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Notulen van de vergadering, 
sehouden op Maandag 10 Juli 1950, des middags te 2 uur, 

Plein 2 b. 

A a n w e z i g s De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers van den Brink, Götzen, Lieftinck, 
van Maarseveen, Mansholt, Rutten, van 
Schaik, Schokking, Spitsen, Stikker 
Struijcken en in *t Veld. 

Tevens zijn aanwezig; Staatssecretaris 
Blom en bij de punten 2 t/m 4 de Staats-

^" secretarissen Fockema Andreae en Moorman. 

Drs. J. Middelburg, Secretaris. 

De Minister-President richt enige woorden van 
welkom tot Minister Struijcicen, waarin hij o.a. de ver
wachting uitspreekt, dat deze weldra zijn plaats zal vinden 
in het goed samenwerkende Kabinet. Voorts bedankt spreker 
Minister van Maarseveen voor het tijdelijk waarnemen van 
het beheer van de portefeuille van Justitie naast zijn 
gewone werkzaamheden voor Uniezaken. Minister Struijcken 
zegt de Minister-President dank voor zijn woorden van 
welkom. 

i* Notulen van de vergadering van 3 Juli 1950. 

a. Redactiewijzigingen. 

OP hlz. 3 wordt op de tweede regel het volgende 
tussengevoegd! "!Öe heer Reinalda drong er op aan, dat door 
Economische Zaken een nieuwe prijsregeling zou worden gemaakt.! 
Deze aangelegenheid is echter uit een oogpunt van prijs
politiek niet van betekenis daar de abonnementsprijzen van 
dagbladen en de advertentietarieven reeds geruime tijd vrij 
zijn en voor prijsstijging zeker niet behoeft te worden ge
vreesd. Het betreft hier een kwestie van persordening, waar
voor Economische Zaken niet competent is en waarover juist 
art. 31 in de wet noodvoorziening perswezen werd opgenomen.". 

OP Dlz. 5, punt 3 c, wordt op de zesde regel 
"directeur" gewijzigd inï "vertegenwoordiger". 

Op blz. 6, punt 3 f, wordt aan de eerste alinea 
toegevoegdÏ "Spreker vraagt zich af of Nederland deze lasten 
zal kunnen dragen en adviseert nader overleg te plegen met 
Amerika over de politieke status van Nieuw-Guinea, welk 
overleg gericht moet worden op blijvende militaire mede
werking van Amerika voor dit gebied.". 

Op 'blz» 7 wordt vóór het begin van de laatste 
alinea toegevoegd: "Minister van Schaik vestigt de aandacht 
op de mogelijkheid, dat Nieuw-Guinea onverwacht door middel 
van een putsch bezet wordt. Tal van berichten wijzen niet 
alleen op infiltratie maar ook op kwade voornemens om zich 
zo nodig bij verrassing van Nieuw-Guinea meester te maken. 
Dit zal natuurlijk niet rechtstreeks* uitgaan van de RIS, 
maar van bijvoorbeeld Indonesische corpsen a la Westerling, 
ofschoon met stilzwijgend medeweten van de RIS-autoriteiten. 
Spreker vraagt of er met het oog hierop geen nieuwe maatrege
len ter beveiliging moeten worden genomen.". 
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van het voormalige Duitse Rijk, thans een beslissing moet 
X d e n genomen. De Minister-President is van oordeel, dat 
heï SanlpSSIder Regering te dezer Wake door vroegere be
sluiten reeds vastligt. De Raad verklaart zich accoord met 
het eestelde onder punt 3. _ _ , , 

Minister Lieftinck zegt er prijs op te stellen gekend _ 
te worden in Te samenstelling van de delegatie, waarin hi3 
ook gaarne een vertegenwoordiger van Financiën zag opge
nomen Voorts heeft spreker nog een opmerking over punt 4. 
Minister Stikker merkt op, dat de nota overigens eerst over 
een maand aan de orde zal komen. 

4 c Totstandkoming van de EPU (Zie notulen Ministerraad dd. 
' 13 Juni 19i?Ö, punt 4 a en R.E.A, dd. 27 Juni 1950,punt 3) 

Minister Stikker deelt mede, dat de European Payment 
Union EPU thans tot stand is gekomen. Spreker acht dit 
een uit internationaal oogpunt belangrijk besluit, hoewel 
de regelingen voor Nederland minder gunstig zijn dan werd 
verwacht: wel zijn een aantal "escape clauses" opgenomen. 
Spreker is voornemens in de REA een nadere uiteenzetting 
hierover te geven. 

Minister Lieftinck constateert, dat een belangrijke 
stap is gedaan, die moet worden toegejuicht, ook al zijn 
voor Nederland de resultaten achtergebleven bij wat ver
wacht werd, 

4 d. Vertegenwoordiging bij de 0.E.E.C.-vergaderingen. 

Minister Lieftinck wijst er op, dat in de loop van de 
laatste maanden, in het bijzonder bij de besprekingen over 
de EPU, verschillende landen niet meer door de Minister 
van Buitenlandse Zaken, doch door die van Financiën waren 
vertegenwoordigd. In een persbericht werd dan ook medege
deeld, dat de 18 Ministeis van Financiën tot overeenstemming 
waren gekomen over de betalingsunie. Met het oog op de 
EPU en de besprekingen van nieuwe plannen (zoals het plan-
Schuman en het plan-Petsche) geeft spreker in overweging 
een wijziging in de Nederlandse delegatie aan te brengen in 
bovenbedoelde zin met handhaving van Minister Stikker als 
Voorzitter van de O.E.E.C, Minister Stikker merkt op, dat 
er inderdaad een zekere verschuiving naar de Ministers van 
Financiën of Economische Zaken kan worden geconstateerd,. 
doch dat het hier een ingewikkeld probleem betref^ aangezien 
besprekingen over het betalingsverkeer meer tot het terrein 
van de Ministers van Financiën, doch discussies over de 
liberalisatie weer meer tot het terrein van Economische 
Zaken behoren. De meeste vraagstukken hebben bovendien 
politieke aspecten, zodat een wijziging van de bestaande 
regeling zou meebrengen, dat drie Ministers naar de bespre
kingen in Parijs zouden gaan. Daarbij komt, dat niet spreker 
als Minister van Buitenlandse Zaken doch als vertegenwoor
diger van Nederland de voorzitterszetel bezet. Minister 
v a n den Brink informeert of ook andere landen wel door 
drie Ministers vertegenwoordigd zijn. Minister Stikker ant
woordt, dat een enkele maal meer dan êên Minister de besore-
kingen bijwoont, zoals b.v.Cripps en Gaitskell. Overwogen 
zou^kunnen worden bij de bespreking van het plan-Petsche 
Minister Lieftinck te doen uitnodigen. De Minister-President 

is van oordeel, dat indien het voorkomt* dat landen door 
meer dan één Minister zijn vertegenwoordigd, het ook voor 
Nederland niet onmogelijk is, dat ook de Minister van Financi 
Si ^a2 Ec°nomische Zaken de besprekingen in Parijs bijwoont. 
Minister Stikker stelt voor, dat hij deze kwestie nog eens 
onderling met de Ministers van den Brink en Lieftinck zal 
bespreken. Aldus wordt besloten. 


