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MINISTERRAAD
nr. 631

Notulen van de vergadering
.ehouden
op Woensdag 12 April 1950, des middags te 2 uur,
ö
Plein 2 b .
A , « w e z i go De Minister-President, Voorzitter, en de
Ministers van den Brink, GÖtzen, Joekes,
Lieftinck, van Maarseveen, Mansholt, Kutten,
van Schaik, Schokking, Spitzen, Stikker,
Teulings, in 't Veld en Wyers.

A d

Tevens zijn bij de punten 3 D */&• 4
aanwezig Mr. N.S. Blom, Staatssecretaris
van Buitenlandse Zaken en Mr.W.H.Fockema
Andreae, Staatssecretaris van Oorlog.
Secretariaat .Ministerraad;Dr.M.J.Prinsen,
Secretaris en Drs.J.Middelburg, AdjunctSecretaris.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
a. Nederlands Instituut voor Efficiency.
Be Minister-President heeft een brief ontvangen van
het bestuur van het Nederlands Instituut voor Efficiency,
waarin wordt medegedeeld, dat men een wijziging in de statuten
zal aanbrengen, waardoor meer vertegenwoordigers van de
overheid in het bestuur kunnen worden opgenomen. Tot nu toe
had alleen de heer van Kats van Financiën zitting in het
bestuur, doch men is voornemens hierin ook de heer Chaillet
als vertegenwoordiger van Ec. Zaken
op te nemen. Spreker
stelt voor mst deze twee vertegenwoordigers te volstaan.
Daartoe wordt besloten.
2 b. Wijziging van het reglement voor de Nederlandse haringcontrole ("Ontwerp-Besluit ).
De Raad verklaart zich accoord met het onderhavige
ontwerp-besluit, waardoor ook voor de export van steurharing
bepaalde voorschriften zullen gelden.
2 c. Plannen voor oorlogsmonument in Amsterdam.
De Minister-President heeft in het Parool gelezen
omtrent plannen om in Amsterdam een monument op te richten
ter herdenking van de jaren 1940-1945, dat tevens een symbool
voor de Ver. Naties zal zijn. Voor de herdenking-der oorlogsjaren is evenwel het monument op de Dam bedoeld als nationaal
monument. Hij zou de bedoelde combinatie ook willen ontraden.
De Raad gaat hiermede accoord.
2

d. Kunstwerken voor Canada.
De Minister-President heeft een brief ontvangen van
een comité «Ne der land da"ïïkt Üinada» te Amsterdam, dat zich
flip lil P S i seinen te verzamelen om kunstwerken aan te kopen,
2 5 , ^ Canada zullen worden aangeboden. Nu reeds op • officiële
het £pn«i?S£
Srii! a a n C a n a d a w o r d t aangeboden, acht spreker
d e te
alÏJn ^ i ^ \ r
? ™ orlco *ing van de kritiek dat men
r
van NedSïfnd L l ? ? h^l e r &a aa nn dve enl lan C a n a d a i n d * bevrijding
vïlenen Soh ï?ï ' z u v e r * Regeringswege geen steun tï
blïiven%P p« J , lïï
ï
Particuliere actie te laten
oxijven. De Raad verklaart zich hiermede accoord.
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Ministerraad
d.d.12-4-1950.

ZEER GEHEIM
S rr-ltnr--'1—"» ™ " A n t o o n Qottacihalk en 19 anderen en van Ede
S | ^ j £ r g h ; q anderen (WefiöntwiÏT)
Zonder discussie aanvaard.
, „
_ v ^ f f +,,«?« de W U.-landen ten aanzien van andere
S - f e ^ S ^ f e S S ^ p g U^oia van d. Minister van
bul.nl***..
2aken d.d. 29 Maart M u no.32f87-2558 G.S.)
Minister Lieftinck merkt op, dat de bezwaren tegen
het ontwerp-verdrag niet xn de eerste plaats van fiscale aard
S i n Indien de W.U.-landen elkaar faciliteiten ten aanzien
van de invoer van niet-commerciële films geven, kan dit worden sezien op grond van het handvest van Havanna als een ongeoorloofde discriminatie ten opzichte van andere landen, zodat
b v Amerika voor zijn nieuvsfilms dezelfde vrijstelling zal
kunnen vragen. Naar de opvatting van de Administratieve Raad
voor de (Benelux) Douaneregelingen zal men dan ook niet verder moeten gaan dan elkaar vrijstelling te verlenen in overeenstemming met de overeenkomst, die in Geneve in ÜNESCO-verband
is gesloten. Hierbij is overeengekomen, dat vrijstelling van
invoerrechten mogelijk is voor didactische films en voor bepaalde andere niet-commerciële films, indien zij tijdelijk worden ingevoerd. Spreker wijst op de wenselijkheid, dat de Culturele Commissie, indien zij op dergelijke vraagstukken stuit,
in overleg treedt met Economische Zaken en Financiën. Minister
Stikker concludeert uit de uiteenzetting van Minister Lieftinck,
dat deze geen bezwaar tegen de overeenkomst heeft als de geschetste moeilijkheden worden opgelost. Minister Lieftinck
bevestigt, dat hij op fiscale gronden geen bezwaar heeft. De
Minister-President acht het niet mogelijk ten aanzien van de
culturele en sociale vraagstukken, die in W.U.-verband worden
behandeld, een algemene uitspraak te doen; de Raad zal elk
voorstel afzonderlijk moeten bezien.
7.Prestatieverhoging in verband met de ^-salarisverhoging
" (Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 2-7 Maart
1950; nota van de Minister van Oorlog d.d. 1 April 1950)
Minister Spitzen heeft van de P.T,T., waar de voorgestelde methoden reeds geruime tijd worden toegepast, vernomen,
dat de ervaringen weliswaar gunstig zijn, doch dat de ten uitvoerlegging veel moeite, tijd en geld kost. Voor de herziening
van de begroting 1950 en de opstelling van de nieuwe begroting
zal men daarom niet zo veel heil van de onderhavige voorstellen
kunnen verwachten. Bovendien acht spreker het wenselijk de
theoretische opzet in klein verband te beproeven. De MinisterPresident waarschuwt tegen overorganisatie en sluit zich aan
bij de mening, dat men aëze voorstellen voorzichtig zal moeten
toepassen. Wat het voorstel inzake de lonen van de vaklieden bexreit, vreest spreker, dat daardoor de nota als belangrijkste
gevolg verhoging van de lonen zal hebben. In dit verband wijst
nia er op, dat deze lonen in 1948 zijn herzien en dat men door
eenvoudige verhoging
nog geen grotere prestatie krijgt. Dit
1 d 0 0 r inv
t a ^ L ^ b?eerne i""f
°ering van de eveneens vermelde
ken
ltlaln
ï?f
Overigens
zou spreker de lonen van vakzii achtS S n L ; a ? - e e 5 . hVearnz ideen ianrgbweiildleerns ionderwerpen,
indien
f
n h
bedrijf!
*
et particuliere
in punt C ^ 1 ! ^ ? ? ^ wijst er op, dat het besluit (bedoeld
V o ^ r W i ^ê * ?
5? tegenwoordige personeelsbezetting als de
ovl M ? i L n v ^g e n L W l?nrS dp te b ? l?ec hoop™êdr.o n*iet
kan geldef volr de
d van het
ligheidsbSlu?? Vnn +
^ï
Landbouwveingneidsbesluit.Voorts wordt overwogen ter vervanging van de
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