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1. a. Notulen van de vergadering van 1 Juni 1953 

Redactiewij zigingen 

Op blz. 3, punt 2 k, 3de regel, wordt achter "schadever
goeding" "voor de herstelbare panden" tussengevoegd en op de 
4de regel achter "gevallen" ",waarin men aai de oproep gehoor 
heeft gegeven,...." 

Op blz. 5, 1ste regel, wordt "deelt mede, dat twee or-
ganisaties" vervangen door "stelt vast, dat blijkbaar de 
organisaties. . . " . 

Op blz.13 wordt de 5de conclusie aldus gelezen; 
3°. Centralisatie. De Raad staat op het standpunt, dat de 

zendtijd niet zo sterk als bij de radio opgesplitst moet 
worden tussen de omroepverenigingen, doch dat een meer 
gecentraliseerde vorm dan bij de radio moet worden geko
zen. 
In de 7de conclusie wordt op de 4de re, el "Binnenland

se Zaken toegevoegd. 
Op blz.14, achter 9 ? wordt de volgende conclusie toe

gevoegd; 
10 '.Uitbreiding zendernet. De Raad aanvaardt, dat het zen

dernet geleidelijk wordt uitgebreid door de bouw van re-
laiszenders. De plannen hiervoor zullen gereed gemaakt 
kunnen worden, doch er zullen geen bestellingen worden 
gedaan, voordat de Kamers de gelden or vooi hebben toe
gestaan. 

1 b. Notulen van de vergadering van 3 Juni 1953 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

1 c• Notulen van de vergadering van 26 Mei 1953 

Nagekomen redactiewijzigingen 

Op blz.11, punt 9, worden de 3de en 4de zin ("Het eer
ste overleg zeer lang sprake is") als volgt gelezens 
"Het eerste overleg ter zake heeft i.i 1950 op Cura9ao plaats
gehad ter vaststelling van het standpunt, dat Nederland zou 
innemen in Caracas, waar een delegatie met vertegenwoordigers 
van Nederland, Suriname en de Antillen de onderhandelingen 
van 1950 heeft gevoerd. Een van de punten, die in Caracas 
ter sprake zijn gekomen, is de kwestie van de borgstelling, 
waarover reeds zeer lang sprake is." 

Op blz.12 wordt het laatste wocaè van punt 9 "Vallen" 
gewijzigd in "rusten". 
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Samenstelling van en ins-' motie voor de Nederlandse Delega
tie naar de conferentie inzake de Europese integratie (BrieJ 
^an de Minister van Buitenlandse Zaken en van de Minister 
zonder Portefeuille dd. 4 Juni 1953, nr 4216, met 'bijladen) 

i Samenstelling delegatie 

Minister Beyen deelt mede, dat Van Starkenborgh zal 
optreden als waarnemend leider van de delegatie. Spreker 
stelt voor verder in de delegatie op te nemen Van der Beu
gel, Eschauzier, eventueel Ir Stuyt, ̂ ock, Linthorst Homan 
en vertegenwoordigers van Financiën en Binnenlandse Zaken. 

Minister Kernkamp merkt op, dat een van de vraagpunten 
is, of de overzeese gebieden bij de gemeenschap zullen wor
den betrokken? met het oog daarop zal het wenselijk zijn ook 
iemand van Overzeese Rijksdelen in de delegatie op te nemen. 
Minister Beyen antwoordt, dat onbekend is of dit punt wel 
ter sprake komt; indien dit wel het geval is, zal de zaak 
worden terugverwezen naar Den Haag, zodat het niet nodig is, 
dat iemand van Overzeese Rijksdelen meegaat. 

Minister Staf zou het wenselijk achten, nu ook over 
de EDG zal worden gesproken en de delegatie niet klein is, 
dat ook een vertegenwoordiger van Oorlog wordt opgenomen. 
De Minister-President stelt voor, dat voor het geval een com
missie wordt ingesteld inzake de inschakeling van de EDG en 
de K3G, een vertegenwoordiger van Oorlog hierbij wordt betrok
ken. Minister Beyen waarschuwt tegen het laten bijwonen van 
de besprekingen door vertegenwoordigers van alle departemen
ten, welke op enigerlei wijze betrokken zijn bij deze zaak. 
Een vertegenwoordiger van Oorlog zal men niet in de delega
tie moeten opnamen, doch eventueel afzonderlijk als deskun-

/>/. dige kunnen laten komen. Minister Staf verklaart zich er me-
r^^UC4y*^t-C de accoord, als p-g de BC wijae een deskundige aan Van Star-

~TjJ//%jf Ajjjféf kenborgh"wordt toegevoegd^ 7~ 
wrbfu£t€MVCA44j- Minister Zijlstra zou niet willen vastleggen, dat Eco--

£A éttCr ^CC^U nomische Zaken door één ambtenaar vertegawoordigd is, aangezien 
7>> i W ^ i , Zit dé economische punten van zeer groot belang zijn. Minister 

^ Oc *^€4^ *** • vBeyen zou de delegatie beperkt willen houden. De Raad besluit 
^ ^ M ^ ^ V ^ / n a enige verdere bespreking, dat het aantal vertegenwoordi-

/ttJjfóSVj dfr+rtjdL?evs v a n Buitenlandse Zaken en Financiën, die lid van de 
WaM&t'*'** ^delegatie worden, zal worden beperkt; andere onmisbare amb-

I £<£J% fa*. faléêJ*^enaren zullen als experts aan de delegatie kunnen worden 

I &*M& 4^^^J^C0^i^i^ ^^^Ó&éJ+&, feu,dëé^Leu^s^^h<&& 
2 . Instructie voor^de delegatie f stfp J*/\^~-
a. Inleiding 

Minister Beyen deelt ter inleiding het een en ander-
mede over wijziging in de houding van de Duitsers. Terwijl 
in Parijs Adenauer nog op het standpunt stond, dat de Euro
pese Gemeenschap alleen een overkoepeling van KSG en EDG 
zou moeten zijn, leek het alsof bij de komst, van Van der 
Beugel en Linthorst Homah in Bonn een omwentelirg in de ge
dachten had plaatsgehad. Men dient echter te bedenken, dat 
op de Duitse Ministeries reeds eerder een sterke stroming 
in dezelfde richting als in Nederland bestond. In Parijs bleek 
ook Von Hallstéin het met het Nederlandse standpunt eens te 
zijn. De nieuwe denkbeelden van de Duitsers, voorbereid door 
del,Wissen schaf lichte Beirat" van Economische Zaken onder 
leiding van Prof.Von Beckerath, gaan op één punt veel ver
der dan de Nederlandse gedachten', nl. ten aanzien van de mo
netaire samenwerking. In beginsel zal Nederland met de Duit
se denkbeelden op dit punt wel accoord kunnen gaan, doch er 
bestaat bezwaar tegen de gedachte, dat het in te stellen mo
netaire orgaan directieven zou kunnen geven, aangezien dit 

orgaan nog 
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niet in staat zal zijn verantwoordelijkheid voor de gevol
gen daarvan te dragen. Het zou wel raadgevend kunnen optre
den. Een ander .bezwaar is, dat een monetair orgaan ook op 
het terrein van de EPU komt, die op een breder gebied werkt. 
Met onze denkbeelden inzake de economische integratie als on
derdeel van een Europese Gemeenschap gaan België en aarzelend 
Luxemburg mee, waarbij.nu ook Duitsland is gekomen. De posi
tie van Italië is op dit punt weifelend. 

Minister Mansholt vraagt met betrekking tot het vermel
de in de eerste alinea op blz.1, dat de Nederlandse Regering 
politieke integratie alleen aanvaardbaar acht, indien deze 
gepaard gaat met een aanstonds bevorderen van de economische 
integratie, hoever dit gaat en waar dus de grens ligt. ±n de 
tweede plaats informeert spreker, of in de laatste alinea met 
"deelneming aan de Europese Gemeenschap" associatie is bedoeld. 
Minister Beyen antwoordt op de laatste vraag ontkennend. Minis
ter Mansholt wijst dan op de consequentie, dat landen wel tot 
de Europese Gemeenschap (EG) zouden kunnen toetreden, doch zich 
aan bepaalde gevolgen zouden kunnen onttrekken. Spreker staat 
op het standpunt, dat een land of lid is van de EG, of een 
vorm van associatie met de EG aangaat en dan geen verantwoor
delijkheid, noch bevoegdheid heeft ten aanzien van alle za
ken der EG. Minister Beel is het met Minister Mansholt eens, 
dat landen, die later tot de EG toetreden, niet moeten kunnen 
zeggen, dat zij bepaalde verplichtingen en bevoegdheden wel en 
andere niet wensen. 

Minister Staf ziet in zekere zin een tegenstelling tus
sen de zin in de tweede alinea, dat aan de gemeenschap geen 
bevoegdheden behoren te worden gegeven buiten de gebieden, 
waarop zij de verantwoordelijkheid voor de uitoefening dier 
bevoegdheden inderdaad kan dragen en de eerste alinea. Men 
zal duidelijk moeten aangeven, welke de verantwoordelijkheden 
van de Staten 'zullen zijn en v/elke van de EG. Ook zal in de 
instructie duidelijk moeten zijn, wat de punten zijn waaraan 
de Nederlandse delegatie moet vasthouden en welke waarbij een 
wijziging mogelijk is. Voorts acht spreker het niet juist, dat 
in de instructie de KSG en de EDG op dezelfde wijze worden be
schouwd; de KSG kan men zien als een voorloper van een uitge
breider integratie, doch de EDG is een opportuniteitsoplos-
sing. Voorts is met betrekking tot de economische en financiële 
zaken de groep van de zes landen te klein, terwijl deze groep 
in de EBG administratief goed zal kunnen werken. 

De Minister-President wijst er op, dat de Regering niet 
zal kunnen aanvaarden, dat de delegaties in een situatie wor
den gedrongen, waarbij men plotseling een beslissing zal moe
ten nemen. Deze zaken zijn hiervoor te belangrijk; steeds zal 
gelegenheid moeten worden verlangd, om ruggespraak te houden 
voordat van Nederlandse zijde een standpunt wordt ingenomen. 
In de instructie zal moeten worden vermeld, dat de delegatie 
ruggespraak zal moeten houden over alle punten, waaromtrent de 
Regering niet tevoren haar standpunt heeft vastgesteld. 

Minister Beyen antwoordt op de opmerking van Minister 
Staf, dat de zin m de tweede alinea van de concept-instructie 
betrekking heeft op de buitenlandse politiek of op heel ande
re gebieden, waaromtrent men niet heeft gesproken. Spreker 
zal dé redactie van deze alinea nog eens onder ogen zien. Wat 
de laatste alinea op blz.1 betreft," merkt spreker op, d-t het 
de bedoeling is de band met de EDG niet zo sterk te maken, dat 
een land beslist lid' van de EDG moet zijn om aan de EG te kun
nen me e do en (gedacht wordt aan de Scandinavische landen). De i 
Minister-President kan deze bedoeling waarderen, doch ziet 
de mogelijkheid hiervoor niet. Als andere landen willen worden 
betrokken bij de gemeenschappelijke markt, dan zal dit in een 
afzonderlijk verdrag moeten worden geregeld. 

ZEER GEHEIM 
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Aangaande de eerste alinea op blz. 2 herinnert spreker 
er aan, dat hij indertijd heeft voorgesteld een bepaling op 
te nemen, dat een land, dat een fundamentele wijziging in zijn 
regeringsvorm ondergaat (bv. een autoritair regiem krijgt) 
geen lid van de EG kan blijven (:of dat de andere landen in 
dat geval zullen kunnen uittreden). In de tweede plaats merkt 
spreker op, dat van Nederlandse zijde indertijd is voorge
steld de duur van het EDG-verdrag Van 50 jaar te beperken tot 
20 jaar, om deze in overeenstemming te brengen met de duur 
van het Atlantisch Pact? de duur van het EDG-verdrag is toen 
op 50 jaar gehouden, waarbij is afgesproken, dat zal worden 
getracht ook het Atlantisch Pact tot 50 jaar te verlengen. 
Spreker acht het wenselijk, dat in de instructie niet wordt 
uitgesloten, dat een tijdsduur van 50 jaar wordt opgenomen 
Minister Mansholt begrijpt, dat men van Nede&andese zijde 
bezwaar heeft tegen de Belgische wens inzake een r>pzeggings-
clausule. Het noemen van een periode van 50 jaar acht spreker 
niet bezwaarlijk. Minister Beel wijst er op, dat het blij
kens art.115 de bedoeling is de EDG ongewijzigd in de EG te 
brengen, zodat hiervoor de tijdsduur van 50 jaar zal blijven 
gelden. Minister Beyen voelt wel voor opneming van het recht 
van uitstoting. Be Raad besluit, dat de woorden "betreffende 
de duur van het verdrag, noch..." worden geschrapt; omtrent 
uitstoting of uittreding bij wijziging van het democratische 
regiem van een land zou men ook een verklaring kunnen afleg
gen zonder dat hieromtrent een bepaling in het verdrag wordt 
opgenomen. 

Minister Beel merkt op, dat de preambule "V/ij, volke
ren van de...." in strijd is met de letter van de Grondwet. 
Spreker stelt voor in de instructie te bepalen, dat de pream
bule op dit punt ware te wijzigen in "Wij, de Regeringen van 

II Be Raad is van oordeel, dat voor de preambule dezelfde 
tekst moet worden genomen als bij de KSG en de EBG. 

b_. Attributies der EG 

Minister Staf herhaalt met betrekking tot punt 2 op blz. 
2, dat de KSG en EDG verschillend van karakter zijn en daarom 
zo weinig mogelijk aan elkaar gekoppeld moefen/orden. Wat de 
EDG betreft zal men er aan moeten vasthouden, dat het EDG-ver
drag niet gewijzigd kan worden. Spreker is het er mede eens, 
dat bevoegdheidsoverdracht eerst zou moeten plaatsvinden, na
dat voldoende ervaring met de werking van de EDG is opgedaan. 
Teneinde te voorkomen, dat voor de bevoegdheidsoverdracht een 
periode van slechts enkele jaren wordt vastgesteld, stelt spre
ker voor, op blz.3 bovenaan de woorden "gedurende een ruime 
overgangsperiode" te schrappen. Mét het niet aanvaarden van 
artikel 61 zullen voorts ook de volgende artikelen wijzigingen 
moeten ondergaan. 

Minister Mansholt is van oordeel, dat voor de KSG zo 
spoedig mogelijk de nieuw te creëren organen zouden moeten wor
den ingeschakeld. Minister Zijlstra zou met de overdracht van 
de bevoegdheden van de Hoge Autoriteit naar de nieuwe gemeen
schap toch uitermate voorzichtig willen zijn. De KSG moet 
nog zijn vorm krijgen en de werking hiervan belooft wel suc
ces. Men zal dan een ruime' periode van jaren moeten nemen om 
de Hoge Autoriteit te laten wérken voor men de bevoegdheden 
overdraagt. Bij de samensmelting van de Raad van Ministers 
van de KSG en de EG zal men voorts eenzelfde flexibele samen
stelling moeten hebben als thans voor de KSG. 

Be Minister-Tresident neemt aan, dat de Raad aceoord 
gaat met eenzelfde parlementair orgaan en hetzelfde Hof voor 
de drie gemeenschappen. De vervanging van het Commissariaat en 
de Hoge Autoriteit is echter een andere vraag. Daarbij zal 
men enerzijds in het oog moeten houden, dat de aanvankelijke 
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gedachte over de vorming van de EG in Italië en Frankrijk 
juist deze vervanging bedoelde, anderzijds dat de practi-
sche bezwaren zeer groot zijn. De Nederlandse delegatie 
zal er mede accoord kunnen gaan, dat op den duur de KSG 
en de EDG in de EG worden opgenomen, doch niet op korte 
termijn; hoe deze beide gemeenschappen zullen worden opge
nomen, zal men t.z.t. nog nader kunnen bekijken. De Raad 
verklaart zich hiermede accoord. 

Minister Van de Iïieft brengt bij punt 5 op blz.4 ook 
de status van de functionarissen ter sprake. De Minister-
President merkt op, dat volgens artikel 10 van het eerste 
protocol dé leden van de Uitvoerende Raad vrijgesteld zijn 
van alle belastingen op hun salaris. Men zal enerzijds dub
bele belastingen moeten voorkomen, doch anderzijds er ook 
aan moeten vasthouden, dat iedereen belasting betaalt of 
in het land waar hij woont of in het land waar hij vandaan 
komt, anders zal men op den duur een bevoorrechte klasse van 
functionarissen in internationale lichamen krijgen. Ook in 
andere landen, zoals België,rij zen bezwaren tegen deze be
voorrechting. Spreker stelt voor in de instructie te vermel
den, dat de Nederlandse delegatie zich tegen het genoemde 
artikel zal moeten verzetten. Aldus wordt besloten.(Zie 
vervolg in middagvergadering) 

De Minister-President schorst de vergadering tot des 
middags twee uur. 

-6-
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zijn verschenen.paarop is onmiddellijk een tegenspraak ge-
gegeven. Naar aanleiding van deze berichten heeft ook de 
Indonesische Hoge Commissaris inlichtingen hij spreker in
gewonnen. 

3 b. Handelsbesprekingen met Venezuela (Zie notulen" MR dd 
26 Mei 1953, punt 9) 

Minister Luns deelt mede met de conclusies van de 
bespreking in de Ministerraad van 26 Mei in het algemeen 
accoord te gaan, met dien verstande, dat hij zelfs niet door 
de Nederlandse gezant aan de Venezolaanse Regering zou wil
len laten vragen of deze bezwaar heeft tegen de uitbreiding 
van de onvoorwaardelijke meestbegunstigingsclausule. Minis
ter Algera wijst er op, dat in de geldende overeenkomst 
zowel' over handel en industrie als over scheepvaart wordt 
gesproken. Mocht blijken, dat de Venezolaanse Regering be
zwaar heeft, dan zou.men de scheepvaartkwestie kunnen la
ten rusten. Minister Zijlstra dacht, dat het de bedoeling 
was, dat de Nederlandse gezant langs een omweg zou informe
ren of de scheepvaart ook bij de onderhandelingen kan wor
den betrokken. De Minister-President bevestigt, dat dit de 
bedoeling is. 

3c« Terugroeping diplomatieke vertegenwoordiger uit Bulgarije 

Minister Luns deelt het een en ander mede over de 
terugroeping van onze diplomatieke vertegenwoordiger uit 
Bulgarije. Er is geen breuk met Bulgarije, doch wederzijds 
heeft men geen vertegenwoordigingen meer. 

lienelux 

Zie avondvergadering. 

Samenstelling van en instructie voor de Nederlandse Delega-
naar de conferentie inzake de Europese integratie (Brief 

an de Minister van Buitenlandse Zaken en van de Minister 
zonder Portefeuille dd. 4 Juni 1953, nr 4216, met bijlagen) 
(vervolg) ^ 

Be%jnister-President merkt met betrekking tot par»6 
inzake de economische attributies op, dat in het ontwerp
verdrag nog vrijwel niets hierover is opgenomen. Toe? zal 
de gehele EG slechts -vaarde hebben, als dit daarin wordt op
genomen, terwijl men op dit punt overeenstemming moet heb
ben bereikt op het ogenblik, dat de EG tot stand komt, opdat 
Nederland ter zake reële waarborgen heeft. De termijn voor 
het tot stand brengen van een douane-unie van 10 jaar, wel
ke in de instructie wordt genoemd, acht spreker lang. De 
volgende zin in de instructie is het 'belangrijkst; reeds in 
het verdrag dienen de methode en de etappes voor de tot
standkoming van de douane-unie te worden neergelegd. Vast 
moet staan bv., dat geen nieuwe contingentering en geen. ta
riefsverhogingen meer geoorloofd zullen zijn, terwijl de 
geleidelijke vermindering moet zijn geregeld. 

'Minister Zijlstra merkt op, dat in het stuk vande 
Wissenschaftliche Beirat wordt voorgesteld voor de tarieven 
in de EG dezelfde procedure te volgen als voor de libera
lisatie in de OEEC. Spreker acht eveneens de termijn van 10 
jaar wel heel lang., men zal beter kunnen beginnen een korte
re termijn te stellen. In het verdrag zal ook duidelijk tot 
uiting moeten komen, dat het uiteindelijk niet alleen om 
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een douane-unie gaat, doch om een economische unie, waar
bij ook een harmonisatie van de hoofdlijnen van de econo
mische politiek zal plaatsvinden. Wat de ontwijkingsclau
sule betref t , lijkt het spreker met het oog op Benelux 
wenselijk, dat wordt vermeden, dat men een beroep op een 
dergelijke clausule zal kunnen doen bij verschil in loon
niveau. 

Minister Mansnolt herinnert er aan, dat de Raad 
zich reeds eerder heeft- uitgesproken ten gunste van mede
werking aan de integratie van de zes landen, waarbij het 
dan om de overdracht van bevoegdheden op allerlei terreinen 
gaat. Spreker is het eens, dat het economische terrein 
e=n van de belangrijkste is. Men zal dan zo veel mogelijk 
over deze economische bevoegdheden moeten vastleggen, zo
als in de drie Nederlandse memoranda is aangegeven. Hier
bij heeft Nederland medestanders, doch onbekend is wat 
Adenauer uiteindelijk van plan is. Hoe zal het Nederland
se standpunt echter .moeten zijn, als het onmogelijk blijkt 
onze economische desLderata verwezenlijkt te krijgen? Spre
ker ,-rtaat dan op het standpunt, dat men ook met het min
dere genoegen zal moeten nemen. Het ontwerp-verdrag van 
de Assemblee ad hoc richt zich in bijzonder op de instel
ling van organen. Uit de geschiedenis van Benelux van de 
laatste jaren blijkt ook, dat men zonder het scheppen van 
organen geen stap verder komt. Be Minister-President is 
van mening, dat de Belgische boeren zich niet minder zou
den laten gelden en de betalingsbalans-moeilijkheden van 
de eerste jaren weinig anders zouden zijn geweest als wel 
reeds Benelux-organen functionneerden. In wezen is in Be
nelux reeds vrij veel geregeld; als men veel verder wil 
gaan, zal men tot een monetaire eenheid moeten besluiten. 
Als de totstandkoming, van de EG'niet een belangrijke stap 
vooruit op economisch, gebied betekent, heeft deze nieuwe 
gemeenschap geen enkele zin en zal spreker, zoals hij reeds 
eerder heeft gezegd, daaraan niet mee kunnen doen. De EG 
met de organen, zoals door de Assemblee ad hoc zijn voor
gesteld, zal niet kunnen werken. Als men de ICSG en de EBG 
voorlopig er nog niet onder wil brengen, zou de EG geen 
enkele betekenis hebben als deze niet de economische be
voegdheden krijgt. 

Minister Van de Kieft is het eens met Minister Mans-
holt, dat het scheppen van nieuwe organen van grote beteke
nis is. Verwacht kan worden, dat er compromis-voorste11en 
komen. Daarom zal moeten worden bepaald, dat de delegatie 
geen standpunt hieromtrent inneemt, voordat de Ministerraad 
zich er over heeft uitgesproken. De Minister-President 
wijst er op, dat dit reeds in de inleiding van de instruc- " 
tie wordt vermeld. 

Minister Beyen merkt op, dat de instructie, wat de 
economische attributies betreft, zich baseert op de drie 
memoranda; herhaling daarvan is niet nodig. .In de instruc tie 
kan worden-toegevoegd) dat "in bet vardsg!'. mo^t worden bepaald 
volgens welke methode en in welke etappe s de "douane-unie 
t».tstand zal komen. Aangaande de lengte van de termijn, 
wijst spreker er op, dat hoe korter men deze termijn neemt, 
hoe groter betekenis de ontwijkingsclausules zullen heb
ben. Met het oog hierop lijkt een termi'n van 10 jaar wel 
juist. In Benelux heeft een ontwijkingsclausule een anjier 
karakter dan in dit geval, aangezien in Benelux reeds een 
douane-unie tot stand is gekomen.. De bedoeling is, dat het 
land, dat aanvraagt te mogen gebruik maken van een ontwij-
kingsclausule, moet aangeven op welk geval dit slaat en 
welke maatregelen worden genomen om het gebruik van de ont
wijkingsclausule overbodig te maken. Spreker acht het niet 
mogelijk om in beginsel bepaalde ontwijkingselausulr.s uit 
te sluiten, bv. aangaande een verschil in lsonniveau. Wel 

ZEER GEHEIM 
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zal men bepaalde voorwaarden kunnen roemen, zoals het 
voeren van een goed monetair beleid. Aangezien van Neder
landse zijde is gesteld, dat de politieke integratie geen 
inhoud heeft, als niet de economische bevoegdheden er bij 
worden genomen, kan spreker een standpunt, zoals Minister 
Mansholt voorstelt, niet meer innemen. Te meer, nu ook de 
gedachte leeft, dat niet direct de KSG en de EDG in de 
nieuwe gemeenschap zullen opgaan. Ook de Nederlandse par
lementariërs zijn van oordeel, dat men verder zal moeten 
gaan dan het ontwerp-verdrag. De moeilijkheid ligt alleen 
bij de vaststelling van het punt, waarop Nederland niet 
meer bereid is aan een EG mee te doen. Spreker wil trach
ten, nu de conferentie in Rome is uitgesteld, nog een for
mulering ter zake in te dienen, waarmede de Raad aceoord 
zou kunnen gaan. 

Minister Van de Kieft informeert welke doeleinden 
Minister Beyen voor ogen staan inzake het gebruik van een 
readaptatiefonds. Minister Beyen antwoordt, dat dit fonds 
voor twee doeleinden gebruikt zal kunnen worden, nl. voor 
modernisering en voorfinanciering van overgangsregelingen. 
Het fonds behoeft niet zo grote omvang te hebben. Een deel' 
van de bedoelde kosten, bv. de helft, zou steeds voor de 
betrokken landen kunnen blijven. Wat de voeding van het 
fonds betreft voelt spreker het meest voor een lage heffing 
op alle importen en exporten, doch in de Adviescommissie 
was niemand hier voor. Als voordelen van een dergelijke 
heffing noemt sprêer, dat men de druk nauwelijks voelt en 
de moeilijkheden van de verdelingssleutel ontgaat. De Mi
nister-President merkt op, dat deze vorm van voeding van 
het fonds voor Nederland het onvoordeligste is. Men zou de 
verhouding tussen de bevolkingsaantallen kunnen nemen. 

c_. Organisatie 

Minister Beel is met betrekking tot de benoeming van 
de Uitvoerende Raad (punt"1 cp blz.5) van oordeel, dat het 
wel niet te halen zal zijn, dat de Uitvoerende Raad geheel 
door de Raad van Ministers wordt benoemd, men zal echter 
ook niet moeten aanvaarden, dat de Senaat de Uitvoerende 
Raad volledig benoemt. Dit laatste zou de regeerkracht on
dermijnen en een goede verhouding met de nationale Regerin
gen in de weg staan. Minister Mansholt wijst er op, dat 
er een Uitvoerende Raad mo-̂ t komen, welke een Europees ka
rakter hfisft. Men kan wel verlangen, dat van elk land er 
iemand zitting in zal hebben, doch het zal niet een samen
voeging van de nationale sentimenten moeten worden. Spre
ker ontraadt, dat de Senaat de leden van de Uitvoerende 
Raad kiest, terwijl het hem ook bezwaarlijk lijkt als de 
Senaat de overige leden aan de Voorzitter van de Uitvoeren
de Raad zou opdringen. Spreker is van oordeel, dat men een 
zeker risico moet nemen. Hij is van mening, dat de Presi
dent door de Raad van Ministers zou moeten worden aangewe
zen en dat deze het gehele college vervolgens formeert. Er 
is dan geen investituur nodig,als de daden van de Uitvoe
rende Raad door het parlementaire orgaan worden beoordeeld. 
Minister Staf wijst op hot gemis van een staatshoofd. Dan 
lijkt de enige mogelijkheid, dat de Voorzitter van de Uit
voerende Raad door de Raad van Ministers wordt aangewezen. 

Minister Kernkamp acht deze kwestie bijna even be
langrijk als de eco lomische bevoegdheden. In eerste instan
tie zou spreker willen vasthouden aan het standpunt, dat 
de Uitvoerende Raad door de Raad van Ministers wordt benoemd 
Een concessie hierbij kan zijn, dat de meerderheid van de 
Uitvoerende Raad door de Raad van Ministers wordt benoemd, 
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terwijl spreker als uiterste de gedachte van Minister Beel 
zou willen aanvaarden. Een onveranderlijke voorwaarde zaJL 
echter moeten zijn, dat van elk land iemand in de Uitvoeren
de Raad zitting heeft. De Minister-President acht deze voor
waarde ook essentieel. Het meest aanvaardbaar lijkt spreker 
dat de President door de Raad van Nationale Ministers wordt' 
benoemd en hij vervolgens de andere leden van de Uitvoeren
de Raad aanwijst onder de genoemde voorwaarde. Minister 
Beyen heeft persoonlijk geen bezwaar tegen benoeming van 
de leden door de President van de Uitvoerende Raad, mits 
deze geen recht van ontslag krijgt. Spreker verwacht echter, 
dat Kamerleden tegenstanders zullen zijn van een andere wij
ze van benoeming dan door de Senaat. De Minister-President 
wijst er op, dat thans het standpunt van de Regering wordt 
vastgesteld. De Raad besluit, dat de concept-instructie in 
de "besproken zin zal worden gewijzigd. 

De Minister-President acht het vragen van een ver
trouwensvotum, bedoeld in artikel 38, eerste lid, niet wen
selijk. Hij stelt voor, dat wij ons daartegen zullen kanten. 
Aldus wordt besloten. 

Minister Beel informeert hoe het contact tussen de 
Uitvoerende Raad en de KSG- en de EDG zal zijn als de Voor
zitters van de Hoge Autoriteit en het Commissariaat niet in 
de Uitvoerende Raad mogen worden opgenomen, zoals in de con
cept-instructie wordt gesteld. De Minister-President is van 
oordeel, dat bedoelde Voorzitters dan wel zullen moeten wor
den uitgenodigd bij de besprekingen van de Uitvoerende Raad 
over belangrijke onderwerpen, waarbij de KSG- en de EDG betrok
ken zijn. Op den duur zal het ook mogelijk zijn, dat een 
van de leden van de Uitvoerende Raad voorzitter wordt van 
de Hoge Autoriteit en een ander voorzitter van het Commis
sariaat. 

Minister Mansholt informeert hoe het staat met de per
soonlijke verantwoordelijkheid van de leden van de Uitvoe
rende Raad. In artikel 32 wordt als ofLossing gegeven, dat 
de Voorzitter een lid van de Uitvoerende Raad kan ontslaan 
met goedkeuring van de Kamers.Minister Staf wijst er op, 
cat men tot nu toe van Nederlandse zijde er op heeft ge
staan, dat deze colleges als één geheel worden gezien. Men 
zal wel voorzichtig moeten zijn met de individuele verant
woordelijkheid. De President zou bv. een lid, dat een be
reiken van een twee derden meerderheid heeft verhind erd, kun
nen verhangen door eem meegaander lid. Minister Van de Kieft 
waarschuwt eveneens tegen een stelsel, waarbij de Presi
dent leden ontslaat. De Minister-President erkent de juist
heid van deze bezwaren; de procedure van art.-32-kan men 
niet aanvaarden. Niettemin zal er een mogelijkheid moeten 
zijn een lid van de Uitvoerende Raad te ontslaan, dat niot 
te hanndhaven is. Minister Staf noemt als mogelijkheid, 
dat in een dergelijk geval de Uitvoerende Raad in zijn ge
heel aftreedt en na vervanging van het desbetreffende lid 
terugkeert. 

De Minister-President is met betrekking tot het 
parlement van oordeel, ciat-er weinig reden is voorde in
stelling van een Senaat, zolang de Raad van Nationale Mi
nisters een belangrijke taak behoudt. Rechtstreekse verkie
zingen van de Volkskamer zal men eerst op den duur moeten 
houden; eerst zal er een kieswet moeten zijn vastgesteld. 
Spreker heeft er bezwaar tegen in de overgangsperiode ver
kiezingen te doen plaatsvinden op de wijzen als in de lan
den is voorgeschreven. Men zal hetzelfde kiessysteem in 
alle landen moeten hebben, waarbij spreker aan_de evenre
dige vertegenwoordiging de voorkeur geeft. Minister Beel 
ziet voor de tussenphase als bezwaar tegen eenzelfde kies
systeem in alle landen, dat er dan een belangrijke tegen
stelling kan bestaan tussen de volksvertegenwoordigingen 
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in de zes landen en het centrale parlement. De Minister-
President staat daarom op het standpunt, dat er eerst een 
kieswet moet zijn vastgesteld, voordat rechtstreekse ver
kiezingen worden gehouden. 

Minister Van de Kieft stelt de vraag of het amen_ 
dementsrecht van de Senaat gehandhaafd moet blijven. Minis
ter Beel acht het bij de bestaande structuur wel bezwaar
lijk als het amendementsrecht van de Senaat werd geschrapt. 

De Minister-President merkt op, dat te vrezen is, 
dat men vastloopt als beide Kamers recht van amendement 
hebben. 

Minister Mansholt waarschuwt er tegen te zwaar ge
wicht te leggen op een pleidooi voor de paritaire samen
stelling van de Senaat, aangezien dat de stroming kan sti-
nuleren welke tot een gewogen Volkskamer wH komen, terwijl 
een paritaire samenstelling van de Raad van Ministers, waar
aan de Nederlandse Regering een zwaarder gewicht wil hech
ten, belangrijker is. Minister Beyen erkent de betekenis 
van de argumentatie van Minister Mansholt; tot nu toe is• 
onzerzijds echter aan Van Zeeland op dit punt steun ver
leend. De Minister-President gaat de eis van paritaire sa
menstelling van de Senaat, gezien de betekenis van Luxem
burg ,wel wat ver, vooral nu de Raad van Nationale Ministers 
nog een belangrijke taak zal hebben. 

Minister Beyen merkt met betrekking tot punt 4 in
zake de Sociaal Economische Raad op, dat hierover nog een 
adres van de Raad van Vakcentralen is ontvangen. De Minis
ter-President stelt voor, dat deze kwestie nog afzonderlijk 
in overweging wordt genomen. Aldus wordt besloten. . 

De Minister-President onderschrijft, dat het Hof 
van de KSG- en de EDG tevens als Hof van de EG zal moeten 
optreden; uitbreiding van het aantal leden van 7 tot 15 acht 
spreker echter overbodig. De Raad is van oordeel, dat, zo 
men mocht besluiten tot uitbreiding van het aantal leden van 
het Hof, het totale aantal ware te beperken tot 9 a 10 le
den. 

De Minister-President heeft er bezwaar tegen, dat 
volgens artikel 43 iedere belanghebbende tegen beslissin
gen van de Uitvoerende Raad bezwaar kan maken, in verband 
met het gev-wr, dat men een querulant e nho f krijgt, dan wel 
dat men zal pogen de EG langs deze weg te saboteren. 

De Raad verklaart zich overigens accoord met de con
cept-instructie . 

4^ ^-£*?c 6* Samenstellinie: van de Nederlandse Delegatie naar de 8ste Al-
j6st~fcS j£yp gemene Vergadering van de Verenigde Naties (Brief van de 

pC&CCCCty sr''' Minister van Buitenlandse Zaken en van de Minister zonder 
/%yj j£/j r Portefeuille luns dd. 4 Juni 1953, nr 4203, met bijlagen) 

V/y^vV*/0^ Minister Duns geeft een korte toelichting bij zijn 
voorstel. Hoewel de Raad van Vakcentralen er op aandringt 
om meer dan één van zijn vertegenwoordigers in de delega
tie te benoemen, zou spreker het daarheen willen leiden, 
dat de heer Ruppert van het CNV als deskundige aan de dele
gatie wordt toegevoegd. Minister Kernkamp acht het, mede 
gezien de onzekerheid of de heer Ruppert zal aanvaarden, 
bezwaarlijk, dat wel enkele Kamerleden van de twee grote 
partijen in de delegatie zullen zitten, doch geen vertegen
woordiger van de 'Protestants-Christelijke groepen. Minis
ter Luns huldigt niet het principe, dat in de delegatie ver
tegenwoordigers van de partijen moeten worden opgenomen. 
'Wellicht zal men de richting moeten uitgaan van de benoe
ming van delegatieleden, die niet als vertegenwoordigers 
van groepen der bevolking zijn te beschouwen. De Ministert-
President acht het wenselijk, als tot een principiële wij-
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