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MINISTERRAAD 
nr. 527 

Ex.nr. 

Verslag van de vergadering 
gehouden op Maandag 14 November 1949, des middags te 2 uur 
geuuuucu i plein 2 "b. en des avonds voortgezet, 

A a n w e z i g 

1. a. 

De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers van den Brink, G-ötzen, Joekes, 
Lieftinck, van Maarseveen, Mansholt, Rutten, 
van Schaik, Schokking, Spitzen, Stikker, 
Teulings, in 't Veld en Wyers. 

Secretariaat Ministerraad; Dr.M.J.Prinsen, 
Secretaris en Drs.J.Middelburg,Adjunct-
Secretaris. 

Notulen van de vergadering van 7 November 1949 (alg._ge_d.._)_ 

1°_._ Redactiewijzigingen. 

Op blz. 1_0 wordt op de zesde regel van onder het 
woord "brief"'gewiyzigd ins "memorie van antwoord". 

Op blz. 13 wordt achter "beëindigen" op de laatste 
regel van punt 19 tussengevoegd 1 "Minister Schokking stelt 
voor thans niet onzerzijds plotseling te gaan" aiscrimineren. 
Nadat de Minister van Financiën zich hiermede alsnog acc»ord 
heeft verklaard, besluit de Raad conform.". Voorts ver
vallen de woorden s " De Raad verklaart zich hiermede accoord." 

Vervolgens worden "3e notulen goedgekeurd. 

2°. Opmerking naar_aanleiding van punt 2 e (Artikel in dagblad 
inzake gebruik van local currenoy voor hotelbouw). 

Minister van den Brink deelt mede, dat het pers-
gesprek van Dr. Groeneveld Meyer is gehouden in strijd met 
de usance op zijn departement, dat men vooraf de Minister in 
kennis stelt. Het is spreker gebleken, dat wel een aantal 
feiten zijn genoemd, doch het lag niet in de bedoeling, dat 
al deze gegevens zouden worden gepubliceerd. 

2. Ingek«men stukken en mededelingen. 

a. De algemene beschouwingen in de Twee_d_e_ Kamer. 

De Minister-President merkt op, dat,het algemene 
debat in de Kamer rustig is verlopen voor wat betreft de 
verhouding tussen de Kamer en het Kabinet. Geen partij heeft 
een felle aanval op het Kabinet gedaan. De debatten tussen de 
partijen «nderling zijn wel wat scherper geweest, doch snreker 
heeft de indruk, dat ook in dit opzicht het algemene debat 
tenslotte de verhoudingen heeft verbeterd. 

Minister Joekes merkt op, dat wel is gebleken, dat 
de kwestie van de kinderbijslag aan zelfstandigen een van 
de belangrijkste punten van critiek vormt; ook het congres 
van de K.V.P. schijnt erotisch gestemd te zijn geweest ten 
aanzien van het sociale beleid. Minister van Maarseveen 
merkt op, dat Prof.Romme op dit congres uitdrukkelijk op 
voortzetting van de samenwerking met de P.v.d.A. heeft ge-
alt^l £ e V ^ n z i e n v a n de kinderbijslag aan zelfstandigen 
k?SÏoSJ^0ï,Ro™ m e d e' d a t destijds bij de opzet van de 
Kinderbijslagwet voor loonarbeiders de uitbreiding tot de 
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s * ,ov, érssÉrfc L O-D b l z . 3 van d i t v e r s l a g op , d a t ook h i ó 
S a r J e e n i e l n aandee l z a l geven ( o . a . i n z a k e de «See -
S S S J u s n a h m e t a r i f e " ) , a l s Neder land b i j deze zaak z a l worden 
be t rokken . 

4. £i 2^TJJ.R£gI'agraaf i n wetsontwerp inzake de grenscorrecties. 

Minister Stikker vestigt er de aandacht op, dat in 
de laatste versie van het ontwerp-Grenscorrectiewet het arti
kel 45 is ingevoegd, waarin wordt vastgelegd, dat het onder-
wiis in de nieuwe gebieden in het Nederlands zal geschieden. 
Aangezien dit noch voor het Saargebied noch voor Eupen is 
bepaald, kan deze bepaling, zolang er nog geen vredesverdrag 
is gesloten, veel moeilijkheden geven. Spreker stelt voor 
deze bepaling te herroepen. Minister Rutten herinnert zich_ 
niet, dat deze bepaling er oorspronkelijk niet in stond. Zij 
is er niet op verzoek van zijn departement in gekomen. 
Spreker meent te weten, dat de landdrost van Elten er op heeft 
aangedrongen. Een moeilijkheid is, dat het aantal scholen in 
Slten te groot is, aangezien deze ook voor kinderen uit niet-
aangehechte gebieden bestemd waren. Enkele dezer scholen res
sorteren onder de bisschop van Munster. Minister in 't Veld 
heeft geconstateerd, dat er geen felle agitatie tegen Neder-
land wordt gevoerd, doch wel een stelselmatige Duitse propa
ganda. De Mini ster-Presi dent stelt voor, dat aan Dr.Prinsen 
wordt gevraagd onder ogen te zien wat er tegen gedaan kan 
worden, dat de onderwijzers Duitse propaganda voeren. Minister 
Stikker merkt op, dat dergelijke kwesties als van de onder-
wijsparagraaf moeilijkheden opleveren, die bij het sluiten 
van het vredesverdrag nog belangrijke gevolgen kunnen hebben. 
Spreker zag gaarne, dat Binnenlandse Zaken zal waarschuwen, 

als het wetsontwerp weer aan de orde komt. Minister in 't 
Veld wijst er op, dat van Nederlandse zijde vrij veel in 
deze gebieden is geïnvesteerd. De Minister-President herhaalt 
in dit verband de vraag een totaai"~öv¥rzTcht aan de Raad te 
verstrekken omtrent hetgeen in de aangehechte gebieden moet 
worden verricht. 

4» £2, De heilige plaatsen. 

Minister Stikker deelt mede, dat de Nederlandse 
delegatie een zeer ingewikkeld voorstel ter goedkeuring heeft 
gezonden; men is voornemens in het verband van de W.U.-landen 
dit voorstel in bespreking te brengen. De Minister-President 
vraagt zich af of men een dergelijk gecompliceerd voorstel 
moet indienen. Minister van Schaik merkt op, dat het in de 

—J0CCC&A&J& teJ[reffen regeling op de sancties aankomt. Spreker*©*» 
x/U^S £%*' f?ai'?L' hXft' d a t de lenigde Naties deze zaak naar^/com-
« P f ^ A W J ^ m issie ad hoc aemdon» verwij zen. Minister Stikker merkt op, 

' Jnn>, !r+eï W ? X ?ereid is a a n een regeling mede te werken, 
w ? J te ^rabl3fen» die het grootste deel van het onder-
S JLëtble<* bezetten, moeilijkheden geven. De Minister-
l^sident stelt voor de delegatie een instructie' te geven 
dat r p J p ï ï ^ M 8 1 1 S6? g r ° t e m°gendheid mede te werken, 
sidialr ll^i°l»l-eelCht e? S O e d e waarborgen biedt en sub-
verder te htniil^%t%ma0,htlë^ o p g r o n d v a n h a a r voorstel 
veraer te handelen. De Raad verklaart zich hiermede accoord. 

4* JLL De Raad van Europa. 

Minister Stikker merkt op naar aanleiding van 
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oprichten dat het Comité van Ministers de Raad van europa 
heSfiSên mislukken, dat men "bij een beoordeling van 
aïfkwesSe twee hoofdpunten in beschouwing moet nemen. 
In de eerste plaats zullen de vertegenwoordigers in de 
Ssemblée van de Raad van Europa, die zo nadrukkeli3k naar 
vo?en brengen, dat er eenheid in Europa moet komen, eerst 
moeten nagaan in hoeverre het eigen land bereid is de 
tariefmurtn te verlagen en het protectionisme te verminde
ren In de tweede plaats bestaan er m Engeland en de Scan
dinavische landen bepaalde bezwaren, welke voortvloeien uit 
de omstandigheid, dat deze regeringen dikwijls steunen op 
de grootste partij in deze landen. De Minister-President 
acht het moeilijkste punt, dat de Assemblee van de Raad 
van Europa zich gaat vormen, terwijl er geen staat is ener 
ook geen aan de Assemblee verantwoordelijke Ministers zijn. 
Spreker is van oordeel, dat de Assemblee voorlopig alleen 
adviserend zal kunnen optreden. Minister Mansholt herinnert 
aan zijn opmerking in een vorige vergadering, dat menden 
rapport door de deskundigen (ambtenaren van de verschil
lende landen) zou kunnen laten opstellen. Met dit rapport, 
waarin o.a. zou kunnen staan, dat de Franse tarieven moe
ten worden verlaagd, zal men de Assemblee voor de moeilijk
heden moeten zetten. In dit verband verwijst spreker naar 
het stuk van de O.S.,S.C. inzake nauwere samenwerking, dat 
waarschijnlijk afkomstig is van de heer van Zeeland. 
Minister Stikker deelt mede, dat dit stuk is opgesteld 
door de heer P~ëTsche, Spreker ziet er geen bezwaar tegen 
om aan de O.E.E.C. een dergelijke opdracht te laten geven. 
Indien men het verzet tegen een grotere eenheid wil breken, 
zal men tegen bepaalde regeringen en parlementen moeten 
ingaan. Voorts deelt spreker mede, dat de behandeling van 
de zaken betreffende de Raad van Europa slecht waren voor
bereid 5 ter illustratie hiervan noemt spreker enkele voor
beelden o.a. met betrekking tot voorstellen inzake de ver
gaderruimte in Straatsburg. Op een vraag van Minister 
Schokking of de Nederlandse delegatie in de Raad van Europa 
op dezelfde wijze zal worden ingelicht, antwoordt spreker, 
dat hij de Kamer bij behandeling van de begroting hier
over mededelingen zal doen. 

I* -Aa^tal diplomatieke auto's in Engeland. 
(Stukken toegezondeiTTöor het Kabinet van de Minister-
President.) 

. . D e liflister-President merkt op, dat Dr. van Blanken-
stein er van heeft afgezien dit in de pers te bespreken, 
nu dit in de Ministerraad aan de orde werd gesteld. Spreker 
ïï+ w AT ?p' dat u i t de officiële Engelse gegevens blijkt, 
;"vNederland na Amerika in Engeland de meeste auto's heeft, 
weike diplomatieke voorrechten genieten. Spreker acht dit 
il** ï?1! voorbeeld van de algemene instelling in Neder-
tS SL -,de °0rl°ê' Minister in 't Veld merkt op, dat er 
mede^? nïLr e l Nederlanderi"''zidn. Minister Stikker deelt 
londP* wLv! V ° r i ê daaï n o g 40° Nederlandse ambtenaren in 
axgeSroken ^ t ^ r e n ^ S p r ? 8 r b e e f t m e t Minister Lieftinck 
omtrpïï l t ï \ t hl° Je,ambassade o m inlichtingen zal vragen 
Sesldent t+fil* a a n t a l Nederlandse auto's, D! Minister-
f f f ? - ™ ? Ü V ï 0 ^ d!t °°k de a^assade in Amerika ni= 
gaat wi. er m Nederlandse dienst in Amerika vertoeven. 

ë. Zie afzonderlijk aan de leden toegezonden gedeelte. 
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