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MINISTERRAAD Ex.nr./; 
nr.895 ' 

Notulen van de vergadering, gehouden op 
Maandag 28 Mei 1951» des morgens te 10 uur en des middags 

voortgezet, 
Plein 2b. 

A a n w e z i g ; De Minister-President, Drees en de Ministers 
Albregts, Van den Brink, Joeke.s, Lieftinck, 
Van Maarseveen, Mansholt, Mulderije, Peters, 
Rutten, Staf, Stikker, Teulmgs, In 't Veld 
en Wemmers. • 
Tevens zijn aanwezig: de Staatssecretarissen 
Blom en Götzen. 

Secretarisj Drs.J.Middelburg. 

1. Notulen van de vergadering' van 21 Mei 1951» 

a. Redactiewijzigingen. 

Op blz.4, tweede alinea, eerste regel, wordt achter 
"is" tussengevoegd; "desgewenst". Op de derde regel, wordt vóór 
"Ministers" tussengevoegd: "meest-betrokken". 

Op blz.5 > tweede en derde regel, wordt in plaats van 
"voor de volgende vergadering" gelezens "zo nodig". 

Overigens worden de notulen goedgekeurd. 

b. Opmerking naar aanleiding van punt 2 d (Memorie van ant
woord wetsontwerp reorganisatie sociale verzekering). 

^ e Minister-President zal ook gaarne het ontwerp 
voor de memorie van antwoord ontvangen. Spreker zou het wel 
betreuren, indien niet een zo groot mogelijkecentralisatie van 
de administratie kan worden bereikt. 

t 

2. Ingekomen stukken en mededelingen» 

a. Richtlijnen voor het geval van een vijandelijke bezetting 
van Nederlands grondgebied (zie notulen van de Ministerraad 
dd.7 Mei 1951, punt~Ï6T-— 

De Minister-President verzoekt eventuele opmerkingen 
over het onderhavige ontwerp zo spoedig mogelijk in te zenden. 

Minister Van Maarseveen deelt mede, dat de Commis*-
sarissen van de Koningin zich met deze richtlijnen in het'al
gemeen konden verenigen. Zij bleken van oordeel, dat bij een 
eventuele vijandelijke bezetting de burgemeesters zullen moe
ten beginnen met aan te blijven. 

2 b. Vervanging van de Algemeen Vertegenwoordiger van de Antillen 

De Minister-President deelt mede, dat de heer Gorsira 
als Algemeen Vertegenwoordiger van de Antillen in Nederland is 
vervangen door Mr.N.Debrot. Mr.Van Schaik heeft voorgesteld 
om in de Grondwetscommissie de heer Gorsira ook door Mr.Debrot 
te vervangen. De Raad verklaart zich hiermede accoord. '$&* 
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4. Buitenlands beleid. 

Minister Stikker deelt mede, dat nog steeds de 
mogelijkheid bestaak, dat een Nederlandse voorzitter voor 
de volgende vergadering in Parijs zal worden aangewezen. 
Spreker doet hiervoor geen moeite, aangezien hij "betwijfelt 
of het wenselijk is, dat Nederland het voorzitterschap, waar
neemt. Voor het geval een Nederlandse voorzitter worden geko
zen, zal nog een wijziging in de delegatie worden aangebracht, 
aangezien dan een ander als voorzitter van de delegatie zal 
worden aangewezen. Je. Minister-President zou het niet beslist 
willen afwijzen, dat een Nederlandse voorzitter wordt gekozen, 
aangezien het ook zijn betekenis heeft, dat Nederland op deze 
wijze weer naar' voren komt. Spreker merkt voorts op, dat bij 
de voorgestelde delegatie de drie parlementsleden allen Rooms-
Katholiek zijn. Minister Stikker zal dit punt nog onder ogen. 
zien. Spreker deelt voorts mede, dat de vertegenwoordiger -van 
de West ditmaal is opgenomen in de groep deskundigen, omdat 
in vorige jaren is gebleken, dat de aanwijzing tot plaatsver
vangend lid van de delegatie te hoge eisen stelt aan de ver
tegenwoordiger var de.lest. Minister Peters begrijpt de ar
gumenten voor dene w:i7-^r?.",doch wijst er op, dat op dit punt 
indertijd bepaalde to'ezeggingen zijn gedaan; daarom zal men 
hieromtrent wel in overleg moeten treden. Minister Joekes 
acht het wenselijk, met het oog op de bespreking van het 
vreemdelingenvraagstuk, de problemen van de volledige werkgei 
legenheid en van de emigratie, dat hiervoor ook een deskundi
ge van Sociale Zaken wordt aangewezen. Spreker zal hierover 
nog gaarne overleg plegen. Minister Stikker verklaart zich be
reid over de genoemde punten nog overleg te plegen met de 
Ministers Peters en Joekes. 

Mini-ster Tan den Brink lijkt het wenselijk de han-
delsraad Keyzer in Parijs als economisch deskundige daarbij 
te betrekken. Minister Stikker zegt toe dit nog te zullen na
gaan. De Raad verklaart zich overigens accoord met de voorge
stelde samenstelling van de delegatie. -̂  

4 *>• De Raad van Europa (Verslag van de Achtste Zitting van het 
Comité van Mnisters, toegezonden bij brief van de Minis
ter van Buitenlandse Zaken dd.16 Mei 1951, nr.48291; ver
slag van de vergadering vande Assemblee, toegezonden bij 
"brief van de Einicter v*n Buitenlandse Zaken.dd. 25 Mei'. 
1951, nr.52015) 

Minister Jcekeg deelt mede, dat hij bij de kwestie 
van de verhouding var. de V/estelijke-Unie-organisatie tot de 
Raad van Europa; aangeduid in het stuk van het Ministers-cómi-
té aan de Assemblee op blz.12, zeer is geïnteresseerd, even
als bij de kwestie van de verhouding tot de Internationale 
Arbeidsorganisatie. Ten aanzien van het vluchtelingenvraagstuk 
zal volgende week - blijkens blz. 16/17 van dit stuk - een 'bij
eenkomst van deskundigen in Straatsburg plaats vinden. Spreker 
is van oordeel, dat de Raad van Europa niet het geëigende or
gaan voor emigratiezaken is, aangezien hierin de ontvangende 
landen als tegenspeler ontbreken. Spreker zou gaarne iemand 
I o ^ ï 1 3 n w - ?aitemxr-t n a a r d e bijeenkomst van deskundigen mee-
S?5Ï , I€Lglsi;eT ^ k - e . £ i s v a* oordeel, dat een vertigenwoor-
ztt {!-! Sociale Zaken zal kunnen deelnemen aan bedoelde be-
a£2SS5?? W ^ a a r \ z a ï • w o r d e n g e g a a n of er plaats is voor een 
alzonderlijke vluchtelingenorganisatie. 
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