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'Act, fifan. Notulen van de vergadering, 
gehouden op maandag 5 december 1955 in de Treveszaal, 
aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voort

gezet 

Aanwezig: De 
Algera, . 
Kernkamp, Mansholt. 
Witte en ZijIs tra (Afwezig 
Van de Kieft en Luns) 

Minister-President Drees en de Ministers 
"°eel, Beyen, De Bruijn, Cals, 

Van Thiel, 
Donkjer, 

Staf, Suurhoff, 
zijn de Ministers 

Secretaris; J.Middelburg 

ii Notulen van de vergadering van 28 november 1955 

a. Opmerking naar aanleiding van punt 15? Toelage voor 
ploegen- en onrëge'ïmatTge ïïienst 

Minister Be el deelt mede, dat volgens een uit
spraak van de Pensioenraad een toelage wegens ongeregelde 
of ploegenarbeid wel tot de pensioengrondslag behoort. 

b. Opmerking naar aanleiding van punt 17° Reisbesluit 1955 

Minister Ŝ taf merkt op, dat het Militaire Reis
besluit tegenwoordig een vergoeding voor maaltijden onder
weg volgens objectieve normen kent, aangezien een vroegere 
bepaling inzake declaratie van dergelijke kosten tot 
knoeierijen aanleiding gaf. Spreker waarschuwt ertegen 
om een dergelijke bepaling wel in dit Reisbesluit op te 
nemen. De Minister-President stelt voor, dat Minister Staf 
hierover nog nader met Minister Van de Fieft spreekt. 

2» Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Algemene politieke beschouwingen Eerste Kamer 

De Minister-President deelt mede, dat de Eerste 
Kamer de algemene poIïtiekeHbe"schouwingen dit jaar belang
rijk vroeger wil houden dan vorige jaren. Aan de hand van de 
proef van het Voorlopig Verslag is aan de Departementen een 
concept-antwoord met betrekking tot de belangrijkste passa
ges gevraagd. Gezien de tijdnood stelt spreker voor ermede 
akkoord te gaan, dat evenals vorig jaar de Memorie van 
Antwoord niet meer eerst de Ministerraad passeert. De 
Raad verklaart zich hiermede akkoord. 
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dat het anderen niets aangaat welke zakelijke relaties 
Nederlandse ondernemingen met zaken in Israël hebben. 
Nader vernam spreker hieromtrent, dat de werkgevers een 
nieuwö circulaire zouden rondzenden met de raad om vóór 
de beantwoording van de bedoelde vragen eerst contact met 
het organisatiesecretariaat op te nemen. 

3b. Het individuele klachtrecht in de Europese conventie 
TnzaRê"~dg~rgch7gn̂ 'va,n de mens 

t'L Minister Beven deelt mede, dat in het Voorlopig 
Verslag weer de vraag .ter sprake wordt gebracht of ook 
Nederland zal toetreden tot het onderdeel betreffende de 
mogelijkheid van individueel klachtrecht in de conventie 

HM'$//i 'ff $0(M.nz3ke de rechten van de mens. De Regering heeft dit af-

//. 

ewezen op grond van de argumenten, dat voor Nederland dit 
individuele klachtrecht niet nodig is en dat men hiermede 
een nieuwe mogelijkheid zou openen, dat veel querulanten 
een beroep op deze bepaling zullen doen. Spreker heeft 
deze argumenten niet bijzonder sterk gevonden. Aan de 
andere zijde acht hij het argument, dat het individueel 
klachtrecht de basis van de gehele conventie is, omdat 
landen nooit een klacht zullen indienen, evenmin sterk, 
Als Indonesië tot een dergelijk verdrag zou zijn toege
treden, zou de Nederlandse Regering met betrekking tot het 
proces-Jungschlager een beroep op dit verdrag hebben ge
daan. Spreker kan zich voorstellen, dat men in de Kamer 
bij de mondelinge behandeling met een motie over het indi
viduele klachtrecht komt. Als de meerderheid hiervoor is, 
voelt de Minister er weinig voor de motie af te wijzen. 
Persoonlijk zou spreker dit in positieve zin in overweging 
willen nemen, maar hij weet, dat de Minister-President en 
de Minister van Justitie anders hiertegenover staan. De 
Minister-President acht het wenselijk hierover een dis-
cussie in de Raad"te houden. De Raad besluit, dat deze 
over twee weken kan plaatsvinden. 

3 c. De verhouding tot Indonesië (Zie notulen MR dd. 28 novem
ber 1955", punt 3 a7"~~' | 

Minister Beven deelt mede, dat praktisch over
eenstemming is bereikt over het komen van de Indonesische 
Ministers naar hier, maar hierover is nog geen bericht 
uit Indonesië ontvangen. 

Minister Staf heeft bij zijn bezoek aan Canada 
meegemaakt hoe moeilijk het voor onze vertegenwoordigers 
is om duidelijk te maken, dat de Nederlandse Regering 
niet over de souvereiniteit over Nieuw-G-uinea kan 
spreken. Spreker is van oordeel, dat de desbetreffende 
instructies nog eenvoudiger moeten worden. 

De Minister-President deelt mede, dat de heer 
Van Oldenborgh van de Indische Ondernemersbohd hem tele
fonisch heeft gevraagd of overleg met deze organisatie zal 
worden gevoerd met betrekking tot de Pinec. 


