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N o t u l e n van de v e r g a d e r i n g , 

ff w V. 

gehouden op Maandag 1 Maart 19 54 in de Trèveszaal, aange
vangen 's morgens om elf uur en *s middags voortgezet 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera. Beel, Beyen, De Bruijn, Cals ('s morgens 
en bij.de punten 9-18) ,Donker, Kernkamp, Van 
de Kieft, luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van 
Ihiel, Witte 

, Mansholt, 
en Zijlstra 

Secretaris: J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

£• Actieve diensttijd bi.j onderwijzers (Zie notulen MR 
~ dd. 14 December 1954, punt 2 a) 

Minister Cals deelt mede, dat op 1 Maart de 
periode is gesloten voor vroegere onderwijzers om zich 
op te geven, dat zij bereid zijn opnieuw in dienst te 
komen. Er hebben zich 1200 personen opgegeven, waaronder 
350 gehuwde vrouwen en voorts nog een aantal, die in elk 
geval voor herplaatsing niet in aanmerking komen. Thans 
wil spreker een circulaire hierover tot de betrokkenen 
richten, waarin wordt aangegeven in hoeverre fictieve 
diensttijd bij weer in diensttreding kan worden toege
kend. Aangezien Dinsdagmorgen hierover in het Georgani
seerd Overleg zal worden gesproken zou spreker gaarne 
de instemming van de Raad hebben met een regeling, waar
bij drievierden van de tijd na het behalen van de onder-
wijsacte zal medetellen, terwijl zij die na de afsluiting 
van eenzelfde regeling in 1948 in dienst zijn terugge
keerd ook van deze regeling zullen kunnen profiteren. 
Nauwkeurige raming van de extra-kosten wegens fictieve 
diensttijd is nog niet mogelijk nu men nog onvoldoende 
weet van hen, die zich hebben aangemeld. Volgens een ruwe 
schatting zullen deze kosten f,1 a 2 min bedragen. 'Mede 
gezien de toeneming van het aantal niet vervulde vacatu
res van 260 op 1ó September tot 415 op 16 Januari, is 
spreker van oordeel, dat onafhankelijk van de financiële 
consequenties tot genoemde regeling moet worden overge
gaan. 

Minister Van de Kieft heeft een briefje aan 
Minister Cals geschreven met de vraag hoeveel de verlening 
van fictieve dienstjaren aan onderwijzers zal kosten. Spre
ker heeft hierop nog geen antwoord ontvangen. Het is ech
ter noodzakelijk nog een aantal kwesties na te gaan, zoals 
de hoogte van de pensioengrondslag van betrokkenen. Spre
ker geeft Minister Cals in overweging de besprekingen in 
het Georganiseerd Overleg een week uit te stellen. 

•̂ e Minister-President is wat de zaak betreft van 
oordeel, dat de RegcrihgTn zekere mate fictieve dienst
tijd aan de betrokkenen in uitzicht zal moeten stellen, 
hoewel hem drievierden van het aantal jaren aan de royale 
kant lijkt. Spreker is het eens met Minister Van de Kieft, 
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dat het bezwaarlijk is een beslissing hierover bij punt 2 
van de agenda te nemen zonder schriftelijke voorbereiding. 
Minister Cals merkt op, dat het hier geen geheel nieuwe 
maatregel-ïïetreft, maar dat na de oorlog reeds twee maal 
eenzelfde mogelijkheid is geopend, welke in 1948 is afge
sloten. Spreker meende, dat reeds in de Ministerraad van 
14 December in principe een beslissing was genomen naar 
aanleiding van de behandeling van de begroting in de Twee
de Kamer. De Minister-President acht het mogelijk, dat nog 
een aantal punten moet worden bezien,bv. de mogelijkheid 
van beperking van de fictieve diensttijd tot maximaal tien 
jaar en het afwijzen van de verlening van terugwerkende 
kracht van de regeling tot 1948. Minister Cals wil vast
houden aan een afwijzend standpunt ten aanzien van de te
rugwerkende kracht. 

^e Minister-President stelt voor, dat de Minis
ters Cals en Van de Kieft nog eens vóór de bijeenkomst 
van het Georganiseerd Overleg onderling deze kwestie be
spreken? als men daarbij niet tot overeenstemming komt, zal 
in de volgende vergadering van de Ministerraad een beslis
sing kunnen worden genomen. De Baad verklaart zich hiermede 
accoord. 

Voor de punten 2 b tot en met 2 h zie Middagvergadering. 

3. Buitenlands beleid 

a. Goedkeuring Europese Conventie Rechten van de Mens 

Minister Beven deelt mede, dat bij de mondelinge 
behandeling van het wetsontwerp inzake de Europese Conven
tie over de Rechten van de Mens o.a. een amendement zal 
worden ingediend om de Regering te machtigen de verklaring 
inzake het individuele klachtrecht &f te leggen. De Minis
ter-President herinnert aan de bezwaren tegen aanvaarding 
van het individuele klachtrecht o.a. betreffende nieuwe 
mogelijkheden van activiteiten enerzijds van querulanten, 
anderzijds van communistische en fascistische organisaties. 
Minister Kernkamp onderschrijft de bezwaren van de Minis-
ter-President' Daar komt bij, dat de Antillen zich even
eens tegen het individuele klachtrecht verzetten. Spreker 
is van oordeel, dat de Regering dit volstrekt moet afwijzen. 

Minister Beyen deelt mede, dat wordt nagegaan of 
na goedkeuring van het onderhavige verdrag de Regering zon
der ma" htiging van de Staten-Generaal de verklaring inzake 
het individuele klachtrecht zou kunnen afleggen, waardoor 
het amendement-Oud overbodig kan worden verklaard. Minister 
Beel is van oordeel, dat een discussie over het individuele 
klachtrecht in de Ministerraad niet meer nodig is, aange
zien overeenstemming over het afwijzende standpunt bestaat. 
Het gaat daarom thans over de kwestie welke Minister Beyen 
heeft aangeduid. De Minister-President zou het ook niet 
wenselijk achten als in ïïë~_Kamêr elk jaar opnieuw op het 
afleggen van een verklaring inzake het individuele klacht
recht zou worden aangedrongen. Minister Kernkamp merkt 
voorts op, dat een eventueel amendement inzake toepassing 
op Nieuw-Guinea onaanvaardbaar moet worden verklaard. 

Vervolgeus wordt besloten, dat de Ministers Beyen, 
ru>»vej' on Kexuikamp de behandeling van het wetsontwerp in de 
Tweede Kamer zullen meemaken. 
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