
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr 1022 

3.S» ^ 
W^ley&A OAtfidA&é/.J Ex.nr. 

•••'.'V Notulen van de vergadering 
gehouden in de Trèveszaal op Maandag >44- Januari 1952, aangevan-

des morgens te 11 uir en des middags voortgezet. 

Aanwezig: De Vice-Minister-President Teulings en de Ministers 
Albregts, Beel, Van den Brink, Lieftinck, Mansholt, 
Mulderije, Peters, Hutten, Staf, Stikker (alleen 
bij de middagvergadering),In 't Veld en Wemmers. 
(Afwezig zijn de Minister-President en Minister 
Joekes, respectievelijk wegens verblijf buitens
lands en ziekte)* 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom, 
Grötzen en (bij punt 15) Van Rhijn, alsmede (bij 
dé punten 18 en 20) de Algemeen Vertegenwoordigers 
van de West Debrot en Pos. 

Secretaris! Wegens ziekte van Drs J.Middelburg, 
Jhr Mr A.J.M.van Nispen tot Pannerden, Wnd Secreta] 

I. Notulen van de vergadering van 14 Januari 1952. 

a. Redaotiewijzigingen. 

Op blzl, moet aan de aanwezigen toegevoegd worden 
tussen "Staf" en "In 't Veld" "Stikker". 

Op blz 3, punt 2 f, wordt in de kop "3-9-1951, punt 
2 d" veranderd in "10-12-1951, punt 2 h". 

Op blz 4, punt 3 a, regel 2, worden de w-oorden "bij . 
de regeling, dat" vervangen door "in de landsregeiing, waarin". 
In punt 3 b, regel 12, vervallen de woorden "de Kamer c.q.. ".' 
Op regel 19 vervalt de zin "Ze zou de Kamercommissie ...t/m... 
hebben uitgesproken". Vanaf regel 23 wordt het gedeelte "De 
Raad is van mening, dat niet ...t/m... dat aan dit verzoek niet 
kan worden voldaan" vervangen door "De Raad is van mening, dat riet 
kan worden toegezegd, dat steeds vooroverleg met de Kamercom
missie gepleegd zal worden. Het beste leek in iedere vergade
ring van de Ministerraad na te gaan, welke punten voor medede
ling in aanmerking zouden kunnen komen en omtrent welke kwes
ties de Commissie eventueel gepolst zou kunnen worden. 

Door de Voorzitter der Kamercommissie werd gevraagd 
of een CAVI-rapport, dat de RTC-overeenkomsten behandelt, ter 
inzage verschaft zou kunnen worden aan de Gommissie; de Raad 
is van oordeel, dat aan dit verzoek niet kan worden voldaan." 

°P blz 5, punt 3 b, regel 2, wordt "Kamer" ver
anderd in "Kamercommissie". In punt 4 b, regel 5» wordt tussen 
"commissie" en "met" ingevoegd: "onder Voorzitterschap van 
spreker". 

°P blz 6, punt 4 c, regel 24, vervallen de woorden 
"door Minister Staf nog", terwijl aan het slot van deze zin 
wordt toegevoegd?",waarover Minister Staf zijn standpunt nog 
zal moeten bepalen1'. 

Op blz 8, punt 9, regel 4 van onderen, wordt tussen 
"met" en "zijn" ingevoegd*, "het eerste gedeelte van hetgeen door". 
Tussen "Justitie" en "eens" op dezelfde regel komt "is opgemerkt'?. 
In de kop van punt 12 wordt "Werkeloosheidswet'" veranderd in 
"Werkloosheidswet". 

^P blz 11, punt 16, 1ste alinea, regel 14, wordt 
tussen "State" en "in" ingevoegd "dan wel een andere daar.09. 

M 
geëigende instantie". 

-2-

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 396
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S00143



ZEER GEHEIM -12- Ministerraad 
dd.21-1-1952. 

om de premieheffing 'op 1 Juli 1952 te doen ingaan, maar ie 
uitkeringen eerst later; Financiën heeft hiertegen "bezwaar 
gemaakt, omdat dan in de tussenliggende tijd voor 100$ de last 
op het Rijk zou blijven rusten, terwijl de Werkloosheidswet 
de bepaling heeft, dat de kosten voor 50$ door de werkgever en 
de werknemer worden gedragen. Minister Lieftinck heeft zich met . 
het verlenen van voorschotten.aan de Werkloosheidsfondsen ao-
coord verklaard/Op blz 3 van. de toelichting wordt de voorlaat
ste zin aldus gewijzigd; "Het te vergoeden bedrag zal ten las ;e 
van het algemeen werkloosheidsfonds worden gebracht". De Raad 
aanvaardt hierna het voorstel, 

Uitbreiding deelneming in de "Breedband NV" te IJmuiden (Brief 
van de Minister van "Economische Zaken dd.15 Januari 1952, nr 
54202, met bijlagen) 

Op voorstel van Minister Lieftinck wordt de voorlaat
ste alinea van de MvT over eventuele besteding van local curren-
Cy_gelden voor dit doel geschrapt. De Minister had er op gewe
zen, dat, nu tegenover de Amerikanen is gesteld, dat slechts 
voor monetair-neutrale doeleinde de Nederlandse Regering local-
currency-gelden wil aanwenden, moeilijk daarvan thans kan worden 
afgeweken. De Minister heeft geen bezwaar tegen aanvraag van ie 
gelden bij suppletoire begroting, waaraan hij de voorkeur geeft 
boven het benutten van local-currency. Minister Van den Brink 
kon zich hiermede verenigen, nadat Minister Lieftinck had ?': 
gezegd er geen bezwaar tegen te zullen maken, dat bij eventuele 
vragen hierover in het Voorlopig Verslag de Minister naar 
waarheid zal antwoorden, dat de Regering het standpunt heeft 
ingenomen, dat local-currency-gelden alleen voor schuldaflos
sing zullen worden aangewend. 

Bij deze bespreking kwam nog naar voren, dat Minister 
Albregts nieuwe local-currarcy-gelden aangewend zou willen zien 
voor woningbouw ten behoeve van de productieverhoging. Minis
ter Lieftinck zou de besteding van het te vormen tegenwaarde-
fonds willen bepalen na nauwkeurige afweging van deflatoire 
en inflatoire factoren; daarvoor is het gewenst eerst het rap
port van de Centraal Economische Commissie af te wachten; bo
vendien moet bij de besteding rekening worden gehouden met de 
militaire uitgaven. De Minister concludeert overigens dat met 
betrekking ! ; t de woniigbouw in voornoemd opzicht meer vrij
heid dan voor het Breedband-project bestaat. Minister Van den 
Brink acht het toch niet fraai na de mededeling, dat de tegen-
waardegelden uitsluitend neutraal zullen worden gebruikt, kort 
daarna ten behoeve van de woningbouw een afwijkend voorstel 
te doen. De Raad aanvaardt hierna het voorstel van de Minister 
van Economische Zaken om voor een bedrag van f.15 min deel te 
nemen in het maatschappelijk kapitaal der Breedband NV te 
IJmuiden. 

Verslag__twe e de deel, derde z i 11 ing Raadgevende Vergadering 
van ̂ uropaTBrieï van de Manis~ter van Buitenlandse Zaken 
dd.lffi Januari 1952, nr 4685, met bijlagen) 

Minister Stikker deelt mede, dat de Raad van Minis
ters van de Raad van""Eüropa - zoals aanvankelijk was voorge
steld - niet meer vóór de bijeenkomst van de NATO te Lissabon 
(op 16 Februari e.k.) bijeen komt, maar thans voor 3 Maart a.s. 
is geconvoceerd. Over de meer specialistische res&uties van 
de Algemene Vergadering van de Raad van Europa zal met de 
departementen overleg worden gevoerd. De Minister stelt het 
op prijs de institutionele problemen - meer in het bijzonder 
de 21ste resolutie- thans in de Ministerraad behandeld te zien . 
Voorgesteld wordt een vast ambtenaar te Straatsburg te deta
cheren en niet over te gaan tot benoeming van een Minister of 
Staatssecretaris voor Europese Zaken. De Raad van Europa 
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verschaft zeer veel werk. Als gangmaker voor nieuwe gedachten 
heeft hij stellig betekenis. Voor de vele problemen, die worden 
opgeworpen, is het gewenst een plaatselijke vertegenwoordiger 
te hebben, die zift, contact met de departementen onderhoudt, 
leiding geeft bij de opstelling van het Nederlandse advies, 
de kamerleden hulp en bijstand verleent en aldus mede bevor
dert een goede samenwerking tussen Regering en Parlement. 
De Minister stelt zich voor het hoofd van de Directie Europa 
van de Departement, Mr S.Baron van Voorst tot Voorst, voor 
deze functie aan te wijzen. Minister Lieftinck wijst er op, 
dat in het ontwerp artikel 14 voor het nieuwe statuut met 
betrekking tot het voorstel een Minister voor Europese zaken 
te benoemen ten onrechte wordt gesteld; "without prejudice 
to the responsibility of the Minister for Foreign Affairs". 
Hieraan had moeten worden toegevoegd; "and the other Cabinetmi:iis-J 
ters". Overigens kan spreker zich met een betere coördinatie 
in deze verenigen. / De Minister is niet geporteerd voor het 
opgaan van de OEEC in de Raad van Europa. De problemen worden 
in de eerste intstantie zakelijker en technischer behandeld; 
de Raad van Europa is thans nog een Parlement zonder zeggen
schap, jé De Minister heeft met belangstelling kennis genomen 
van de aanbeveling om te trachten met Engeland tot een rauwere 
samenwerking te komen. Naar zi-jn gevoelen moet deze gedachte 
ons nimmer met rust laten en verdient het aanbeveling ieder 
voorstel te steunen. Minister Stikker mo^kt on, dat het 
voorstel tot Engels-Europees tverlög ©*••£ eeonomische samenwerking! 
door de Engelse delegatie is gesuggereerd Hij acht het van 
betekenis ieder aanknopingspunt te benutten, vooal om te voor
komen, dat Engeland zich nog verder afzijdig gaat tonen dan 
het reeds doet. De Ministers van Financiën van de G ommonw e alth 
komen thans te Londen in conferentie bijeen. De Engelse ont
wikkeling vervult de Minister met zorg. 

Minister ffemmers deelt mede, dat de aanbeveling, 
waarin wordt aangedrongen"op vestiging van een Europese Lucht
vaartmaatschappij door het Nederlandse Kamerlid Van der Kieft 
werd voorgesteld. De KLM heeft hiertegen wel bezwaar; de reso
lutie is tenslotte in afgezwakte vorm uit de bus gekomen. 
Het is van belang de burgerlijke luchtvaart vanuit een wereld
gezichtshoek te bezien. Rekening moet ook worden gehouden met 
repercussies met betrekking tot de internationale scheepvaart. 
Tussen Buitenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat wordt hier
over nauw overleg gepleegd. 

Met betrekking tot de 15de resolutie merkt Minister 
Rutten op, dat hij de voorkeur geeft aan de redactiet "L'Etat 
••••• fsspectera Ie droit des parents d'assurer cette 
é*ducation". Deze bewoordingen laten ruimte voor het Nederlandse 
standpunt, dat de bescherming van de rechten van de ouders 
ook mee kan brengen, dat de Staat het gebruik van die rechten 
financieel mogelijk maakt. Nederland kent immers daartoe de 
financiële gelijkstelling van het onderwijs. Hij zou het op 
prijs stellen indien de Nederlandse delegatie, wanneer het pas 
geeft, deze toelichting op de redactie zou willen geven. 
Minister Stikker verklaart zich hiermede accoord. De Raad. 
aanvaardt Eierna de voorstellen van de Minister van Buiten-
landse Zaken vervat in zijn nota aangeboden bij brief van 
17 Januari 1952. 
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