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MINISTERRAAD 
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Ex.nr. i X, 

Verslag van de vergadering 
gehouden op Maandag 12 December 1949, des middags te 2 uur en 
6 des avonds voortgezet, 

Plein 2 b. 

A a n w e z i g * De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers van den Brink, G-ötzen, Joekes, 
Lieftinck, van Maarseveen, Mansholt, Rutten, 
Schokking, Spitzen, Stikker (gedeeltelijk), 
Teulings, in 't Veld en Wyers. 
(Minister van Schaik is afwezig wegens zijn 
reis naar Indonesië) 

Tevens is bij punt 3 m aanwezig Dr. H.M. 
Hirschfeld. 

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

1 a. Notulen van de vergadering van 5 Pee. 1949 (alg. ged.) . 

°P blz. 2, laatste regel, en blz. 3, eerste regel, 
worden de woorden "heeft plaats gevonden" gewijzigd ins 
"zal plaats vinden" 

°P "blz. 17, punt 9, wordt het gedeelte van de zin 
beginnende op de zesde regel als volgt gewijzigds "doch dat 
de te onteigenen percelen eerst wanneer dit strikt noodzake
lijk is aan het huidige verbruik zullen worden onttrokken". 

Op blz. 17> punt 11, tweede alinea, wordt het 
gedeelte waar Minister Wyers aan het woord is, als volgt 
gewijzigd'; "Minister Wyers merkt op, dat deze vrouwen door 
individuele ontvijanding kunnen worden geholpen d»or •iii-diiTi»•• 
öLw)li9i entvi jand-biag ikuntion»woa?don» goholpow, en dat in het 
begin van dit jaar de Duitse wetgeving ter zake is gewijzigd; 
indien een buitenlandse vrouw bij huwelijk met een Duitser 
haar nationaliteit behoudt, kan zij de Duitse nationaliteit 
verwerpen. In dit geval....". 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

_2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Volgende vergaderingen van de Ministerraad. 

Minister Lieftinck merkt op, dat Minister van den 
Brink en hij op 19 December~in Parijs een bespreking van de 
financieel-economische commissie van de Westelijke Unie zullen 
bijwonen, terwijl daarna op Woensdag en Donderdag een 
voortzetting van de bespreking van Frankrijk en Italië met de 
Beneluxlanden zal plaats vinden. Minister van Maarseveen 
merkt op, dat de Eerste Kamer mogelijk op 19 December met de 
behandeling van het wetsontwerp op de souvereiniteitsover-
dracht zal "beginnen. De Raad besluit, dat de volgende vergade
ring zal worden gehouden op Zaterdag 17 December om half 
tien en dat zo nodig des middags zal worden voortgegaan. 
Minister van Maarseveen deelt mede van Minister van Schaik 
bericht te hebben ontvangen, dat deze voornemens is de 
volgende Raadsvergadering mede te maken. 

Vervolgens besluit de Raad, dat na Kerstmis op 
Woensdag 28 December een vergadering zal worden gehouden» 
welke om 10 uur begint en 's middags zal worden voortgezet, 
waarbij eventueel ook punten voor de R.E.A. aan de orde 
zullen komen. 
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4. gui tenlandsL_bele±-dJL 

Reis van Z.KkH. de Prins naar de West. 

J?, , !|^ Minister Stikker keêft vernomen, dat de Argentijnse 
f**-T^ <2 gezant heeft gevraagd, dat" de Prins ook een bezoek aan Argen-

JkdlïA*k*'i. tinië zal brengen. De Raad blijft van oordeel, dat dit met 

/f-/Z. '/f «ewenst is' 
lS//i**4£h. £onvov_ering scheepvaart op Chinese, havens. 

'C Minister Stikker deelt mede. dat de Nederlandse 
scheepvaartmaatschappijen hun vaart op de havens van China 
zouden willen hervatten. Aangezien Engeland zijn schepen laat 
convoyeren, lijkt het verstandig, dat ook Nederland dit zal 
doen, Soreker verwacht, dat deze maatregel slechts van korte 
duur'zal zijn, aangezien men binnenkort tot erkenning van het 

\4LL W* communistisch bewind zal overgaan. Minister Schokking stelt 
\jrfS jL J&roor, dat een van de torpedo jagers, die van Ind one s ïlT naar 

ederland zou terugkeren, hiervoor wordt bestemd, 
besloten. 

4 c. De heilige plaatsen in Palestina_._ 

/* Minister Stikker deelt mede, dat de algemene verga
dering van de Verenigde Naties heeft besloten over te gaan tot 
een internationalisatie van Jeruzalem? spreker verwacht hier 
veel moeilijkheden van. 

4 d. Vertegenwoordiger van de Marshalllan_den_._ 

Minister Stikker deelt mede, dat op 20 December een 
bespreking in Parijs zal plaats vinden op verzoek van Minister 
van Zeeland om de heer Spaak een bepaalde functie te geven 
bij de 0.E.E.C., ter voorziening in het contact met de reizende 
ambassadeur van het Marshallplan Harriman en in de contacten 
met de verschillende regeringen. Aan Nederland is gevraagd, 
welk standpunt men .terzake inneemt. Spreker meent, dat indien 
Spaak hiertoe wordt benoemd het voor ons land minder aanvaard
baar is als in de Consultative . Group twee Belgen worden be
noemd en geen Nederlander. Intussen heeft spreker vernomen, 
dat Engeland en de Scandinavische landen geen Belg wensen en 
liever een Minister zouden willen aanwijzen. De Minister van 
Buitenlandse Zaken van Noorwegen heeft laten weten, dat hij 
spreker candidaat zal stellen. De Minister is echter voornemens, 
wegens onvoldoende tijd voor deze functie, een benoeming niet 
te aanvaarden. Intussen meent spreker deze weigering vooraf 
aan de Raad te moeten mededelen. 

De Mlnister^resident is van oordeel, dat Minister 
Stikker, zo het enigszins kan", een dergelijke benoeming wel 
moet aanvaarden, aangezien Nederland hierdoor zijn plaats in 
de internationale wereld zal versterken. Aanvaarding zal 
echter gepaard moeten gaan met aanwijzing van een staatssecre
taris op_Buitenlandse Zaken. Minister van den Brink verwacht, 
dat de nieuw te benoemen vertegenwoordiger"van- de Marshall-
landen vrijwel permanent in Parijs zal moeten zijn. De 
Minister-President erkent, dat een aanvaarding van de benoeming 
van Minister Stikker dan wel moeilijk zal zijn. 

Minister Dieftinck acht de kans, dat Spaak de benoe
ming zal aannemen niet groot, aangezien deze aan de binnenlandse 
politiek in België wenst te blijven deelnemen. Als Nederlands 
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Steenberghe. 
:enberghe dit 

SraanvaaTJënT doch"!inister Snitzen is niet zeker daarvj 

, . ,„' + „nomt q-nreker de oud-Minister Har. 
Sx4staef v r S n ! S | S . verwant, j grtB.. » . 

4 e. Aan^l^ej£rf^njds^a^tejiar_en in Engeland.. 

Minister Stikker deelt, in aansluiting op de berich
ten omtrent het aarital ttêcTerlandse auto's in Engeland (zie 
notulen M?E. d.d.14 Nov.1949, punt 4 f) mede, dat het aantal 
Nederlandse ambtenaren in Engeland volgens een opgave van de 
ambassadeur ruim 200 bedraagt, waarvan o.a. 94 militairen en 
12 ten behoeve van de effectenregistratie. 

4 f„ Mnp-ni jkheden. tussen Nederlandse deskundigen in Buenos Aires. 

De Raad besluit, dat de Ministers Lieftinck, Mansholt 
en van den BrïnTT'een van de deskundigen uit Buenos Aires, die 
thans in Nederland is, sullen horen in verband met een tegen 
hem ingebrachte beschuldiging. 

5.Naturalisatie van Leo Bluro_e_n 1.9_..and_e_ren,_en__van Maria Bühler 
r en 19 anderen "(¥ets ontwerp en J 

Zonder discussie aanvaard. 

6.Wijzigin_g_jvan__de__j3_ejgroting van de ontvangsten en uitgaven van 
"" h e 't" 'Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds vo o r~ het" "di~e"n~s"t̂ âjr]̂ 3̂ T8_ 

{Wets ontwe'rpT " 

Zonder discussie aanvaard. 

7.Voorlopige inwerkingstelling van enige wijzigingen en aan
vullingen van het Beneluxtafïef van 'invoerrechten (,Ön~iwërp-
Ë^sTuTtT"" ~~~ ' —"" 

Zonder discussie aanvaard, 

Aanwijzing van de autoritei m , bij wie de kennisgevingen 
jLnJSgke. k e t N e d e r l a n d e r s c h a p _e_n h_et i n g e z ' ë t e n s c h a p w o r d e " 
daan "(OntwerprrBe s l ï ï ï T ) • 

Zonde discussie aanvaard. 

9.Wijziging 
Töntwerp-Be 

van het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen 1939 
luit) ~ ~~~" : ~ \—-~-~-

Minister Götzen acht het b< 
keuringsperiode van"drie maanden tot 
aangezien dit er toe zal leiden, dat 

zwaarlijk de maximale 
12 maanden te verlengen, 
men twaalf maanden als 

Spitzen merkt op, dat 
regel_zal stellen, hetgeen spreker voor de keuring van oud 
materieel, veel te lang acht. Mini 
het steeds mogelijk blijft om ten 
tuigen de herkeuringstermijn te v 
dent_wijst er op, dat de grote maatschappijen 
tensieve controle op hun materieel uitoefenen. 
vaardt vervolgens het ontwerp-besluit. 

anzien van 
rrkorten. De 

bepaalde voer-
Mini ster-Pr esi-
zelf een in-
De Raad aan-
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