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Ex.nr. /Z 

Notulen van de vergadering 
*lOUv~t LA* gehouden op maandag 16 januari 1956 in de Trèveszaal, aange-
/ / vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, De Bruijn, Cals, Donker, Kernkamp, 
Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, 
Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig is 
Minister Bey^n) 

(/{f&0u V < Secretaris: J.Middelburg 

1 b. Notulen van de vergadering van 13 .januari 1956 

Dit punt wordt aangehouden tot de volgende 
vergadering, aangezien de notulen nog niet gereed zijn, 

2» Ingekomen stukken en mededelingen 

a. De Lebak-herdenking (Zie notulen MR dd. 28 november 
T955, pT72"~b, 

Minister Cals deelt mede, dat met een van de 
initiatiefnemers (ProfTStuiveling) een bespreking is 

/—d /^£ jlevoerd, waarbij is opgemerkt, dat in 1960 een grote 
^**^«^^**<Multatuli-herdenking zal plaatsvinden, /rsdat aan oon 

£>i. 2c./üc<4,éltj, politieke hordenking van Lebak mindor behoefte-besta-at. 
6Uu*st&ieC£P fe^-'®- overweging is gegeven de uitnodiging aan de Minis-

Z t e r s in t e t rekken, maar de Belgische Minis te r van 
^fyjlJiAjclUfyfa.Onderwijs Collard heeft de u i tnodig ing reeds aanvaard. 
A/tj f * j ~ Spreker meent, dat het in deze omstandigheden het bes te 
W>#W^Ai4M£u4uJ^l.jkt a l s a l leen de Minis ter van Onderwijs, Kunsten 
£^ct é^ii£U^/ii v££5 Wetenschappen de ui tnodiging aanneemt om in het 

A^^iS^-ee^ 

Minister van Onderwijs, 
uitnodiging aanneemt om in 

èrecomité" zitting te nemen. De Minister-President 
meent ook, dat dit de beste oplossing is. Sprlïcêr 

£4/jJi AAM/JJJI zal antwoorden, dat de kwestie-Lebak kan worden gezien 
w v r / ^ w ^ als de st00t tot h e t schrijverschap van Multatuli 

wMA&hfc éfcf^en da-t daarom de Minister van Onderwijs, Kunsten en 

A Wetenschappen de uitnodiging zal aanvaarden. Minister 

Kernkamp zal eveneens bedanken. 

2 b. Vrijwillige ziekenfondsverzekering 

«fó-H 
dat de zieken-Minister Suurhoff merkt op, 

fondsen de premies voor Ie vrijwillige verzekering 
hebben verhoogd. De gezamenlijke organisatie van de 
ziekenfondsen heeft zich thans tot spreker gewend 
met het verzoek in veel ruimere mate rijksbijdragen 
aan de vrijwillige verkering te geven, waarvoor 
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Minister Zijlstra -acht het ook niet in het 
Nederlandse belang om een indruk te geven van de aard 
van de wijzigingen, die onzerzijds zullen worden voor
gesteld, maar wel, dat de Nederlandse delegatie met 
wijzigingen komt. Minister Donker stelt met het oog 
hierop voor aan de verklaring van Minister Luns het 
volgende toe te voegen: de onderhandelingen,"die immers 
nog niet tot een definitief resultaat hebben geleid." 
Minister Beel zou eraan willen toevoegen :'Men de Neder
landse deXïïgatie zal dan het Nederlandse standpunt mede
delen. *' 

Minister Van Thiel meent, dat men met deze 
toevoeging moet oppassen,"aangezien bij de schorsing 
van de besprekingen in G-enève van Indonesische zijde 
werd gesteld, dat de ter tafel liggende teksten als 
te nemen of te laten moesten worden gezien.Minister 
luns antwoordt, dat men met zekerheid kan aannemen, 
cfaT"de Indonesische delegatie als zij terugkomt, ook 
wijzigingen zal voorstellen. 

Minister Luns deelt nader mede, dat hij met 
Blom heeft besproken^" dat deze aan Kwee zal zeggen, 
dat tussen de delegaties besprekingen plaats vinden 
en dat hij niet gemachtigd is om aan Kwee het Neder
landse standpunt mee te delen; als de Indonesische 
Regering echter op diplomatiek'" niveau de besprekingen 
zou willen voeren, zal het uiteraard mogelijk zijn 
het een en ander over het Nederlandse standpunt te zeggen. 

3 g. De Europese integratie op atoomgebied (Zie notulen 
iR~ïïd. T5~d"ecember X3557 p.3 b"7~ 

Minister Luns geeft uiting aan zijn bezorgd
heid over de ontwikkeling, die hij bemerkt op het 
atoomgebied. Vorige maal heeft Minister Beyen reeds 
zijn verwondering erover uitgesproken, dat Monnet 
contacten in ons land onderhoudt zonder de Minister 
van Buitenlandse Zaken erbij te betrekken, (Spreker 
acht het ook wonderlijk, dat het contact tussen Monnet 
en de KVP via Minister Zijlstra loopt.) Nader is ge
bleken, dat dezer dagen het Comité Federaal Europa 
besprekingen in Parijs zal houden. Uit Nederland zullen 
een aantal parlementsleden en enkele vertegenwoordigers 
der werknemersorganisaties deelnemen. Daartoe is een 
document ontworpen, dat twee dagen geleden bekend is 
geworden. 

Minister ZijIstra meent, dat de Regeringen 
daarmede niets te maken Eêïïben. 

Minister Luns is het hiermede niet eens; als 
de Parlementariërs het over dit stuk eens zijn, zal 
het voor de Regeringen moeilijk zijn tegen het geheel 
of tegen onderdelen in te gaan. Dit document bevat 
o.a. uitspraken over de eigendom van de materialen en 
de installaties en over de controle. Voorts wordt erin 
de wens uitgesproken, dat de zes landen zullen afzien 
van het fabriceren van een atoombom. Wat Nederland be
treft kan de Regering in moeilijke omstandigheden komen, 
als zij een afspraak wil maken met Engeland, aangezien 
haar handen dan in zekere zin gebonden zijn. Bovendien 
kan bij een Frans-Duitse overeenstemming Benelux in 
een dwangpositie geraken, waarbij eenzelfde situatie 
zou ontstaan als met de EDG. Spreker moet daarom waar
schuwen tegen deze gang van zaken. 
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Minister Beel heeft naar aanleiding van 
de besprekingen in ïïë Ministerraad zich schriftelijk 
gewend tot Romme, waarbij hij zijn zorg heeft uitge
sproken, dat de Parlementsleden zich terzake te zeer 
zouden vastleggen. Hij heeft hierop een bevredigend 
antwoord gekregen; Romme zou volkomen in acht nemen, 
dat de verhoudingen in ons land anders zijn dan in de • 
conceptie, waarvan Monnet was uitgegaan. 

Minister ZijjLstra meent, dat het stuk, waaruit 
Minister Luns citeerde,"hetzelfde is, dat reeds in de 
Ministerraad is besproken. Spreker heeft bij zijn 
contact met de parlementsleden aangedrongen op de 
aanvaarding van een algemene declaratie, waartoe men 
indertijd ook voor de totstandkoming van de KSG- is 
gekomen. Spreker merkt voorts in dit verband op, dat 
de bijeenkomst van de ambtelijke Raad van de OEEG op 
13 februari niet doorgaat en dat de Ministers van 
Buitenlandse Zaken van de KSG-landen tevoren met 
elkaar zullen spreken om te trachten als eenheid 
in de OESO te kunnen optreden, wanneer het vraagstuk 
van de integratie op atoomgebied ter sprake komt. 

Minister Luns is van mening, dat zolang 
geen verklaringen vanïïe Duitse en Franse Regeringen 
omtrent hun standpunt bekend zijn, de Beneluxlanden 
moeten oppassen, aangezien men weet, dat deze voor in
tegratie geporteerd zijn. 

Minister Mansholt herinnert eraan,.dat enkele 
weken geleden in de"~Mïnïsterraad over dit contact van 
de parlementariërs is gesproken en dat de conclusie 
was, dat het ervan afhangt wat men afspreekt. Als 
positieve zijde van dit contact noemt spoécer, dat het 
Monnet gelukt is de Duitse socialistische partij mee 
te krijgen. Men zal het voorts toejuichen als de be
langrijkste parlementsgroepen in de betrokken landen 
een uitspraak doen. 

De Minister-?resident constateert, dat reeds 
in de MinisterraacTover dezi"~kwestie is gesproken, aan
gezien het vreemd was, dat hierover geen contact met 
Minister Beyen was gelegd. Een conclusie was, dat aan 
onze parlementariërs zou worden ontraden zich te zeer 
op gedetailleerde uitwerkingen vast te leggen, 

i-ïii De sociale commissie van de KSG 

De Minister-President komt in aansluiting 
op het vorige""punt op een anïïere kwestie, waarbij men 
de parlementaire verhoudingen scheef trekt. Nu het 
in het Comité van Ministers van de K3G niet gelukt 
is om de Belgische moeilijkheden ten aanzien van de 
vijfdagenwerkweek onmiddellijk naar de KSG over te 
brengen, is men in de sociale commissie uit de Assemblee, 
die niet bevoegd is in deze beslissingen te nemen, deze 
kwestie gaan bespreken. Deze commissie heeft reeds de 
vertegenwoordigers van de werknemers gehoord en zal 
daarna de werkgevers horen. Indien de vijfdagenwerkweek 
m de twee KSG-bedrijfstakken bij ons zou worden ingevoerd, 
zouden hieruit moeilijkheden voor de andere bedrijfs-' 
takken ontstaan. Spreker stelt de vraag of Minister 
Suurhoff dit wil opnemen met Nederhorst,als voorzitter 
van de sociale commissie van de KSG. 


