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 Nota van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (Brussel, 5 Januari 1951)

Waarde Kameraden,

Het I.V.V.V. Sub-comité voor het Schuman-Plan is te Parijs op 4 januari 1951 bijeengekomen. Het heeft 
zich o.a. onledig gehouden met het vraagstuk van de I.V.V.V. candidaturen voor de Hoge Autoriteit voor het 
Schuman-Plan. Het is van mening, dat in deze vraag de nationale centra van de 6 aan het Schuman-Plan 
deelnemende landen alleen bevoegd zijn. Het Sub-comité is overtuigd, dat het aldus geheel en al naar de 
geest en de letter handelt van het rapport over het Schuman-Plan, door de Executieve van het I.V.V.V. 
aangenomen in zijn zitting van 9-11 november 1950 te Brussel.

Te uwer voorlichting volgt hier een overzicht van de stand van het vraagstuk op dit ogenblik:

1. Het A.B.V.V. stelt officieel de candidatuur van partijgenoot Paul de Groote, Belg (als bijlage zenden 
wij U een copie van de brief van het A.B.V.V. over deze candidatuur).

2. Tijdens de zitting van het Sub-comité heeft collega Bothereau (C.G.T. Force Ouvrière) de 
candidatuur van kameraad Gust de Muynck, adjunct secretaris-generaal van het I.V.V.V., voorgesteld. Het 
voorstel van Bothereau wordt gesteund door collega Gallion van het Luxemburgse Vakverbond.

3. Collega Vom Hoff verklaart, dat het Duitse Vakverbond, D.G.B., niet de minste bezwaren heeft 
tegen de candidatuur van De Muynck, maar voegt hieraan toe, dat, als deze candidatuur om de een of andere 
reden niet gehandhaafd wordt, het Duitse Vakverbond zich het recht voorbehoudt, een eigen candidaat voor 
te stellen.

4. Collega Oosterhuis verklaart zich over de voorgestelde candidaturen niet te kunnen uitspreken, 
zonder de gehele aangelegenheid vooraf met zijn executief comité besproken te hebben. Hij voegt hieraan 
toe, dat het niet uitgesloten is, dat van de zijde van het N.V.V. b.v. de candidatuur van Hein Vos voorgesteld 
wordt.

Daar de onderhandelingen over het Schuman-Plan in hun eindphase getreden zijn, is de kwestie van de 
I.V.V.V. candidatuur voor de Hoge Autoriteit vrij dringend geworden, temeer, daar het I.V.V.V. Sub-comité 
voor het Plan Schuman opnieuw een delegatie van de Internationale Confederatie van Christelijke 
Vakverenigingen moet ontmoeten, teneinde de I.V.V.V. candidaat daarna gemeenschappelijk door beide 
Internationales te doen voordragen.

Wij zijn dus zo vrij U te verzoeken in deze aangelegenheid stelling te nemen en ons uiterlijk 20 januari e.k. 
te laten weten:

1. Of een van beide tot nog toe voorgestelde candidaturen Uw voorkeur heeft en zo ja, welke.
2. Of U een eigen candidaat wenst voor te dragen en zo ja, wie dit zou zijn.

Met kameraadschappelijke groet,

Gust de Muynck
Adjunct Secretaris Generaal
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