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WK]^^1 v^fl-vvl Notulen van de vergadering, 
V^ - ^T'S ge^owöen op maandag 19 december 1955 in de Trèveszaal, aan-

/'CCtCtL^ uLv gevangen 's morgens om 11 uur en 's middags en 's avonds 
Bl^V ï voortgezet lli 

W4&4M. — 
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Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera (niet in de avondvergadering), Beel, 
Beyen, De Pruijn, Cals, Donker (niet in de 
avondvergadering), ICernkamp, Van de Kieft, 
Luns. (niet in de avondvergadering), Mans-
holt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en 
Zijlstra 

Secretaris? J.Middelburg 
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2 . Ingekomen stukken en mededel ingen 

a. V o o r z i t t e r s c h a p S t i c h t i n g Reac torcent rum Nederland 
rR.cTNTT 

De Minister-President herinnert er aan, dat 
Dr.Hirschfeld onlangs heeft medegedeeld, dat hij zijn 
plaats als voorzitter van de Stichting R.C.N, beschik
baar stelde. Dr.Hirschfeld heeft hem thans, nadat de 
Minister-President hierop had geantwoord, geschreven, 
dat hij hierop terug komt en zich weer als voorzitter 
beschikbaar stelt. 
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Voorstel van Surinaamse Staten inzake 29 december 1955 

n 
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y y Minister Kernkamp heeft een telegram ontvan
gen, waaruit blijkt, dat de Staten in Suriname hebben 
besloten,als ook de twee andere Rijksdelen hiermede 
instemmen, de 29ste december - de dag waarop het Sta
tuut tot stand is gekome" - als Koninkrijksdag te vie
ren. De Minister-President meent, dat deze viering in 
ons land wat gekunsteld zal zijn. Spreker stelt voor, 
dat even de reactie van de Antillen zal worden afge
wacht. De Raad besluit aldus. 

2-2A Wetsontwerp Inzakt» n-r/rnr̂ aatie van de rechterlijke 
macht en de opleiding (Zie notulsn Mfl AA, ff' jni-i 
1955, punt 2 a ) 

Minister Donker herinnert aan de bezwaren tegen 
een amendement, waarbij, werd bepaald, dat een commis
sie van advies inzake de opleiding voor de rechter
lijke macht niet door de Regering zou worden benoemd. 
+vt intrekking van dit wetsontwerp zou spreker 
thans het ontwerp opnieuw willen indienen na toevoe
ging van de bepaling, dat de Minister van Justitie 
omtrent een algemene maatregel van bestuur inzake de 
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fracties zich internationaal hierbij zouden willen 
vastleggen zonder tevoren overleg met de Regeringen 
te voeren. Spreker meent, dat de vragen over nadere 
uitwerkingen van algemene beginselen, die men aan 
Minister Zijlstra wil stellen, een goede aanleiding 
zijn om te zeggen, dat de parlementariërs zich niet 
op die wijze daarin moeten steken. 

Minister Zijlstra acht het dan wenselijk, 
dat de verschillende Ministers in eigen kring hierop 
wijzen. De Minister-President zal dat doen. 

Minister Beyen is "voornemens in de Commissie 
van Buitenlandse Zaken xe vragen waarom de vergadering 
van vrijdag niet doorgaatc I . N 
(Zie vervolg in de avondvergadering) 

3 °* Bijeenkomst Ministers van Raad van Europa 

Minister Bjjy_en brengt in het kort verslag uit 
over de besprekingen tussen de Ministers van de landen 
van de Raad van Europa. In de zomervergadering van de 
Assemblee van de Raad van Europa hadden Macmillan 
en Pinay reeds gesproken over de mogelijkheid om Zuid-
Slavië in de Raad van Europa op te nemen. Ondershands 
had spreker beide ministers laten waarschuwen, dat uit
latingen hierover gevaarlijk zijn zolang men niet wist, 
dat Zuid-Slavië een redelijke kans maakte te worden 
toegelaten, Principieel bezwaarlijk is ook, dat dat 
land geen gekozen parlement heeft. Het zou dan moei
lijk kunnen worden om de eis van verkiezingen voor 
Oost-Duitsland te handhaven. De Zuidslavische Minis
ter Eardelj heeft bij zijn bezoek aan Londen gezegd, 
dat zijn land niets anders dan de post van waarnemer 
in Straatsburg wenstr Bij de Raad van Europa laat de 
Assemblee de landen als waarnemer toe, zoals bijv.ge
beurt bij Oostenrijk. V/el wordt dan medegedeeld, dat 
het Comité van Ministers geen bezwaar tegen toelating 
van een waarnemer heeft. Spreker heeft zich niet willen 
verzetten, maar heeft er wel op gewezenP dat het kan 
zijn, dat Zuid-Slavië in de toekomst niet tevreden zal 
zijn met het waarnemérschap. 

De Ministex'-xx-^aident merkt op, dat men ook 
direct al de kwestie van de verhouding tot Spanje 
krijgt. 

Minister Beyen deelt vervolgens het een en 
ander mede over twee voorstellen inzake de emigratie 
van de Fransman Schneiter, Het eerste betrof de instel
ling van een coördinatiecommissie voor *de emigratie, 
wat inhield, dat de landen tot een gemeenschappelijke 
emigratiepolitiek zouden komen. Het tweede voorstel 
betrof de instelling van een Resettlement Fund. Spre
ker heeft ten aanzien van het voorstel voor een gemeenschap-» 
pelijke emigratiepolitiek gezegd, dat de tijd nog niet 
gekomen is voor een gezamenlijke Europese emigratiepo
litiek. Dit zou wel voor Nederland een vermindering van 
de emigratie kunnen meebrengen, maar niet een vermeer
dering voor de andere landen. 

Minister Suurhoff stelt de vraag of nog ge
sproken is over de intereuropese emigratie. Minister 
Beyen antwoordt, dat over het gehele punt weinig gezegd 
is. 


