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ZEER GEHEIM 

I1INI .TERRAAD 
Nr .1713 

Ex.nr. /Z 

Notulen van de vergadering, 
eenouden op maandag 21 november 1955 in de Trèveszaal, aan-

morgens om 11 uur en 's middags en 's avonds 
voortgezet gevangen 's 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Algera (bij de morgen- en middagvergadering), 
Beel, De Bruijn, Cals (bij de morgen- en 
middagvergadering), Donker (bij de morgen
en middagvergadering), Kernkamp, Van de Kieft, 
Luns (bij de morgen- en middagvergadering), 
Mansholt (alleen bij de avondvergadering), 
Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra 
(Afwezig zijn de Ministers Beyen en Staf) 

Tevens is aanwezig (bij punt 9) Staatssecretaris 
Van den Berge 

Secretaris: J.Middelburg 

x. Notulen van de vergadering van 14- november 1955 

a. Opmerking naar aanleiding van punt 2 i (Het Brokopondoplan) 

•̂ e Minister-President wijst er op, 
en eventuele uitvoering van dit plan 

dat de voorbe-
veel tijd reiding ,-. v..~. « — --..o .*.M -».. v*ym .w,. — ^ 

zal vragen. Gezien de ontwikkeling van de atoomenergie acht 
spreker het wel nodig de mogelijkheden van atoomenergie 
als nieuw element bij de beoordeling van de plannen te 
betrekken. 

b. Opmerking naar aanleiding van punt 3 g (Toelating van 
Buitenlandse communist'. ~~ 

Minister Luns heeft in de Memorie van Antwoord 
op de begroting vanTüstitie gelezen, dat Minister Donker 
niet van plan is buitenlandse communisten in Nederland 
toe te laten voor het maken van propaganda. Spreker meent, 
dat het overleg, waartoe in de vorige vergadering is be
sloten, dan weinig zin meer heeft. De Raad besluit, dat 
bedoelde bespreking niet meer behoeft plaats te vinden. 

2» Ingekomen stukken en mededelingen 

§£. ̂ lan betreffende atoomtentoonstelling in Amsterdam 
tZie notulen"-MR~cidV-l4 november 1955,~pünf~TTF 

Minister WjLIrte wijst er bij de bespreking van de 
notulen van de vorige vergadering nog eens op, dat na een 
besluit van de Ministerraad, dat de tentoonstelling in 
Amsterdam kan doorgaan, hij deze tentoonstelling niet meer 

erond van de beperktheid van het bouwvolume kan tegenhouden, 
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den 

Minister Kernkamp raadt aan voorzichtig te zijn 
#A A £ "ten aanzien van de ffiwootio van do agiligfaoid—van NJeow-

^UXlCWt* 'M*' GuineaA hierbij zal men alleen kunnen toezeggen, dat van 
j^^-^^/U^jtdit gebied uit geen aanval op Indonesisch gebied zal wor-

toegelaten. 
Minister Beel meent, dat Indonesië er steeds 

•orofijt van zal hebb"ê"n hoe deze zaak ook zal lopen* Mocht 
de zaak vastlopen dan zal men er wel op moeten letten, dat 
onzerzijds direct tot publikatie van de gang van zaken wordt 
overgegaan, zowel hier te lande als bij de Verenigde Naties. 
Minister Luns antwoordt, dat dit zijn aandacht heeft. 
Spreker zal donderdag of vrijdag bij de Minister-President 
over zijn besprekingen met Utojo verslag uitbrengen* 

vertegenwoordigd zijn, 

c» Bijeenkomst van KSG—Ministers 

, //£ J f? Minister Zij Is tra deelt mede, dat in de verga
dering van de Raad van de"~KSG- van 15 november een over-
enkomst is aanvaard inzake de interpretatie van artikel 

derde lid, van het KSG—verdrag betreffende het karakter 
arbeidsorganisaties, die in de Consultatieve Raad 

Besloten is, dat voorshands de 
nationale organisaties vertegenwoordigd zullen blijven, 
waarbij het aan de afzonderlijke Ministers blijft voorbehou
den wie zij als vertegenwoordiger voordragen; voorts zal de 
aangewezen vertegenwoordiger de branche uit eigen ervaring 
moeten kennen. Uit de stukken zag spreker, dat de heer 
Dohmen, die nu volgens de afspraak zijn plaats in het 
consultatieve comté moet afslaan, in dat comité heeft mede
gedeeld, dat dit plaatsmaken op een soort chantage berust. 
De Minister-President is van oordeel, dat Minister Zijlstra 

ïëit""aan"~c[ë~Tïeer Dohmen hiertegen een woord van 
1 

m een 
protest moet schrijven en ook zijn organisatie hiervan op 
de hoogte moet stellen. Minister Beel sluit zich hierbij aan, 

Minister ZijIstra deelt vervolgens mede, dat in 
Luxemburg ook weer gesproken is over de vijfdagenwerkweek; 
deze kwestie blijft echter voldoende buiten het beleid van 
de KSG. Spreker heeft nog eens uitdrukkelijk gezegd, dat 
in het KSG—verdrag niets voorkomt over harmonisatie van 
de lonen. De Minister-President bevestigt, dat bij het 
sluiten van het KËG-verdrag diï uitdrukkelijk is uitge
sloten, waarbij o.a. gewezen is op het bestaan van een 
nationaal loonsysteem en op de samenhang met de prijzen. 

it zowel door een aantal leden Minister Zijlstra merkt op, 
van de Hoge Autoriteit als " in de Assemblee een sterke 
druk -wordt uitgeoefend om aan de KSG sociale bevoegdheden 
te geven. 
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