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' s Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
J IC/JSSJJ fc Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 

W>r' Kernkamp, Van de Kieft, Luns, -Mansholt, Staf, 
Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zij ls tra 

</. 
Tevens is aanwezig de Minister van Staat 
Mr E.N.van Kleffens ("bij punt l) 

Secretaris? J.Middelburg 

/ • '1 X 1, De Europese politieke integratie (Brief van de Minister 
^C£ CJ*€*/%é ^ \ van Buitenlandse Zaken dd. 7 October T952, nr 6178, met 

bijlagen en brief van Mr E.N.van Kleffens dd. 9 October 
1952, nr 6233; met bijlagen) 

Mr Van Kleffens merkt op, dat het dominerende 
J^i^Ci^-l ^~ element in de ontwikkeling van de laatste dagen is de spoed, 

die verschillende leden van de assemblee ad hoc "betrach
ten. Dit zullen de Regeringen als feit hebben te aanvaar
den. Het zal verstandig zijn te trachten dit snelle tempo 
bij te houden, Intussen is naar sprekers mening de vragen
lijst minder belangrijk dan de beantwoording van de vragen, 
die de assemblee ad hoc zal geven, zodat ook bijzondere 
aandacht ware te schenken aan het overleg met de Neder
landse leden in de assemblee. Voor dit overleg is de nota 
der adviescommissie ook van betekenis. 

De Minister-President is het er mede eens, dat de 
zaak zelf gewïchïïger TB dan dë* vragenlijst, doch de Re-

' geringen hebben thans in de eerste plaats de vragenlijst 
vast te stellen. Wat het overleg met de leden van de 
assemblee ad hoc betreft, informeert spreker wat dienaan
gaande met Mr Kortenhorst is afgesproken.- Minister Beyen 
antwoordt, dat hij wel een afspraak met Mr KortenhorsTTnad 
gemaakt, doch dat het tijdstip van deze bespreking nog 
niet definitief kon worden vastgesteld. Voorts deelt spre
ker mede, dat bij enkele andere Regeringen bezwaar bestaat 
,tegen vaststelling van een vragenlijst op Maandag in Parijs 
ter gelegenheid van eb vergadering van de OEEC, o.a. met het 
argument, dat niet dezelfde Minister voor de ÓEEG als voor 
de Europese integratie wordt afgevaardigd. 

Mr Van Kleffens deelt mede, dat hij in Brussel 
is geweest en o.a. een bespreking heeft gehad met de voor
zitter van de Staatscommissie' inzake de Europese integratie. 
Daarbij bleek, dat deze commissie nog niet ver is gekomen 
en een principieel punt als de vraag van het inbrengen 

/ van de Congo was nog niet onder ogen gezien. Voorts heeft 
spreker een lang- gesprek gehad met Spaak, die hij uit de 

/Londense tijd kent. Spaak was van oordeel, dat men deze 
gelegenheid niet voorbij moet laten gaan om ten aanzien 
van de economische integratie een eind verder te komen. 
Het zal dan volgens hem van belang zijn zo concreet moge
lijk, doch zonder details, deze zaak te stellen. Daarbij 
zal men geen namen moeten noemen, zoals het plan-Stikker 
e.d., doch de grootste gemene deler van de verschillende 
plannen en gedachten kort moeten samenvatten. Spreker heeft 
na overleg met de Ministers Beven en Luns aan de deskundigen 
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Op Buitenlandse Zaken gevraagd een dergelijke tekst van 
ongeveer een bladzijde getypt te ontwerpen. Op het Bel
gische Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft spreker 
toorts een onderhoud gehad met de Directeur Politieke 
Zaken en de Belgische vertegenwoordiger naar de besprekin
gen in Bonn. Op de vraag van Mr Van Eleffens of hi3 voor 
de economische integratie voelde, antwoordde de eerstge
noemde bevestigend, waarbij hij opmerkte, dat de kans 
hiervoor op het ogenblik groter zal blijken te zijn dan 
na de Duitse verkiezingen, terwijl hij zich over de hou
ding van Frankrijk minder ongerust maakte dan spreker. 
Diens oordeel was, dat "Frankrijk Benelux nodig heeft". 
Het is spreker gebleken, dat Mr Riphagen m Parijs een
zelfde indruk heeft gekregen.' 

Wat de besprekingen in Bonn betreft merkt spre
ker op, dat er tens verschillende ontwerpen zijn, een 
Duits en een Frans, alsmede een ontwerp van een Italiaanse 
professor. Bij de Belgen bestaat de neiging om als uit
gangspunt te nemen het ontwerp-program, dat is uitgewerkt 
doorde werkgroep van de grondwetscommissie van de assem
blee'' ad hoc-j en dat op 8 October in Brussel is vastgesteld. 
Dit ontwerp-programma lijkt spreker niet onbruikbaar| de 
meeste van de Nederlandse vragen komen hierin voor. Het 
heeft het voordeel, dat het afkomstig is uit het milieu van 
de assemblee ad hoc. De vraag is dus thans of de Raad van 
oordeel is, dat in Bonn ook de Nederlandse vragenlijst 
moet worden ingediend, waarin alle vragen zijn opgenomen, 
die men daarin wenst, dan wel of het ontwerp-program van 
Brussel tot uitgangspunt zal worden genomen, waarbij dan 
moeite kan worden gedaan nog vragen.van Nederlandse zijde 
er bij op te nemen. 

De Raad neemt vervolgens kennis van het ontwerp-
program van de werkgroep in Brussel, dat ter vergadering 
is rondgedeeld, alvorens de discussie voort te zetten. 

Minister Kernkamp is van oordeel, dat m de in
leidende nota juist is weergegeven, wat het wezen van het 
federalisme is. In hoofdstuk III van de vragenlijst wordt 
in overeenstemming hiermede een vraag gesteld over de be-r 
voegdheden, die niet aan de politieke gemeenschap worden 
gedelegeerd. Spreker acht het wenselijk, dat een dergelijke 
vraag ook in een nieuwe vragenlijst wordt opgenomen. 

•̂ e Minister-President is van oordeel, dat aan 
de oorspronkelijke vragenlijst van de adviescommissie nog 
een viertal punten moet worden toegevoegd. Een eerste vraag 
heeft betrekking op de vorming van een douaneunie om tot 
een marché unique te komen. Voorts de vraag of de Europese 
Gemeenschap eigen belastingen zal kunnen heffen, en of dan 
ook de inning supra-nationaal zal kunnen geschieden. 
In de derde plaats ware een vraag te stellen naar de verbin
ding tussen de G-emeenschap en de overzeese gebiedsdelen van 
de toetredende Staten, terwijl tenslotte ook nog moet worden 
gevraagd naar de mogelijkheid van uittreden c.q. uitstoten 
uit de gemeenschap. Aan de laatste .twee kwesties wordt in 
het ontwerp-program van Biussel reeds aandacht geschonken, 
zodat alleen de twee eerste punten overblijven. Daarnaast 
rijst thans het punt van de directe verkiezingen. Spreker 
is van_oordeel, dat deze kwestie in de Duitse vragenlijst 
beter is gesteld dan in het ontwerp-program van de werkgroep 
m Brussel; een assemblee, die door de parlementen is aan
gewezen, zal men niet als ondemocratisch moeten zien. 
bpreker kan niet genoeg waarschuwen tegen directe verkie
zingen, welke met de defensie als enig of belangrijkste 
onderwerp de totalitaire partijen een bijzondere agitatie -
gelegenheid zal bieden. Via Frankrijk en Itali" zou in elk 
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geval een groot aantal communisten aeel gaan uitmaken van 
de vertegenwoordiging, waarnaast fascistische tenaenzen 
zich zullen doen gevoelen. En dat juist in een Kamer, die 
allereerst de defensie zal hebben te behandelen. 

Minister Beel mist in het ontwerp-program van de 
werkgroep in Brussel een overgangsregeling; hiervoor zal 
men voorschriften moeten opnemen. 

Minister Zijlstra is van ooraeel, dat vragen 
inzake een douaneunie en de fiscale politiek belangrijk 
zijn, doch dat een douaneunie zonder velerlei complementai-
j?e maatregelen niet kan werken. Daarom zal men, daarnaast 
een aantal punten van de bevoegdheden op economisch ge
bied moeten noemen, zoals vrijheid van handelsverkeer, 
betalingsverkeer en kapitaalverkeer .*, harmonisatie van de 
loonpolitiek, alsmede een aantal punten van de economische 
en sociale politiek, in het bijzonder ten.aanzien van de 
prijspolitiek( het tegengaan van uitwassen, zoals door on
ze kartelpoliciek wordt beoogd-en het leggen van een bodem 
bij de prijsvorming op labiele markten), de fiscale politiek 
en de sociale politiek (sociale zekerheid en Europese 
we'rkgelegenheidspolitiek). Ten aanzien van deze punten is 
een zodanige harmonisatie noodzakelijk, dat de samenwer
king hierop niet zal stranden. Minister Mansholt is van oor
deel, dat de Regering door de beïnvloeding van dë" gemeen
schappelijke vragenlijst steun zal moeten verlenen aan 
de Nederlandse leden van de assemblee ad hoc. Van indiening 
van de vragenlijst der adviescommissie vreest spreker echter, 
dat men zich zal verpen op de vragen, die gesteld worden 
voor het geval de assemblee bevestigend antwoordt op de 
vraag of de Europese politieke gemeenschap alleen bevoegd
heden zal krijgen, die de KSG- en de EDG- zullen hebben, ter
wijl de punten, welke betrekking heoben op de ontkennende 
beantwoording van deze vraag, dan buiten beschouwing wor
den gelaten. Spreker acht het wenselijk, dat de laatstbe
doelde punten, uitgewerkt in de zin zoals Minister Zijlstra 
heeft voorgesteld, worden toegevoegd aan het ontwerp-pro
gram van de werkgroep in Brussel. 

Minister Staf merkt op, dat in de oorspronkelijke 
stukken herhaaldelijk_gesproken werd over de .coördinatie 
van de defensiepolitiek, mede in verband met het buiten
landse beleid; ook uit dat oogpunt zou een integratie van 
de economische politiek noodzakelijk zijn. In het stuk 
van Italiaanse kant wordt een eind gegaan in de richting 
zoals Minister Zijlstra voorstelt. De Minister-President 
is eveneens van oordeel, dat in de vragenlijst van Italï-
aanse kant aantrekkelijke punten voorkomen. 

Minister Beven is van oordeel, dat, nu in Parijs 
de vragenlijst niet door de Ministers der zes landen zal 
worden vastgesteld, de vragenlijst, welke de experts in 
Bonn ontwerpen, aan de assemblee ad hoc moet worden toe
gezonden met de mededeling, dat het hier een stuk betreft | 
om voorlopig mee te werken. De Minister-President is het 
met deze procedure eens; men zal de experts m Bonn moeten 
machtigen de vragenlijst vast te stellen, anders verlies* 
deze zijn betekenis, waarbij het voorbehoud mc-«t worden ge
maakt voor elke Regering, dat zij bepaa.de aanvullende, vra
gen ter kennis van de assemblee ad hoc kan brengen. Minister 
Beyen zou van de omstandigheid, dat een aantal Ministers 
xn Parijs aanwezig is,gebruik willen maken, om te bespreken 
welke de positie van de Raad van Ministers zal zijn tegen
over de assemblee ad hoc, waarbij dan ter sprake moet 
komen de uitwerking van de clausule in aè resolutie van 
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Luxemburg omtrent deze verhouding. Voorgesteld is om van 
Nederlandse zijde het initiatief te nemen langs diplomatieke 
weg het karakter van de in Luxemburg bedoelde samenwerking 
vast te leggen. Spreker wijst er voorts op, dat de integra
tie noodzakelijkerwijs een lang proces zal zijn. Hij is 
het eens met Minister Zijlstra, dat het totstandkomen van 
een marché unique onvoldoende is, doch hij waarschuwt er tegen 
de economische punten te veel op de voorgrond te brengen. 

Minister Luns is van oordeel, dat de Ministers 
Mansholt en Zijlstra gelijk hebben, dat de politieke en 
economische integratie samen zal moeten lopen. Het gevaar 
is echter, dat men voor de keuze komt te staan van alles 
of niets| men zal daarom'het probleem niet tot de uiterste 
consequenties moeten stellen. 

Mr Van Kleffens is van oordeel, dat men in de 
assemblee ad hoc"~~b~ëTangrrjke weerstand zal ontmoeten als 
veel punten inzake de economische integratie in de vragen
lijst worden opgenomen. De hoofdzaken staan in het ont-
werp-program van de werkgroep in Brussel ( blz 3 bovenaan); 
een detaillering hiervan kan tot gevolg hebben, dat de 
andere leden van de assemblee ad hoc zich instellen op een 
tegenoffensief.^ waardoor de Nederlandse leden in een moei
lijke positie kunnen komen. Spreker zou het toejuichen als 
de Ministers Zijlstra en Mansholt hun gedachten op schrift 
zouden stellen, niet voor de vragenlijst, doch voor de be
sprekingen met de Commissie voor Buitenlandse Zaken. Het 
lijkt hem niet nodig, dat Mr Riphagen de Nederlandse vragen
lijst in Bonn ter tafel brengt. 

Minister Zijlstra merkt op, dat men de vraag kan 
stellen als men een politiek orgaan gaat creëren of dan ook 
naar de economische integratie zal worden gekeken. Voor ons 
is de vraagstelling echter anders: omdat Nederland de econo
mische integratie nodig heeft,is de Regering in beginsel be
reid aan een politieke integratie mee te werken. Het gaat 
hierbij dus niet alleen over een towestie van tactiek. Voorts is" 
spreker van oordeel, dat het noemen van een douaneunie niet 
voldoende is. Minister Suurhoff is Van mening, dat men bij de 
tactiek een keuze heeft tussen twee wegen. Men kan meespelen ï 
tot het einde toe en dan beslissen of men zal meedoen, maar 
ook kan men van tsoren laten weten, dat voor Nederland politie
ke integratie zonder economische integra't-ió onaanvaardbaar is. 

De Minister-President merkt in dit verband op, 
dat van Franse zijde een pogThg wordt gedaan af te komen 
van wat bij de EDG- voor de kleine landen een garantie is. 
De grote mogendheden weten altijd een modus te vinden om een 
te grote last te ontlopen. Als echter het vetorecht voor de 
kleine landen verloren gaat, zal men over deze heenlopen. 
Indien de politieke gemeenschap alleen de bevoegdheden van de 
KSG- en de EDG- zou krijgen, is spreker niet bereid hieraan mee 
te werken. Men zal dan duidelijk moeten zeggen, dat Nederland 
net niet zal aanvaarden als ons hiermede bedoelde garanties 
ontvallen. Spreker acht het noemen van een douaneunie wense
lijk, ook omdat dit een eenvoudig begrip is, dat tot de ver
beelding van de mensen spreekt; het is duidelijk, dat hier
uit allerlei andere punten voortvloeien. 

Minister Beven antwoordt aan Minister Suurhoff 
dat in de andere landen voldoende duidelijk is, hoe het 
Nederlandse standpunt is. 

Minister Beel acht het wenselijk, dat nog bijzon
dere aandacht wordt geschonken aan het voortdurend overleg 
tussen de Nederlandse leden van de assemblee ad hoc en de 
Regering. 

De Minister-President merkt op, dat deze leden het 
vraagstuk ook zeer moeilijk vinden. Spreker stelt voor, dat met 
de Commissie voor Buitenlandse Zaken ook deze kwestie zal worden 
besproken. Wat het toezenden van stukken aan de Kamerleden be
treft, acht spreker het in beginsel bezwaarlijk om adviezen, die 
aan de Regering zijn uitgebracht, ook aan de Kamer door te 
zenden. -5-
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De Minister-President stelt de volgende eonclu-s-
sies voors 

1°, De ontwerp-vragenlijst van de Commissie-Van ELeffens 
behoeft door Mr Riphagen in Bonn niet te worden inge
diend, doch. deze is te beschouwen als een leidraad -
voor onze deskundige* 

2°. Accoord kan worden gegaan met de inhoud van een gemeen
schappelijke vragenlijst, welke overeenstemt met het 
ontwerp-program van de werkcommissie uit de assemblee 
ad hocj dat op 8 Ootober in Brussel is opgesteld, met 
dien verstande? 

a. dat als prealable vraag moet worden opgenomen (wat 
ook in het Duitse ontwerp-vragenlijst voorkomt) of 
er rechtstreekse verkiezingen moeten worden gehou
den; verkiezing door de Parlementen is eveneens een 

' democratische vorm; 

b. dat, zo enigszins mogelijk, op blz.1 van het ontwerp
programma van Brussel aan punt 2 sub II achter de 
alinea, welke begint "Considérant de la résolution..." 
wordt toegevoegd van de in het ontwerp-vragenlijst 
van.de Commissie-Van-Kleffens blz.2 de alinea's 2, 
3 en 4 inzake de noodzakelijkheid van de economische 
integratie, de maatregelen die ter verzekering van 
de economische en sociale integratie noodzakelijk 
zijn en de organen van de politieke autoriteit, die-
met bepaalde taken te dezen belast moeten worden; 

c. dat bij de vraag over de economische integratie wordt 
gesuggereerd ook onder het oog te zien of de Staten, 
die zich aaneensluiten, een "union douanibre" zullen 
vormen om te komen tot een !,marche' unique"; 

d. dat gevraagd wordt of do Europeso gemeenschap eigen 
belastingen zal kunnen heffen en zo ja welke on of 
dan ook do inning supra-nationaal zal geschieden; 

e. dat aan do Nederlandse vertegenwoordiger Mr Riphagen 
wordt opgedragen er naar te streven, dat ook aan
dacht wordt geschonken aan de noodzakelijke over
gangsmaatregelen, alsmede aan do ^orsto vraag in 
hoofdstuk III van het rapport van de Commissio-Van-
Kleffens,betreffende de problematiek inzake het 
blijven van de nict-godelegeerde bevoegdheden bij 
de afzonderlijke Staten; 

f. dat een voorbehouu wordt gemaakt voor h-t indienen 
door de individuele Ministers van Buitenlandse Zaken 
bij de assemblee ad hoc van eventuele vragen,welke 
niet in de geme^nschappclijke vragenlijst zijn over
genomen, 

3°. Langs diplomatieke weg zal worden gevraagd (als Adcnauer 
het niet doet, door Ncd-rland) of do andere vijf Rege
ringen er mede accoord gaan, dat het resultaat van de 
bespreking van de experts in Bonn aan de assombló*e ad 
hoc zal worden aangeboden. 

.4°, Van Nederlandse zijde zal h-t initiatief worden genomen 
om langs diplomatieke weg het karakter vast te leggen 
van de samenwerking tussen de assemblee ad hoc en de 
Raad van Ministers der zes landen, wolk- in do conclusio 
van de conferentie in Luxemburg is v-rïïiold;Minist~r 
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Beyen zal zich terstond mot een staande de vergadering 
aangenomen tekst tot Adenauer wenden mot verzoek hem aan 
de Ministers voor te stellen; weigert Adenauer,dan kan 
Minister Beyen hot zelf doen. 

5°.Met Mr Kortenhorst zal worden overlegd om een bespreking 
mot de Commissie van Buitenlandse Zaken over dit onder
werp te houden, waaraan de Minister-President, Minister 
Beyen resp.Minister Luns on Mr Van Kleffens zullen 
deolnomcn. 

Ministor Zijlstra zal - zo mogelijk in overleg 
met Minister Mansholt - een korte notitie opstellen, 
houdende een korte, maar duidelijke precisering van 
onze wensen op het gebied van economische integratie, 
zulks ton dienste van de Nederlandse leden der assemblee 

I ad hoc. ('Vrijheid van handelsverkeer, van betalingsver
keer en kapitaalverkeer, harmonisatie van de loonpoli
tiek en een aantal desidorata ten aanzien van de prijs
politiek on do fiscale on sociale politiek). 

6°.Na hot overleg met de Commissie zal in een persconferen
tie een uiteenzetting van deze zaken worden gogeven. 

De Baad verklaart zich hiermede accoord. 

2. Ingekomen stukken on mededelingen 

a. Reprosentatie 

1,°. Be Raad bespreekt in het kort de bezoeken van 
cTö" Oostenrijkse Bondskanselier Figl, Lord Ismay en Juin. 

2°. Ministor Van de Kioft heeft oen uitnodiging ont
vangen voor een concert in Brussel ter gelegenheid van het 
vijftigjarig jubileum van do Nodcrlands-Bolgische Kamer 
van Koophandel. Bij de bespreking blijkt, dat geen van de 
andere Ministers gelegenheid hooft dit concert bij te wo
nen. 

lU O^ê | ^ « Geheimhouding | ' 1 

fó&JuéLi 4W[.^*fc4> ^ D G Minister-President hooft gezien, dat in hot 
"proces teg^n de spion Krantz is gebleken, dat dozo inlich-

$£%:/ /C£t66/^±nj;on hooft gekregen van ambtenaren, welke hij.voor zijn 
* ** werk niet nodig had. Minister Bonkor zegt toe dit te zul— 

J, * Ion nagaan. 

3. Buitenlands bolcid 

a. Be Bonoiaxconferontic in Hot Zoute 

Bc Minister-President deelt mode, dat de geest 
>p de B ene luxe onf"c rent ie in Knocke, gezien ook de «roei-
lijkheden, waarin men in België verkeert., goed was. 

Van Belgische zijde is geen onredelijk sterke 
aandrang uitgeoefend om tot loonsverhoging in Nederland_ 
over te gaan. Gevraagd word do toezegging te doen, dat in 
ons lano de lonen zoudon wordon vrijgelaten, waarop on
zerzijds is geantw. ̂rd, dat dit in het Nederlandse systeem 
van overleg met werkgevers on arbeiders onmogelijk thans 
plotseling kon worden toegezegd. In h^t communiqué" wor'cn 
do bedrijfstakken opgesomd, waaromtrent is afgesproken, "!at 
werkgevers en arbeiders de moeilijkheden in België samen 
aalion onderzookon on zullen trachten in vrijwillige overeen
komsten eaa )plossin,g t- vinden. Blijkt lit niet te slagen, 
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