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Op 15 Juni a.s. vindt te Straatsburg een bijeenkomst plaats 
van sociale verzekeringsdeskundigen van de landen van de Raad 
van Europa. Op deze bijeenkomst zullen voorbereidende tech
nische besprekingen worden gevoerd om tussen de landen van 
de Raad van europa te geraken tot bilaterale verdragen in zak; 
do sociale zekerheid, zulks naar het voorbeeld van de desbe
treffende bilaterale verdragen, gesloten of in voorbereiding 
tussen do landen van het Vijfmogondhod.cnverdrag. 

Op verzoek van onze ambtgenoot van Buitenlandse Zaken zullen 
deskundigen van mijn, .Ministerie aan de bijeenkomst te Straats' 
burg deelnemen. Op deze bijeenkomst zullen alloen technische 
kwesties aan de orde komen. Eet te voeren overleg vóóronder-
stelt echter, dat 
beginsel bereid zijn m 
zekerheid te sluiten. 

de landen, welks daaraan deelnemen, in 
sikaar verdragen in zake do sociale 

In verband hiermede zal ik gaarne vernomen, of do Raad van 
Ministers zich er in beginsel modo kan verenigen, dat Neder
land, wanneer overigens geen technische bezwaren daaraan in 
do wog staan, mot de landen van de Raad van Europa, niet be
horende tot die van hot Vijfmogendhedenvordrag, verdragen in 
zake do sociale zekerheid sluit, uitgaande van de grondslagen 
van het op 7 Januari 1950 tussen Nederland on Frankrijk ge
sloten verdrag. 

In dit verband moge ik nog wijzen naar het besluit van do 
Ministerraad, waarbij werd vastgesteld, dat er geen bezwaren 
bestaan om mot Italië" besprekingen te voeren om te geraken* 
tot oen wodo rk e righoi ds .verdrag in zake sociali zoKorn id. 

>t het oog op de vereiste spoed moge ik U verzoeken deze 
aangelegenheid op de eerstvolgende vergadering van ü< 
van Ministors aan do orde te stellon. 

Raad 

Aan icdor van onze ambtgenoten dood ik rechtstreeks een exom' 
plaar van dit schrijven toekomen. 
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