
ZEER GEHEIM ,.. 

MINISTERRAAD ^ Ex.nr. O. . 
nr. 868 ' 

Notulen van de vergadering, 
behouden op Maandag 9 April 1951, des middags te 2 uur, 

Plein 2 b. 

A a n w e z i g ; De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers Albregts, Van den Brink, Joekes, 
Lieftinck, Van Maarseveen, Mulderije, 

: Peters, Hutten (bij punt 22), Staf, 
Stikker, Teulings, In 't Veld en Wemmers. 
(Afwezig is Minister Mansholt.) 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom en Götzen. 

Secretarisi Drs. J. Middelburg. 

1. Notulen van de vergadering van 2 April 1951. 

a. Redactiewijzigingen. t 

Op blz. 4 wordt op de twaalfde regel "deze 
prijzenbeschikking" gewijzigd in; "de genoemde richtlijnen". 

Op blz. 5, tweede alinea, wordt op de vierde 
regel achter '"gevolgd" ' tussengevoegd* " ,waartoe de Regering 
dcor de L.P.C, telkens na een periode van 4 a 6 weken 
contact met de Stichting van de Arbeid kan doen houden.". 

Op blz. 13, tweede alinea, tweede regel, wordt 
'achter "van" tussengevoegdi "het Directoraat-Generaal van". 

Overigens worden de notulen goedgekeurd, 

b. Opmerking n.a.v. punt 1 b9 1 (Ontslagrecht). 

Minister Joekes heeft gezien, dat Minister 
Lieftinck in een brief heeft geconcludeerd, dat de Raad zou 
hebben besloten bij aanvaarding van het wetsontwerp op 
het ontslagrecht tegelijk de regeling van het ontslag in 
het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945 op te 
heffen. Dit is echter niet besloten. Minister Mulderije 
begrijpt niet waarom eerst het wetsontwerp op het orrtslag-
recht aangenomen moet zijn. De Minister-President wijst er 
op, dat het niet de bedoeling is geweest duurzaam voor elk 
ontslag een vergunning van het arbeidsbureau voor te schrij
ven. Het lijkt spreker wenselijk nog voor de behandeling 
van 'het wetsontwerp in de Kamer aan de orde te stellen hoe : 1 
ten aanzien van beide regelingen van het ontslagrecht zal 
v.orden gehandeld. Minister Joekes heeft er bezwaar tegen 
hieromtrent onvoorbereid een besluit te nemen. Het thans 
aanhangige wetsontwerp regelt de juridische verhouding 
tussen arbeider en werkgever, terwijl in het B.B.A. het 
sociale aspect van de arbeidsverhoudingen overheerst. 
De Minister-President stelt voor, dat de Ministers Joekes 
en iiulderijë het besproken vraagstuk eerst in onderling 
overleg onder ogen zien, waarna in de REA of in de 
Ministerraad een besluit hierover kan worden genomen. 
Aldus wordt besloten, 

£* Opmerking n.a.v. punt 2 a (loon- en prijspolitiek).. 

Minister Van den Brink deelt in aanvulling op 
~-z* 3 van de notulen mede, dat de/,g-goto -werkgovorsorganisa»-
•sica .in handel ui induotrio zich juist voor het Kamerdebat 
aan het overleg over de nieuwe prijzenbeschikking hebben 
onttrokken. 
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4 h. De stri.jd in Korea. 

Minister Stikker heeft (met instemming van de 
Minister-President)" aan de Ambassadeur in Washington de 
instructie gegeven op het State Department'als mening van de 
Nederlandse Regering kenbaar te maken, dat het wel onver
mijdelijk kan worden vliegvelden in Mandsjoerije te bombar
deren, doch dat het wenselijk is, dat Generaal Mac Arthar 
zich alleen met strategie en niet met politiek bezig houdt. 
Spreker zal deze kwestie ook nog eens met de Amerikaanse 
ambassadeur bespreken. 

4 i» Aanwijzing Nederlandse vertegenwoordigers in de 
Assemblee te Straatsburg (Nota van de Minister van 
Buitenlandse Zaken dd. 5 April 1951 met ont?/erp-besluit). 

De Minister-Preside^nt vraagt of het de bedoeling 
is deze leden door de Verenigde Vergadering te laten benoe
men. Minister Van Maarseveen heeft begrepen, dat dit niet 
de bedoeling is; hij vraagt zich ook af of men de Verenigde 
Vergadering bij K.B. zou Icunnen laten bijeenkomen.' Spreker 
informeert of overleg met de beide Kamers is gepleegd. 
De Minister-President is van oordeel, dat wanneer is vast-
gesteld hoeveel vertegenwoordigers door de Tweede en hoeveel 
door de Eerste Kamer kunnen worden benoemd, beide Kamers 
de wijze van benoeming in hun reglement van orde kunnen 
regelen. Minister Stikker stelt voor, dat hij over dit 
punt overleg zal plegen met de Voorzitters van de Kamers. 
Aldus wordt besloten. 

Jj. De aanvoer van defensiematerieel op het Europese 
continent. 

Minister Staf heeft een bericht ontvangen, dat 
Bordeaux zou zijn aangewezen als aanvoerhaven voor het Ame
rikaanse oorlogsmaterieel en Antwerpen voor het Engelse 
materieel. Dit zou Icunnen betekenen, dat Nederland Engels 
materieel krijgt, waardoor de defensieplannen wederom in
grijpend gewijzigd zouden moeten worden. 

De Minister-President stelt voor, dat men in 
NATO-verband zal bespreken, dat de Nederlandse havens bij 
de aanvoer, in elk geval in vredestijd, niet worden uit
gesloten, in het bijzonder ook niet voor wat naar Nederland 
wordt gezonden. 

5_. Naturalisatie van Johann 'J. Bebenroth en 20 anderen; van 
Arthur Bernstein en 18 anderen., van Vfalter A~ Birkenbeil 
en 19 anderen; van Kurt~Bbngartz en 19 anderen en van 
Lambert J. Bonke en 20 anderen (.Wetsontwerpen 5. 

Zonder discussie aanvaard. 

—• Vaststelling van het formulier voor een aangiftebiljet 
der" vermogensbelasting (Ontv/erp-besluit"). 

Zonder discussie aanvaard. 

1' Wijziging van hoofdstuk IV (Justitie) der Rijksbegroting 
±Ê22. (wetsontwerp). 

Zonder discussie aanvaard. o 


