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•L*%A n Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers Algera, 
'f Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, Kernkamp, 

Van de Kieft, Luns, Tansholt, Staf (alleen Maandag), 
' Suurhoff, Van Thiel. Witte en Zijlstra (uitgezon

derd Zaterdagmiddag) 

Secretaris: J.Middelburg 

2- Ingekomen stukkenjenmededelingen 

Zi'e middagvergadering 

3i. Buitenlands beleid 

sfaX t^^^rrp^ Verslag van de reis van Minister Beyen naar Bonn 

'/' (/ Minister Beyen doet in het kort verslag van zijn 
TCftJij Y$ fco** bezoek aan Bonn en van zijn besprekingen met Adenauer, 

U ioó Hallstein en Carlo Schmidt. Na terugkeer heeft hij een brief 
/CttA^/'^ ' aan Hallstein gezonden met een vraag naar de betekenis van 

de bespraken radiovoordracht van de Westduitse Minister 
Oberlander. 

yyj &4*é 3 *>• Ontwikkeling in Indonesië op Bermuda-conferentie 

Ól0/W*to%j!*t' Minister -Luns deelt mede, dat naar aanleiding van 
jf^J 'f$£Mi krantenberichten over de mogelijkheid, dat de ontwikkeling 

om hierover inlichtingen te vragen. 

/̂ .n Indonoslb' «ja de Bermuda-conferentie punt van-bespreking 
é Ali4t/f\3 zal fci jn» een telegram naar enkele Ambassadeurs is gezonden 

3 c. Verheffing van gezantschap in Rome tot ambassade 

Minister Luns deelt mede, dat de Spaanse gezant is 
ingelicht over het voornemen om tijdens het bezoek van de 
Italiaanse Minister-President Pella bekend te maken, dat de 
wederzijdse gezantschappen te Rome en Den Haag tot ambassa
des zullen worden verheven. Aan de gezant is bij die gele
genheid gevraagd om de reactie van Madrid omtrent de moge
lijkheid van het eveneens verheffen tot ambassades van de 
diplomatieke vertegenwoordigingen van Nederland en Spanje. 

3 d. Toren voor Nederlandse carillon in Washington 

Minister Luns deelt mede, dat hij een bespreking 
heeft gehad met een aantal leiders van banken en grote onder
nemingen naar aanleiding van een eerdere bereidverklaring 
uit deze kringen om een -belangrijke bijdrage te geven voor 
de bouw van sen klokketoren voor het carillon, dat Nederland 
aan Amerika heeft geschonken. Spreker brengt deze kwestie op
nieuw in de Raad, aangezien men bij deze bespreking nogal 
terughoudend was. Minister Van de Kieft verbaast zich enigs-
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De Europese Gemeenschap (Brieven van de Minister van Buiten
landse Zaken en de Minister zonder Portefeuille Luns dd. 23 
October 1953, en dd. 17 November 1953, resp.nrs 8731 en 9345, 
met bijlagen en brief van de Minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening dd. 17 November 1953, nr. 3679, met 
bijlage) 

Minister Beyen deelt omtrent de laatste ontwikke
lingen mede, dat .lij in Bonn met Adenauer en Hallstein be
sproken heeft, dat aet wenselijk is te vermijden, dat de 
Haagse Conferentie een repetitie van platonische verklaringen 
van eenstemmigheid of een herhaling van de Conferentie van 
Rome zou worden. Be agenda zal kunnen zijn, dat op Donderdag- . 
middag algemene verklaringen worden afgelegd, waarbij spreker 
dan de gelegenheid zou willen nemen de kernpunten van het 
Nederlandse standpunt mede te delen. (Zie onder I en II van 
de nota). Daarna zal hij zeggen, dat de Nederlandse Regering 
bereid is na te gaan of een oplossing kan worden gevonden 
voor de bestaande verschillen, waarbij de nadere voorberei
ding voor een volgende Ministerconferentie aan een perma
nente studiecommissie zou kunnen worden opgedragen, zoals 
aangegeven in punt IV. Op de tweede dag van de Haagse 
Conferentie zou men de verschillende punten van de Conferen
tie van Rome kunnen doornemen en kunnen eindigen met het 
geven van de bedoelde opdracht aan een deskundigencomaissie. 
In Bonn is spreker in beginsel tot overeenstemming over' deze 
procedure gekomen. In Brussel heeft ambtelijk overleg plaats 
gevonden, waarbij is afgesproken te trachten tot sea. paral
lel standpunt van de Benelux-landen te komen. De Belgen zijn 
op bepaalde institutionele punten moeilijker dan wij. Een 
moeilijkheid voor de beoordeling van &e houding der Franse 
Regering is, dat een stemming in het Franse Parlement niet 
voor Dinsdagavond te verwachten is. Het lijkt niet waarschijn
lijk, dat het Franse Kabinet een duidelijke opdracht aan 
Bidault zal geven. Het is mogelijk, dat door aanvaarding 
van de motie van de MRP Bidault een standpunt zal innemen, dat 
lijnrecht tegenover het Nederlandse staat. Men zal dan moeten 
zien of later een oplossing kan worden gevonden en het is 
dan goed dat men de versc.iilpunten nog nader laat bestuderen. 
Het is om verschillende redenen wenselijk, dat de band tussen t 
de ratificatie van het EDG—verdrag en de totstandkoming van 
een verdrag betreffende de Europese Gemeenschap losser wordt 
gemaakt. 

Minister Kansholt deelt ter toelichting van zijn 
nota aan de Ministerraad mede, dat hij tot zijn afwijkende 
standpunt is gekomen door een andere waardering van de poli
tieke situatie in ïïest-Europa. Spreker heeft de aanvankelijke 
indruk, dat spoedig een beslissing over de EG- zal moeten val
len (Aangezien nog onbekend is hoe het Franse standpunt zal 
zijn, is deze discussie praematuur). Het lijkt spreker daarom 
het beste niet aan het standpunt van de Conferentie van Rome 
vast te Houden, doch een andere koers te kiezen, zoals hij 
in zijn nota op blz 4 heeft uiteengezet. Van Nederlandse zijde 
heeft men zich tot dusverre te zeer blind gestaard op de tot
standbrenging van een douaneunie. De andere vijf landen zullen 
echter ook met voorstellen kunnen komen. Het gehele terrein 
van de economische integratie zal besproken moeten worden, 
waarbij dan een groot aantal vraagstukken zal moeten worden 
opgelost. Het lijkt spreker een illusie de andere vijf landen 
mee te krijgen voor de gedachte, dat de executieve hier reeds 
definitieve bevoegdheden zou krijgen, tenzij men nog in een of 
andere vorm een nationaal vetorecht erkent, zoals aangegeven 
op blz 2 van zijn nota onder B 6. 
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Minister Be el kan zich in grote lijnen met de no
ta van Minister Beyen verenigen. Eet standpunt van de 
Nederlandse Regering zou echter nog sterker tot-uiting 
'komen, indien werd begonnen met de taak van de EG en de 
institutionele opzet daarna werd behandeld. Men zal niet 
aan een discussie over de institutionele opzet op de 
Haagse Conferentie kunnen ontkomen. Het is dan nodig, dat 
de Ministers voor zich zelf een duidelijk beeld hebben, 
welke taak wij aan de EG- willen geven. Spreker ziet niet 
direct het verband tussen het.uiteindelijk onder voor
waarden zich neerleggen bij rechtstreekse verkiezingen 
met het aanvaarden van het twee-kamerstelsel (blz 4, onder 
b). Ook de verbinding van de kieslijsten, vermeld in het 
slot van het vorige punt, is spreker niet duidelijk. De 
Minister is het volkomen eens met de afwijzing van een 
enkele politieke gemeenschap of een EG, die al dan niet 
tijdelijk alleen een coiffure over de KSG en EDG zou be
tekenen. Het is ook juist, dat nog geen onderzoek is ge
daan naar de mogelijkheden van het plan-Beyen en dat 
blijkens het rapport over Rome nog onvoldoende is gerea
liseerd, waartoe de afspraken zullen leiden. Spreker is 
eveneens van oordeel, dat men moet terugvallen op artikel 
38 van het EDG-verdrag, als het niet haalbaar blijkt tot 
een EG met wezenlijke bevoegdheden op economisch gebied 
te komen. Spreker heeft het beswaar tegen de uiteenzet
tingen van Minister Mansholt, dat het eigenlijk van Frank
rijk zou afhangen wat Nederland moet doen. Ook als de 
Eranseh alleen een coiffure van KSG en EDG willen, zal 
Nederland neen moeten zeggen, aangezien wij niet bereid 
moeten zijn tot overdracht van een deel van de souvereini-
teit over te gaan voor het bereiken van een lege huls. Tegen
over de opvatting van Minister Mansholt, dat nu een ver
drag tot stand zal komen, heeft spreker een ander uitgangs
punt nl. gaarne nu een verdrag als dit een reële opzet in
houdt en anders zal men nog moeten wachten. Er-zijn twee 
zwakke punten in de nota van Minister Mansholt, die deze 
voor de Minister onaanvaardbaar maken, nl de onvoldoende-
uitwerking van de economische punten in het verdrag zelf 
en de toelating van een nationaal veto, waardoor van de 
werkzaamheden van de EG op economisch terrein weinig of 
niets terecht zal komen. 

De Minister-President 
2 uur. 

schorst de vergadering tot des midd? 
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M A A N D A G M I D D A G V E R G A D E R I N G 

De Europese Gemeenschap (Vervolg) 

Minister Zi.jlstra is van oordeel, dat bespreking 
van dit punt belangrijk is, ook als op de Haagse Conferen
tie nog geen beslissing wordt genomen. Nederland neemt bij 
deze onderhandelingen een geprononceerde positie in en men 
zal daarom naar ons kijken. Ten aanzien van de appreciatie 
van de politieke constellatie verschilt spreker van mening 
met Minister Mansholt. Wat de zaak zelf betreft is hij het 
ten dele met hem eens. Sprf'Ver meent, dat Minister Beyen in 
zijn nota nog niet geheel consistent is. Dezelfde argumen- -
ten, die op blz 9 van de nota van Minister Beyen tegen aan-
wijzigingen op monetair en sociaal terrein worden vermeld, 
zullen andere landen kunnen aanvoeren tegen onze voorstel*-
len betreffende de handelspolitieke harmonisatie. Spreker 
geeft toe, dat het logisch is met een douaneunie te be
ginnen, maar wij zullen ook onder ogen moeten zien, dat men 
tot een economische unie zal moeten komen. Als men bedoel
de bezwaren op deze wijze blijft formuleren, zal Federland 
politiek zwak staan, want dan loopt men de kans de steun 
van België en Duitsland te verspelen. Een en ander hangt 
samen met de appreciatie van spreker voor de politieke 
constellatie; als het mogelijk is met België en Duitsland 
tot overeenstemming te komen, zal mogelijk Frankrijk bij 
afwijzing van 6e bevoegdheden op economisch terrein in 
een geïsoleerde positie komen. Wat de executieve bevoegd
heden betreft heeft spreker het gevoel, dat dit onderdeel 
niet voldoende uit de veif is gekomen. Als de EG belang
rijke bevoegdheden op economisch terrein krijgt, zal een 
sterke executieve nodig zijn. Als de Raad van Nationale 
Ministers dan hierop controle moet uitoefenen, zal deze 
bij meerderheid van stemmen moeten beslissen en niet één 
Minister vetorecht moeten krijgen. Er zal echter bij een 
sterke executieve enige ruimte voor een nationaal veto 
(eventueel door de nationale parlementen) moeten blijven. 
Het voorstel van Minister Beyen gaat spreker echter in dit 
opzicht te ver, aangezien hierin een nationaal veto voor 
viervijfden van de problematiek (o.a. op het monetaire en 
sociale terrein) blijft bestaan. Ten aanzien van de douane
unie zou spreker geen nationaal veto willen voorbehouden, 
aangezien te dezen aanzien veel te doen is zonder dat men 
wezenlijke belangen schaadt. Op de andere punten zal men 
het vraagstuk van het nationale veto nog wel moeten nagaan. 
Concluderende dringt spreker er op aan, de inconsequentie 
in de instructie op blz 9 er uit te halen, waardoor men de 
mogelijkheid opent met België-en Duitsland één lijn te gaan 
trekken. 

Minister Staf acht het van groot belang, dat de 
Raad uit de nota een duidelijk beeld'heeft gekregen, welk 
standpunt de Nederlandse delegatie denkt in te nemen. Een 
moeilijkheid is echter, dat het Nederlandse standpunt ook 
zal afhangen van de gang van zaken op de conferentie en dat 
men dan met deze instructie sterk gebonden is. Bij een vorige 
bespreking is men tot de conclusie gekomen, dat het wenselijk 
is ook de andere landen met voorstellen te laten komen; de 
delegatie heeft dan echter niet zo veel bewegingsvrijheid. 
Het laatste gedeelte van de nota (ramt IV) geeft echter weer 
bewegingsvrijheid. Het zal nl wenselijk zijn op de Haagse 
Conferentie onzerzijds nog niet het onaanvaardbaar te laten 
.ioren; men zal dergelijke punten dan beter naar een studie
commissie kunnen verwijzen. Spreker verwacht, dat er sterke 

-20-



ZEER GEHEIM . -23- Ministerraad 
- dd. 21/23-11-1953 

druk zal zijn om de ÈDG tot stand te laten komen, doch. hij 
ziet wat de mogelijkheden op de Haagse Conferentie betreft 
de zaak minder somber dan Minister Mansholt. Voor spreker 
is het de vraag of het goed is vol te houden in de weige
ring om tot de EG- toe te treden als het een lege dop is, 
zoals Minister Mansholt in zijn nota als derde mogelijk
heid aangeeft. In aansluiting aan het betoog van Minister 
Beel merkt spreker op, dat men niet moet treden in de auto
matisch aflopende termijnen van artikel 38 van het EDG-
verdrag. 

Minister Suurhoff acht het voor de bespreking, 
welke de Raad .thans houdt, van veel belang in welk stadium 
men deze week op de Haagse Conferentie zal komen. Uit de 
nota van Minister Mansholt begrijpt spreker, dat deze ver
wacht, dat men op deze conferentie ten aanzien van de vraag 
of er een EG- komt ja of neen zal moeten zeggen. Spreker is 
echter van oordeel, dat men nog lang niet in het stadium 
is gekomen, dat wij de laatste troef op tafel zouden moeten. 
leggen. Er van uitgaande, dat de instructie in de nota-
Beyen nog niet betrekking heeft op het eindstadium, is 
spreker van oordeel, dit deze dan" wel stringent geformu
leerd is, waardoor men op geen enkel punt meer achteruit 
zal kunnen. 

Minister Mernkamp kan zich in hoofdzaak aansluiten 
bij het betoog van Minister Beel. Spreker is van oordeel, 
dat men wel reeds in het stadium geraakt, dat men tot be-_ 
slissingen moet komen. Hij is het met de inhoud van de nota-
Beyen grotendeels eens. Er wordt antwoord gegeven op twee 
grote vragen, nl dat de Regering de integratie wenst, mits 
dit eeh werkelijke integratie is, en dat een eenheidsstaat 
wordt afgewezen, maar gekozen wordt voor een federatieve 
vorm. Spreker is tegen het nationale veto, bedoeld in de 
nota van Minister Mansholt, op>blz 2 onder punt 6, aange
zien er dan helemaal niets is bereikt. Voorts verscuilt 
spreker met Minister Zijlstra van mening; het standpunt, dat 
deze heeft bestreden is weliswaar niet geheel consequent, ma-ad 
in federatief verband niet onjuist. Bij de totstandkoming 
van de Amerikaanse federatie is bv de sociale politiek ook 
tot het terrein van de afzonderlijke staten blijven behoren. 
Neemt men in aanmerking, dat Nederland het EDG-verdrag reeds 
vrijwel geratificeerd heeft, terwijl de EDG tenslotte zelf 
reeds een "pis aller" is, dan is spreker van oordeel, dat men 
tegenover een gemeenschap, die slechts een coiffure is of een 
betere coiffure, zoals Minister Mansholt in zijn nota onder B 
aangeeft, neen zal moeten zeggen, nu deze ons niet op de 
goede weg helpt. 

Minister Beyen merkt in zijn antwoord op, dat wat 
in de instructie als het Nederlandse standpunt wordt aange
geven door de Regering consequent gedurende een jaar als 
standpunt is ingenomen. Wij wisten, dat dit niet met gejuich 
zou worden ontvangen, doch het is het standpunt van het Ka
binet, dat ook door het Parlement is gesteund. Door onze 
vasthoudendheid en door de activiteit om ons standpunt met 
nadere voorstellen te adstrueren is bij de partners ook de 
bereidheid gegroeid, om over de verlening van economische 
bevoegdheden aan een EG te spreken. De situatie, die Minister 
Mansholt heeft geschetst, nl dat de Fransen zullen weigeren 
het EDG-Verdrag te ratificeren als er geen overkoepeling van 
de EDG komt en dat &$ anderen, behalve Nederland, dan bereid 
zullen zijn, het Franse standpunt te aanvaarden,deze situatie 
is onder ogen gezien, doch spreker verwacht niet, dat Neder
land in deze dwangpositie zal komen. Men vergete niet, 
dat . wij tot ratificatie van het EDG-verdrag over zullen 
gaan. Ook Amerika is niet bereid om uit dezen hoofde druk 
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op de landen uit te oefenen om een dergelijke nieuwe 
Franse eis te aanvaarden. Spreker ziet ook niet in waarom 
wij het standpunt, dat tot nu toe is ingenomen, moeten 
laten varen. Men zou er over kunnen twisten tot welk punt 
een supranationale taak op economisch gebied nog reëel is, 
doch als men de besluiten van de Gemeenschap afhankelijk 
zou maken van de goedkeuring der nationale parlementen 
dan worden in feite geen bevoegdheden aan de EG overge
dragen. Uiteraard zullen de voorgestelde maatregelen hier 
en daar pijnlijk zijn, doch daarvoor zullen ontwijkings
bepalingen worden opgenomen;als men deze zaken echter laat 
ophouden door elf Kamers dan zal het nieuwe orgaan geen 
enkele besluitmogelijkheid hebben. Ten aanzien van een 
stilzwijgende procedure, die Minister LIansholt in zijn 
nota aangeeft naar analogie van de procedure voor de 
goedkeuring van verdragen, die na de jongste wijziging 
in onze Grondwet is neergelegd, herinnert spreker aan wat 
men allemaal reeds met het EDG-verdrag heeft meegemaakt. 
De Minister is niet bereid een dergelijk nationaal veto te 
aanvaarden. Aan Minister Zijlstra antwoordt spreker, dat men 
op het gebied van de afbraak van belemmeringen van het vrije 
goederenverkeer nog wel tot overeenstemming over supra
nationale bevoegdheden kan komen, doch dat bevoegdheden 
op het gebied van de monetaire, financiële en sociale 
politiek veel dieper in het leven van de landen ingrijpen. 
Spreker is er overigens van overtuigd, dat voor een douane
unie ook convertibiliteit der valuta tegen stabiele wissel
koersen nodig zal zijn, doch dit laatste vraagstuk is nog 
wel vatbaar voor een oplossing buiten een supra-nationaal 
lichaam. Spreker kan zich niet voorstellen, dat de zes 
landen thans bereid zullen zijn het monetaire beleid aan een 
in te stellen EG over te dragen. In dit verband merkt spreker 
op, dat Van Zeeland wel over een Pederal Reserve System 
spreekt, doch dat de Belgische President van de Centrale 
Bank zelfs niet bereid is een aanwijzing van zijn eigen 
Regering op te volgen. Het gaat hierbij ook over de vraag 
of men bereid is de verantwoordelijkheid voor het geven van 
aanwijzigingen (en voor de daaruitvoortvloeiende conse
quenties) over te dragen. Men kan de vraag stellen of dit 
bij de douaneunie makkelijker is dan op monetair en sociaal 
gebied. Spreker is van mening, dat dit wel net geval is, 
aangezien een grote geleidelijkheid wordt betracht en 
rekening zal worden gehouden met speciale gevallen. 

Samenvattend is spreker van oordeel, dat welbe
wust er naar gestreefd moet worden de uiteindelijke beslis
sing over de totstandkoming van een EG niet te doen vallen 
onder de schaduw van een beslissing over de EDG, vooral ook 
nu men nog niet gekomen is tot een bespreking van de vraag
stukken, welke met een douaneunie samenhangen. Daarbij -zou 
blijken, dat deze grotere mogelijkheden biedt dan het vaak 
lijkt. Als op de Haagse Conferentie wordt besloten hierover 
een studiecommissie te laten spreken, z,al men in het voor
jaar een andere kijk hebben op wat terzake mogelijk is. 

Aan Minister Beel antwoordt spreker, dat de func
tionele en institutionele vraagstukken volgens ons stand
punt gelijktijdig tot een oplossing zullen moeten komen. 
Spreker heeft ook de illusie gehad, dat men wel de directe 
verkiezingen niet zou kunnen afwijzen, doch dat men niet 
tot twee ïaaers behoefde te komen; de conclusie na de bespre
kingen in Rome is echter anders. Spreker voelt er persoon
lijk veel voor de door de nationale parlementen gekozen 
senaat te behouden. De Duitse en Belgische Regeringen staan 
echter een door de Regeringen gekozen senaat voor. Dit is 
een punt waar wij bereid zouden zijn het voorstel van de 
Assemblee ad hoc te volgen. Tenslotte is spreker van oordeel 
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dat de onderhavige nota niet in strikte zin als een instruc
tie aan de Nederlandse delegatie moet worden beschouwd. Men 
zal een zekere vrijheid voor het geven en nemen moeten la
ten Als bv, over de harmonisatie van het beleid wordt ge
sproken kan het zijn, dat spreker in de. vergadering een 
andere argumentatie zal gebruiken dan in de nota. 

De Minister-President staat in tegenstelling tot 
Minister Mansholt- op hë"t standpunt, dat tot nu toe ook door 
de Ministerraad is gedeeld, dat een EG- alleen aanvaardbaar 
is als deze reële economische bevoegdheden krijgt. Dat de 
douaneunie daarbij op de voorgrond wordt geplaatst, hangt 
ook er mede samen, dat volgens de GATT de landen alleen dan 
niet verplicht zijn de meestbegunstigingsclausule toe te 
passen als zij besluiten tot een douaneunie te komen. Als 
men dit echter opzet met het recht van veto van de nationa
le parlementen dan is het bijna zeker4 dat deze niet tot 
stand komt en dan wordt de EG een bron van onenigheid. Ook. 
van de directe verkiezingen verwacht spreker, dat deze juist 
de tegenstellingen tussen de landen zullen versterken, doch 
hij is bereid zich bij dit punt neer te leggen. Als men ech
ter de besluiten te niet zal kunnen doen in de nationale 
parlementen, zal in alle zes landen strijd ontstaan, het
geen de verhoudingen slechter' in plaats van beter zou maken, 
zoals reeds uit de gang van zaken., met het EDG-verdrag blijkt. 
Voorts wijst spreker er op, dat een nationaal veto in onze 
staatsrechtelijke constructie alleen het veto van het ge
hele land, d.w.z. van Regering en Parlement kan zijn. Een 
nationaal veto alleen van het Parlement acht hij onjuist. 
Een EG, die alleen de KSG en de EDG overkoepelt, is niet 
wenselijk; dan zal men voor de KSG ruimere mogelijkheden 
moeten laten (Van Denemarken en Zweden wordt reeds gezegd, 
dat zij neiging hebben om: zich bij de KSG aan te sluiten). 
Men zal zich voor de EDG dan op de procedure waii artikel 30 
moeten richten, d.w.z, dat daarvoor eerst de EDG zal moeten 
werken. Men zal dan kunnen onderzoeken hoe men tot een po
litieke controle op de EDG zal kunnen komen. Wat de Senaat 
betreft acht spreker het wel jammer, dat deze tot stand 
komt in een periode, dat de Raad van Nationale Ministers 
nog grote bevoegdheden heeft. Ui.t een oogpunt van eenvoud 
van de constructie en de verhoudingen zou de Senaat beter 
voorlopig niet kunnen worden ingesteld, doch spreker acht 
dit geen principieel punt. 

Minister Mansholt merkt op, dat een aantal lan
den een EG met sterke economische bevoegdheden niet wenst;; 
dit houdt het gevaar in, dat men dan een poging zou kunnen 
doen Nederland in een hoek te drijven, mogelijk zelfs op 
een onderdeel van het geheel. Onzerzijds kan men trachten 
met Duitsland en België' tot overeenstemming téskomen, doch 
naar sprekers menin; zal Duitsland Frankrijk niet in een 
isolement laten komen. De Minister staat niet op het stand
punt, dat tot elke prijs een EG, hoe mager dan ook, tot 
stand moet komen. In zijn nota heeft hij aangegeven,welke 
mogelijkheden er liggen.om het maximale uit de gegeven si
tuatie te halen, teneinde niet genoegen te moeten nemen met 
een minimale oplossing. Spreker is het eens met de ooiaer-
kmg van Minister Zijlstra over de inconsequentie in'de 
nota van Minister Beyen. Hij vreest, dat dit na de Haagse 
Conferentie ons voor de voeten zal worden geworpen. Dè Re
gering zal voorzichtig moeten zijn om haar standpunt niet 
zodanig te formuleren en vast te leggen, dat dit Kabinet 
niet anders meer kan. Het is voor ons land van grote beteke
nis, waartoe men bereid is als men uiteindelijk voor de 
Beslissing wordt gesteld. Spreker acht de mogelijkheid, dat 
de beslissing op de Haagse Conferentie moet worden genomen, 
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niet uitgesloten. Aangezien de meerderheid van de Raad het 
standpunt van de nota van Minister Beyen deelt, legt spre
ker zich er bij neer. Het is echter van veel belang, waar
toe men kan komen en met het oog daarop hoopt de Minis
ter, dat ook andere procedures zullen worden overwogen. 

Minister Beel acht'het weinig logisch, dat de 
Regering een andere wê"g zou volgen nu de ontwikkeling 
gaat in de richting van wat wij voorstaan. Er is dan wel 
een wezenlijk verschil met wat Minister Mansholt in zijn 
nota voorstelt, bijv. waar deze op blz.2 geen verdrags
procedure met betrekking tot-het automatisme als moge
lijkheid stelt. 

Minister ZijIstra blijft een accentverschil 
met Minister Beyen voelen. Spreker is van oordeel, dat 
men zich niet geheel ..en al aan de harmonisatie van mone
taire en sociale politiek behoeft te binden, maar hij ver
wacht, dat dit toch bij de onderhandelingen zal worden 
betrokken. Voor spreker is van essentiële betekenis of 
men ten principale aanwij zigingen op dit gebied verwerpt 
of dat men zegt dit nader te zullen bestuderen. 

Minister Suurhoff, vastknopend aan de medede
ling van Minister Beyen, dat de nota niet moet worden ge
zien als een instructie, waarbij men aan elke zinsnede 
moet vasthouden, is van oordeel, dat dan op^de Haagse Con
ferentie onzerzijds ook niet het onaanvaardbaar moet wor
den uitgesproken. 

Be Minister-President merkt op, dat in Benelux, 
waarin allerlei moeilijkheden bestaan, men het toch eens 
is geworden over een douaneunie. Minister Zijlstra is van 
mening, dat indien Nederland zijn betalingsbalans niet in 
orde zou hebben gemaakt de douaneunie niet die betekenis 
zou hebben als zij nu heeft. Be Minister-President erkent 
dit, maar wijst er op, dat uit een douahèüriie ook voort-
vloeit, dat men meer zal letten op het in evenwicht bren
gen van de betalingsbalans. Het punt van Minister Zijl
stra zal zich op den duur zeker voordoen, maar eerst in 
een later stadium. Minister ZijIstra gaat het vooral er 
om, dat samen met Buitsland en België een sterker posi
tie bij de onderhandelingen wordt ingenomen. 

Minister Beyen ziet als belangrijkste punt of 
een EG tot stand komt,' die voor ons principieel aanvaard
baar is. Het woord onaanvaardbaar zal op de Haagse Confe
rentie vermeden kunnen worden, maar men maakt een grote 
fout, als men op deze conferentie onduidelijk zou zijn. 
Met Minister Zijlstra bestaat geen principieel verschil 
doch alleen een verschil in beoordeling van de vraag wat 
verwezenlijkbaar zal zijn. Aan Minister Mansholt antwoordt 
spreker tenslotte, dat het juist is, dat Buitsland niet 
zal meewerken om Frankrijk te isoleren, maar dit geldt 
alleen zolang het EDG-verdrag niet is geratificeerd. 

30. Wijziging van het Besluit reserve grensbewaking (Ontwerp
besluit )TÖ] —I ' — ! 

Minister Donker heeft schriftelijk opmerkingen 
aan Minister Staf gezonden. De Raad hecht overigens zijn 
goedkeuring aan dit ontwerp-besluïT. 

—* 5§^gebruik van het Fries op het gebied van het rechtsverkeer 
CBrièf van de Ministers van Binnenlandse Zaken~ën van Justi-"] 
tie dd. 15 October 1953, nr 7340, net bijlagen) 

Minister Beel deelt ter toelichting mede, dat op 
de meeste punten wordt aangesloten bij de Commissie-Èlngpa 
Bolt3es. Over één punt (het gebruik van het Fries in de 
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