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Notulen van de vergadering, 
O - > gehouden op Maandag 18 December 1950, des morgens te 
/ó&Oc, 0ÜWS 10 uur en des middags en des avonds voortgezet, 

£r' y 7 r ± Plein 2 b 

r /fy" + /} A a n w e z i g ; De Minister-President, Voorzitter en de 
f £#£4644* *>** Ministers Van den Brink, G'ótzen, Joekes, 
** /SS,,** 'T" Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, Rut-
$ trH*CC<t, '* ten> yan Schaik, Spitzen,' Teulings en In 

't Veld. (Afwezig zijn de Ministers 
s'Jacob, Stikker en Struycken) 
Tevens zijn aanwezig; Staatssecretaris Blom 
(bij de punten 1-13, 15-21 en 25-27) 
en Staatssecretaris Moorman (bij de punten 
1-13, 15-21 en 25-27). 

Secretaris : Drs, J. Middelburg. 

1 a. Notulen van de_-vergadering van 7 December 1950» 

1 b. Notulen van de vergadering van 8 December 1950» 

Beide verslagen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

1 c. Notulen van de vergadering yan̂ JLi_ December .195.0». 

1°. Redactiewijzigingen. 

Op blz. 4, punt 3 c, derde alinea, negende regel, 
wordt de aanhef van de zin aldus gelezens "Minister Van̂  Maar_-
seyeen deelt mefle, dat in een onderling gesprek met Mr". Ëoem 
ook wel de gedachte is geopperd ....". 

^P ̂ iz» IQ wordt op de zesde regel tussengevoegd; 
"Minister Teulings acht dit na de loop van zaken in November 
1949 moeilï~jk te verdedigen.". Onder 8 worden de laatste 
regels aldus gewijzigd; " ... in overweging is gegeven reke
ning te houden met de hoge kosten van onderhoud van tuinen 
en ambtswoningen.". 

QP tiiz» .11 wordt aan de eerste volledige alinea 
toegevoegd; "Deze ontheffing laat echter de gelding van de 
bepalingen in de artikelen 2 en 3 in tact.". Op de zevende 
regel van onder van de' volgende alinea wordt achter "be
voegdheid" tussengevoegd; "der gemeenten". Op ae vierde regel 
van onder van dezelfde alinea wordt achter "ontspanning" tussen
gevoegd; "Spreker wil de leden 2 en 3 in tact laten, omdat 
deze een uitgebalanceerd compromis vormen uit het vooroverleg 
met de Kerkgenootschappen.". Op de derde regel van de volgende 
alinea wordt tussengevoegd; "Minister Spitzen verklaart zich 
met deze wijziging accoord.". Op de volgende regel wordt 
."spreker" gewijzigd in ; "Minister Teulings". De zin "Aan 
"politieke bijeenkomsten" ......" moet worden gewijzigd als 
volgt; "In art. 5 wordt "politieke bijeenkomsten in het open
baar" gewijzigd in: "politieke bijeenkomsten in de open lucht"," 

Overigens worden de notulen goedgekeurd» 

/2 AJAÜL OlJ^) 2_. Opmerking n»a.v, punt 2 d (Nieuwe organisatie voor de 
ijsirv™* emigratie). 

Staatssecretaris Blom deelt mede, dat-Minister 
h.WA\J rptJ*** Stxkker heeft gevraagd of een vertegenwoordiger van Buiten-
VAU**1***^ / land se Zaken alleen maar "eventueel" de vergaderingen van het 
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4. Buitenlajids_̂ leicL. 

a. F ^ r l ^ ^ vertegenwoorAi^ingJJL Duitsland. 

staatssecretaris Blom deelt mede, öat Minister 
Stikker ten aan'Kn van de~iHtus van de Nederlandse ver-
tegeSïordïgïS in Bonn in ̂ e^egi^tóeft aldaar een^ 
ambassade in te stellen. Het is gebleken, dat België netzexiae 
IvevTetst el dat Duitsland hiermede accoord zal gaan. De 
!2£ verklaart zich met een dergelijk voorstel accoord. 

4 b s-hpnn en herstel in Korea (Brief van de Minister van 
——" Buitenlandse Zaken dd. 15 December 1950). 

Minister Lieftinck acht de voorstellen inzake 
civiele hulpverlening aan "Korea praematuur? bovendien vraagt 
spreker zich af of Nederland daartoe het initiatief moet 
nemen. De Minister-President merkt op, dat er een commissie 
der Verenigde Naties is, die het onderhavige punt moet onder
zoeken; het gaat hier om een voorbespreking. Spreker meent, 
dat Nederland zich niet geheel aan de civiele steunverlening 
kan onttrekken. Spreker stelt voor te doen mededelen, dat 
Nederland bereid is . mede te werken tot een maximum van 
f. 1 min., waarbij zijn inbegrepen de kosten voor eventuele 
uitzending van deskundigen. Minister lieftinck zou hierbij 
het voorbehoud willen maken, dat de begrotingswetgever hier
toe bereid is, terwijl hij ook bepaalde compensaties, moet 
vragen, b.v. van Buitenlandse Zaken (o.a. door sterke in
krimping van de buitenlandse posten in de landen achter het 
IJzeren Gordijn). 

Minister Van den Brink is van oordeel, dat een be
perking kan worden aangebracht in de goederen, die eventueel 
ter beschikking worden gesteld. Zo zal men geen textiel, 
maar wel b.v. verduurzaamde levensmiddelen beschikbaar kunnen 
stellen. Minister Mansholt noemt o.a. haring. 

De Minister-President_ concludeert, dat zal worden 
nagegaan welke goederen de kleinste deviezenuitgaven vergen, 
terwijl ook eventuele surplusgoederen beschikbaar zouden 
kunnen worden gesteld. 

Staatssecretaris Blom kan ten aanzien van de 
gevraagde compensatie geen toezegging doen; het betreft hier 
een suppletoire uitgave. 

•̂ e Minister-President dringt er op aan de gelden 
voor de Evertsen en de uitzending van vrijwilligers naar 
Korea spoedig suppletoir aan te vragen? het betreft hier 
overigens een zaak, waarover de Kamer tevoren reeds een 
principiële beslissing heeft genomen. Minister Lieftinck 
stelt voor de gelden voor civiele hulp aan Korea nog bTJ 
nota van wijziging in de begroting van Buitenlandse Zaken aan 
te vragen. Aldus wordt besloten. 

Minister Van Schalk is van oordeel, dat men de 
kamer vooraf zou kunnen mededelen, dat de Regering een toe
zegging inzake civiele hulpverlening aan Korea zal doen. 
minister Joekes geeft in overweging de Commissie voor 
Buitenlandse Zaken in te lichten, Aldus wordt besloten. 

^-^ ^^3^naa^5nd^unt_ ten aanzien van een "Europees 1 
(zie notulen M.TT. ddTTT5ecï̂ JL'9yo', punt 4 c). 

StikkP-r ^ % + ^ ^ ^ ^ ^ ^ é S ^ deelt mede, dat Minister 
Nederland t ^ ^ ^ W T K ^ ^ ^ Z l ^ standpunt steunt, d 
van 6 InnrS ,bl3-.ft kanten tegen een z.g. Europees leger 
van 6 lanaen, waarin feitelijk Duitsland en Frankrijk de 
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boventoon zouden voeren. Minister Stikker heeft dit punt 
ook in de Commissie voor Buitenlandse Zaken besproken, 
w&arbil hü aanvankelijk tegenstand ondervond, doch waar men 
zich tenslotte met zijn standpunt heeft verenigd. De Raad 
verklaart zich accoord met het afwijzende standpunt. 

5. Naturalisatie van Jakob Apotowski en 25 anderen (Wetsontwerp). 

Zonder discussie aanvaard. 

6. Wijziging van hoofdstuk XII (Soc.Z.) der Rijksbegroting 1950 
?Utt,f}j[s*(ct£<A ~ (Wetsontwerp). 

r?**** sj*r Ü4- /i/** De Minister-President stelt de vraag wat de plan-
yUi "™*'(f,'tV nen zijn inzake het geld van het volkorenbroodfonds, waar-

ff~ voor aanvankelijk in dit stuk een bestemming was aangegeven. 
Minister Lieftinck deelt mede, dat hij hierover een brief 
aan Minister Joekes heeft gezonden om het onderhavige onder
zoek niet voort te zetten. De Raad verklaart zich vervolgens 
accoord met het wetsontwerp. 

7. Verlenging, van de opschorting van de heffing van enige 
invoerrechten (Ontwerp-besluit;. 

Zonder discussie aanvaard. 

8_. Besluit schorsing invoerrechten 19J5A-I_-( QQ^werp-be sluit)« 

Zonder discussie aanvaard. 

9.' Ontwerp-verdrag tussen Nederland en Noorwegen ter vermijding 
van dubbele- belasting en ter voorkoming van het ontgaan " 
van belastingen van inkomsten en van vermogen. "* 

Minister Lieftinck deelt mede, dat de Noorse 
gezant heeft voorgesteld, dat men alleen de Engelse tekst 
als authentiek zal aanvaarden, dus niet zowel een Neder
landse als een Noorse tekst. De Ra_ad verklaart zich overigens 
met het ontwerp-verdrag accoord. 

10» Goedkeuring van het op 7 November 1950 vastgestelde protocol 
bij de Beneluic-douaneovereenkOBist, van het K.B, houdende* 
voorlopige inwerkingstelling 'van! enige wijzigingen en aan-
Ruilingen van het tarief van invoerrechten, alsmede van het 
£«B. houdeadë~~opschorting van de heffing van enige invoer
rechten (Wetsontwerp). ' 

Zonder discussie aanvaard. 

jL' jj^f^/^j^tXerhoginfj; van de buitengewone pensioenen krachtens de wet 
***' /y,/-buitengewoon pensioen 194-0-194.5 (Wetsontwerp' 
mt:/¥*? *-*', — ™ ~ — 

/ g* /t''*y . Minister Teulings deelt ter toelichting mede, dat 
de militaire oorlogsslachtoffers enerzijds onder de algemene 
militaire pensioenregeling vallen, die afwijkt van de 
pensioenregeling voor burgerlijke ambtenaren. Anderzijds 
krijgen deze slachtoffers wel eenzelfde bijslag van f. 90. 
De Minister-President wijst er op, dat men niet eerst een 
DIJ slag op öe militaire pensioenen moet verlenen en dan nop 
eens een verhoging van 5$. Spreker stelt voor, dat dit punt 
nog eens onder ogen wordt gezien door Oorlog, Financiën 
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