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Notulen van de vergadering 
gehouden op maandag 18 juni 1956 in de Treyeszaal, 
aangevangen * s morgens om elf uur en 's middags 

voortgezet 

Aanwezig; de Minister-President Drees en de Minis
ters Algera, Beel, Beven, De Bruijn, Cals, 
Van de Kieft, Luns, Mansholt, Van Oven, 
Staf, Suurhoff, Van ïhiel, Witte en Zijlstra 
(Afwezig is Minister Kernkamp) 

Secretaris! J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Publikaties over het Koninklijk Huis 

De Raad "bespreekt in aansluiting aan een 
gesprek in de vorige vergadering een artikel in een 
Duits weekblad (Der Spiegel), dat o.a. handelt over 
vermeend inconstitutioneel optreden van H.M.de Koningin. 

2 b. Brief van Gedeputeerde Staten over het Deltaplan 

De Minister-President heeft een brief 
ontvangen van de Gedeputeerde' Staten van Friesland, 
Groningen, Noordholland, Noordbrabant, Zuidholland 
en Zeeland, waarin de mening wordt uitgesproken, 
dat de financiële regeling voor de versterking van 
de hoogwaterkeringen behoort te worden gelijkge
schakeld met de financiering van de afsluiting van 
de zeearmen op grond van het deltaplan. Minister 
Algera heeft een afschrift van de brief ontvangen. 

2 c. Marinepersoneel in oorlogstijd (Zie notulen MR 
ddTTï 3uni~ï^5"67~punt 2~~ê) 

Minister Staf deelt in aansluiting aan de 
opmerking van Minisfër"~Luns in de vorige vergadering 
mede, dat er een regeling voor oorlogsschade in 
Indonesië bestond, welke door de soevereiniteits
overdracht was afgelopen. Verschillende ambtenaren 
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(Bovendien wil men in de naaste toekomst 
komen tot voorstellen ter sanering van de lonen in 
de bouwnijverheid. Op grond van het argument, dat de 
bouwarbeiders in vergelijking met anderen bepaalde 
nadelen hebben, zou men de lonen dan met 20$ willen 
verhogen, welk percentage overeenkomt met het be
drag van de zwarte lonen in het westen van het land. 
Spreker meent echter, dat men op deze wijze toch 
niet tot de sanering komt.) Het College van Rijks-
bemiddelaars heeft een advies over deze voorstellen 
gekregen van de Stichting van de Arbeid, waaruit 
blijkt, dat deze meent, dat de voorstellen zich 
bewegen rondom een verhoging met 6$. Ook al zou dit 
waar zijn, dan zal men deze verhoging in de bouw
nijverheid niet mogen doorberekenen.Spreker heeft 
,een bri-̂ ĵ taurjB'e Voorzitter van het College van 

XjJL &-} {wf Rijksbemiddelaars jfeeziO-öd=eö--e«i aan de organisaties 
o k̂ v, /«^te laten weten, dat als tot een verhoging met 6$ 
*̂/vv' wordt besloten deze niet in de kostprijs mag worden! 

doorberekend. \ 
Minister Witte merkt op, dat bij een be

spreking met de Ministers Suurhoff en Zijlstra is ge
constateerd, dat de voorgestelde verbeteringen bin
nen de richtlijnen voor het loonbeleid van 19 maart 
niet mogelijk zijn. Een beperking van de uitkering 
bij vorstverlet uit het risicofonds tot vier weken 
is juist vorig jaar geïntroduceerd. Zonder beperking 
is het noch voor de arbeiders, noch voor de werkge
vers aantrekkelijk om bij minder goed weer door te 
werken. Deze regeling alsmede de reisvergoedings
regeling zal nog in studie moeten worden genomen. 
Wat de nominale lonen betreft heeft spreker er 
reeds eerder op gewezen, dat deze in het bouwbe
drijf in het algemeen lager liggen dan in verge
lijkbare bedrijfstakken. 

•̂ e Minister-President concludeert, dat de 
kwestie van de lonen in het bouwbedrijf nog opnieuw 
aan de orde zal komen; hij stelt voor goed te 
vinden, dat Minister Suurhoff in de besproken 
richting handelt. De Raad verklaart zich hiermede 
akkoord. % 

3. Buitenlands beleid 

si / ~ *.. Si De Europese integratie (Zie notulen MR dd. 4 juni 

Mf-, *P. &f: f ' j é * Minister Beven deelt mede, dat ministerieel 
* ~f2 "£// o v e r l eS keeft plaats gehad over de samenstelling 

/&t7-v./i. /fo v a n ae Nederlandse delegatie naar de voorbereiding v 
verdragen inzake de Euratom en een gemeenschappelijke 
markt onder leiding van Spaak (welke op 26 juni in 
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Brussel zal beginnen), waarbij overeenstemming 
is bereikt, dat Dr.J.Linthorst Homan, die bij de 
deskundigenbesprekingen in Brussel ondervoorzit
ter van de Nederlandse delegatie was, thans voor
zitter van de delegatie zal worden, terwijl de 
delegatie verder naar behoefte zal worden samen
gesteld. Bij Buitenlandse Zaken zal voorts een 
coördinatiecommissie zijn, die instructies aan 
de'delegatie kan geven. Deze commissie zal be
staan uit Drs.E.H.van der Beugel (voorzitter), 
Dr.J.Linthorst Homan, Mr.C.L.W.Fock-, Mr.Th.H.Bot, 
Jhr.Mr.E.van Lennep, Mr.K.Vonk, Mr.J.J.van der Lee, 
Mr.S.Th.J.ïeppema en Dr.J.E.van Dierendonck. Hoe 
de situatie ten aanzien van de verantwoordelijk
heden zal zijn als de gemeenschap tot stand is 
gekomen, zal later beslist kunnen wordenj spreker 
meent, dat de 'verantwoordelijkheid voor politieke 
zaken bij Buitenlandse Zaken moet liggen en die 
voor de meer technische zaken bij de desbetreffende 
departementen. De Raad verklaart zich met de 
samenstelling van de delegatie en de commissie 
akkoord. 

3 b. Kredietaanvraag door Indonesië bij het Inter
nationale Monetaire "Fonds" 

Minister Van de Kieft heeft een brief 
van Lieftinck ontvangen, waarin deze mededeelt, 
dat de Indonesische Regering binnenkort aan het 
Internationale Monetaire Fonds een steunkrediet 
(stand-by credit) zal vragen van $ 25,7 min, dat 
zal kunnen oplopen tot $ 77 min. Van Nederlandse 
zijde kan hiertegenover het standpunt worden 
ingenomen, dat er nog zo grote Nederlandse be
langen in Indonesië zijn, dat het wenselijk is 
een dergelijke aanvraag te steunen. Een andere 
mogelijkheid is onzerzijds bezwaar te maken met 
de bedoeling druk uit te oefenen, dat Indonesië 
de betaling van rente en aflossing der leningen 
hervat. Spreker heeft nog geen gelegenheid gehad 
om de regels van het Fonds na te gaan, maar de 
Indonesische. Regering heeft recht op dit steun
krediet onder bepaalde omstandigheden. Spreker 
is van oordeel, dat Lieftinck niet te zeer tegen 
de kredietaanvraag moet protesteren, aangezien 
het Nederlandse protest tegen de eenzijdige 
verbreking der RTC-overeenkomsten in de inter
nationale wereld geen indruk heeft gemaakt, zo
dat het het beste is .nuchter te bekijken wat voor 
Nederland het belangrijkste is. 

Minister Luns merkt op, dat men deze 
kwestie ook moet zien'"ïn het licht van de dis
cussies in de vorige vergadering over de vraag of 
Nederland zich tot de UNCI, de VN of het Inter
nationale Gerechtshof zal wenden. Spreker betwij
felt of bevordering van de lening de "goedwillende 
elementen" in Indonesië zal steunen. Voor de 
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