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Conferentie van de werknemersorganisaties van mijn
werkers en metaalbewerkers van de 6 landen die deel 
uitmaken van de kolen- en staalgemeenschap, gehouden 
op 16 en 17 Juli 1952 te Parijs. 

Deze conferentie was bijeengeroepen door de Belgische lvi:etaalbewerkers -
bond en vindt zijn oorzaak in een door deze bond op een buitengewoon congres 
aangenomen resolutie. 

Deze resolutie bracht de in dit congres bestaande wens tot uiting om de 
banden tussen de 12 mijnwerkers- en metaalbewerkersbonden uit de 6 in de 
kolen- en staalgemeenschap verenigde landen strakker aan te halen. 

De vergadering van het Centraal Comité van de I.M.B" in April 1952 te 
Ouchy gehouden, gaf de zes metaalbewerkersbonden de vrijheid de daarvoor 
nodige maatregelen te nemen. 

Nadat een bijeenkomst van 6 metaalbewerkersbonden, gehouden tijdens 
de zitting van de industriële commissie voor de ijzer- en staalindustrie, wegens 
afwezigheid van de Belgen mislukte, kon gezegd worden dat in de bijeenkomst 
te Parijs de eerste stappen op de weg naar de coördinatie zijn gezet. 

De volgende personen waren aanwezig: 

Int. Metaalbewerkersbond 

Int, Mijnwerkersbond 

België: Centrale des Metallurgistes 

Frankrijk: F'.O. de la Métallurgie 

F .O. des Mineurs 

Holland: Algemene Nederlandse 
Metaal Bedrijfsbond 

Duitsland: I.G.Metall 

I.G.Bergbau 

D.G.B. 

Italië: U,I,L,M. 

F .I.M. 

Luxemburg: Fédération Nationale 
des Ouvriers 

Conrad Ilg 

Nicolas Dethier 
Sir William Lawther 
Edwards 

Arthur Gailly 
Raymond La tin 
Lambion 
André Renard 
Michel van Meerbeeck 

Jef Delarue 

Georges Delamarre 
Bouché André 
Bourbonneux Paul 
Schwob René 

Augard André 
Jean Edouard 

C, W .v. Wingerden 
I.Baart 

Freitag Walter 
Straeter Heinrich 
Rautenberg August 

Dr. Grosse 

Preuss Albert 

Chiari Arturo 
Perone Seconde 

Zanzic Luigi 

Krier Antoine 

Door de Centrale der Metaalbewerkers van België was een ontwerp-agenia 
opgesteld, in feite in de vorm van een aantal vraagpunten. Lang niet alle p~t=:ti 
van deze agenda zijn besproken. De meeste punten waren trouwens niet rijp vlJ'Or 
een bespreking, hetgeen wellicht duidelijk wordt als men weet dat één van die 
punten was: De mogelijkheid om internationale collectieve arbeidsovereenkomsten 

nf te sluiten. 
Het komt ons dan ook goed voor hier alleen aandacht te besteden aan die 

punten, die wel besproken zijn. 
Eén van die punten was: Wie wijst de vertegenwoordiger van de werknemers 

in het consultatief comité aan? 
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Krachtens artikel 18 van het Verdrag zal er namelijk een consultatief 

comité zijn, dat de Hoge Autoriteit van advies zal dienen. Dit comité zal uit 
minstens 30 en hoogstens 51 leden bestaan. Inmiddels staat vast, dat er 51 
leden zullen komen, Van deze 51 leden zullen er 17 worden aangewezen door 

de producenten, J.7 door de verbruikers en de handel en 17 door de werknemers. 
De Raad van Niinisters zal t.z.t. de organisaties aanwijzen, die n~pr e sen

tatief geacht zullen worden om de vertegenwoordigers van de werknemers aan 
te wijzen. 

Hoewel dat nog niet vaststaat, valt te verwachten dat het Int. Verbond van 
Vrije Vakverenigingen (I.V,V,V. ) en het Internationaal Christelijk Vakverbond 
{I.C,V,} deze representatieve organisaties zullen zijn. 

Omtrent de verdeling van het aantal zetels is tussen het I,V,V,V. en het 
I.C. V. reeds overleg geweest. :tv'ien is het eens geworden over: 12 voor het 
I. V, V, V. en 5 voor het I. C, V, 

W.ien w a s het er in deze bijeenkomst over eens, dat gestreefd moest wor

den naar het a anwijzen v a n deze twee internationale vakcentralen als de repre -
sentatieve organisaties, -

Zou men er naar streven ook de beide beroepssecretariaten van mijn-
en metaalbewerkers als representatief aangewezen te krijgen, dan zou dat wel 
licht de weg openen voor de eisen van anderen, Te denken valt hier aan de or 
ganisaties van het hogere kader, voornamelijk de Confédération des Cadres 

uit Frankrijk, die pogingen aanwendt om één of meer vertegenwoordigers in 

het consultatief comité opgenomen te krijgen, 
Uitgesproken is echter, dat de beide berocpssecretarbten het recht moe 

ten hebben een voordracht aan het I. V, V. V. te doen en wel voor de helft van de 
zetels, t,w, 6, Beideo beroepssecretariaten 3, 

De zes betrokken vakcentralen, w.o. dus het N.V. V., zouden dan een voor
dracht kunnen maken voor de overige 6 zetels, t.w. 1 per vakcentrale, Er is 
echter de nadruk op gelegd, dat deze vakccntralen een persoon moeten aanwij
zen die komt uit de kring van de mijnwerkers- en/of metaalbewerkersbonden. 

Aangezic.:m Nederland voor de 3 door de I.lVi.B, aan te wijzen zetels niet 
in aanmerking komt, zou Nederland alleen via de vakcentrale één plaa ts krij
gen, die dan, gezien de geringe invloed van onze mijnwerkersbond, uit de 

A,N.M,B. zou moeten komen. 
Waarschijnlijk is, dat via de I.C.V, nog één Nederlander in het consulta 

tief comité komt, hetgeen dan vermoedelijk een vertegenwoordiger van de mijn

werkers zal worden. 
Over de verdeling van de dri~ door beide beroepssecretariaten voor te 

dragen personen is nog lang geen eensgezindheid, De Duitsers vragen n.l. bij 

beide beroepssecretnriaten 2 van de 3 plaatsen, in totaal dus, met die voorge
dragen door de D,G.B,, 5 zetels van de 17, Dat zij er 2 van de 3 vragen, vloeit 
voort uit de omstandigheid dat zij een eenheidsorganisatie hebben en de andere 

landen (Frankrijk, België en Nederland). nog via de I,C.V, zetels toebedeeld 

krijgen, 
Een argument waarmede o.i. wel degelijk rekening moet worden gehouden, 

hoewel de Belgen en Frr.:i.nsen het standpunt innemen dat bij de verdeling van de 
12, het feit dat de I,C,V. nog 5 plaatsen te verdelen heeft geen rol mag spelen, 

Zouden de Duitse vrienden hun zin krijgen, dan wordt de verdeling als 

volgt: 

Du. Fr, België Lux, Ned. Italië 

Via Vakcentrnlen l. 1 1 1 1 1 

Via I.M.B. 2 1 of 1 

Via Int,Mijnw.Bond 2 l of 1 

Via I. C , V, 1 ) 2 1 1 

5 4 3 1 2 l 

Mocht de overgebleven plaats v.an de I.C. V, naar Luxemburg gaan, dan 
heeft alleen Italië één plaats, waartegen in deze bijeenkomst door de aanwezige 

Italianen hevig is geprotesteerd, 

1) Eén plnats nog niet bekenC.::, 
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Ten slotte is het nog de vraag of het I.V.V.V. het door deze bijeenkomst 
voorgestane systeem van voordracht aanvaardt. Daarover is na afloop van de 
conferentie met vertegenwoordigers van het LV. V. V. geconfereerd. Nadere 
mededelingen zullen wij daarover nog ontvangen. · 

Het tweede punt waarover uitvoerig is gediscussieerd, is de v:r.aag hoe 
het werk van de 12 organisaties kon worden gecoördineerd en de activiteit van 
de vertegenwoordigers van de werknemers in het consultatief comité een zo 
groot mogelijk effect zou krijgen. . 

Behalve K. Ilg waren alle vertegenwoordigers van de 6 landen van mening, 
dat niet gewacht kon worden met het nemen van maatregelen om tot een geza
menlijke krachtsinspanning te komen, 

Er zijn uiteraard allerlei meningen geuit over de vorm, waarin deze 
coördinatie moest plaatsvinden. De vormgeving is echter gedelegeerd aan André 
Renard en dr. F,Grosse, Zo snel mogelijk zal hun plan worden voorgelegd aan 
een conferentie die uit 15 man moet bestaan, t.w. éên vertegenwoordiger van 
ieder der 12 bonden, één vertegenwoordiger van de beide beroepssecretariaten 
en één van het I.V.V,V, 

Het plan van Renard houdt in: van deze 15 personen plus de eventuele le
den van het consultatieve comité het coördinerend orgaan te maken, Is er voor 

. de dagelijkse werkzaamheden en het onderhouden van contact met leden van het 
comité en de diensten van de H.A. een bureau nodig, dan dit bureau stellen on
der toez,icht van een Executieve uit bovengeno~md orgaan, bestaande uit zes 
leden, t,w, uit ieder knd één. 

Als bnsis voor de bespreking met het I.V.V,V. werd er ten slotte een reso
lutie aangenomen die als volgt luidt: 

Resolutie, 

Vertegenwoordigers van de organisaties der metaalbewerkers en mijn
werkers der zes landen zijn op 16 en 17 Juli 1952 in Parijs bijeengekomen om 
<l:e problemen te onderzoeken die rijzen bij de binnenkort in werking komende 
staal- en kolengemeenschap, 

De bijeenkomst heeft zich bezig gehouden met de verdeling van de zetels, 
die teevallen aan de vertegenwoordigers van de werknemers in het consultatieve 
comité, 

In overweging nemende, dat de bemoeiingen van het I.V. V.V. leiden tot 
een verdeling van de vertegenwoordigers der werknemers tussen de vakcentralen 
en de beroepssecretariaten, acht de bijeenkomst het noodzakelijk dat de candi
daten komen uit de kring van de organisaties van de mijnwerkers en metaalbe
werkers. 

De bijeenkomst, het noodzakelijk achtende dat er een nauwe coördinatie 
plaatsvindt in de activiteit van de werknemersorganisaties in de zes betrokken 
landen, heeft de nodige maatregelen getroffen om a.an de.ze coördinatie het 
grootst mogelijk~ effect te geven. 


