
MINISTERRAAD 
Wr. 1837 

ZEER GEHEIM 

Ex.nr. ' * 

/ 
/ 

/) v Notulen van de vergadering, 
Lcht/^ ^ L » , gehouden op maandag 10 september 1956 in de trèveszaal, 

/ 

aangevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig; de minister-president Drees en de ministers 
Algera, Beyen, De Bruijn, Cals, Van de Kieft 
(alleen middagvergadering), Van Oven, Staf 
(alleen middagvergadering), Suurhoff (middag
vergadering), Van Thiel, Witte en Zijlstra 
(Afwezig zijn de ministers Luns en Mansholt) 

Secretaris: J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Opening Sta ten-G-ene raal (Zie notulen m.r.3 september 
1956, punt 2a) 

De minister-president heeft vernomen, dat de 
Koningin ermede akkoord gaat zelf de zitting van de 
Staten-G-eneraal te openen, ook als er nog een demis
sionair kabinet is. (Voor bespreking van de troonre
de zie middagvergadering punt 2 f ) . 

2 b. Overbrenging van stoffelijke resten van stadhouder 
Willem V 

De minister-president heeft van de directeur 
van het kabinet der koningin vernomen, dat een nationaal 
comité is gevormd, dat zich wil belasten met het over
brengen van de stoffelijke resten van stadhouder Willem V 
uit Duitsland naar de Nieuwe Kerk te Delft. 

2 c. De salarissen van mini ;rs en staatssecretarissen 

Minister Van Oven heeft als minister van 
binnenlandse zaken a.i. op zijn verzoek een notitie ont
vangen over de salarissen van ministers en staatssecre
tarissen in verband met de voorstellen tot verhoging 
van de salarissen der hogere ambtenaren. Bij uitvoe
ring van deze voorstellen zal h.t salaris van een se
cretaris-generaal f.125 per maand hoger worden. In de 
nota wordt in overweging gegeven het salaris van staats
secretarissen dan op f.2415 en van ministers op f.2915 
per maand vast te stellen. 

De minister-president merkt op, dat deze kwes
tie na een opmerking van minister Staf is nagegaan; dit 
krijgt betekenis zodra de voorstellen inzake de sala
rissen der hogere ambtenaren zijn afgehandeld. Hierover 
behoeft men dus niet nu te beslissen. 

Minister Algera acht het wenselijk thans wel 
een beslissng te nemen over de toepassing van de alge
mene verhoging ook op de salarissen van ministers en 
staatssecretarissen. De raad besluit, dat deze salaris
sen met ingang van 1 september ook met 6$ verhoogd zul-
en worden. 
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zijn op maatregelen in de meeste landen tegen inflatie 
en dat ligt meer op het terrein van de minister van 
financiën. De minister-president stelt de vraag of het 
ondenkbaar is, dat op een gegeven ogenblik een tweede 
minister hij de werkzaamheden wordt ingeschakeld. Mi
nister Van de Kieft stelt voor,dat in onderling overleg 
getracht zal worden een oplossing te vinden voor het 
bezwaar van minister Zijlstra. De raad besluit aldus. 

&ün/r 
De onderhandelingen te Brussel over de gemeenschappe: 
markt inzake het probleem der sociale harmonisatie 
van de minister van economische zaken 

It.fUAMA*-j, der portefeuille Luns dd. 5 september 
j met bijlagen) 

De minister-president merkt 

en de 
1956, 

Israël 
ter zon-mini 

nr.124090, 

et /UwS^* 

op, dat de gedach
te is geopperd in een nota van sociale zaken en volksge
zondheid om bij de onderhandelingen in Brussel van Neder
landse zijde concessies te doen ten aanzien ran de harmo
nisatie van sociale regelingen op een drietal punten, na
melijk gelijktrekking van de vakantie, gelijke lonen 
voor mannen en vrouwen en verkorting 
tot 40 uur, waardoor voor de v:rdere 

— g e l i j k e 
van de arbei 
arbeidsuren 

dsweek 
over

werkvergoeding zou moeten v/orden gegeven. Spreker is 
voorstander van integratie mits niet ons land daar
door in grote moeilijkheden ko.-:<t. Die zouden uit deze" 
"harmonisatie" kunnen voortvloeien. Aan de orde is thans 
de vraag of van Nederlandse zijde concessies op deze 
punten zullen worden gedaan en zo ja of dit reeds in 
dit vroege stadium der onderhandelingen moet gebeuren. 
Wat de vakantieduur betreft wijst spreker erop, dat 
de Fransen, die deze harmonisaties verlangen, juist dit 
jaar de vakantie verlengd hebben. Ten aanzien van de 
gelijke beloning voor man en vrouw is in Nederland 
reeds besloten tot geleidelijke verwezenlijking daarvan. 
Aangaande de verkorting van de arbeidsweek tot 40 uur 
wijst spreker erop, dat in de nota van sociale zaken 
en volksgezondheid een onjuiste becijfering wordt ge

geven, waar men 40) x 0^4, 57°. 

el 

ie kosten r~amt op (48 
De bedoeling van deze harmonisatie-eis is echter, dat 
voor 40 uur arbeid hetzelfde weekloon wordt betaald, 
zodat bij een feitelijke werkweek van 48 uur 8 x 125% 
van het uurloon extra betaald moet worden in plaats 
van 8 x 257°, hetgeen dus een verhoging met ruim 20% 
van het weekloon zou betekenen. Volgens de jongste 
berichten zouden de Fransen ir: Brussel echter nog tt 
meer vragen. Om de concessie inzake de arbeidsweek 
thans plotseling te doen gaat spreker te ver. 

Minister Van de Kieft meent, dat in de minis
terraad de gedachte steeds is geweest, dat deze conces-

niet thans reeds zou worden gedaan. Men staat hier-
steeds voor pogingen van de Fransen om te ontkomen 

druk van de wisselpariteit; zij willen een nood-
ievaluatie voorkomen. Een enquête, zoals in 
overwogen, geeft daarom niets. Spreker vraagt 
de aandacht van de raad voor de moeilijkheid, 
besprekingen in Brussel ook twee leden van dt 
tevens kamerlid zijn, zijn betrokken.De 

minister-president acht dit onjuist; deelneming van hen 
van de regeringsdelegatie betekent het 

parlementair en regeringswerk. Minis-
:ht is naar een vorm van 

bij 
aan 
zakelijke 
Brussel is 
vervolgens 
dat bij de 
s.e.r., die 

:ei 
aan het werk 
dooreenhalen 
ter Beven merkt O ui 
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contact met het bedrijfsleven, waartoe een commissie 
van de s.e.r. is gevormd op grond van artikel 43 van 
de wet op de beddjfsorganisatie. Spreker meende echter, 
dat dit contact in Den Haag zou plaats vinden. Minister 
Zijlstra merkt op, dat bij de onderhandelingen over de 
k.s.g. indertijd het bedrijfsleven was ingeschakeld, ^r 
zijn toen ook enkele vertegenwoordigers mee naar Parijs 
eweest. Na de conferentie in Messina is op grond van 

dit precedent door verschillende organisaties uit het 
bedrijfsleven öevraagd bij dit overleg ingeschakeld te 
worden. Daarop is geantwoord, dat dit niet mogelijk is, 
maar dat alleen overleg kan plaats vinden, als men toe 
zou zijn aan het opzetten van een verdrag zoals bij de 
k.s.^. Spreker heeft daarom kort geleden met minister 
Beyen overlegd hoe deze aandrang om overleg te kanali
seren zou zijn. Besloten is een commissie van de s.e.r. 

grond van artikel 43 in te stellen wat betekent, dat 
6 OP -

deze commissie de regerin^ direct kan adviseren. Nadat 
deze commissie was ingesteld, is gevraagd twee leden der 
commissie te benoemen met wie het directe overleg kan 
plaats vinden, zoals bij de k.s.g. in Parijs is geschied. 
Spreker begrijpt van minister Van de Kieft, dat het nog 
schort aan de vorm van dit overleg in Brussel. De rege
ring kan niet hebben, dat deze twee vertegenwoordigers 
volstrekt alles met de regeringsdelegatie meedoen. De 
minister-president laat daar of deze vertegenwoordigers 
mee moesten naar Brussel, maar onze delegatie moet dui
delijk een afzonderlijke grootheid zijn, die de verte
genwoordigers van de s.e.r.-commissie geregeld kan in
lichten. Spreker acht het voorts weinig gelukkig, dat 
de s.e.r.-commissie juist twee kamerleden heeft aange
wezen. 

Minister Suurhoff heeft vernomen, dat de Pranse 
vertegenwoordiger in Brussel Edgar Paure heeft gesteld, 
dat de gelijke beloning voor mannen en vrouwen in twee 
jaar verwezenlijkt zou moeten zijn en in de eerste vier 
jaar de gelijkheid van vakantieduur, terwijl in acht è, 
elf jaar een verdere toenadering van de secundaire ar
beidsvoorwaarden zou moeten worden verwezenlijkt. Deze 
inlichtingen wijken dus af van die van de minister-pre
sident, ̂ s er iets va^ .een gemeenschappelijke markot gaat 
komen, px%*b Nederland iilrtrlü jj«een eiland blijven ad-Wen 
en dan is spreker van oordeel* dat men met de suggesties 
als in de nota van zijn departement verder kan komen. 
Als voor-een arbeidsweek van 40 uur de beloning voor 48 
uur zou worden verlangd hooft de minister-president met 
zijn berekeningen gelijk, maar hieromtrent is niets be
paald. 

De minist^r-president merkt op, dat in de stuk
ken wordt vermeld, dat de uren boven 40 uur als overwerk 
moeten worden betaald. Bi{j. de invoering van de 40-uren
week in Frankrijk voor de oorlog heeft men bepaald, dat 
hetzelfde loon moest worden betaald als voor 48 uur. Bij 
loonstrijd in Prankrijk speelt herhaaldelijk nog v/eer de 
vraag van welke arbeidsweek ~ls norm moet worden uitge
gaan, .at de twee andere concessies betreft is spreker van 
oordeel, dat de verwezenlijking op den duur toch komt, maar 
de verkorting van de arbeidsweek tot 40 uur vindt hij ern
stig, te meer nu Nederland een verslechting van zijn posi
tie op de wereldmarkt moeilijker ::an h-bben dan een land 
als Frankrijk. Ook voor Icalië zouden ernstige moeilijk
heden ontstaan. 
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Minister Beyen heeft gezien, dat het Franse voor
stel ge .n steun van andere landen heeft gekregen. Spreker 
begrijpt van de minister-president, dat deze niet zo groot 
bezwaar heeft wat twee concessies betreft, maar alleen ten 
aanzien van de verkorting van de werkweek. Spreker stelt 
de vraag of het niet van belang is, dat men over de twee 
andere punten aan Franse v.rlangens tegemoet zou kunnen 
komen. De minister-president acht in de westeuropese landen 
de verkorting van de werkweek tot 40 uur niet de dringendste 
zaak. Hij twijfelt er niet aan, dat deze er op den duur wel 
komt, d.w.z. in de industrie, waar dit niet zo moeilijk is. 
De grote moeilijkheden kan men echter in de landbouw en de 
dienstensector verwachten. Minister Suurhoff is niet en
thousiaster voor de 40-urige werkweek dan de minister-presi
dent, maar in Frankrijk bestaat deze reeds, terwijl men in 
België en Duitsland op weg is. Bij een geïntegreerde markt 
acht spreker het mogelijk, dat men in Nederland over zes, 

J +4-LL, & acht/jaar ook zover komt. Zo gezien lijkt het hem dan 
* niet wenselijk van Nederland uit op dit punt verzet^tegon^^v»^»^ 

ilM_.liHfadhMiii11' "ii"' 'T vpri rï° rrnr rnnohniiprl i jln- nm rlr1r>1i» voeren, 
tenzij men zegt, dat Nederland zo sterk afhankelijk is van 
het overige buitenland (buiten de zes), dat het niet moge-^ ^ v ^ ^ ^ * 1 -
lijk i s ^ «-w y£~-tê<tfi*y,>** ~~*AtS te ̂ " ^ - ^ J ^ f ^ ^ ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ *** 

Minister Zijlstra wijdt aandacht aarTTÏfe vraag hoe } ̂ vrotAa—. 
deze zaak tactisch te spelen. Spreker acht het mogelijk, dat 
Frankrijk tracht op het punt van de sociale harmonisatie het 
een en ander te bereiken om later met andere eisen te komen. 
Spreker meent, dat de gelijke betaling van mannen en Vrouwen 
niet binnen twee jaar tot stand zal komen. Van Nederlandse zij
de is van het begin af erop aangestuurd, dat voor de gevallen, 
dat bij voortschrijding naar de gemeenschappelijke markt voor 
een bepaalde bedrijfstak zich distorsies voordoen, een beroep 
op een clause de sauvejarde kan worden gedaan. Dan zal bv.ge
lijke betaling voor mannen en vrouwen v/el mogelijk v/orden. V/at 
betreft het streven naar gelijkheid van lonen en secundaire ar
beidsvoorwaarden in de zes landen meent spreker, dat men bij de 
vorming van de gemeenschappelijke markt daarheen zal groeien, 
maar men moet dit niet in een automatische regeling vastleggen. 
Men kan aannemen, dat dit vanzelf zal zijn gerealiseerd, als 
in vijftien jaar de grenzen open gaan. Als wordt overgegaan 
tot de 40-urige arbeidsweek betekent dit 25fo meer loonkosten. 
Bij een invooringsperiode van vier jaar zou dit 6$ per jaar be
tekenen. Het is duidelijk, dat dit vast zou lopen, aangezien men 
niet alleen met verbeteringen in de secundaire arbeidsvoorwaarden 
kan volstaan. Aangezien een termijn van vier jaar dus onmogelijk 
is, blijft dus de vraag of deze stijging van de kosten in een zich 
ontplooiende gemeenschappelijke markt draagbaar is. Dan is in elk 
geval een regeling nodig, dat buiten beschouwing blijft als intus
sen in Frankrijk deze zaken nog verder omhoog zouden gaan. In dat 
geval is spreker geneigd bevestigend te antwoorden op de vraag of 
men de kostenstijging dan in de stijging van de produktiviteit zal 
kunnen vinden. De minister-president merkt op,dat ook de afzetmoge
lijkheden de kostenstijging moeten toelaten. Minister Z Hls tra ant
woordt, dat hij bij zijn uitspraak is uitgegaan van h^t voortduren van 
de gunstige conjunctuur. Ter vergelijking wijst spreker op de benelux-
conferentie in 1952 in Knokke, toen benelux vrijwel op het spel stond, 
maar Nederland niet bereid was een loonstijging van 2 a j^ te overwe-
f6IH Jntu;JSen is sindsdien de stijging van het loonniveau dichter bij 
• £Ti. blj de 2 0 ^ ° ' A l s Nederland dit in Knokke in het vooruit

zicht had gesteld, zouden de Belgen bereid zijn geweest de economi
sche unie aan te gaan. Als de gemeensdhappelijke • markt tot ontplooi
ing komt, gaari de coördinaten zich ook sterker bewegen dan nu het 
geval is. De sociale harmonisatie zal men in belangrijke mate gelijk 
moeten laten lopen mot de mate van ontplooiing van de gemeenschappe
lijke markt. Samenvattend meent spreker,dat Nederland van de kwestie 
van de arbeidsweek niet in volstrekte zin een breekpunt bij de onder
handelingen in Brussel moet maken, maar een periode van vier jaar is 
niet aanvaardbaar.Verder zal men grote behoedzaamheid moeten \ trach-
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ten ten aanzien van de voorwaarden, waaraan een en ander mout 
worden g-e bonden en ook goed op de taktische kant moeten letten, 

Minister Beven meent, dat de Fransen om intern-
politieke redenen van tevoren een regeling willen over din
gen, die niet gemakkelijk van tevoren te regelen zijn. Spre
ker gelooft, dat het niet nodig is om de Fransen geheel te
gemoet te komen. Het draait dan om de vragen, waarop men de 
Fransen tegemoet wil komen en op welk ogenblik. Het is moei
lijk hierover in de ministerraad een beslissing te nemen. 
Spreker geeft in overweging, dat de ministers Suurhoff, 
Zijlstra, Van de Kieft en hij (cq_.de ambtelijke vertegen
woordigers van deze ministers) bespreken hoe de tactiek 
zal zijn. 

De minister-president onderstreept nog eens, dat 
voor hem in deze kwestie het vastleggen van de 40-urenweek 
een onaanvaardbare zaak is. Met name voor de landbouw is dit 
ondraagbaar. In België en Frankrijk maakt men zich daarover 
geen zorg, daar blijven b.v. de arbeidslonen in de landbouw 
rustig achter bij de industrie, maar in ons land zit men 
; hans reeds met moeilijkheden in de landbouw. Wat de indus
trie betreft wijst spreker óp de moeilijke situatie in de 
textielindustrie; en juist hier liggen vooral de hogere kos
ten, die uit een gelijke beloning van mannen en vrouwen voort
vloeien. Deze gelijkheid zal men hierom niet moeten verwer
pen, maar men moet wel de moeilijkheden zien. Spreker verwacht 
wel een verdere daling van de arbeidstijd, b.v. over een pe
riode van vijftien jaar, maar meent, dat de regering zich 
op het ogenblik niet moet binden aan de 40-ureiiweek, Ook 
tactisch lijkt spreker zoiets te vroeg. 

Minister De Bruijn stelt de vraag of een uit
spraak van de regering over een concessie inzake verkorting 
van de werktijd niet in het binnenland consequenties in de 
naaste toekomst zal hebben, terwijl de regering deze ver
korting niet realiseerbaar acht in de eerste tien of twin
tig jaar. In de tweede plaats merkt spreker op, dat staats
secretaris Van Rhijn zich tot de s.e.r. heeft gewend met de 
vraag te adviseren over verkorting van de arbeidsweek. Men 
kan zich dan afvragen of door thans een positieve beslissing 
te nemen het adviserend werk van de s.e.r. niet wordt onder
graven. 

De minister-president is van mening, dat, in geval 
de raad bereid zou zijn tot een of enkele concessies, hier
over in elk geval een strenge geheimhouding bewaard moet wor
den. Dit geldt alleen voor toezeggingen in de toekomst. Spre
ker is van oordeel, dat een toezegging inzake de 40-urige ar
beidsweek bepaald niet kan de rgaan; het is dan beter een 
enquête naar de kosten in de verschillende landen te houden, 
waarbij zou kunnen blijken, dat in Nederland ook vele kosten 
bestaan. Minister Suurhoff zou het met het bezwaar van de 
minister-president eens zijn, als het ging om een periode 
van twee of vier jaar, maar als het gaat over een periode van 
12 of 15 jaar gelooft spreker, dat men hierop de zaak van 
de gemeenschappelijke markt niet moetüéf laten breken. Men 
zal dan kunnen stellen, dat men het doel in etappes zal be
reiken en kunnen binden aan de voortschrijding van de tot
standkoming van de gemeenschappelijke markt. De minister-
president is ervan overtuigd, dat men komt tot een geleide-
lijke verkorting van de arbeidstijd, maar hij durft het 
voor ons land niet aan thans te zeggen, dat in Nederland 
tot de 40-urige arbeidsweek zal worden overgegaan. Spreker 
zou ook liever een beslissing aan het nieuwe kabinet over
laten, maar de Nederlandse delegatie verwacht een instruc
tie hierover. 

«k. 
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Minister Beven gelooft, dat het het beste is aan 
de delegatie te zeggen, dat de regering een concessie aan 
de Franse eisen ten aanzien van de gelijke "beloning van 
mannen en vrouwen en de gelijkheid van de vakantieduur in de 
zes landen niet onmogelijk acht, maar dat ten aanzien van 
verkorting van de werkweek tot 40 uur nog niet een toezegging 
zou kunnen worden gedaan. 

De minister-president stelt voor te besluiten, dat 
Nederland bereid is als het verdrag inzake de gemeenschappe
lijke markt tot stand komt en in de mate van voortschrijding 
naar deze gemeenschappelijke markt tot harmonisatie over te 
gaan op de twee punten (gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen en gelijke vakantieduur). Als de ontwikkeling zo is 
dan zal men ook in Nederland wel tot een verkorting van de 
werkweek komen, al kan de regering thans nog niet zeggen 
in welke mate en in welk tempo, gezien de bezwaren o.a. in 
de landbouw en de dienstensector. De raad verklaart zich 
met deze conclusies akkoord. 

9. Ontwerp-miljoenennota 1957 (Brief van de minister van finan-
ciën dd.4 september 1956, nr.14381, met bijlagen) 

Minister Beyen heeft een opmerking los van het 
onderhavige concept. Spreker bekruipt een klimmende twijfel 
over de juistheid van de financiële en monetaire politiek 
van de Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank ziet in de eerste 
plaats te veel over het hoofd het verband tussen de geld
en de kapitaalmarkt. Men meent door het kraphouden van de 
geldmarkt geen invloed uit te oefenen op de kapitaalmarkt. 
In de tweede plaats begrijpt spreker niet, dat de Neder
landse Bank wel de beleggingen in het buitenland door de ban
ken toelaat, maar de hierdoor ontstane spanningen op de geld
markt niet compenseert. In de derde plaats vraagt spreker 
zich af, waarom de Nederlandse Bank leningen uit Duitsland 
van 7 a 8$ in Nederland toelaat, gezien het streven de rente 
in ons land laag te houden. Spreker begrijpt, dat het thans 
niet het moment is om dit nader uiteen te zetten, maar hij 
heeft toch zijn twijfel.willen uiten. De minister-president 
meent, dat dit zeker een zaak zou zijn om in de r.e.a. te 
bespreken. Minister Van de Kieft is het met dit laatste eens. 
Spreker wijst erop, dat in ons land de neiging bestaat de 
bestedingen te doen uitkomen boven de middelen. Als men nu 
ziet, dat de expansie van het krediet hierbij meewerkt, is 
het duidelijk, dat men hieraan een rem moet aanleggen. Ener
zijds is daarom het afbetalingssysteem beperkt, anderzijds 
heeft ook de Nederlandse Bank een poging gedaan de krediet
expansie te beperken. Dergelijke remmen hebben echter ook 
hun tegenzijde. Minister Beyen ontkent niet, dat er span
ningen zijn, maar meent, dat er door technische fouten 
onnodige spanningen zijn. 

Minister Zijlstra acht het argument op blz.3-7 
derde alinea van de miljoenennota, dat de prijssubsidies 
tot stijging van de bestedingen leiden en daardoor niet 
prijsstabiliserend kunnen werken, voor bestrijding vatbaar; 
eenzelfde betoog zou men tegen het prijsstabilisatiebeleid 
kunnen houden, maar men kan dit niet los zien van de loon
politiek. Spreker stelt voor deze alinea te schrappen. 
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