
MINISTZRRAAD 'V' Ex.nr. #? 
nr.918 / 

Notulen van de vergadering van 25 Juni 1951, 
des morgens te 10 uur en des middags voortgezet, in de 

Trèveszaal, Binnenhof 20. f 

A a n w e z i g ? De Minister-President, Drees, en de 
Ministers Albregts, Van den Brink, Joekes, 
Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, 
Mulaerije, Peters, Rutten, Staf, Stikker, 
Teulings, In 't Veld en Wemmers. 

Tevens is aanwezig(bij de punten 1 t/m 6) 
Staatssecretaris G-ötzen. 

Secretaris? Drs.J.Middelburg, 

U i, Notulen van de vergadering van 18 Juni 1951. 

Op blz.4 wordt aan de eerste alinea toegevoegd; 
"Minister Albregts wil deze beslissing gaarne in beraad 
houden". 

Op blz.9? tweede alinea, vierde regel, wordt 
"Chasseur" gewijzigd ±na "Brasseur". 

Overigens worden de notulen goedgekeurd. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Bijzonders toelagen aan ambtenaren. 

ïgs heeft ih de notulen gezien, 
dat in de vorige vergadering is opgemerkt, dat de post voor 
bijzondere toelagen van f.150.000 te weinig zou zijn. Spre
ker acht het evenwel niet wenselijk, dat allen, die tenge
volge van het amendement-Tuin een lager salaris hebben ge
kregen dan de Regering oorspronkelijk beoogde, thans een toe
lage ex art.18 a van het Bezoldigingsbesluit krijgen. Minis
ter Van Maarseveen voegt hieraan toe, dat wellicht een be
perking nodig is van de toelagen, waaromtrent hij voorstel
len van de verschillende Ministers heeft ontvangen. Hierover 
zal misschien nog in de Raad moeten worden beslist. De Minis
ter-President merkt op, dat als consequentie van het amende
ment-Tuin het bedrag voor bijzondere toelagen ex art.18 a 
misschien nog zal moeten worden verhoogd, ook al zal men de 
toekenning van deze toelagen beperkt moeten houden. Spreker 
acht overigens de aanduiding fenomenentoelagen niet fraai. 

2 b. Villabouw ten behoeve van Enkalon (zie notulen M,R. dd. 
lïï Mei 1951j punt 2 c ) 

De Minister-President merkt naar aanleiding van een 
brief van de Algemene Kunstzij de Unie op, er niet van over
tuigd te zijn, dat men aan de indertijd gedane toezeggingen 
het recht kan ontlenen een onbeperkte bijdrage van de Over
heid in de kosten van de villabouw voor de Enkalon te vragen. 
Minister Van den Brink merkt op,, dat van de zijde van de 
centrale overheid de toezeggingen indertijd nog niet gecon
cretiseerd warenj in een later stadium heeft men evenwel in 
Drenthe concreter toezeggingen gedaan. Minister In 't Veld 
heeft het bevreemd, dat de Commissaris van de Koningin in 
Drenthe bepaalde toezeggingen heeft gedaan. Minister 
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niet een stap verder wordt gedaan met "betrekking tot de 
economische unie. Het lijkt spreker het "beste de voorgestel
de informele bespreking zonder ambtenaren bij een van de 
Belgische Ministers thuis te houden. Minister Wemmers stelt 
de vraag of in geval gesproken wordt over de kwestie van de 
waterwegen en over het landbouwvraagstuk, niet nog andere 
Ministers aan de bespreking zullen moeten deelnemen. De 
Minister-President verwacht eveneens, dat het aantal Ministers 
nog wel groter zal worden. Spreker zal ook zelf aan deze be
spreking willen deelnemen. 

Minister Stikker stelt voor te antwoorden, dat de 
Nederlandse Regering bereid is in het laatst van Juli een 
officieus gesprek te houden. Aldus wordt besloten. 

4 d4 Het Europese léger. 

Minister Stikker deelt mede, dat Amerika.heeft 
duidelijk gemaakt, dat het veel voelt voor de vorming van 
een Europees leger binnen de Atlantische Organisatie. 

4 e.. De oorlog op Korea. 

Minister Stikker releveert de berichten volgens welke 
een kentering ten gunste van een wapenstilstand op Korea 
mogelijk is. Spreker kan nog niet zeggen of hier iets uit 
zal komen. 

5. Naturalisatie van Arthur Abt en 19 anderen, van Magdalena 
A.Beck en 22 anderen\ van Wilhelm ATBernheim en 20 anderen; 
van Sebastiaan Bihler en 13 anderen én van Ignaz BlaszkiewTcz 
en 19 anderen (Wetsontwerpen} 

Zonder discussie aanvaard. 

6. Wijziging van hoofdstuk XIII B der Rijksbegroting 1950 
(houdende steun aan de Suikeronderneming Mariënburg in 
Suriname)(Wetsontwerp) 

Minister Manshólt is van oordeel, dat de Memorie 
van Toelichting vrij optimistisch is als men in aanmerking 
neemt, dat ook het volgende jaar zich tegenslagen kunnen 
voordoen. Staatssecretaris G-ötzen deelt mede, dat de mecha
nisatie van deze onderneming ter hand is genomen, waarvoor 
men een kundig leider heeft aangewezen. Minister Staf vraagt 
zich eveneens af of deze leider in twee jaar tijd de onder
neming er weer boven op zal kunnen helpen. Be Minister-
President merkt op, dat men dit meer aan de Nederlandse 
Handelmaatschappij zal moeten overlaten. Be Raad aanvaardt 
vervolgens het wetsontwerp. 

7. Wijziging van de begroting van het Staatsmuntbedrijf voor 
het dienstjaar 1950 lWetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 

P- Wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van 
het Gemeentefonds voor het dienstjaar 1950 (.Wetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 

9. Wijziging van hoofdstuk VI der Rijksbegroting 1951 (Stichting 
Internationaal Academisch Instituut) (Brief van de Minister 
van Onderwijs ad.15 Juni 1951, nr.197532, met bijlagen) 

Minister Lieftinck heeft indertijd bij de bespre
king van de nota van Minister Rutten gezegd wel voor oprich
ting van een internationale academie te voelen, doch heeft 


