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No: F . 1232 
Van: Mr. C. L. W. F O C K 

Aan: de Mi ni s t er-Pr esident 

Ik moge Uw aandacht vragen voor bijgaande nota 
betreffende de sociale harmonisatie. Zoals U bekend is 
wordt het punt van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden 
bij de integratiebespreking in Brussel van Franse zijde 
als een van de meest belangrijke eisen gesteld. Wij hebben 
ons daar altijd even sterk te en verzet, daarbij het meest 
gesteund door de Duitsers. Dr.Van Dierendonck geeft in 
bijgaande nota een overzicht hoe deze za^k verlopen is. 
Hierover heb ik geen opmerkingen. Zijn voorstel echter 
om de (dreigende) impasse te doorbreken trekt mij weinig 
aan. 

Het is de vraag of men nu reeds met een derge
lijk compromisvoorstel uit de bus moet komen. Aangenomen 
dat het zou worden geaccepteerd, kan het niet meer worden 
gebruikt als argument bij latere strubbelingen op andere 
punten. Deze "onderhandelingstactiek" is altijd een moei
lijk punt en men kan er van mening over verschillen wan
neer een bepaald voorstel moet worden gedaan. Ik geef 
toe, dat na het reces van de bespreking»!n Brussel, Spaak 
reeds heeft aangekondigd te zullen proberen de impasse 
op dit punt te doorbreken. In zoverre zou er dus iets 
voor te zeggen zijn om een compromisvoorstel te doen. 

Wat het voorstel zelf betreft heeft Dr.Van 
Dierendonck getracht de ongetwijfeld nadelige gevolgen 
zoveel mogelijk te beperken door de in punt 9 genoemde 
voorwaarden a t/m d eraan te verbinden. De vra^g is 
slechts, of men zulke voorwaarden kan handhaven en zodanig 
kan vastleggen, dat zij in lengte der dagen zullen gelden. 
Ik geloof daar namelijk niets van. 
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De gevolgen van een ontwikkeling al3 in de 
no+a gesc.ietst kan ik niet beoordelen. Ik denkt niet, 
dat zij pessimistisch zijn opgesteld en het gevaar be
staat, dat zij later zouden blijken veel te optimistisch 
te zijn geweest. In lat geval worden de gevol~en voor 
Nederland oog veel ernstiger. Ik zou in elk geval .:ier 
du:; niet toe willen overgaan, totdat ten aanzien van de 
gevolgen een dieper onderzoek is gedaan. 

misvoorstel door Nederland op dit moment nog niet moet 
worden ingediend. Of wij er uiteindelijk toe zullen komen 
hangt in grote mate af van de te verwachten gevolgen, 
waarover ik - zoals boven gezegd - een dieper onderzoek 
noodzakelijk acht. Ik ben minder beducht dan Dr.Van Die-
rendonck omtrent de uitkomst van het te Brussel te hou
den cijfermatige onderzoek. Indien dat ongunstig zou zijn, 
zo kunnen wijaltijd nog overgaan tot het indienen van een 
dergelijk compromisvoorstel. In elk geval ben ik van me
ning, dat de delegatie ten aanzien van dit punt niet 
gemachtigd kan v/orden zonder dat de ministerraad hier
over een besluit heeft genomen. 

in de Coördinatiecommissie worden besproken en ik zou 
gaarne voor die datum deze kwestie nog met U willen be
spreken, opdat ik geheel op de hoogte zal zijn van het 
standpunt ^at U terzake inneemt. 

Resumerend ben ik van mening, dat dit compro-

Aanstaande maandag 3 september zal deze nota 

29 augustus 1956 
F /2 
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