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Notitie voor de Minister-President 

over 

harmonisatie van arbeidsvoorwaarden in K.3.G.landen 

De voorzitter van de H.A.van de K.S.G.zond U over bovenstaand 
onderwerp een brief (met afschrift aan de ministers Suurhoff en 

-e'WtSrrru"*f Zijlstra).De brief zou eigenlijk aan minister Zijlstra gericht 
moeten zijn, maar - aldus het vermoeden van de contactcommissie 

i^ > ft . u K. o.G. waarin ik u gisteren vertegenwoordigde - men heeft kenne-
jfcw ft4**JLSJ lijk Adenauer willen bereiken en niet jirhard! 

Indertijd heeft Nederland reeds tegen dit harmonisatie-streven 
zich verzet.Vooral nu de E.E.G.opkomt is niet duidelijk waarom 
dit onderwerp in K.S.G.verband moet worden aangepakt.De H.A. 
heelt toen echter verdere"bestudering" weten door te drukken. 
Voor die studie zou per regering een deskundige worden aangewezen. 

De H.A.heeft het begrip "studie" toen weer anders geïnterpre
teerd en is met werkgevers en werknemersgroepjes in gesprek ge
raakte Daarbij wil men nu een regeringsvertegenwoordiger hebben. 

Als ik het goed begrepen heb wil men eerst de arbeidsvoorwaar
den verzamelen - dan de verschillen registiereren en dan nagaan 
hoe die kunnen worden weggewerkt. 

De contactgroep K.S.G.stelt zich op het standpunt dat als de 
verschilpunten zijn vastgesteld een eerstkomende vraag is 6f 
men er wel naar moet streven die verschillen weg te werken.En 
daarbij is weer van belang van welk gezichtspunt men uitgaat. 
Bekijkt men het van technisch-economische zijde b.v.in verband 
met de kostprijs of louter vanuit sociale motieven?In het laatste 
geval zit men midden in de discussie of de K.S.G.wel uitbreiding 
moet vinden in de richting van een autonome sociale zorg.Is die 
sociale zorg niet per land afhankelijk van de ecomomische draag
kracht? 

Advies van de contactgroep: 
- wellicht wilt U ter beantwoording de brief van de H.A.aan 
minister Zijlstra ter beantwoording overgeven,tenzij U zelf het 

• antwoord wilt geven - in welk geval U minister Zijlstra een con
cept zoudt kunnen vragen. 

- het is wenselijk(om de zaak in het goede spoor te houden)dat 
wei iemand van 3oc.Zaken en Mijnwezen van Ec.Z.naar die besprekin
gen gaat voor de twee eerste punten van het programma.Nadat de 
verschillen zijn geregistreerd zou XKX&KX beslist moeten worden 
over verdere deelnemxing. 

Ik rapporteer U afzonderlijk over de bespreking ter herzie
ning van het K.S.G.verdrag. 
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