringsprogramma* De Minister-President is van oordeel, dat 
men voor de besprekingen met de Amerikanen thans reeds over 
voldoende 

besprekingen met 
gegevens beschikt 77at de verhoging van de defensie' 

era-dat men het gehele e 
efficiënt zal kunnen 
Nieuw-Guinea, uitgaven 
andere defensieuitgaven 
bedrag worden begrepen. 

uitgaven betreft merkt spreker op, 
bedrag van f. i mld. dit jaar niet 
besteden; de defensieuitgaven voor 
voor de burgerlijke verdediging en 
in de civiele sector moeten in dit 
Volgens berichten in de krant zou voor de burgerlijke ver
dediging f. 83 min. worden uitgegeven, hoewel de Regering 
over°dit punt nog geen besluit heeft genomen. Bij Binnen-» mm 
landse Zaken schijnt wel gedacht te worden aan ongeveer 
f. 40 min. per jaar gedurende twee jaar. Minister Van _den 
Brink acht het wenselijk, dat het rapport van Mr. Mijnlieff 
ovër"de burgerlijke verdediging zal worden behandeld alvorens 
een bedrag voor de burgerlijke verdediging wordt vastgeste.ld. 

De Minister-President herinnert er tenslotte aanr_ 
dat de Amerikaanse Regering in haar nota van Juli 1S50 heeft 
toegezegd de Marshallhulp te zullen voortzetten. 

1- Naturalisatie van Alfred M.J._ Becker en 23 anderen en van 
Josepjius Boojnen en 20 anderen "(Wtsontwerpen). 

Zonder discussie aanvaard. 

6. Maatregelen inzake andere alcoholen dan ethylalcohol (¥ets~-
ontwerp)T 

Zonder discussie aanvaard. 

7. Goedkeuring van het Besluit schorsing invoerrechten 195.1.-"'--X 
(, He ts ontwe rp). 

Ï 

Zonder discussie aanvaard. 

xrlns en uitvoering van het tussen Nederland, België 
sloten verdrag tot unificatie van accijnzen 

waarborgrecht (WetsontwerpJ™ 

Minister Mansholt is van oordeel, dat een grotere 
verhoging van de accijns op gedistilüssrd aan de versobering 
kan medewerken. Spreker verzet zich niet tegen het onder
havige voorstel, doch stelt voor, 'dat nog wordt nagegaan of 
door middel van extra zegels op deze en een aantal andere 
genotmiddelen een versterking van de inkomsten mogelijk is. 
De Raad aanvaardt vervolgens het ?etsontwerp( -9-


