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' j x_ Notulen van ae vergader ing 
^ÓJJJ LtA gehouden op maandag 26 november 1956 i n de t r è v e s z a a l 

UCJAMG C^OT- rroiro-no-on ia mrifffens rtm Tl UUT* en ' s Tïlï A das-a aangevangen morgens om 11 uur en 
voortgezet 

s middags 

Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers 
Algera, Cals, Hofstra, Klompé, Mansholt, 
Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff, Witte 
en Zijlstra (Afwezig is minister Luns) 

Secretaris: J.Middelburg 

2» Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Erecomité tentoonstelling over het atoom 

De minister-president heeft een uitnodiging ont
vangen zitting te nemen in het erecomité voor de in Amster
dam te houden tentoonstelling over het atoom. Aanvankelijk 
heeft de regering het organiseren van deze tentoonstelling 
ontraden, o.a. op grond van de hoge kosten en het gebrek 
aan arbeidskrachten. Intussen is erin berust, dat de ten
toonstelling wordt gehouden. 

Minister Cals merkt op, dat het rijk ook de 
reactor, die er komt, heeft aangekocht voor plaatsing bij 
een universiteit of hogeschool na afloop der tentoonstelling. 

De minister-president concludeert, dat er geen 
bezwaar tegen is, dat ministers zitting nemen in het erecomité. 

2 b. Nationale veteranenherdenking 

De minister-president heeft een uitnodiging ont
vangen voor een nationale veteranenherdenking, welke op 
26 december in Amsterdam zal worden gehouden. Minister Staf 
voelt niets voor deelneming aan deze herdenking van rege
ringszijde. Daargelaten het karakter van het veteranenlegioen, 
zou deelneming van regeringszijde een doorkruising beteke
nen van de concentratie, die op dit punt in de afgelopen 
jarenis bereikt. Daarbij is gezegd, dat aan de herdenking der 
gevallenen op 4 mei de regering ook alleen zal deelnemen, 
als deze bij het nationale monument in Amsterdam plaats
heeft. De minister-president verzoekt minister Staf hem 
nog een notitie te geven voor het antwoord naar aanleiding 
van genoemde uitnodiging. 
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3 fo. De internationale situatie (Zie notulen m.r. 
19 november 1956, punt 3 cl) 

De minister-president deelt mede, dat minis
ter Luns zich veel moeite geeft om de behandeling van 
de kwesties van het midden oosten in de v.n. wat min
der onbevredigend te laten verlopen. Daarbij wordt 
moeite gedaan om de Zuidamerikaanse landen een zeker 
tegenwicht te laten vormen tegen de communistische 
en Aziatisch-Afrikaanse landen. Ten behoeve van de 
betaling van de internationale politiemacht zal een 
bedrag van $ 10 min dir^^t nodig zijn. Het Nederlandse 
aandeel hierin is volgens de geldende bijdrageschaal 
$ 125.000 en volgens de nieuwe schaal (na de toelating 
van nieuwe leden) $ 115.000. Buitenlandse Zaken stelt 
voor, dat onzerzijds deze bijdrage wordt toegezegd, 
indien andere leden voor 75$ van het totale bedrag 
eveneens hun bijdrage zullen betalen. Minister Hofstra 
stelt de vraag ten laste van welke begroting dit be
drag zal komen, van buitenlandse zaken of van oorlog. 
De minister-president meent, dat dit bedrag ten laste 
van de begroting van buitenlandse zaken moet komen. 
De raad verklaart zich met het voorstel inzake de 
Nederlandse bijdrage akkoord. 

3 c. Mutaties in de buitenlandse dienst 

De minister-president deelt mede, dat het voor
nemen bestaat de ambassadeur in Parijs, Van Boetzelaer 
ook te accrediteren als buitengewoon gezant en gevol
machtigd minister in Tunis. De raad verklaart zich hier
mede akkoord. 

De minister-president stelt voor met de vol
gende voorgenomen mutaties in de buitenlandse dienst 
akkoord te gaan: G.W.Boissevain van Jeruzalem naar Cuba 
en jhr.J.Q.Bas Backer van het departement naar Jeruzalem. 
De raad verklaart zich hiermede akkoord. 

QttA CCttir* d' D e Europese integratie (Zie notulen m.r.19 november 
1956, punt 12) 

'OL/JSA 
Minister Zijlstra merkt op, dat onze delegatie 

in Brussel thans doende is te handelen langs de lijnen, 
die de vorige week in de ministerraad zijn besproken. 
Spreker dacht, dat daarbij een zekere souplesse mogelijk 
is naar de kant van wat politiek mogelijk is en wat niet. 
Het lijkt hem goed onderscheid te maken tussen de kwestie 
van het echte regime special (voor Frankrijk) en speciale 
regelingen, die samen de betalingsbalansprocedure zullen 
vormen. In Brussel blijkt, dat tegen de opneming van een 
gefixeerde termijn voor het echte regime special veel 
bezwaar bestaat, o.a. aan Duitse zijde, aangezien men 
verwacht, dat dan gedurende die termijn niets aan de 
noodzakelijke aanpassing zal worden gedaan. 

Minister Klompé stelt de vraag of als geen 
gefixeerde termijn wordt opgenomen dan een andere proce
dure mogelijk is, welke verhindert, dat het betrokken 
land in deze kwestie autonoom zou kunnen beslissen. 
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Minister Zijlstra heeft met de leider van de 
Nederlandse delegatie besproken, dat men in Brussel de 
standpunten ten aanzien van deze kwestie duidelijk moet 
stellen, waarna, als de deskundigen geen overeenstemming 
bereiken, een beslissing aan de ministersconferentie 
moet worden overgelaten. 

De minister-president heeft gezien, dat van de 
zijde van België en Frankrijk een nota is ingediend be
treffende de overzeese gebiedsdelen. Terwijl men aan 
Franse zijde vrij afwijzend staat tegenover directe toe
treding tot de gemeenschappelijke markt, wordt in deze 
nota wel voorgesteld een investeringsfonds te vormen, 
waarin de zes landen jaarlijks meer dan $ 1 mld zouden 
moeten storten ten behoeve van investeringen in de over
zeese gebiedsdelen van Frankrijk en België. Daarbij 
heeft men blijkbaar over het hoofd gezien, dat Nederland 
de zorg heeft voor de ontwikkeling van Nieuw-Guinea en 
ook verbindingen heeft met Suriname en de Antillen. 

4. Naturalisatie van Hubert M.Bacas en 17 anderen (Wetsontwerp 

Zonder discussie aanvaard. 

5. Periodieke keuring van chauffeurs (Nota van de minister 
van binnenlandse zaken, bezitsvorming en publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie dd. 12 november 1956, nr.24890) 

Minister Staf merkt op, dat de chauffeurs re
latief hoog beloond worden, terwijl een chauffuter, die 
bij de onderhavige keuring wordt afgekeurd, altijd ook 
keuring aan de pensioenraad kan vragen. Spreker vraagt 
zich af of dan niet beter bij het op een andere plaats 
herplaatsen een garantie voor het salaris kan worden ge
geven. De minister-president meent, dat het salaris op 
zichzelf niet zo hoog is, maar dat chauffeurs soms een 
betrekkelijk groot bedrag voor overuren ontvangen. Bij 
herplaatsing in een andere iunctie zal men met dit laatste 
geen rekening kunnen houden. Spreker meent, dat afgekeurde 
chauffeurs in dezelfde loongroep of een lagere loongroep 
met een garantietoelage herplaatst zullen kunnen worden. 

Minister Witte acht het niet wenselijk voor 
deze chauffeurs een soort absolute prioriteit te stellen. 

De raad verklaart zich overigens altoord met 
de onderhavige nota. 

6» Voorlopige regeling van de examens ter verkrijging van 
de bewijzen van pedagogische en didactische voorbereiding 
voor het geven van middelbaar onderwijs in het boekhouden 
en in de handelswetenschappen (Ontwerp-besluit) 

Zonder discussie aanvaard. 

7» Bevoegdheden van de colleges van curatoren van de 
technische hogescholen t.a.v. de bezoldiging e.d. van het 
technisch en administratief personeel (Ontwerp-besluitj 

Minister S arak al den is van mening, dat de onder
havige regeling van de bevoegdheden moet berusten op 
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