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ZEER GEHEIM 

Notulen van de vergadering 

Ex.nr./£o 

A ~~oi TPphmari 1955 in de Trèveszaal, aan
gehouden op Maandag 21 ̂ r ^ f e f ?> middags voortgezet 

f gevangen 's morgens om elf uur en 

:U4 i! 
Aanwezig; De Minister-President Drees en

 d« f ^ 8 * ™ ^ f ^ ' 
^O1.on T)p p-rui in. Cals, Donker, Van de Kieit, -uuns 
(?f de puntenTt/m 9) Mansholt, Staf,.Suurhoff, 
Van Thiel (alleen "bij de middagvergadering) en 
Witte (alleen Dij de morgenvergadering)(Afwezig 
zijn de Ministers Beel, Kernkamp en Zi;jlstraj 

Tevens is aanwezig 
Van Rhijn 

["bij punt 3 h) Staatssecretaris 

Secretaris: J.Middelburg 

1. Opmerking naar aanleiding van punt 11_ 
onde^wïïïsvoorzïinin^enT" 

Nota betreffende 

Minister Cals deelt mede, dat het overleg met 
de Minister-President heeft plaats gevonden en dat Jaarbij 
nog enkele wijzigingen in de tekst van de nota zijn aan
gebracht. 

2» Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Salarissen van ambtenaren en onderwijzers 

De Minister-President is bezorgd over de gang van 
zaken betreffë*nde de onderwijzerssalarissen nu men hierover 
reeds in de bijzondere commissie voor georganiseerd overleg 
aan het spreken is. Hij herinnert er aan, dat indertijd is 
afgesproken, dat voordat overleg over salarissen en derge
lijke van een bepaalde groep wordt geopend de Raad voor de 
Burgerlijke Rijksdienst dit bespreekt om te weten, welke 
richting men bij het overleg kan uitgaan. Daarbij dient ook 
bedacht te worden, dat de Regering thans ook bezig is te 
spreken over de ambtenarensalarissen in de algemene commis
sie voor georganiseerd overleg. De Reuring is te dien -
aanzien bereid iets te doen, maar het~laat zich aanzien, 
dat zij hierover niet tot overeenstemming in het georga
niseerd overleg komt. Als men nu in aanmerking neemt, dat 
de onderwijzerssalarissen in het algemeen in vergelijking 
met de ambtenarensalarissen niet slecht liggen dan is het 
bezwaarlijk deze zaken los van elkaar te behandelen, mede 
gezien de verlangens, die hieromtrent in de Tweede Kamer 
zijn geuit. 

so, • . Minister Cals heeft in de Kamer geantwoord, dat 
een verhoging* 
bij het "bezi 
de salarissi 
,,-i .-.oJ-.; . i_ rrw—* •-*-'--•-•" •-• ii'j--xw-gar^bra. jue onaerwini 
v e r h o ï i L ? Ï Ï ! S i r e S d f V ° ? i g ^ a a r ^ r e t e l l e n t o t s a l a r i s verhoging ingediend (zonder een behoorl i jke t o e l i c h t i n g } . . 
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v,P+ wenseliik, dat Nederland zich in deze kwestie niet 
SlItaSert van wat de andere Westeuropese landen 
J " * M g e 5 ? ^ .^r-President deelt het standpunt van 
MiSster ^rïïoTFTTïr^HIe bestaan geen vrije werk
levens- en werknemersorganisaties. De Raad besluit 
meïmeerderheid van stemmen, dat voor Inwilliging van 
het verzoek van Spanje kan worden gestemd, tenzij dit 
niet in overeenstemming zou zijn met wat de andere 
Westeuropese landen doen. In het laatste geval zal 

rttijLuA 6U. &,***- deze kwestie nog in de Ministerraad terugkomen. < 
IkjUUMA^v+j u«* De Minister-President becritiseert de wijze, 
k<rr«M **«* oU. waarop de NedërTandsë~vertegenwoordiger/in hot Eui»opo • 

/U^/e*****- V"*™- go ^PPi van de IAO heeft gestemd over een resolutie 
kZu- tnfyut+LUJU betreffende de7leeftijd "bij poncionncring, welke Tdêrjr inrrL' 
• i üL*. o, mannen 60 a 6 j jaar en bij vrouwen vijf jaar jonger 
1 Th^Z^' zou moeten bedragen. Deze resolutie is weliswaar niet 

te****-^ bindend, maar men zal hierbij toch zeer voorzichtig 
moeten zijn. In dit verband wijst spreker er op, dat 
de gemiddelde leeftijd van mensen een stijgende ten
dentie laat zien en dat in, een land als Zweden, dat 
een goede sociale wetgeving heeft, 65 jaar niet als hoog
ste pensio/ineringsgrens geldt. Staatssecretaris Van 
Eh:ör heeft ook inlichtingen gevraagd, toen hij het des-
betreffende bericht in de krant las. Daarbij bleek hem. 
dat Prof .Campagne (Voorzitter van de Verzekeringskamer; 
als hoofd van de Nederlandse Delegatie verschillende 
amendementen had ingediend. Hij heeft daarna voorge
stemd, toen het duidelijk was,dat hij anders een van 
de weinigen zou zijn geweest, die tegen de resolutie 
zouden hebben gestemd. Intussen komt deze resolutie 
steeds in de Raad van Beheer van de IAO, waarbij spre
ker dan als Nederlandse bezwaren zal laten horen, dat 
de gemiddelde leeftijd toeneemt en dat bij een te la
ge leeftijdsgrens ook slechts een lage uitkering moge
lijk is, 

I-As. De_Wapenpool (Brief van de Minister van Buitenlandse 
Zaken a.i0 en de Minister zonder Portefeuille Luns 
dd. 9 Februari 1955. nr 19864, met bijlagen) 

r+ n • Minister Staf heeft in een gesprek met zijn 
Italiaanse ambtgenoot vernomen, dat deze niet begreep, 
waarom Nederland afwijzend stond tegenover de vorming 
van een wapenpool. Deze Minister, die de Europese in
tegratie en de KSG goed gezind is, ontvangt steeds rap-
ïnlt -? w ? a r u i t bli3kt, dat de Nederlandse Regering op 
economische overwegingen tegen integratie is, zoal! 
NederLnlÜn??0l/°U4.W^rden * e d o e l d - Nadat sjreker het 
de iSïï? standpunt ter zake had uiteengezet, bleek 
MinïlïïïTSe M l n i s t e r fc^ hiermede wel eins te zijn. 

| ^ a n f e ^ r l f ^ m l n r 0 6 ^ ** ** b 6 d ° e l d e « W ° * * n ^ 

^-if gezoek van Generaal CkniP.n-hw 

dat GeneraaïnGr^entll^Vn
ee^ v e r n o m e» van een voorstel, 1 ™ enther voor de samenwerkende werkgevers! 
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