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Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 12 November 1951» dea morgens te 10 uur 

en des middags voortgezet in de Trèveszaal 

Aanwezig: De Minister-President Drees, en de Ministers 
Albregts, Van den Brink, Joekes, Lieftinck, 
Van Maarseveen, Mansholt, Mulderije, Peters', 
Hutten, Staf (uitgezonderd bin de punten 3c t/m 4&), 
Stikker, Teulings en Wemmers (Afwezig is Minister 
In 't Veld). 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom, Götzen en (bij punt 13) Muntendam. 

Secretaris: J.Middelburg. .ilJ 

1, Notulen van de vergadering van 5 November 1951. 

a. Redactiewijzigingen. £H*^~ 

Op blz.ll,punt 7» 2de alinea, 6de regel, wordt 
"ff deze gelden uitsluitend voor de bouw van woningen boven 
de 40.000 bestemd zullen zijn" vervangen door "hoe groot het 
aantal woningen is, dat gebouwd zou kunnen worden." 

OP blz.13» punt 14, 7de regel, vervallen de woor
den "ten aanzien van". Op de volgende regel wordt "een af
wijzend standpunt in te nemen" vervangen door "niet als af
zonderlijke punten op.de agenda te plaatsen". 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 1 b, 3° (De handel met 
landen' 'achter het IJzeren Gordijn) 

Minister Teulings heeft zojuist vernomen, dat het ,,' 
antwoord op de vragen van het Kamerlid Goedhart is verzonden. 
Spreker wijst er op, dat blijkens de gegevens van de BVD om-

; trent de Tsjechische spionnagezaak de transitohandel en de 
door Goedhart aangeduide zwarte handel door elkaar lopen. 
Spreker betreurt het, dat de bespreking over dit onderwerp., 
in een vorige vergadering is afgebroken. De Minister-President 
aoht het wenselijk deze kwestie aan de hand van e-en nota 'te 
bespreken .̂ fMftWrS-tey-Van—óren-̂ ri-«3£-̂ -eat-
.indien de BVD zich met de transitohandel zou bezighouden. 
Spreker wijst er op, dat van Nederlandse zijde aan de bespre-% 
kingen in Parijs over de Oost-West-handel steeds actief, is.---"' 
meegedaan. Men zou opdracht^ kunnen geven om alle transporten 
op dergelijke "zwarte hairdel" te controleren. Dit zouTTechter 
een omvangrijk werk^zï"jn, waarvan het Nederlandse^transport- -, 
wezen ernstige schade zou kunnen ondervinden,-'''doch bovendien 
kan het alleen-^ten gevolge hebben, dat d.e-'aangeduide transpor
ten in he^-v'ervolg uitsluitend over de^hiet-Nederlandse con- . • 
tinentali havens plaatsvinden, aangezien de andere landen nog ï 
steeds niet bereid zijn gevonden een dergelijke controle 
ujL^f^è~ö^Teiretn— '•" •' 

De Minister-President stelt voor, dat (vertegen
woordigers van) de Ministers Teulings, Van den Brink, Stikker 
en Wemmers overleg plegen over de vraagpunten, die in de nota '• 
voor de Ministerraad zullen moeten worden behandeld. Aldus 
wordt besloten. ••.,*• 
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andere wég representatievergoedingen ontvangen. De Minister 
acht het wenselijk, dat de toelagen ex art.18 a als tijdelijke 
toelagen v/orden toegekend, zodat zij enerzijds niet meegeteld 
worden voor de pensioengrondslag, anderzijds kunnen worden 

- ingetrokken als"de betrokken ambtenaar een andere betekenis 
voor de Staatsdienst krijgt. Minister Joekes acht het in de 
regel ongewenst, dat de bezoldiging van een ambtenaar boven 
het slaris van een Staatssecretaris zou uitkomen % in bepaalde 
gevallen zou hij zich hiertegen niet willen verzetten. 

Minister Van Maarseveen acht het niet zo bezwaarlijk 
als enkele hoge amtenaren een hogere bezoldiging zouden ont
vangen. Dit kont zowel in het buitenland als bv. in de gemeen
ten ook veel voor. Spreker is met betrekking tot de opmerking, 
van Minister Staf omtrent de verantwoordelijkheid voor grote 
inkopen van oordeel, dat hiermede bij de salariëring rekening 
moet worden gehouden, doch dat dit niet incidenteel kan worden 
opgelost. Spreker stelt voor, dat de voorgestelde allocaties van j 
Buitenlandse Zaken met f.2.500 tot f.10.000 en van Landbouw 
met f,5.000 tot f.15.000 worden-verhoogd, terwijl daartegen-*-
over de toewijzingen aan Onderwijs, Justitie, Binnenlandse 
Zaken, Y/ederopbouw en Sociale Zaken met f.1.500 worden verlaagd 
tot f.8.500. De Raad verklaart zich hiermede accoord en aan
vaardt overigens de voorgestelde allocaties. Toekenning van 
toelagen uit deze bedragen zal in overleg met de Minister van 
Binnenlandse Zaken geschieden. 

2 j. Grondwettelijke bezwaren tegen deelneming aan het Europese 
leger (.Nota van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 
ïï~~November 1951» nr.5614) 

Minister Van Maarseveen merkt op, dat hij omtrent de . 
in de vorige vergadering besproken kwestie reeds een voorlopige 
nota heeft gezonden; vervolgens zou over dit vraagstuk nader 
gesproken kunnen worden tussen Binnenlandse Zaken, Justitie 
en Buitenlandse Zaken, De Minister-President deelt mede, dat 
in de Kamercommissie inzake het Europese leger de wens is uit
gesproken, dat aan de Grondwetscommissie advies werd gevraagd 
over de vraag in hoeverre een verdrag inzake een Europese 
Defensiegemeenschap in strijd zal kunnen komen met de Grondwet, 
ook na de reeds in de bedoeling liggende wijziging betreffende 
de mogelijkheid van aanvaarding van supranationale organen. 
Minister Stikker acht het wenselijk een dergelijk advies te 
vragen op de grondslag van een nadere nota, zoals Minister 
Van Maarseveen heeft voorgesteld. Staatssecretaris Blom stelt 
voor tegelijk advies te vragen aangaande de kwestie van het 
treden in vreemde krijgsdienst. De Raad verklaart zich met 
deze voorstellen accoord. 

2 k. Het Korea-detachement. 

-De Minister-President heeft gezien, dat een opmerking 
werd gemaakt omtrent onvoldoende belangstelling, die van 
Regeringszijde zou zijn betoond voor het jongste vertrek van 
50 vrijwilligers naar Korea. Minister Staf merkt op, dat hét 
hier een normale aanvulling betreft, waaraan nooit grote aan
dacht is geschonken, ook niet bij de Marine. De Minister-
President merkt op, dat de deelneming van de Marine meer past 
013 hun normale taak, terwijl voor de vrijwilligers van het 
leger de risico's zeer veel groter zijn. 

Minister Staf deelt vervolgens mede, dat een boekje 
xs samengesteld ten beEoeve van de nagelaten betrekkingen van 
m Korea gevallenen. 
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