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MINISTERRAAD 
nr.845 

Notulen van de vergadering, 
"gehouden op Maandag 26Februari ±951, 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, Gtttzen, s'Jacob, 
Joekes, Lieftinck ( van punt 2d af), 
Van Maarseveen, Mansholt^ van punt 2d af), 
Rutten, Van Schaik, Spitzen, Stikker, 
Struyeken, Teulings (by de punten 1-3 en 
10 gedeeltelijk) en In 't Veld. 

Tevens aanwezig: Staatssecretaris Blom. 

Secretaris: Drs. J.Middelburg. 

1. Notulen van de vergadering van 19 Februari _19J>1. 

Op blz_._ 2 wordt punt 2 e als volgt gewijzigd: "Minis-? ! 
ter Joekej? deelt mede, dat NedeöLandse vertegenwoordigers in 
Bonn met" "een Duitse delegatie tot overeenstemming zijn geko
men omtrent een Nederlands-Duits verdrag tot wederkerige toe
passing van de sociale verzekeringen op onderdanen van het an
dere land met ingang van 1 April a.s. en wat de uitkeringen 
betreft met terugwerkende kracht tot 1 September 1949. Dit 
betekent voor Nederland financieel een niet onbelangrijke ver
betering. Ten aanzien van een regeling over deze uitkeringen 
inde jaren voor 1 September 1949 is nog geen overeenstemming 
bereikt. De Mini s ter-Pr e si d e nt acht het belangrijk, dat thans 
overeenstemming is "bereikt,". 

Op blz. 4, wordt op de zeventiende regel achter 
" Schat tenbergir tussengevoegd: "gedurende de eerste maanden". 

°P frlz«, .15f derde alinea, wordt het zinsgedeelte 
beginnende op de acKtste regel als volgt gewijzigd: "zullen 
Nijmeegse studenten verplicht worden, dit in het vervolg in 
Den Haag of Amsterdam te volgen, vraagt spreker.". 

Overigens worden de notulen goedgekeurd. 

2_. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a.Indiening wetsontwerp tot wijziging van de Kieswet. 

Minister. Teulings vraagt het oordeel van de Raad 
inzake het thans indienen van het v/etsontwerp tot wijziging 
van de Kieswet| indien langer wordt gewacht,bestaat de kans, 
dat het wetsontwerp niet voor het einde van dit jaar door het 
parlement is afgehandeld. Minister Van Schaik ziet er geen 
bezwaar tegen, dat Minister Teulings dit wetsontwerp indient. 
De Hjnister-President stelt voor, dat Minister Teulings het 
wetsontwerp' indient met een verontschuldigende clausule, waar
in o.a. wordt gewezen op het belang, dat de Kamer tijdig de 
schriftelijke behandeling kan voorbereiden. De Raa_d verklaart 
zich hiermede accoord. 

,2_Jb_.Het gebruik van leeggekomen noodwinkels in Rotterdam. 

De Minister-Pre sident vestigt de aandacht op het 
plan van het Rotterdamse' gemeëritebestuur om te bepalen, dat 
leeggekomen noodwinkels niet door anderen mogen worden bezet. 
Spreker acht dit een bepaling, die tegen hei» landsbelang in-
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vraagde advies inzake de parlementaire samenwerking in 
Beneluxverband heeft uitgebracht. 

-
. 

4 _c. Het plan-Pleven 

Minister s'Jacob deelt mede, dat de besprekin
gen in Parijs over het plan-Pleven niet bijzonder vlotten; 
men spreekt o.a. over de stagnatie terzake van het plan-
Schuman. Minister van den Brink 'noemt enkele oorzaken van 
deze stagnatie. 

4 d. Bijeenkomst• .van Nederlandse diplomaten uit de Oostelijke 
Tanden. 

Minister Lieftinek vestigt er de aandacht op, 
dat een uitnodiging is verzonden voor een bijeenkomst van 
de hoofden der buitenlandse posten achter het ijzeren gor
dijn op Maandag 5 Maart (en .Dinsdag 6 Maart), d.w.z. op 
de dag dat de Ministerraad vergadert. Minister van den 
r.rink verzoekt eveneens er rekening mede te houden, dat 
verschillende Ministers deze bijeenkomst zullen kunnen bij
wonen. Staatssecretaris Blom aegt "toe dit punt te zullen 
nagaan. 

, IN; L t u r a l i s a t i e van Maria Bauer en 19 a n d e r e n ; van Hubert 
Tözef ifeu]r3j3ft ..2_2_ .anderen en van Franz J . B e c k e r s en 22 
deren" ~n te "fa s ontwerp en) 
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. 
Zonder d i s c u s s i e a a n v a a r d . 

6.Aanwijzing van de g e z i n s l e d e n van on tvangers van s o c i a l e u i t - ! 
" j^ejciflfaS.n, die' oTfjde . toepass ing ^vjin" I f ë^^ i . ekenf pnd*senYejsjfeijT 

a l ' s^Tndi rec t v e r p l i c h t verzekerden "wórd.en beschouwTHTön^-- ^ 
w e r p - b e s l u i t ) ~~° ———-

Zonder discussie aanvaard.' 

T.Rapp̂ ort van de Commi s si e Gemeente classificatie (Brief van 
de Minister van "SocTale Zaken dd. 22"TeHruarï-* 1951 met 1 
bijlage) 

Minister Spitzen zou gaarne een vertegenwoor
diger in de voorbereidingscommissie aanwijzen in verband 
met de belangen van de diensten en bedrijven, zoals de 
P.T.T. Be Minist; er-Pres id e nt is van mening, dat een derge
lijke vertegenwoordiger met het oog op de P.T.T. wel zin 
heeft, ook al zal de commissie alleen het zeer voorbereiden
de werk moeten doen. Deze commissie zal ook moeten bezien 
op welke wijze het rapport in de Stichting van de Arbeid en 
eventueel in de Sociaal-Sconomische Raad zou kunnen worden 
behandeld. Aanwijzing van een vertegenwoordiger van Algeme
ne Zaken in de commissie acht spreker niet wenselijk,gezien 
de beperkte personeelsbezetting van dit departement.Minis
ter Lieftinck zou gaarne zien, dat de Minister van Sociale 
Zaken aan de commissie een speciale opdracht gaf, daarbij 
ware ook te vermelden, dat men een globale schatting zal 
maken van wat de financiële consequenties van het rapport 
zijn voor Rijk, provincies en gemeenten. 


