
<^SM.' ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr.1506 

Ex.nr. /J 

Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 16 Augustus 1954 in de Trèveszaal, aange

vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig: De Minister-President Dreesen de MinistezsBeel, 
Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, Van de Kieft, 
Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel en 
Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers Algera, 
Kernkamp en WitteO 

Secretaris; J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Zie middagvergadering 

J.J* 

3. Bu i t en lands "beleid 

a. De EDG (Zie no tu len MR dd. Augustus 1954. 

de 

punt 3 d). 

Ambassadeur 6y Minister Beyen deelt mede, dat üe franse 
hem Zondagmorgen de stukken met de voorstellen van de Franse 
Regering tot wijziging van het EDG-verdrag heeft overhandigd. 
Na het bestuderen van deze voorstellen en na overleg ook met 
Van Starkenborgh is zijn conclusie volkomen afwijzend. Men 
vraagt zich af waarom de Franse Regering de EDG niet helemaal 
heeft afgewezen. Bij aanvaarding van de wijzigingsvoorstellen 
zou het Commissariaat veranderen in een groep Regeringsambte
naren, die niets zelfstandig zouden kunnen doen. De voorstel
len houden verder de tendentie in om de discriminatie tegen
over Duitsland in stand te houden en om een bijzondere po
sitie voor Frankrijk in het leven te roepen. Het zou niet 
mogelijk zijn zonder ingrijpende wijziging van het verdrag 
en zonder nieuwe ratificatie met de voorstellen accoord te 
gaan. Daarbij komt, dat het nog onzeker is of het EDG-verdrag 
na deze wijziging door het Franse parlement zou worden aan
vaard. Mendes France zou voornemens zijn bij aanvaarding 
van het gewijzigde verdrag in de Kamer de tweede lezing in 
de Raad van de Republiek in November te doen plaats vinden. 
Voorts deelt spreker omtrent de inhoud van het "Aanvullend 
Protocol" mede, dat wordt gesteld, dat bij beëindiging van 
de NATO, bij terugtrekking van de Engelse en Amerikaanse 
troepen uit Duitsland of bij de totstandkoming van de 
Duitse eenheid op grond van artikel 126 opnieuw overleg 
tussen de SDG-landen zal plaats vinden, waaraan echter wordt 
toegevoegd, dat dan ieder land zal kunnen uittreden. Spreker 
is van oordeel, dat voor Nederland het voorstel onaanvaard
baar is, dat gedurende een overgangsperiode van acht jaar elk 
deelnemend-land tegen beslissingen van het Commissariaat 
in beroep kan komen bij de Raad van Ministers, welke dan 
eenstemmig een beslissing zal moeten nemen. Het heeft geen 
zin zich door de EDG aan de groep van zes landen te binden 
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De Minister-President,is het met het standpunt van 
Minister Beyen geheel eens. Het Aanvullend Protocol omvat een 
reeks voorstellen, die het EDG—verdrag volkomen zouden wij
zigen, waardoor echter de uitvoerbaarheid van dit verdrag 
zeker niet zou worden vergroot. Spreker acht het wel curieus, 
dat wordt voorgesteld, dat alle beslissingen over de defensie 
unaniem in de NATO- en de EDG-Council moeten worden genomen, 
waardoor men eigenlijk Duitsland bij het Atlantisch Verdrag 
betrekt. Spreker heeft van de Franse Ambassadeur vernomen, 
dat Mendes France voornemens is na aanvaarding van het Aan
vullend Protocol door de Regeringen van de andere EDG—landen, 
aan de aanvaarding van het EDG-verdrag door de Franse Kamer 
de vertrouwenskwestie te verbinden. Bij afwijzing van het 
Aanvullend Protocol door de andere EDG-partners zou Mendes 
France niet de vertrouwenskwestie stellen. Als de Franse 
Kamer het EDG-verdrag dan toch zou aanvaarden ,zou de tweede 
lezing in November plaats vinden. 

Minister Beyen deelt mede, dat onze Ambassadeur 
in Brussel Spaak pas 's middags kan spreken. Spreker zou 
'daarom 's avonds aan de Franse Ambassadeur het Nederlandse 
standpunt kunnen mededelen.-De Duitse Bondsregering zal 
niet voor Dinsdag een besluit nemen. 

De Minister-President verwacht, dat de wijzigings
voorstellen voor Spaak ook" niet aanvaardbaar zullen zijn, 
aangezien ook het bekende artikel 38 inzake de opstelling van 
een Constituante voor een Europese Gemeenschap wordt uitge
schakeld. 

Minister Beel vraagt zich af of men met het houden 
van de conferentie van Brussel toch Mendes France niet in 
de kaart speelt. Minister Beyen is van oordeel, dat Nederland 
niet het initiatief moet nemen om deze conferentie niet door 
te laten gaan. Spreker deelt voorts mede, dat de Franse Ambas 
sadeur hem gezegd heeft, dat het tijdsverloop tot de tweede 
lezing in November niet opzettelijk geschapen is om intussen 
een conferentie met Rusland mogelijk te maken. 

Spreker zou thans reeds aan de pers willen zeggen, 
dat naar de indruk van de Nederlandse Regering de Franse 
voorstellen teleurstellend zijn. De Minister-President acht 
het wenselijk de Franse Regering van~ons standpunt op de 
hoogte te brengen, voordat de pers wordt ingelicht. 

3 b. Het Straataburg-gau 

Minister Beyen deelt mede, dat reeds geruime tijd 
bij de Raad van Europa Eet zogenaamde Straatsburg-plan ligt, 
dat handelt over de betrekkingen met de overzeese gebieden 
en waarin punten van betekenis zijn de preferentie en de 
dollarinkomsten uit de overzeese gebieden. Aanvankelijk is 
dit voorstel verwezen naar de OEEC, welke hierover een on
gunstig rapport heeft uitgebracht. De betrokken commissie 
van de Raad van Europa wil thans hierover een conferentie 
bijeenroepen, maar de Engelse Regering staat hier afwijzend 
tegenover, aangezien niet alleen ook Amerika nauw hierbij 
betrokken is, maar dit vraagstuk ook herhaaldelijk behandeld 
wordt in de OEEC. Aangezien dit punt zal behandeld worden 
in de vergadering van de Raad van Europa van 7 September 
stelt spreker voor er mede accocrd te gaan, dat hij zich dan 
bij het Engelse standpunt aansluit. De Raad verklaart zich 
hiermede accoord. 
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