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I / , »»- Notulen van de vergadering 
HAAAAA^vt* gehouden op maandag 3 oktober 1955 in de Trèveszaal, 

aangevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voort
gezet m 

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

Tevens is aanwezig (bij punt 7) Staatssecre
taris Veldkamp 

Secretaris? J.Middelburg 

1._ Notulen_van_de_vergadering van 26 segtember 1955 

Opmerking naar aanleiding van punt 10; Rembrandtherdenking 

Minister Mansholt stelt de vraag of - nu de 
uitgifte van eea boekje voor de jeugd is afgeketst -• 
de tentoonstelling ook in andere steden van het land 
(bv Groningen, Maastricht en Middelburg) kan worden ge
houden. Minister Cals merkt op, dat hij de vorige maal 
niet is ingegaan op de plannen inzake het houden van 
een tentoonstelling in de drie grote steden, aangezien 
er ook nog allerlei andere zaken in verband met de her
denking komen (zoals films),welke uit de normale begro
ting zullen worden betaald. Nu er in verschillende 
hoofdsteden in het buitenland ook Rembrandttentoonstel-
lingen zullen worden gehouden, zal men moeilijk schil
derijen naar Nederland kunnen krijgen. De directeuren 
van de Nederlandse musea willen voorts de schilderijen 
van Rembrandt niet gaarne uit hun museum weg hebben voor 
een tentoonstelling elders in het land; daarbij komt, 
dat het ook wenselijk is in het vreemdelingenseizoen 
de bekende meesterstukken op hun normale plaats te houden. 
De mogelijkheden voor deze tentoonstellingen buiten de 
grote steden zijn dus volgend jaar niet groot. 

üLi. Ingekomen stukken en mededelingen 

AAA. UAH&'/f* a. Goedkeuring van reizen van ambtenaren buiten Europa 
y r "' L" i i i. in i i i ii 

vL'41. /Co °<~&2 De Minister-President herinnert er aan, dat 
JJ? indertijd is besloten, dat reizen van ambtenaren buiten 

tyl^l ' Europa in de Ministerraad moesten worden goedgekeurd, 
teneinde tot een beperking van het aantal reizen te 
komen met het oog op de grote deviezennood. In maart 1949 
is besloten deze goedkeuring aan de Minister-President te 
delegeren. Aangezien ook Financiën met het beschikbaar
stellen van deviezen voor deze reizen moet instemmen, 
zou spreker de goedkeuring door de Minister-President 
thans willen afschaffen. De Raad verklaart zich hiermede 
akkoord. 
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hebben echter het recht aan vergaderingen van de Raden 
deel te nemen. De agenda's van de RBR worden aan alle 
Ministers rondgezonden, zodat een andere Minister des
gewenst ook een stuk voor persoonlijke kennisneming kan 
opvragen. 

3. Buitenlands "beleid 

a. De_yerhouding tot Amerika 

Minister Beven deelt mede, dat Minister Luns 
zich via Van Royen bijïïe Amerikaanse Minister Dulles 
"beklaagd heeft, dat Amerika ook in kleine punten Neder
land niet steunt, zoals nu in de Verenigde Naties weer 
is gebleken. Spreker heeft 's morgens de Amerikaanse 
Ambassadeur ontvangen en ook aan hem hierover zijn te
leurstelling uitgesproken. Daarbij heeft spreker een 
reeks van gebeurtenissen als voorbeelden genoemd o.a. 
de houding van Amerika ten aanzien van de processen tegen 
Nederlanders in Indonesië. De Minister heeft meer in 
het algemeen omtrent de verhouding tot Indonesië gezegd, 
dat het ook in het eigen belang van Amerika is terzake 
een iets andere houding aan te nemen. 

3 b. De situatie in Argentinië 

De Raad wijdt een korte beschouwing aan de 
wijziging in het bestuur over Argentinië door de val 
van de dictator Peron. 

van KSG—Ministers Q^ dff1^ IUSSSÏSSSÏ-
O /Dj- ./ Jh^L l Minister Zijlstra brengt in het kort verslag 

Ls^jf ' uit over de bespreking in Luxemburg betreffende de 
^ kwestie van de werkweek van vijf dagen. De werkgevers en 

werknemers in de Belgische staalindustrie hebben over
eenstemming bereikt over invoering van de vijfdagenweek. 
Nu de Belgische Regering geen kans zag zich daartegen te 
keren, heeft Minister Rey dit vraagstuk in Luxemburg in 
de bijeenkomst van de 'KS G-Mi nieters aan de orde gesteld. 
Daarbij vroeg hij een commissie in te stellen, die de 
invoering van de vijfdagenweek in de staalindustrie 
moest bestuderen. Aangezien Frankrijk formeel de 
40-uren arbeidsweek heeft en de nieuwe vertegenwoordiger 
van Italië (evenals de Luxemburgse Minister) zich op de 
vlakte hield, moest spreker zich tegen dit verzoek van 
onze Beneluxpartner richten. Daarop heeft de Duitse ver
tegenwoordiger ook wat moed gevat om bezwaar te maken. 
Spreker heeft gesteld, dat als een dergelijk vraagstuk 
zich in een nationale industrie voordeed dan onder ogen 
moest worden gezien welke gevolgen dit (de invoering 
van de vijfdagenweek in de Belgische staalindustrie; voor 
de Gemeenschap heeft. De in te stellen commissie zal dan 
als opdracht moeten krijgen een dergelijk onderzoek in 
te stellen. 
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De Minister-President merkt op, dat over de 
kwestie van de arbeidsvoorwaarden uitdrukkelijk bij de 
instelling van de KSG is gesteld, dat deze ter zake 
geen bevoegdheden zou hebben, wegens de samenhang in elk 
der landen van de arbeidsvoorwaarden der verschillende 
bedrijfstakken. 

Minister Suurhoff stelt de vraag of de Belgische 
Minister Rey een voorwe"nd!së"l zoekt om van de invoering 
van de vijfdagenwerkweek in de staalindustrie af te komen 
of dat hij deze invoering onvermijdelijk acht. Spreker 
merkt voorts op, dat het mede van Nederland afhangt, 
welke omvang het onderzoek door de commissie zal moeten 
aannemen. Spreker heeft zijn vertegenwoordiger naar de 
coördinatiecommissie de instructie gegeven, dat men dit 
onderzoek zo breed mogelijk moet opzetten. 

Minister De Bruijn ziet nog niet het verschil 
tussen het voorstel van de Belgische Minister Rey en 
datgene, waartoe men tenslotte besloten heeft. Spreker 
vraagt zich ook af of men geen schuilevinkje speelt 
door te trachten aan een onderzoek van het vraagstuk 
van de vijfdagenweek te ontkomen. In .de Verenigde Staten 
is een verkorting van de arbeidsweek tot vier dagen aan 
de orde, terwijl men in ons land in de mijnindustrie ook 
over een verkorting tot vijf dagen spreekt. Spreker is 
het eens met wat in de Ministerraad besproken is nl, 
dat men hiertoe niet thans kan overgaan, maar hij vraagt 
zich af of men niet verstandig doet tijdig er aan mee 
te werken, dat een diepgaand onderzoek wordt ingesteld. 

Minister Van de Kieft zou niet weten waarom 
men niet kan ontkomen aan dë verkorting van de werkweek 
tot vijf dagen. Arbeid is te beschouwen als het grootste 
geluk van de mensen. Daar komt nog bij, dat men wel de 
vakantie gaat uitbreiden, maar dat het de vraag is of 
er voldoende recreatiemogelijkheden zijn. 

•̂ e Minister-President merkt op, dat in Frankrijk 
nominaal veertig uur per week wordt gewerkt, maar dat men 
normaal 48 uur v/erkt. De acht uren worden dan als overuren 
betaald. Daar heeft ai-e£r (evenals in Engeland, waar in 
vele gevallen de nominale werkweek 44 uur bedraagt) de 
zaak zich bij discussies tussen werkgevers en arbeiders 
toegespitst tot een loonkwestie. 

Minister Zijlstra merkt op, dat ook in Luxemburg 
duidelijk is geworden7 dat wat als verkorte werkweek wordt 
aangeduid eigenlijk een loonvraag is. Intussen verwacht 
spreker wel, dat op den duur de gehele zaterdag vrij zal 
worden. De ondergrondse mijnarbeid is een speciaal probleem, 
maar het is heel wat anders als voor de mijnindustrie of 
de staalindustrie de vijfdagenweek worcft ingevoerd. In de 
loop van het debat in Luxemburg werd wel duidelijk wat 
Minister Rey op het oog had. Volgens hem moest de commissie 
aan de andere landen van de KSG vragen of zij bereid zijn 
de vijfdagenweek in de staalindustrie in te voeren. Spreker 
heeft gezegd dit niet te kunnen aanvaarden, waarbij zich 
ook de Duitse vertegenwoordiger heeft aangesloten. Wat 
de omvang van het onderzoek door de commissie betreft 
hierover denkt spreker anders dan Minister Suurhoff. 
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Als de commissie in België nagaat wat er gaat gebeuren 
dan zal blijken, dat de mijnen aldaar in belangrijke mate 
door de Gemeenschap gesteund worden. In aansluiting aan 
een onderzoek naar wat er in België gaat gebeuren zou 
dan kunnen worden nagegaan welke gevolgen dit voor de 
rest van de Gemeenschap zou hebben. Spreker neigt er in 
eerste instantie dus toe het onderzoek restrictief te 
houden. Als men de kwestie van de vijfdagenweek voor 
Nederland zou willen nagaan, gaat er aan vooraf het 
onderzoek van de SUR naar de ruimte voor verbetering der 
arbeidsvoorwaarden.(Als er ruimte blijkt te zijn, is het 
dan nog de vraag of in de primaire dan wel in de secundaire 
arbeidsvoorwaarden verbetering zal worden aangebracht of 
dat een verkorting van de arbeidstijd wenselijk zou zijn.) 
Het is wel duidelijk, dat dit dan nog niet in Luxemburg 
kan worden onderzocht. 

Minister Suurhoff is het wel met Minister 
De Bruijn eens, dat men op~~den duur niet aan een onder
zoek van deze zaak zal kunnen ontkomen, maar dan zal men 
dit eerst in Nederland tot klaarheid moeten brengen. Bij 
dit laatste doet zich de vraag voor hoe men hierover een 
advies aan de SER zou kunnen vragen zonder dat men de 
illusie wekt, dat invoering van de vijfdagenweek voor de 
deur staat. 

De Minister-President meent ook, dat het vragen 
van een advies aan Hë_S"ËS_:&Iïans verwachtingen zou wekken. 
Spreker neemt aan, dat de Ministers Zijlstra en Suurhoff 
nog nader overleg over de behandeling van deze zaak in 
Luxemburg zullen plegen. 
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