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Notulen van de vergadering 
"gehouden op Maandag 27 September 1954 in de Treveazaal, 

aangevangen *s morgens om elf uur 

Aanwezig! De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kernkamp, Mansholt,'Suurhoff, Witte en Zijlstra 
(Afwezig zijn de Ministers Van de Kieft, Luns, 
Staf en Van Thiel) 

Secretaris; J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. De loonsverhoging met 6$ 

De Minister-President acht het wenselijk nog 
voor de Algemene Beschouwingen een beslissing te nemen 
over de vraag welke regelingen in verband met de verleende 
vergunning voor een loonsverhoging van maximaal 6$ zullen 
moeten worden aangepast. Een en ander zal dan in de volgen
de vergadering moeten worden afgedaan. Minister Beel 
deelt mede, dat het Georganiseerd Overleg reeds vergaderd 
heeft. Het resultaat van deze bespreking, alsmede een 
advies van de Regeringsdelegatie en van spreker zelf zal 
worden rondgezonden. Met betrekking tot de ambtenaren
salarissen bevatten deze stukken nog een suggestie inzake 
een verdere denivellering. De mogelijkheid wordt voorts 
overwogen om eind October of begin November een voorschot 
voor het vierde kwartaal uit te betalen. Ten aanzien van 
de ambtenarenpensioenen is gebleken, dat in verband met 
de aanpassingsregeling de uitbetaling van een verhoging 
van 6% technisch niet eerder dan Januari/Februari moge
lijk is. 

Minister Suurhoff deelt mede, dat een nota voor 
de Ministerraad vrijwel gereed is; de Stichting van de 
Arbeid zal nog een advies kunnen uitbrengen, indien dit 
spoedig geschiedt. Blijkens de voorlopige besprekingen 
in deze Stichting overweegt men te adviseren bij de Nood
wet Ouderdomsvoorziening het vrijgestelde bedrag aan eigen 
inkomsten nogmaals met f.100 te verhogen ter tegemoetko
ming aan de vergeten groepen. Spreker meent, dat beter 
ware te overwegen het toegelaten maximumbedrag, waarvoor 
men nog voor een uitkering in aanmerking komt, iets te 
verhogen. In de Stichting van de Arbeid blijkt voorts 
verzet te bestaan om ook de kinderbijslag met 6$ te ver
hogen, maar spreker meent»dat een dergelijke verhoging 
toch wel aanbeveling verdient. Ten aanzien van de sociale 
voorzieningsregeling herinnert hij er aan, dat de kinder
toelage reeds hoger lag dan de kinderbijslag in andere 
regelingen, zodat bij de vorige loonsverhoging naar een 
aanpassing is gestreefd, hetgeen thans wederom zal kunnen 
worden gedaan. Spreker zal hierover nóg eerst de centrale 
adviesinstantie, waarin ook de vakverenigingen vertegen
woordigd zijn, horen. De Minister-President is van oor
deel, dat in de volgende vergadering niet reeds een be
slissing over elk detail behoeft te worden genomen. 
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De Minister-President heeft met Minister Van de 
Kieft besproken, dai de brochure ten aanzien van deze da
tum te positief is. Zonder dat hierover een beslissing 
is genomen heeft de Ministerraad de mogelijkheid open ge
houden, dat de maatregelen op 1 Juli 1955 in werking zou
den treden. Spreker zal overwegen bij de Algemene Beschou
wingen mede te delen, dat de Ministerraad heeft besloten, 
dat de huurverhoging en de belastingverlaging op dezelfde 
datum .zullen_ ingaan, maar dat omtrent de' datum van ingang 
geen beslissing is genomen; dit zal 1 Juli 1955 kunnen zijn, 
maar dit hangt samen met de voorbereiding en behandeling 
van de wetsontwerpen, dus ook van de spoed, waarmede de 
Kamer deze wetsontwerpen zal afhandelen. 

V' 3. Buitenlands beleid 

j i \ * j jg De Europese defensie (Zie notulen MR dd. 20 September 
/CiHUéj 4tfP 1954", punFl~a~J 
'"W* iJi fcCti. ft Minister Beven doet in het kort verslag van 
&/...+ iA zijn bespreking met""S"paak en Bech. Daarbij is gebleken, 

fWAAAl t-> . dat in Benelux in het algemeen een gelijk standpunt 
ten aanzien van de onderhavige vraagstukken wordt inge
nomen. Ook Spaak was van oordeel, dat de kleine landen een 
"armament pool" niet kunnen accepteren. Gezamenlijk was 
men echter van oordeel, dat wel een negatieve vorm van 
controle op de wapenproductie mogelijk zou zijn, nl door 
de verplichting aan te gaan, dat men opgeeft wat men aan 
wapens gaat produceren. Hierdoor weten de deelnemers 
wat de andere landen terzake doen. Spreker zou aansluitend 
bij de woorden van Mendes France, dat een eenvoudige 
regeling nodig is, zo iets ingewikkelde als een bewape-
ningspool willen afwijzen. 

3 b» Bezoek van Zuidslavische Minister 

Minister Beyen deelt mede, dat de Zuidslavische 
Minister Kardelj van 15 tot 20 October in Nederland zal 
zijn, waarbij hij o.a. door Buitenlandse Zaken ontvangen 
zal worden. De Minister-President is eveneens bereid 
Kardelj te ontvangen. Minister Zij Istra lijkt het aanvan
kelijk beter, dat hij de Minister niet ontvangt, maar hij 
zal dit nog nader nagaan. 

3 c Ministerieel bezoek aan de West 

Minister Beyen deelt mede, dat Minister Luns 
de suggestie had geKregen een bezoek aan Suriname en de 
Antillen te brengen in verband met de behandeling van de 
buitenlandse aangelegenheden, maar spreker heeft begrepen, 
dat Minister Luns het beter acht hierop niet in te gaan. 
Minister Kernkamp meent ook, dat het aanbeveling verdient, 
dat Minister"Tuns niet gaat; spreker wijst er overigens 
op, dat de Antilliaanse Regering zich tot een Nederlands 
Departement wendt zonder de gebruikelijke bemiddeling van 
Overzeese Rijksdelen te vragen. 


