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' Aanwezigs de Minister-President Drees en de Ministers 

Algera, Beel, Beyen, De Brui3n, Cals, Donker 
Van de Kieft, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van 
Thiel, Witte en Zijlstra. 
(Afwezig zijn de Ministers Kernkamp en Luns 
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Tevens is aanwezig (bij de punten 15 en 16) 
de Wnd Algemeen Vertegenwoordiger van Suriname 
Mr H.L. de Vries, 

Secretaris; J. Middelburg. 

1 a. Notulen van de vergadering van 27 October 1952 

Nagekomen redactiewijziging 

Op blz 5, punt 2, alinea 2, worde het gedeeltes 
"Minister Zij Istra heeft .. t/m .. of overheidsvermogens-
vorming plaats heeft" aldus gelezens "Minister Zij Istra 
stelt, dat het verweer tegen het zgn overschot op de Ge
wone Dienst als grond voor belastingverlaging anders zal 
moeten worden gevoerd. Geheel afgezien van de vraag of 
uiteindelijk dit overschot in feite zal ontstaan, zou men 
een andere ei hergroepering moeten gebruiken, waarvoor bv 
de gehele Defensielast op de Gewone Dienst zou moeten pa-
raisseren. Dit ware ook aan te voeren tegen die leden, die 
menen,'dat de voorgestelde financiering de mogelijkheid 
van private vermogensvorming bewust belemmert ten gunste 
van de vorming van Overheidsvermogen. De bestaande crite
ria voor de indeling van Gewone en Buitengewone Dienst zijn 
in belangrijke mate puur formeel en raken slechts zi jde-
lings de materiële problemen van belastingverlaging en 
vermogensvorming." 

1 b. Notulen van de vergadering van 3 November 1952 

Aangehouden tot de volgende vergadering, 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Decoraties 

De Minister-President heeft stukken ontvangen 
inzake benoeming van de heer T. Cnossen, Directeur van de 
Christelijke Emigratiecentrale, tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau. In de Decoratiecommissie is geen bezwaar te
gen decoratie van de heer Cnossen, doch twee leden hebben 
er bezwaar tegen, dat deze decoratie zou worden verleend 
bij de viering van het vijfentwintigjarig jubileum_van_ge
noemde organisatie. Binnenlandse Zaken stelt voor in zijn 
nader advies vast te houden aan de richtlijn, dat bi;j een 
vijfentwintigjarig jubileum van een organisatie geen deco
ratie wordt verleend, waarbij aan de betrokken Minister 
ware over te laten of deze van oordeel is, dat op grond van 
de bijzondere verdiensten van iemand afwijking van deze 
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Radarinstallaties voor de Nieuwe Waterweg (Nota van de Minis
ter van Marine dd. 4 November 1952 nr 159884) 

Minister Staf merkt op, dat het aanbrengen van de 
radarinstallaties langs de Waterweg ook in verband staat met 
het Scheldeprobleem. De Belgen zijn eveneens bezig met plan
nen voor radar langs de Schelde, waarbij zij de indruk geven 
dit zelf te zullen doen. Als.echter een besluit wordt geno
men met betrekking tot het aanbrengen van radarinstallaties 
langs de Waterweg bestaat de kans, dat de Belgen ook voor de 
Schelde Nederlands medewerking vragen. 

De Raad verklaart zich vervolgens accoord met het 
onderhavige voorstel. 

Goedkeuring, van het tussen Nederland en Frankrijk gesloten 
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting van inkomsten 
(Wetsontwerp) 

Minister Beel deelt mede, dat hij als Minister 
voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen a.i. over artikel 
XXIV met betrekking tot de Overzeese Rijksdelen een opmer
king heeft ontvangen, welke hij aÜn Financiën zal 
doorgeven. 

De Raad verklaart zich overigens met het wetsont
werp accoord. 

Grenscorrectieproblemen (Brief van de Minister van Buiten-
landse Zaken dd. 31 October 1952, nr 6677 GS, met bijlagen) 

Minister Witte stelt de vraag of ten aanzien van 
het herstel van oorlogsschade iets in de vroegere Duitse ge
bieden kan woröen gedaan. Te dezen aanzien heeft spreker o.a. 
een brief uit Tudderen ontvangen. De Minister-President is 
van oordeel, dat het strikt noodzakelijke wel moet worden ge
daan. Bij nadere onderhandelingen met Duitsland zal men ech
ter nauwkeurig moeten weten wat Nederland aan deze zaken ten 
koste heeft gelegd, omdat Duitsland dat dient terug te be
talen. 

Minister Beven is niet zo onder de indruk van de 
berichten, dat de bevolking van Tudderen en Elten in het al
gemeen bij Nederland zou willen blijven. De Minister-Presi
dent acht dat wel mogelijk ten aanzien van Tudderen, maar 
erKent dat aanvaarding van een referendum in deze gebieden 
de waarde er van als onderhandelingsobject sterk zou redu
ceren. Minister Algera verzoekt de bespreking van dit punt 
een week aan te houden. Aldus wordt besloten. 

Europese conventie en additioneel protocol inzake de rechten 
van de mens (Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken 
dd. 30 October 1952, nr 110169, met bijlagen) 

Minister Suurhoff heeft in de stukken gezien, dat 
bezwaar wordt gemaakt tegen het individuele klachtrecht, om
dat men misbruik vreest. Spreker vraagt zich echter af of in 
Nederland daarvan zoveel te vrezen is. Voorts stelt spreker 
de vraag of de Regering nog voldoende invloed op de Regerin
gen van Suriname en de.Antillen heeft om de in deze conventie 
neergelegde principes voldoende te doen handhaven. De Minis
ter-President verheugt zich er over, dat in de stukken wordt 
voorgesteld, dat van Nederlandse zijde niet accoord wordt ge
gaan met het individuele klachtrecht. De Staten zullen een 
klacht bij het Europese Hof kunnen indienen. In Staten, waar
voor het individuele klachtrecht van belang zou zijn, durft 
men zich toch niet tot het Hof te wenden, aangenomen, dat 
deze Staten zouden toetreden, hetgeen niet waarschijnlijk is. 
Toelating van het individuele klachtrecht in de democratische 
landen brengt een omslachtige procedure mee, die veel tijd 
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en geld zal kosten, welke dan hoofdzakelijk zijn toe te schrij
ven aan de activiteit van querulanten e.d. Daarnaast zullen 
organisaties als de EVC zich herhaaldelijk tot een dergelijk 
Hof wenden. Minister Van de Kieft heeft in Straatsburg een 
discussie tussen de Engelse afgevaardigde (Labour) en Bidault 
meegemaakt, waarhij laatstgenoemde vurig pleitte voor aan
vaarding van het individuele klachtrecht. G et» lek en is echter, 
dat behalve de Engelse, ook de Franse Regering niet bereid is 
dit individuele klachtrecht te aanvaarden. 

Mr De Vries informeert of van hem wordt verwacht, 
dat overleg met de Landsregering van Suriname wordt gepleegd. 
Minister Beel'antwoordt,dat vanwege de Minister voor Uniezaken 
en Overzeese Rijksdelen dit overleg plaats vindt. De I 
verklaart zich vervolgens accoord met de onderhavige nota. 

Goedkeuring Vluchtelingenverdrag (Brief van de Minister van 
Buitenlandse Zaken dd. 16 April 1952, nr 36674, met wetsont
werp) 

•̂ e Minister-President merkt op, dat nog geen enkel 
land dit verdrag heeft geratificeerd. Minister Donker ver
wacht, dat ratificatie van het verdrag wel tot moeilijkheden 
zal leiden ten aanzien van de Ambonnezen. Bovendien zal dit 
de bewegingsvrijheid van de Regering belemmeren bij optreden 
tegen een mogelijke infiltratie van communisten. Spreker 
acht het wenselijk, dat hij deze punten nog eens nader laat 
nagaan en vervolgens een nota hierover aan de Raad zendt. Mi
nister Beyen deelt mede, dat op 4 Februari een bespreking 
over het punt van de Ambonnezen heeft plaats gehad tussen 
Binnenlandse Zaken, Minuor en Buitenlandse Zaken; spreker 
zal Minister Donker een afschrift van het verslag van deze 
bespreking zenden. 

De Minister-President zou ruim willen zijn met be
trekking tot de behandeling dóór de Regering van vluchtelin
gen uit dictatoriaal geregeerde landen. De onderhavige con
ventie kan echter een te grote belemmering van de bewegings
vrijheid voor de Regering betekenen. Ook de kwestie van de 
Ambonnezen roept nieuwe problemen op; de beslissingsbevoegd
heid zou dan voor een groot deel worden verlegd van de Rege
ring naar de rechter. Het lijkt spreker juist eerst een nota 
hierover af te wachten. 

Minister Van Thiel acht het wenselijk bij deze zaak 
ook Maatschappelijk Werk te betrekken. 

De Raad besluit vervolgens dit punt aan te houden. 

Wijziging van de Boterwet (Wetsontwerp) 

Minister Mansholt deelt naar aanleiding van een 
vraag van Minister Zijlstra mede,, dat het aanvankelijke wets
ontwerp reeds door de Tweede Kamer in behandeling was genomen 
toen bleek, dat geen overleg was gepleegd met de margarine-
fabrikanten. Aanvankelijk werd bepaald, dat alle bijzondere 
aanduidingen op verpakking en in advertenties van margarine 
verboden waren, tenzij deze uitdrukkelijk waren toegestaan, 
doch na het overleg met de margarinefabrikanten en met de 
middenstand is thans overeenstemming bereikt over het onder
havige nieuwe ontwerp. De Raad verklaart zich met dit wets
ontwerp accoord. 

Ambtenarenreglementen voor het Korps Rijkspolitie en voor de 
Gemeente'politie (Ontwerp-besluiten) 

Minister Van de Kieft zal enkele schriftelijke op
merkingen aan Minister Beel geven. De Minister-Preaident 
merkt op, dat in de voorgestelde reglementen een regeling 
voor toelagen bij vervanging voorkomt, welke het Algemeen 
Rijksambtenaren Reglement niet kent. Dit zal kunnen meebren-


