
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr.1001 

Ex.nr. / 7 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 3 December 1951, des morgens "te 10 uur en 

des middags voortgezet in de Trfeveszaal 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, 
Van den Brink, Lieftinck, Joekes, Mulderije, Peters, 
Rutten, Staf, Stikker, Teulings, In 't Veld en Wemmers. 
(Afwezig is Minister Mansholt). 

Tevens zijn aanwezig (bij de punten 1 t/m 8) de . 
Staatssecretarissen Blom en Götzen. 

Secretaris: J. Middelburg. 

1 a. Notulen van de vergadering van 26 November 1951» 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

1 b. Notulen van de vergadering van 19 November 1951» 

Nagekomen redactiewijziging. 

Op blz.12, achtste regel, wordt het woord "bepleit" 
vervangen door "die tegen een uitkering is, bepleit als men 
niettemin hiertoe besluit......" 

— Inëekomen stukken en mededelingen. 

— De verbreding van het Merwedekanaal 

•̂ e Minister-President heeft bezoek gehad van de burge
meester van Amsterdam, die een toelichting heeft gegeven bij ean 
brief van het Gemeentebestuur, waarin een spoedige uitvoering 
van de verbreding van het Merwedekanaal, als onderdeel van het 
Amsterdam-Rijnkanaal, wordt bepleit. Spreker stelt voor dit 
stuk in handen van de Minister van Waterstaat te stellen. Aldus 
wordt besloten. 

2b. Nederlands geschenk aan Amerika. 

De 
Dr Kortenhorsx 

Minister-President heeft een brief 
mededeling doet van , waarxn deze . 

dat de Koningin bij Haar bezpek aan Amerika een 
de Verenigde Staten zal aanbieden. Er bestaan pi 
vorming van een comité,dat gelden hiervoor zal i 
vraag is opgeworpen of, nu aan Canada door de Ne 
ring een geschenk is aangeboden, in dit geval he 
het Nederlandse volk zelf kan worden geschonken, 
van oordeel, dat hiertegen geen bezwaar bestaat, 
de Kamervoorzitter wordt in handen gesteld van d 
Buitenlandse Zaken om na te gaan wat verder ter 
worden gedaan. 

ontvangen van 
de gedachte, 
carillon aan 
annen voor de 
nzamelen. De 
dèrlandse Rege-
t carillon door 
De Raad is 
De orief van 
e Minister van 
zake nog moet 
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gelooft, dat in de NATO hier niet veel uitkomt. Minister Joekes 
zal er gaarne in gekend worden als het rapport over-migratie 
is ontvangen. 

4 c. Ministersbespreking over het Europese leger. 
Minister Stikker deelt mede, dat het komende week

end een ministeriële bespreking in Parijs zal plaatsvinden over 
de institutionele organen van de Europese Defensiegemeenschap. . 

4 d. Se Assemblee in Straatsburg. 

Minister Stikker is voornemens een verslag over de 
besprekingen in de Assemblee van de Raad van Europa rond te 
zenden. Spreker merkt met betrekking tot de besprekingen in de 
Assemblee op, dat Spaak en Reynaud beiden afwijzend staan ten 
aanzien van de conceptie van het Europese leger, indien ook 
Engeland hieraan niet meedoet; blijkens de Engelse uitlatingen 
is niet te verwachten, dat Engeland zijn afwijzend standpunt 
binnenkort zal wijzigen. 

4 e. Europese Crisis-Kolen-Raad. 

Minister Stikker deelt mede, dat Harriman met de ge
dachte loopt te komen tot de instelling van een Emergency 
Coal Board, in verband met het grote kolentekort in WestrEuro-
pa. Bij doorgaan van dit plan zal spreker overleg plegen met 
Minister Van den Brink en de heer Spierenburg. Minister Van den 
Brink informeert of de Amerikanen bereid zijn dollars beschik
baar te stellen voor huizenbouw in de mijnstreken in Duits
land en in ons land.' Minister Stikker antwoordt, dat tegen-
waardegelden in Duitsland gebruikt zullen v/orden voor bouw van 
deze woningen. 

4 f. Benelux-bespreking inzake Belgische uitvoerheffing. 

Minister Lieftinck doet verslag over de bespreking, 
die Minister Van den Brink en hij in Anneville met andere Be
nelux -ministers hebben gehouden. De Belgische Minister van 
Sociale Zaken heeft een garantie voor een loonsverhoging ge
geven, welke verhoging de werkgevers geweigerd hebben te ver
lenen. Ter dekking van de uitgaven van frs 2 'mld heeft*Minis
ter Van Houtte als voorlopige maatregel bepaald, dat de vrij
stelling van omzetbelasting bij de uitvoer van een groot aan
tal artikelen vervallen is. Nadat van Nederlandse zijde hier
tegen krachtig geprotesteerd is, is tijdens de conferentie in 
Rome afgesproken een bespreking in Anneville te houden. De 
Belgen bleken weinig geneigd een uitzondering ten behoeve van 
hun Benelux-partners (ook Luxemburg wordt getroffen) te maken, 
in verband met de mogelijkheid, dat deze uitzondering in strijd 
zou zijn met de internationale verplichtingen. Daarom is afge
sproken, dat een ambtelijke commissie, gevormd door een ver
tegenwoordiger van elk der drie landen, eerst een onderzoek 
zal instellen of discriminatie ten gunste van Nederland en 
Luxemburg mogelijk zal zijn, gezien de door België' bedoelde in
ternationale afspraken. Als dit advies gunstig uitvalt zullen 
de Belgische Ministers de morele verplichting hebben deze dis
criminatie aan te brengen. Mocht het advies ongunstig uitvallen, 
dan zullen de Belgen de maatregel zodanig moduleren, dat zo wei
nig mogelijk schade aan het handelsverkeer met Nederland en 
luxemburg zal worden toegebracht. Van Nederlandse zijde is 

-8-


