
C ^ ^ f e l s f e R A A D 7 E x . n r -
Nr.669 

Notulen van de vergadering 
eenouden op Maandag 12 Juni 1950, des middags te 2 uur, 
6 - Plein 2 b. 

/" j^V/y/T^** A a n w e z i g : de Minister-President, Voorzitter, en de 
/# ^ r̂ Ministers van den Brink, Götzen, Joekes, 
^ r&JWi*! >̂  Lieftinck, van Maarseveen, Mansholt,Rutten, 
•• *y**sr*V99f* v a n schaik, Schokking, Spitzen, Teulings 
4 tf**/*e*m&. en in «t Veld 
i'" ̂  (Afwezig is Minister Stikker) Tekens is aanwezig! Mr,N.S.Blom,Staats

secretaris van Buitenlandse Zaken, 

Jhr,Mr,A.J.M,van Nispen tot Pannerden, 
plv. Secretaris, 

Op blz.3, punt 2 g, wordt de volgende zin toege
voegd? "Daarb'ij zal worden nagegaan of een afzonderlijke 
commissie voor deze onderwerpen nodig is." 

Op blz.5, punt.2 m, eerste regel, wordt "de Raad" 
gewijzigd in: "enige ministers". Op de 14e regel van dit 
punt wordt de zin: "D.3 minister is " als volgt gewij
zigd: "De Minister is gaarne bereid nog eens na te gaan 
of met de Amerikaanse Ambassade tevoren overleg is gepleegd 
over de r*.paratieplannen van dit schip. 

Op blz.8, 1̂ e. regel, wordt de zin: "Van het exter
ne zelfbeschikkingsrecht ......" gewijzigd in: "Van het 
federale stelsel komt al niets terecht, hoe begrijpelijk, 
dat men daardoor sterker de behoefte gevoelt naar verwe
zenlijking van het zelfbeschikkingsrecht. 

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 

Bespreking met de heer A.Th.Lamping, 
Delhi. 

ambassadeur te New 

Be Minister-President heeft de heer Lamping wel
kom^ en vertrouwt,' d'at hij bereid is de hoge functie te 
aanvaarden, welke de Regering hem heeft toegedacht op 
grond van zijn ervaring op economisch gebied, van zijn 
kennis inzake de verhoudingen in Z.O.Azië en ervaring op
gedaan in de buitenlandse dienst. De heer Lamping antwoordt, 
dat de telegrafische uitnodiging hem heeft overvallen en 
hij nog niet alle consequenties kan overzien. Hij verzoekt 
de Ministers - om teleurstelling te voorkomen - zijn per
soonlijke capaciteiten niet te overschatten. Hij verklaart 
zich bereid de instructies van de Regering uit te voeren, 
al zal binnen dit kader vanzelf een eigen politieke lijn 
worden getrokken; in dit verband merkt de heer Lamping 
op, dat gedurende zijn verblijf in New Delhi hij sterk 
geavanceerde gedachten ten aanzien van de Aziatische po
litiek heeft gekregen. In zijn rapport van 23 Mei jl.,o,a. 
betreffende Nieuw-Guinea,is dit tussen de regels door te 
lezen. 

Hij zou in elk geval bezwaarlijk reeds 1 Augustus 
kunnen gaan. 
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l̂ aad te ̂ root blijken, bij nota van wijzigingen later nog 
fo5 telt fanvankelijke'beslissing kunnen worden teruggekomen. 

18 Behandeling van in Nederland als vijandelijk vermogen In be-
18# aïSTgenSfn BezirTTSföfTvarJOtinlster van Buitenlandse 

Zaken dd. 23 jfëVT950 met advies van de Commissie Herstel 
Rechtsverkeer Oostenrijk). 

Staatssecretaris Blom deelt mede, dat bij interde
partementaal overleg de volgende oplossing is gevonden J De 
Oostenrijkers, die gedurende de bezetting in Nederland zijn 
geweest, worden niet groepsgewijze , maar individueel ontvij-
and, in andere gevallen zal groepsgewijze ontheffing plaats 
hebben. Het bovenstaande zal worden medegedeeld bij be
sprekingen over garanties, welke van de zijde van Oostenrijk 
ten behoeve van Nederlands kapitaal aldaar dienen te worden 
verleend. De Raad kan zich met het voorstel verenigen. 

19. Concentratie en coördinatie van het ponskaartenapparaat bij 
de ËijksïïIëlî êirT̂ 'ief va" de Minister van financiën dd.. 
22 Mei 1950 mêT"bi jlagen) , 

Minister Spitzen kan zich met het voorstel van 
Financiën geheel verenigen en geeft in overweging nog een 
stap verder te zetten, door in plaats van aan een nieuwe 
instantie, de bemoeiing over de .kleine consumenten op te 
dragen aan één van de grote gebruikers. Ook Minister Götzen 
juicht het voorstel toe en deelt mede, dat men indertijd in 
Indonesië verder is gegaan door ook een cyclostyle-centrale 
op te richten, waardoor grote bezuinigingen werden verkregen. 

Minister Schokking zag gaarne, dat Oorlog definitief 
van deze centralisatie werd uitgesloten; de uitsluiting heeft 
bij het huidige voorstel een voorlopig karakter. Minister 
Mansholt zou uitdrukkeli jkvaHaizömvastaBetèld., dat - na overleg 
met de teehnische commissie - pon/smachines daar geplaatst 
kunnen worden, waar het gebruik het doelmatigst is. 

Minister Lieftinck antwoordt zijn collega's , dat 
hij centralisatie van cydosty Ie -apparaten nog eens ernstig 
wil overwegen. Het huidige voorstel moet als een eerste stap 
worden gezien. Bij het overleg is gebleken, dat de coördinatie 
van de kleine gebruikers het beste door een instantie" van 
Binnenlandse Zaken kan worden bevorderd. Met de Minister van 
"orlog zal overleg worden gepleegd, zodra wijziging van de 
huidige regeling gewenst wordt geoordeeld. Met het voorstel 
van Minister Mansholt is Minister Lieftinck het eens. 

20* p^jragen inzake de sociale zekerheid tussen de landen van de 
Ka^_van|uro2a (Brief van de Minister van Sociale Galeen dd. 

TUK • + T"06, R a a d k a n z i c h verenigen met het voorstel van 
nïoïS,r!r^^^^^0? te straatsburg ook besprekingen te openen 
ÏInLn S ^ betreffende sociale aangelegenheden met andere 
™ ?ÏAo2 He b e t r ? k k e n bl3 ^et pactvan Brussel. De tekst 
ISegd v e r d r aS ^ 1 de Raad ter goedkeuring worden voor-
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