Ex. nr. i%

Ministerraad
Nr. 515

Verslag van de vergadering
gehouden op Maandag 24 October 1949, des mxddags te 2 uur,
• Plein 2_JoJL

& ï r> w e z i «: De Minister-President, Voorzitter, en de
Ministers van den Brink. Gotzen, Joekes,
Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, Rutten,
van Schaik, Schokking, Spitzen, Stikker,
Teulings, in 't Veld en Wyers.

A

Secretariaat Ministerraad; Dr.M.J.Prinsen,
Secretaris en Drs. J. Middelburg, AdjunctSecretaris1.

a, N2^1llfIUgtrL AfLJ.l:Cg^d.e.ring.v a n 17 0cto'be*' 3-949 (alg.ged. )
Op blz. 1 wordt bij de aanwezigen achter de Ministers
van MaarsêvSenTen Stikker vermeld? (bij de punten 1 en 3 ) " .
Op blz^Jö, laatste alinea, tweede regel, wordt achter
"inzending11 tussengevoegd? "gestand".
Vervolgens worden de notulen goedgekeurd.
IL

Notulen van de vergadering, van 3 October 1949 (alg.ged. )_

Op b j ^ ^ l ö ^ punt 19, wordt op de tweede regel "i $>"
gewijzigd in; "1,4 f° ".
^l

Ingekomen stukken en mededelingen.
a. Memorie van Antwoord op Hoofdstuk I der Rijksbegroting 1950»
•^e Mijnister-President deelt mede,- dat de Kamer de openbare behandeling van de begroting *>p 8 November zou willen
beginnen. Aangezien de definitieve tekst van het voorlopig
verslag nog niet is ontvangen, zal het niet mogelijk zijn
tijdig het antwoord gereed te hebben, indien dit in de gewone
Ministerraadsvergadering moet v:orden vastgesteld. Spreker
stelt voor, dat Financiën een antwoord voor het financiële
gedeelte zal opstellen en daarbij de medewerking van de
betrokken ministers zal vragen. Voorts ware het antwoord zo
kort mogelijk te houden. Minister Wyers informeert, wat zal
geschieden met de stukken, welke reeds:-zijn voorbereid.
De Minister-President antwoordt, dat het voorlopig verslag
het Kabinet waarschijnlijk weinig moeilijkheden zal geven,
z o d p de bedoelde stukken minder betekenis zullen hebben.
Minister Lieftinck stelt voor c.e inleveringsdatum voor de
concepten op Vrijdag 28 October te stellen. De Raad verklaart
zich hiermede accoord en besluit een buitengewone vergadering
van de .Ministerraad te houlen in de plaats van de REA-vergadering op 2 November; aanvang half tien,

2.

b^ BraejjUX-mnis^r^c^nferjen t1 e_te Jsaxemburg.
^
. D ® ^^fA e jer?J^s^ent stelt voor het protocol van de
S'if;Ministersconferentie te Luxemburg ook aan de beide
Kamers te zenden. Minister van den Brink zegt dit toe. De
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4. ïï^enlanüB-Jte-1 ei-d-

u0iiigft Plaatsen in Jerugale^,( zie notulen M.R.d.d. 10 Oc't ober I"M9TTüHT 4 a;,
Minister Stikker deelt mede opmerkingen inzake dit
onderwerp " e heBBüTratvangen van de Ministers Rutten en
?Sn Schalk! Spreker stelt voor, dat een ambtenaar van zijn
leSartement aan de hand van een nadere analyse, welke de
SlKïinnflae delegatie bij de U.N.O. zal toezenden, een besJreSng met Minister van Schalk zal hebben. Aldus wordt
besloten.
5

Nederlands standpunt t.a.v.._de rejpj;Uties_VMj^pnj2il*S=
Hfive ls^'ë^bTre"^e~TiraaT?burg (Nota van^e Minister van
Buite nlanïïs ë~Taken d. d. 2TTÖctober 1949)
Minister Mansholt heeft zich afgevraagd of het in de
nota neergelegde standpunt niet te negatief is met name _
ten aanzien van de wenselijkheid van de permanente commissies, welke de Assemblee heeft voorgesteld. Spreker acht
het wenselijk te voorkomen, dat er een tegenstelling groeit
tussen de Assemblee en het Comité van Ministèrej men zou
kunnen overwegen de ambtenaren bij het werk in de permanente
commissies te betrekken.
Minister Joekes heeft in de eerste plaats naar de
sociale resolutie gekeken. Te dien aanzien neemt hij eenzelfde standpunt in als Minister Stikker. Bij de besprekingen over sociale aangelegenheden tussen de vijf landen
van het Brusselse Pact blijkt ook, dat hier sprake is van
vnl. technische arbeid, welke door de deskundigen moet worden
voorbereid en waartoe de Kamerleden in het algemeen niet
in staat zijn.
Be M_ini_ster-President kan zich in het algemeen verenigen meT~het~sTandpunt van Minister Stikker. Spreker acht
een ontwikkeling in de richting van een verenigd Europa
juist, doch de organisatie van Straatsburg heeft het bezwaar, dat men hier meer dan de vijf landen van de Brusselse
evereenkomst heeft, doch minder landen dan de 0.E.E.C.
Tegen het voorstel om het aantal leden van de Assemblee te
Straatsburg te verdubbelen heeft de Minister geen bezwaar,
indien men dan niet de vervangers meezendt. Minister Stikker
is het met dit laatste punt eens; een bezwaar van de afge~~™
lopen vergadering van de Assemblee is geweest, dat de leden
niet duurzaam in Straatsburg aanwezig waren, Be voorbereiding
van de volgende Assemblee zal beter moeten zijn. Naar aan*leiding van de opmerking van Minister Mansholt om de ambtenaren bij het w,^rk te betrekken wijst spreker er op, dat
bij
de O,E,E.C. thans reeds 900 mensen werkzaam zijn.
üe
££ad aanvaardt vervolgens de onderhavige nota.

6

* ll^f!?^-^^^^

(Hoge Colleges van Staat en

jj-.f.gripT'jaar ib>4o \Wetsontwerpj

.,.-

geschikte^ard^pSï i^fjinck een redactiewijziging van onderkeuring
aaSdtt Jaangebracht, hecht de Raad zijn goedAtaiin
s aa*i dit wetsontwerp.
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