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Notulen van de vergadering 
ehouden in de Treveszaal op Vrijdag 5 September 1952, 

des middags te 2 uur 

Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kernkamp, .Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf, 
Suurhoff, Witte en Zijlstra 

Secretaris J.Middelburg 

1. a. Notulen van de vergadering van 1 September 1952 

b_._ Notulen van de vergadering van 2 September 1952 

Ditpunt wordt aangehouden tot de volgende ver
gadering. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Kennismaking Ministers 

bruikeli jl 
De Minister-President deelt mede, dat het ge-
: is. dat nieuwe MTnTsters een bezoek brengen 

aan de aan de Voorzitters van de Eerste en 
de Raad van State en aan de Directeur 

Tweede Kamer, 
,Vice-President van de Raad van . 
van het Kabinet van de Koningin, 
"bij do beëdiging liesft geojarokon. Minister Donker merkt 
op, dat door een jurist van Justitie o>~k kaartjes naar de 
gezanten worden gebracht. Minister Staf deelt mede, dat 
bij Oorlog en Marine alleen nog maar de bezoeken aan de 
genoemde vier functionarissen worden gebracht. 

•̂ e Minister-President deelt voorts mede, dat 
het gebruikelijk" is, dat de dames van de Ministers een 
periodieke samenkomst hebben. 

2 b. Regeling vervanging Ministers 

De Minister-President verzoekt op te geven door 
wie men vervangen "zal worden bij afwezigheid (wegens ziekte, 
vacantie, verblijf in het buitenland). 

2 c. Titelaanduiding van Ministers 

De Minister-President brengt een ontwerp-besluit. 
in bespreking, waarin wordt bepaald, dat de Minister van 
Oorlog bij gelegenheden, waarbij hij gelijktijdig als Minis
ter van Oorlog en Minister van Marine optreedt, de titel 
zal voeren van Minister van Defensie. Voorts zal de Minister 
zonder Portefeuille Luns, als hij in het buitenland optreedt 
als Minister, de titel voeren van Minister van Buitenlandse 
Zaken. De Raad verklaart zich na een korte bespreking actoord. 
met dit ontwerp-besluit. 

Minister Staf verzoekt brieven geridt aan de Minis
ter van Oorlog en aan de Minister van Marine in het vervolg 
te adresseren aan de Minister van Defensie5 op dergelijke 
brieven zal dan eveneens één antwoord worden gegeven. 
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op zo goede gronden berusten, dat de Regering een zo posi
tief antwoord er op kan baseren als Minister Staf voorstelt. 
Minister Staf antwoordt, dat de geruchten naar aanleiding 
waarvan Rommë' inlichtingen vraagt, tegengesproken kunnen 
worden; de plannen van de NATO (ook van Generaal Juin) 
bevatten de integrale verdediging van Nederland. 

r? - j**dL±. Ministersconferentie op 9 en 10 September 1952 te Luxemburg 
^^e. ̂ -^*^F~ '(Vrief" van de Minister van Buitenlandse Zaken dd. 29 Augus- • 
^ ^ 4 ^ . t u s 1952, nr 5466 GS) 

Minister Beyen merkt op, dat de onderhavige nota 
.s opgesteld alvorens hij als Minister optrad, zodat hij 

, zich" voor de inhoud er van niet verantwoordelijk acht. 
/WCtA"^ **** Spreker is er ook niet van overtuigd, dat het juist is een 

j@ //t . ry afwijzend standpunt tegenover het Italiaanse denkbeeld in 
te nemen. De Minister heeft weliswaar in de financiële wereld 
gezien hoe een te groot enthousiasme en een te vroege op
richting van instituten vaak meer kwaad dan goed kan doen, 
doch hij acht het niet juist, dat de Nederlandse Regering 
a priori een afwijzend standpunt tegenover de gedachte van 
Italië inneemt. Wel zal men er voor moeten waken, dat de 
politieke integratie niet wordt gebruikt om de landen af 
te leiden van de op gang zijnde functionele integratie. 

Minister Staf is bevreesd, dat men door aanvaar
ding van het Italiaanse voorstel een verkeerde richting in
slaat, vooral gezien de omstandigheid, dat men de weg van 
artikel 38 van het EDG—verdrag wil volgen. Spreker is er wel 
voor, dat Nederlanders aan de bedoelde besprekingen deelnemen, 
doch men zal principieel de verbinding met artikel 38 van 
het EDG—verdrag moeten afwijzen. Voorts zal men met de voor
stellen inzake politieke integratie alleen accoord moeten 
gaan als de integratie zich in den brede ontwikkelt. 

Minister Van de Kieft voelt de bezwaren met 
betrekking tot artikel"38"niet zo sterk. De samenstelling 
van een EDG-parlement en die van een KSG-parlement zullen 
niet zo veel verschil vertonen; op de voorgestelde wijze 
zal men dan vertraging kunnen voorkomen. 

Minister Mansholt kan zich de formele bezwaren 
tegen gebruikaaking van artikel 38 wel denken, doch acht deze 
niet belangrijk,; men zal hieraan in Luxemburg niet te veel 
aandacht moeten besteden. Belangrijker is, dat van Nederland
se zijde wordt 'gezegd, dat men dan ook op economisch terrein 
verder zal moeten gaan. De Nederlandse Minister zal daarom 
in Luxemburg de andere Ministers onder druk moeten zetten 
met betrekking tot de voortzetting van de voorbereidingen 
voor de Europese landbouwintegratie, waarbij er op kan worden 
gewezen, dat binnenkort een conferentie in Parijs zal worden 
gehouden en dat wij hiervan resultaten verwachten. 

Minister Be el wijst op twee gevaren van aanvaar
ding van het Italiaanse voorstel. In de eerste plaats bestaat 
het gevaar, dat als eenmaal een vorm van politieke inte
gratie is tot stand gebracht de economische integratie op 
de achtergrond wordt gedrongen. In de tweede plaats is een 
parlement minder geschikt voor de bedoelde werkzaamheden, 
spreker ziet daarom ook de noodzaak, dat deze zaken weer 
terugkeren in het vlak van de Regeringen. 

De Minister-President heeft zeer grote bezwaren 
tegen het Italiaanse voorstëï. Artikel 38 in het EDG-ver-
drag is op zich zelf reeds vreemd, doch men heeft zich in
dertijd bij opneming van dit artikel neergelegd, waarbij 
uitdrukkelijk is gezegd, dat dit artikel na de ratificatie 
van het gehele EDG-verdrag in werking zou treden, zodat de 
landen dan tijd zouden hebben om dit voor te bereiden. 
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Nadat dit was afgesproken, zegt men thans, dat dit te lang 
duurt, zodat een andere weg wordt voorgesteld.. Aanvaarding 
van het Italiaanse voorstel zal betekenen, dat men ons de 
tijd van voorbereiding, ook door een in te stellen Staats
commissie, wil ontnemen. Wat het opdragen van een dergelijke 
zaak aan een assemblee betreft, herinnert spreker aan de 
aanvaarding door de Assemblee van de Raad van Europa van een 
voorstel van Churchill voor de vorming van een Europees 
leger, waarna Churchill in Engeland terug zich daaraan in 
het geheel niet meer gebonden achtte. Bovendien is het stel
len van een termijn van zes maanden voor een assemblee ir
reëel. Voor het scheppen van een "lege vorm" heeft men slechts 
enkele weken nodig, doch voor de voorbereiding van een vorm, 
die werkelijk zakelijke betekenis heeft, is een halfjaar veel 
te kort. Bij het geven van een opdracht aan een assemblee 
zal men moeten stellen, dat wordt nagegaan welke zakelijke 
punten men denkbaar acht voor een dergelijke federatie. 
Zo zal men moeten bepalen, dat de assemblee zal kunnen nagaan 
of de landen in beginsel bereid zijn een gemeenschappelijke 
markt te scheppen, uiteraard met zekere waarborgen en over-
gaigsregelingen, zoals in het KSG-verdrag. Ook over de vorm van 
een federatie heeft spreker zorg, aangezien er een voortdu
rend drijven is (ca. van Italië) naar een/gekozen vorm/ Als 
men in het oog houdt, dat in landen als Italië en Frankrijk 
een belangrijk aantal stemmen op de communistische partij 
worden uitgebracht en bedenkt, dat bij een verkiezingsstrijd 
voor een dergelijk parlement het enige punt zal zijn hoe hoog 
de uitgaven voor defensie zullen zijn, is in dit stadium een 
gekozen parlement niet anders te zien dan een onpractische 
vorm van democratie. Bovendien zit hier achter het streven 
om de KSG en de EDG er binnen te brengen, waarmede men 
van de zeggenschap van het Ministerscomité' af wil komen. 
Gezien het deel, dat de militaire uitgaven van de totale 
staatsbegroting uitmaken, acht spreker dit voorshands niet 
aanvaardbaar. Als een federaal lichaam ook over het mili
taire budget wil beslissen, is dat alleen aanvaardbaar als 
men ook internationaal de middelen hiervoor opbrengt door 
het federale lichaam bepaalde belastingen in alle betrokken 
landen te laten heffen. Er moet tijd zijn voor onze Rege
ring om deze zaken goed te omschrijven. Spreker waarschuwt 
er tegen zich te laten meetrekken uit vrees, dat Nederland 
het odium van een afwijzing van het Italiaanse voorstel zal 
krijgen. 

Minister Mansholt is het eens met een deel van 
de bedenkingen van de Minister-President, doch als Nederland 
in Luxemburg het standpunt inneemt, dat geen opdracht aan een 
assemblee moet worden gegeven in verband met het tijdgebrek 
voor de voorbereiding, dan vreest spreker een langdurig uit
stel, waardoor men ook op economisch gebied niet verder zal ' 
komen. Spreker verwacht, dat men de bezwaren tegen directe 
verkiezingen zelf wel zal zien en dan wel op getrapte ver
kiezingen zal komen. Verschillende landen willen gaarne een 
vorm van politieke integratie tot stand brengen en denken 
daarbij aan wat de Minister-President een "lege vorm" noemt. 
Deze landen zullen echter ook ten aanzien van de economische 
integratie iets moeten doen. Dit zal in de termijn van zes 
maanden blijken, o.a. met betrekking tot de landbouwintegra-
tie. De bedoelde landen zijn ten aanzien van de landbouw 
protectionistisch, doch zowel in Frankrijk als in Duitsland 
is intern een strijd om de prijzen van de landbouwproducten 
gaande, waarbij de tendentie waarneembaar is, dat de in
vloed van de naar protectie dringende landbouwkringen ver
mindert. 
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Minister 'Luns merkt op, dat voor hem nog een ar
gument zwaar weegt, nl dat een afwijzend standpunt van Neder
land tegenover het Italiaanse voorstel het voorwendsel aan 
Italië zal kunnen geven om het EDG-verdrag niet te ratifice
ren. 

De Minister-President vraagt niet om het Itali
aanse voorstel af "'t e wijzen, doch zou het standpunt willen 
innemen, dat een assemblee eerst over zes maanden bijeen 
zal komen. Aangezien in een assemblee bovendien niet even 
diepgaande discussies zullen plaatsvinden als bij onderhan
delingen op Regeringsniveau zal dan tijd beschikbaar zijn 
om vast te stellen welke vragen aan de assemblee zullen 
worden voorgelegd, Te weinig voorbereiding kan tot gevolg 
hebben, dat een prachtig gebouw door de assemblee wordt 
opgetrokken, waarna echter grote tegenstellingen kunnen 
ontstaan omdat de Regeringen dat gebouw niet willen betrek
ken. Hoewel spreker critisch tegenover het Italiaanse voor
stel staat, zou hij van Nederlandse zijde positieve voor
stellen willen geven, o.a. inzake de opstelling van een 
dergelijke vragenlijst voor de assemblee. 

Minister Beel verwacht, dat het Comité van Minis
ters een vragenlijst in een maand zal kunnen vaststellen. 
Intussen zal ook de economische integratie voortgang moeten 
vinden. De Minister-President acht hiervoor een termijn van 
tenminste drie~maanden nodig. Naar aanleiding van een vraag 
van Minister Kernkamp deelt spreker mede, dat hier te lande 
wel reeds een zekere ambtelijke voorbereiding heeft plaats 
gehad, doch dat ten gevolge van het demissionnaire karakter 
van het Kabinet weinig instructies aan de ambtelijke commis
sie zijn gegeven. Bovendien is voorbereid om evenals in 
België een Staatscommissie in te stellen. 

Conclusie 
De Raad besluit, dat bij de besprekingen in Luxem

burg van Nederlandse zijde niet zeer veel nadruk gelegd be
hoeft te worden op het bezwaar tegen koppeling aan aitLkel 
38 van het EDC-verdrag, doch dat zal worden bedongen, dat 
de Regeringen enige maanden tijd krijgen om een vragenlijst 
op te stellen, welke aan de te vormen assemblee zal worden 
voorgelegd, nadat deze door het Comité van Ministers is vast
gesteld. De assemblee zal, behalve de vraag hoe een parle
ment in een politieke federatie tot stand komt, ook moeten 
nagaan welke bevoegdheden deze zal hebben en met name of een 
emeenschappelijke markt met bepaalde overgangsregelingen 
zoals in de KSG-) tot stand zal worden gebracht. 

Cob'rdinatie van het nationale Regeringsbeleid met betrekking 
tot de Europese gemeenschap voor Kolen en Staal TSrief van 
de Minisier van Economische Zak'en dd. XITTC^üsïus 1952, nr 
33. 134-, met bijlage REA nr 593) 

Minist-er Beven stelt voor, dat over deze coör
dinatie nog nader overleg tussen de betrokken Ministers zal 
worden gepleegd. 

Minister Alge ra merkt op, dat aan de KSG- een be
langrijk vervoersaspect zit', zodat hij ook gaarne aan dit 
overleg zal deelnemen. Minister Maasholt acht het van be
lang eerst te weten hoe organen, zoals de BEB, zullen worderaj 
spreker geeft in overweging het onderhavige punt tegelijk 
te bespreken met het onderling overleg over de aanvulling 
van de BEB e.d. De Raad verklaart zich hiermede accoord. 

Minister Donker stelt de vraag of het niet juist 
is aan het interdepartementaal overleg met betrekking tot 


