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A MINISIEKEAAD 
CU^T. 2042 

ZEER &BHEIM 

Ex.nr. /6 

Notulen van de vergadering 
gehouden op vrijdag 1 november 1957 in de Trèveszaal, aange
vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgezet 

ŷ Aanweziii De minister-president Drees en de ministers Algera, 
Cals, Hofstra, Klompé, Luns, Mansholt, Samkalden, 
Staf, Struycken, Suurhoff. Witte en Zijlstra (Af
wezig is minister Helders) 

Tevens zijn aanwezig (bij punt 3) staatssecretaris 
Van der Beugel en (bij punt 3 h) staatssecretaris 
Schmelzer 

Secretaris; J. Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Bezoek aan maquettes van Brusselse tentoonstelling (Zie 
1 notulen 25 oktober 1957, punt 2 1) 

Minister Klompé stelt de vraag of gezien de nog te 
bespreken onderwerpen en de bezwaren tegen het houden van een 
avondvergadering op deze dag het bezoek aan de maquettes van 
de wereldtentoonstelling in Brussel niet opgeschoven kan worden. 
De minister-president merkt op, dat ook de staatssecretarissen 
voor dit bezoek zijn uitgenodigd en de heer Van Walsem ervoor 
overkomt. De raad meent niettemin, dat het bezoek aan de ma
quettes voor deze middag moet worden afgezegd, nu er zoveel te 
behandelen is. 

• ' /LjsLdfc 1°' Krantenbericht over spoorwegionen. 

/ 

pC 
de v// '/ De minister-president heeft bij het bezoek aan 

technische hogeschool in Delft ook even met ir. Den Hollander 
over de spoorwegionen gesproken, waarbij hij hem vrij duide
lijk heeft gezegd, dat hij niet begrijpt hoe ir. Den Hollander 
het personeel verbeteringen in uitzicht heeft kunnen stellen, 
wetende dat een verhoging op het ogenblik niet mogelijk is. 
De president-directeur van de Spoorwegen zou 's middags nog 
met minister Algera spreken, maar intussen schijnt de behande
ling van loonvoorstellen door te lopen; volgens berichten zou 
de personeelsraad een besluit hebben genomen en zouden 
de stichting van de arbeid en het college van rijk ^^^^^^ 
zich hierover moeten beraden. De directie van de Spoorwegen 
erkent, dat loonsverhoging nu niet kan, maar wil blijkbaar 
de verantwoordelijkheid terzake af zijn. Spreker meent echter 
dat de directie niet het recht heeft om verwachtingen hierom
trent bij het personeel te wekken. Minister Algera gelooft, 
dat men hierover niet ongerust behoeft te zijn, aangezien 
directie geen voorstel tot loonsverhoging bij het college 
rijksbemiddelaars of de regering zal aanbieden. Minister 
Suurhoff merkt nog op, dat enige maanden geleden het college 
van rijksbemiddelaars reeds tegen de directie van de spoorwe
gen heeft gezegd, dat op 1 juli 1958 het reglement dienstvoor-
waarden afloopt, .wst&s dat er, geen verhoging van de lonen moge
lijk zal zijn; i/a. de berichten in de krant heeft het college 
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3 f. G-emeenschappelijke verklaring over Nieuw-Guinea (Zie notulen 
m.r. 25 oktober 1957, punt 3 g) 

Minister Luns deelt mede, dat een van de Australische 
ministers tegen het afleggen van een gezamenlijke verklaring 
als minister Helders in Canberra is bezwaar heeft gemaakt. Thans 
is het de bedoeling deze verklaring op 6 november in beide hoofd
steden bekend te maken. 

3 g. Ambassade bij de Heilige Stoel (Zie notulen m.r. 30 september 
1957, punt 3a; 

Minister luns- heeft een gesprek gehad met de pause
lijke internuntius over het bezwaar, dat bij wijziging van de 
internuntiatuur in een nuntiatuur het decanaat van het corps 
diplomatique permanent bij de nuntius zou komen. Teneinde tege
moet te komen aan dit bezwaar is de Heilige Stoel bereid zijn 
vertegenwoordiging in Den Haag een internuntiatuur te laten, 
terwijl het gezantschap bij het Vaticaan tot ambassade kan wor
den verheven. Spreker stelt voor met deze oplossing akkoord te 
gaan. De raad besluit aldus. 

3 h. Nederlandse kandidaten voor ambtelijke functies bij EEG en 
Euratom. 

Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat in 
de coördinatiecommissie gesproken is over de procedure voor de 
opstelling van de lijst van hen, die in aanmerking kunnen ko
men voor benoeming bij de EEG- en Euratom. De moeilijkheid is, 
dat de Europese commissie dit personeel benoemt en de Neder
landse regering alleen namen van kandidaten hiervoor kan noe
men; vaak zullen geschikte kandidaten echter een concreet voor
stel willen hebben voor zij zich aanmelden. In de coördinatie-

a» /commissie is de volgende procedure besproken. De secretarissen— 
*^ (generaal van de meest betrokken departementen (Algemene Zaken, 

[Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Landbouw, Visserij en 
jVoedselvoorziening, Verkeer en Waterstaat, Financiën en Sociale 
Zaken en Volksgezondheid) verzamelen de namen van eventuele 
kandidaten uit hun ressort, d.w.z. ook uit het bedrijfsleven, 
de vakbeweging enz. Vervolgens zullen dan staatssecretaris 
Schmelzer en spreker de aldus samengestelde lijst doornemen 
en de lijst aan de ministerraad voorleggen» 

De minister-president neemt aan, dat het ook de be
doeling is na te gaan wie nog als kandidaat gepolst zullen wor
den, die zich niet hebben aangemeld. Spreker meent, dat de lijst 

Lna de beoordeling door de twee staatssecretarissen niet nog 
eens in de ministerraad moet komen. 

Minister Samkalden ondersteunt dit laatste, als de 
zaak goed is voorbereid. Met het oog op de benodigde juridische 
deskundigen stelt spreker voor Justitie ook als betrokken de
partement de beschouwen. 

Staatssecretaris Van der Beugel antwoordt, dat bij 
de opstelling van de lijst ook met andere departementen zoals 
Justitie contact gehouden kan worden. De minister-president 
is van oordeel, dat elke minister het recht heeft om mensen te 
noemen voor functies, die overeenkomst vertonen met taken van 
hun departement. 

Minister Samkalden had gaarne, dat Justitie van de 
aanvang bij het overleg werd betrokken, uitsluitend ten behoeve 
van de kandidaten op juridisch gebied. 

De raad verklaart zich hiermede akkoord en aanvaardt 
overigens de besproken procedure, met dien verstande, dat be-

Vspreking in de ministerraad niet nodig wordt geacht. 
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