
ZEER GEHEIM J V 

MINISTERRAAD Ex.nr. ƒ£ /j 
Nr.1846 

Notulen van de vergadering, 
/g w gehouden op maandag 1 oktober 1956 in de trèveszaal, 
stt*, ÉLJLfll ' aangevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

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

Secretaris; J.Middelburg 

# 

* ( $ & » * 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Toelating van buitenlanders voor communistisch congres 
(zie notulen m.r. 24 september 1956, punt 2 f) 

Minister Van Oven merkt op, dat ten aanzien van 
de toelating van buitenlandse gasten voor het communistisch 
congres tenslotte een minder toeschietelijke houding is 
aangenomen dan men uit de notulen van de vorige vergade
ring zou kunnen concluderen. Minister Beyen deelt hierom-
' trent mede, dat hij heeft laten nagaan welke conditie 
was gesteld ten aanzien van de Russische vrouwen, die 
het communistisch vrouwencongres hebben bijgewoond. 
Daarop heeft hij aan het kamerlid Gortzak medegedeeld, 
dat deze vrouwen zich niet aan de voorwaarden gehouden 
hadden en dat om die reden ditmaal geen toestemming zou 
worden verleend. Voor de vice-minister-president van 
Hongarije is een visum aangevraagd, hetgeen ook gewei
gerd is. De mini ster-president acht het wel moeilijk om, 
als men diplomatieke betrekkingen heeft, aan een minis
ter een visum te weigeren. Minister Beyen zal opdracht 
geven alsnog aan deze bezoeker een visum te verlenen. 

2 b. De kwestie van de opening der staten-generaal na 
uitbreiding van de kamers 

De minister-president stelt de vraag aan de 
orde of de zitting van de staten-generaal opnieuw ge
sloten en geopend zal worden in verband met de uit
breiding van het aantal leden. Spreker meent, dat men 
dit formeel niet verplicht is, maar dat het wel wense
lijk kan zijn, vooral tegenover de nieuwe leden. 
Minister Van Oven deelt mede, dat dit punt op binnen
landse zaken nog in onderzoek is. 

2 c. Vervallen van kamerlidmaatschap van demissionaire 
ministers 

yi* 
De minister-president acht het duidelijk, dat 

fft er op 2 oktober nog geen nieuw kabinet met beëdigde 
ministers zal zijn. Het kamerlidmaatschap van die minis
ters, die tevens parlementslid zijn, zal dan vervallen. 
Spreker acht dit niet zo ernstig, aangezien bij de uit
breiding van de kamers degenen,' die bedankt hebben, op
nieuw benoemd kunnen worden. Hij stelt voor, dat de be
trokken ministers zelf zullen berichten, dat zij ophouden 
kamerlid te zijn. De raad besluit aldus. 
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10. Wijziging van uitvoeringsbesluiten van de wet buiten-
•ëwoon pensioen zeelieden - oorlogsslachtoffers 
(Ontwerp-besluit) 

De minister-president en de ministers Van Oven 

'f/ 
/fa. het onderhavige ontwerp-hesluit 

en Van Thiel hebhen redactionele opmerkingen omtrent 
/ff /yfly /f/ dit punt. De raad verklaart zich overigens akkoord met 
t-̂ t̂ y *̂ A //.. het onderhavige ontwerp-1 

11. Nota inzake de conferentie over de gemeenschappelijke 
markt en Euratom (Brief van de minister van buiten-
landse zaken en de mini^t^r van economische zaken 
dd. 25 september 1956, nr.132.898, met "bijlagen) 

Minister Beven wijst erop, dat de wens van de 
Pranse regering om voor Frankrijk een zeker uitzonderings-
regiem mogelijk te maken ons niet zo verbaasd heeft, aan
gezien hij indertijd reeds die mogelijkheid heeft ge
opperd. Een tweede punt is, dat men in Engeland belang
stelling begint te krijgen voor de gemeenschappelijke 
markt, nu men de indruk heeft, dat er werkelijk wat gaat 
gebeuren. Zoals men zich herinnert, heeft Engeland vorig 
jaar nog ernstige bezwaren gemaakt in de o.e.e.c. tegen 
de vorming van een gemeenschappelijke markt. Op een vraag 
van minister ZijIstra antwoordt spreker, dat men tot de 
conclusie is gekomen, dat de laatste notitie van Linthorst 
Homan over een nota van de voorzitter Spaak geen aan
leiding tot wijziging van <*e instructie geeft. 

Minister Staf is van oordeel, dat indien de 
landen het gebruik van atoomwapenen aanyaarden, deze dan 
ook ter beschikking van die landen moeten kunnen komen. 
Een moeilijkheid van de beperking tot het vreedzame ge
bruik is ook gelegen in het toepassen van atoomenergie 
als drijfkracht op schepen, waaronder oorlogsschepen. 
Spreker meent, dat deze kwestie in de nota te eenvoudig 
is gesteld, waar wordt gesproken over de afhankelijkheid 
van Amerika voor levering van grondstoffen. 

Minister Suurhoff is het niet helemaal duide
lijk welk standpunt de ministerraad over de sociale 
harmonisatie inneemt. Daarbij gaat het over, 
1Q. de gelijke beloning van mannen en vrouwen, 
20. gelijkheid van de (betaalde) vakantie, en 
3 . de werktijdverkorting. 

De vorige maal is in de ministerraad besloten, dat de 
Nederlandse delegatie niet afwijzend behoeft te staan 
ten aanzien van de eerste twee punten, maar dat de 
Nederlandse regering zich niet wil binden aan een ver-
Korting van de arbeidsweek tot 40 uur. De termijn van 
xwee gaar voor de invoering van de gelijke betaling 
p̂unt 1; is toen niet aanvaard en spreker kijkt tegen 

een zo korte termijn ook nog wel aan. Als het voorts 
niet gaat om een werktijdverkorting tot 40 uur, maar 
+m+ ̂ enigermate vreemde denkbeeld om over het 41ste 
tot het 48ste uur 25% extra te laten betalen, dan gaat 
net spreker te ver om op dit punt de zaak te laten af-
ll^t * ̂ tussen acht spreker het wel vreemd, dat de 
transen de anderen aan deze sociale harmonisatie willen 
S f „ n e n teselijk voor zichzelf vele uitzonderingen op 
e r e g e l s I° o r d e gemeenschappelijke markt verlangen. ' 

v a K v,ö. T, rf minister-president meent naar aanleiding " 
•wï Sfï Juitse verlangen om tussen de totstandkoming 
hSr. ^ a ? ° m e n d! gemeenschappelijke markt een sterke 
ï t ^ f r , ' a t EF' a t o m afzonderlijk misschien snel 
schaSïn-iv« k ^ e n komen> m a a r d a t voor de gemeenschappelijke markt meer tijd nodig zal zijn. Wat de 
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kwestie van het vreedzame gebruik van kernenergie be
treft meent spreker, dat als men in West-Europa des
noods atoomwapens wil gebruiken, er geen reden is 
uit te sluiten, dat men ze ook zelf kan produceren. 
Voor Nederland is dit nauwelijks van belang; voor 
Frankrijk mogelijk wel- Spreker neigt ertoe om dit 
dus mogelijk te doen zijn, tenzij bezwaren van Ameri
kaanse zijde zich hiertegen verzetten. Aanvankelijk 
bestond er bezwaar tegen het gebruikmaken van het hof 
en de assemblee van de k.s.g.; thans schijnt men omge
keerd te willen stellen, dat het hof en de assemblee 
van euratom tezijnertijd tevens voor de k.s.g. zullen 
gelden. Als men de bevoegdheden van euratom sterk 
beknot, zal men even goed tot een samenwerking op atoom
gebied in de o.e.e.c. kunnen komen. Aangaande de gemeen
schappelijke markt merkt spreker op, dat bij aanvaarding 
van alle Franse verlangens enigermate de toestand dreigt 
te ontstaan, dat Frankrijk wel in de gemeenschappelijke 
markt wil medespreken, maar niet zelf meedoet. Als de 
Fransen hun eigen invoerheffingen kunnen handhaven dan 
treden zij praktisch niet toe. Men zal op zijn minst 
moeten bepalen, dat Frankrijk in elk geval na een be
paalde periode wel meedoet. Voor de overgang naar een 
verder stadium zal men eventueel een besluit van de raad 
van ministers kunnen verlangen, maar dit mag niet be
tekenen, dat Frankrijk die overgang volkomen kan blok
keren. Spreker begrijpt niet hoe de Fransen, als zij 
voor zichzelf deze uitzondering vragen, dan van andere 
landen harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden kunnen 
verlangen. Gelijke beloning van mannen en vrouwen zal 
wel mogelijk zijn, maar spreker meent, dat dit niet in 
twee jaar kan. Verkorting van de arbeidsweek tot 40 uur 
behoort tot de minst urgente dingen; van Nederlandse 
zijde zal men dit niet mogen aanvaarden. De Fransen 
willen de lonen en salarissen in de zes landen gelijk
getrokken hebben, maar dit kan alleen als de regeringen 
de lonen vaststellen. Spreker acht dit ook een onmoge
lijke eis, omdat dan een verhoging van de lonen of 
andere arbeidsvoorwaarden in één land ook voor de andere 
vijf landen zou moeten gelden. 

Minister Zijlstra gelooft, dat men het poli
tieke element thans meer moet onderstrepen dan vroeger. 
Enerzijds is de politieke situatie van Frankrijk thans 
gunstiger dan vroeger, anderzijds is de bereidheid van 
Engeland om toe te treden groter dan ooit. Spreker acht 
het een ernstig verzuim als men deze gelegenheid zou 
missen. De Belgische theorie van de lege stoel voor 
Frankrijk is niet mogelijk, maar de zaak komt heel anders 
te staan als Engeland erbij betrokken wordt. Spreker is 
het ermede eens, dat het niet kan, dat enerzijds Frankrijk 
een uitzonderingspositie vraagt en anderzijds de andere 
vijf landen verplichtingen zouden moeten aangaan, die 
alleen zin hebben als Frankrijk in de gemeenschap is op
genomen. Het gaat er echter om hoever men de Franse 
regering tegemoet moet komen om het proces van inte
gratie in Frankrijk in gang te zetten. Spreker is van 
oordeel, dat de eis van unanimiteit voor het overgaan 
naar de verdere fase onaanvaardbaar is, terwijl 'een voor
waarde, dat de arbeidskosten tussen de landen gelijk 
zouden moeten worden gemaakt, niet mogelijk is, want men 
houdt dan geen rekening met het verschil in arbeidspro-
duktiviteit. In een werkelijke gemeenschappelijke markt 
groeien deze zaken, evenals in Benelux het geval is, 
naar elkaar toe. Op de verlenging van de Franse invoer-
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heffingen en exportpremies zal de gemeenschap invloed 
moeten hebben en handhaving hiervan ook alleen van 
tijdelijke aard mogen zijn. Voorts zal er over maat
regelen bij betalingsbalansmoeilijkheden wel zijn te 
spreken. Een uitstel van toetreding voor Frankrijk voor 
onbepaalde tijd (of bv.voor tien jaar) is in wezen een 
negatie van de gemeenschappelijke markt. Gelijktrekking 
van beloning voor mannen en vrouwen kan niet in twee 
jaar, maar wel in een langere periode. Wat de 40-uren-
week betreft merkt spreker op, dat in het stuk van Spaak 
weer de 40-uren als norm wordt . gesteld, maar Linthorst 
Homan zegt, dat dit een misverstand van Spaak is. Toch 
zal men hier voorzichtig mee moeten zijn. Spreker zal 
gaarne met minister Beyen nog onderling over deze kwestie -
spreken. Minister Beven acht de gedachte om voor de con
ferentie van St. Cloud nog over deze zaken te spreken 
tussen de betrokken ministers wel goed. Onzerzijds is de 
band tussen.Euratom en de gemeenschappelijke markt nooit 
heel strak gewenst. Spreker meent, dat op de besproken 
basis de delegatie naar de conferentie in St.Cloud zal 
kunnen handelen. 

Minister Mansholt heeft van de besprekingen 
in Brussel nog wel het geluid vernomen, dat men van de 
landbouw een speciaal geval wil maken. Dat zou echter 
betekenen, dat men een landbouwprotocol krijgt in het 
kader van de zes. Spreker zou het betreuren als men de 
landbouw uit het geheel van de gemeenschappelijke markt 
zou lichten. Hij stelt de vraag of minister Beyen hier
over nog iets in St.Cloud zal zeggen. Minister Beyen 
heeft niet gehoord, dat in Brussel deze gedachte bestaat, 
maar wel in Engeland. Minister Zijlstra is hier toch niet 
helemaal gerust op. Minister Mansholt is van oordeel, dat 
men bij de gemeenschappelijke markt de landbouw er niet 
geheel buiten moet houden, maar dat men de landbouw als 
onderdeel van het geheel moet bekijken. 

De minister-president merkt op naar aanleiding 
van het voorstel van Spaak om de opstelling der verdragen 
in een kleine commissie te doen plaats vinden, dat ook 
Nederland hierbij betrokken moet zijn. 

Minister Suurhoff is het nog niet duidelijk hoe 
het standpunt ten aanzien van de kwestie van de 40-uren 
week zal zijn. De minister-president merkt op, dat deze 
kwestie twee kanten heeft. Enerzijds zou het, als het 
alleen gaat om 25$ extra voor acht uren, zoals soms 
wordt gesteld, neerkomen op een loonsverhoging van 4%. 
Als men deze stelt naast alles wat reeds tot verhoging 
van de arbeidskosten heeft geleid en verder zal leiden, 
is deze kant niet te verwaarlozen, al is het geen heel 
hoog percentage. Anderzijds is deze vorm van betaling 
van 25% extra voor de uren boven 40 uur wel heel vreemd. 
Spreker heeft de indruk, dat Frankrijk toch eigenlijk be
doelt de 40-urenweek met vol 1oonjdaarboven" desnoods 8 uur met 
loon + 25%.Dit is zoker onaanvaardbaar.Als aan Frankrijk de mo
gelijkheid van een beroep op clauses de sauvegarde wordt gege
ven, zal Nederland zich niet moeten binden aan een dergelijke 
harmonisatievoorwaarde of zullen ook wij een beroep op een 
clause de sauvegarde moeten kunnen krijgen. Spreker herinnert 
eraan, dat reeds is gezegd, dat over deze kwesties nog eens 
overleg tussen betrokken ministers zal plaatsvinden. Minister 

8f /Si,]lstra acht het wenseli ik dit vraagstuk van de arbeidsduur 
nog afzonderlijk te bekijken; daarvoor zal men een aantal for
muleringen kunnen opstellen. 

De raad besluit, dat over deze kwestie nog overleg 
zal plaatsvinden voor de conferentie in St.Cloud en verklaart 
zich overigens akkoord met de strekking van de nota, zoals deze 
m de vergadering nader is besproken. 


