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Aanwezig: 

Treveszaal, aan-
1s middags voortgezet 

De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Be el, Beyen, De/ Bruijn, Oals, Van de 
Kieft, luns, Van Oven./Suurhoff, Van Thiel, 
Witte en Zijl^fr^Tffovezig zijn de Ministers 
Kernkamp, Mansholt en Staf) 

Secretaris: J.Middelburg 

Welkom aan Prof+Van Oven 

De Minister-President spreekt een woorden 
welkom tot de nieuwe Minister van Justitie, Prof.Van 
Oven. 

1. Notulen van de vergadering van 13 februari 1956 

Opmerking naar aanleiding van punt 2 f: Welvaartsbonus 
voor overheidspersoneel.' 

Minister Algera heeft een inlichting gevraagd 
over de kwestie inzake het spoorwegpersoneel; spreker 
stelt voor de uitdrukking inzake goede trouw te schrap
pen. Minister Suurhoff deelt mede, dat de President 
van de Spoorwegen hem heeft opgebeld naar aanleiding 
van een gesprek, dat hij met Minister Witte als Minis
ter van Verkeer en Waterstaat a.i. had gehad. Daarbij 
heeft IrrDen Hollander verzekerd, dat de uitkering 
van 2$, welke aan het spoorwegpersoneel zal worden ge
geven, in mindering komt van de 3$, waarmede de secun
daire arbeidsvoorwaarden verbeterd kunnen worden. 
Spreker is bereid na deze verklaring de gewraakte uit
drukking terug te nemen. Minister Beel hoopt, dat de 
organisatievertegenwoordigers ook een andere visie op 
deze zaak zullen hebben. 

<-£. Ingekomen stukken en mededelingen 

ÜA Conferentie inzake human relations 

D e Minister-President herinnert eraan, dat 
men hem gevraagd had zitting te nemen in het erecomit! 
voor de internationale conferentie,welke over human 
relations in Berg en Dal gehouden zal worden. Thans 
heeft de conferentieleiding medegedeeld voornemens te 
zijn de Koningin uit te nodigen en voorts de Prins 
te vragen zich met het voorzitterschap van de confe
rentie te belasten. De Raad meent, dat hiertegen geen 
bezwaar bestaat. 

-2-

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 403
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S00335



Ministerraad 
ZEER GEHEIM -6- dd.20-2-1956 

M I D D A G V E R G A D E R I N G 

2 m. Wijziging Staatsregeling van de Antillen 

Minister Beel deelt mede, dat Minister Kern-
kamp hem nog heeft opgebeld over het onderwerp, dat 
deze middag in de Ministerraad voor het Koninkrijk 
aan de orde zal komen. Hierbij rijst de vraag of de 
Raad van State moet worden gehoord, terwijl indertijd 
is toegezegd, dat de Commissies voor de Overzeese 
Rijksdelen van de Eerste en de Tweede Kamer in een 
wijziging van de Staatsregeling zullen worden gekend. 
Zoals in de nota is aangegeven is de Rijksregering 
in twee fasen bij een wijziging van de Staatsregeling 
betrokken, vooraf wordt het gevoelen van de Rijksre
gering gevraagd, terwijl zij in de tweede fase de wij
ziging moet goedkeuren. Als echter in de eerste fase 
de Kamercommissies niet erin worden gekend, heeft het 
kennen weinig zin meer. De Minister-President is van 
mening, dat men beter dergelijke beloften over het 
kennen van kamercommissies niet kan doen; als het in 
dit geval absoluut beloofd is, dan zal de Regering 
dit moeten doen. Spreker is voornemens in de Rijksmi
nisterraad voor te stellen niet nog het advies van de 
Raad van State te vragen. 

3. Buitenlands beleid 

a. De Europese integratie; gemeenschappelijke markt en 
kernenergie (zTe notulen MR dd. 13 februari 1956, 
punt 3 a en deze notulen punt 8) 

Minister Beyen deelt mede, dat men bezig 
is met de afwerking van het rapport van de Commissie-
Spaak inzake de gemeenschappelijke markt. De Neder
landse delegatie heeft moeilijkheden met andere dele
gaties het voor te stellen buitentarief laag te houden 
Spaak heeft zich erover opgewonden, dat de Nederland
se delegatie op dit punt zo moeilijk is. Spreker 
stelt voor, dat hij deze kwestie eerst nog met Minis
ter Zijlstra zal bekijken, waarna dan in de volgende 
vergadering er nader over gesproken zal kunnen worden. 

De Minister-President voelt niets voor de 
methode van Spaak om de Nederlandse delegatie door 
een zekere vorm van intimidatie zich te laten neerleg
gen bij een standpunt van de meerderheid in de commis
sie. Eerst nadat gebleken is welke tegenstelling over 
het buitentarief bestaat, zou men op de Regerings
conferentie kunnen zien of men zich bij een compromis 
kan neerleggen. 

Minister Beyen heeft de indruk uit de beant
woording van de mondelinge vragen van Mej.Klompé in 
de Tweede Kamer, dat thans de fracties het eens zijn 
met het regeringsstandpunt. 
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