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's-Gravenhage, 4 Augustus 1951. 

Ik heb de eer U.E. hiernevens het vers lag 
aan t e bieden van de Nederlandse Delegat ie , die 
de Studie Conferentie voor he t Europees Leger t e 
Pa r i j s heeft bijgewoond en hetwelk i s opgesteld 
t e r nadere t oe l i ch t ing van het in ter im rapport 
dat door de Conferentie aan de deelnemende Rege
ringen i s aangeboden. 

In verband met de prac t i sche moeil i jkheid 
om in de t e r beschikking staande t i j d over de 
t e k s t van d i t ve rs lag met de vertegenwoordiger 
van de Minister van Financiën* die t e Pa r i j s v e r 
toeft» overleg t e plegen- heeft d i t l i d van de 
de lega t i e verzocht z i j n instemming met deze t e k s t 
t e reserveren» waarbij h i j evenwel heeft opge
merkt, dat h i j zich met de algemene strekking 
kan verenigen. 

De Voorz i t te r van de Nederlandse Delegat ie , 

(w.g«) C#G.W.H, van Boetzelaer* W* 

Aan Zijne Excel lent ie 
de Minister van Buitenlandse Zaken 

« s-Gravenhagec 
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43600. VERSLAG VAN DE NEDERLANDSE DELEGATIE TER 

STUDIE CONFERENTIE VOOR HET EUROPESE LEGER. 

]L. Inleiding. 

Tijdens de laatste zitting van de Noord 

Atlantische Raad, welke in December 1950 te Brussel 

heeft plaatsgevonden, is besloten dat het vraagstuk 

van de inschakeling van West-Duits 1 and in de verde

diging van het Westen langs twee verschillende wegen 

zou worden benaderd. 

Enerzijds zouden de drie bezettende mogend-

1 heden via hun Hoge Commissarissen te Bonn besprekingen 

openen met de Duitse Autoriteiten, waarbij als uit

gangspunt zou dienen het door de Raad vastgestelde 

rapport over de Duitse herbewapening, hetwelk recht

streekse opneming van Duitse eenheden beoogde in de 

NATO strijdmacht, met bepaalde garanties teneinde 

herleving van het Duitse militarisme tegen te gaan. 

Anderzijds zou Frankrijk de gelegenheid 

krijgen om in een Studie Conferentie de mogelijk

heden te onderzoeken van de oprichting van een 

Europees Leger waarin Duitsland strijdkrachten zou 

mogen leveren als gelijkberechtigd partner. 

De besprekingen te Bonn zijn voornamelijk 

gebruikt door de Duitsers om hun verlangens zo hoog 

mogelijk op te voeren, terwijl ui$ de rapporten, 

welke periodiek door de vertegenwoordigers der drie 

bezettende mogendheden aan de Raad van Gedeputeerden 

te Londen zijn uitgebracht, de indruk hebben gewekt 

dat de Hoge Commissarissen zich vrijwel hebben be

perkt tot het noteren van deze verlangens, zonder 

daar al te diep op in te gaan. De besprekingen te 

Bonn zijn voorlopig opgeschort en zullen waar

schijnlijk niet v/orden heropend alvorens meer klaar

heid is verkregen over de mogelijkheden, v/elke de 

Conferentie voor het Europese Leger te Parijs zal 

kunnen bieden. Waarschijnlijk zullen tijdens de 

- conferentie —, 
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conferentie van de Grote Drie, waarvan in sommige 

couranteriberichten melding is gemaakt en welke zou 

zijn voorzien tijdens of vóór de eerstkomende zitting 

van de Noord Atlantische Raad in September a. s., 

hieromtrent nadere beslissingen worden genomen. 

Het verloop van de Studie Conferentie voor 

het Europese Leger te Parijs kan als volgt worden 

samengevat. 

2. Studie Conferentie voor de oprichting van 

het Europese Leger te Parijs. 

Voor bijwoning van deze Conferentie heeft de 

Franse Regering begin Februari van dit jaar de volgen

de regeringen uitgenodigd: Engeland, Nederland, 

België, Luxemburg, West-Duitsland, Italië, Noorwegen, 

Denemarken, en Portugal, terwijl de regeringen der 

Verenigde Staten -en van Canada werden uitgenodigd om 

zich ter Conferentie door een observer te doen ver

tegenwoordigen. De regeringen van België, Luxemburg 

Italië en West-Duitsland hebben geantwoord, dat hun 

vertegenwoordigers de Conferentie als vol lid zouden 

meemaken, terwijl de overige regeringen voor hun ver

tegenwoordigers de status van observer verkozen. 

Nederland heeft, gelijk bekend, zijn status ter Con

ferentie aanvankelijk willen laten afhangen van de 

Franse voorstellen, welke te Parijs zouden worden in

gediend. Na bestudering van deze voorstellen werd be

sloten tot het observerschap. 

De oorspronkelijke Franse voorstellen kwamen 

in het kort hierop neer. 

Het Europese leger zou komen te bestaan uit 

contingenten van de deelnemende landen,, welke op zo 

laag mogelijk niveau zouden worden geïntegreerd en 

wel op het niveau van een regiment gevechtsgroep, 

d.i. een eenheid van + 6000 man. Het beheer van dit 

leger zou v/orden gevoerd door een Hoge Commissaris, 

terwijl naar analogie van het Schuman-plan voor 

steenkool en staal een staatsrechtelijke bovenbouw 

zou worden ingesteld, bestaande uit een Raad van 
- Ministers -
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Ministers, een Assemblee en een Hof» Het operationele 

gebruik van dit leger zou berusten bij de NATO-

opperbevelhebber, De financiering van dit Europees 

leger zou geschieden door middel van een zgn. 

"budget commun", waarvan de lasten door een vooraf 

te bepalen verdelingssleutel over de deelnemende 

landen zou worden verdeeld, Br zou na de totstand

koming van het Verdrag een transitoire periode zijn, 

gedurende welke de deelnemers bepaalde contingenten 

in gereedheid zouden brengen volgens gestandariseerde 

Europese voorschriften op het gebied van organisatie, 

tactiek, logistiek enz., terwijl de Duitsers bun eerste 

echelon zouden opleiden volgens dezelfde richtlijnen, 

doch in nauwe samenwerking met de in Duitsland ge

legerde eenheden van de bezettende mogendheden. Na 

deze transitoire periode zou er dan een eerste begin 

van een Europees Leger tot stand zijn gekomen, waarin 

Duitsland *É stljn alsdan bestaande troepen zou hebben 

ingebracht, terwijl de andere deelnemers behalve hun 

aandeel in dat geïntegreerde Europese Leger, nog eigen 

strijdkrachten zouden hebben overgehouden. Een tweede 

phase zou daarna worden ingeleid, waarin Duitsland 

opnieuw contingenten zou mogen recruteren en trainen 

(ditmaal in Europees verband), terwijl de overige 

deelnemers hetzelfde zouden doen. Eerst op veel later© 

datum zou het eindstadium v/orden bereikt, waarop de 

andere deelnemers het totaal van hun strijdkrachten, 

met uitzondering van de contingenten benodigd voor de 

zgn, "overseas commitments" in de pool zouden hebben 

ingebracht. 

Aangezien tijdens de hiervóór bedoelde zitting 

van de Noord Atlantische Raad was bepaald, dat even

tuele resultaten van deze Parijse Studie Conferentie 

slechts door de NATO zouden v/orden aangenomen indien 

de ontworpen organisatie de opbouw van de gezamenlijke 

strijdmacht der Westerse mogendheden niet zou vertragen 

- doch — 
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integendeel zou versnellen en versterken, was het van 

belang te weten hoe de Amerikanen, met name de 

Atlantische opperbevelhebber, deze plannen zou be

oordelen. Hoewel integratie op het niveau van de 

regiment gevechtsgroep naar aller overtuiging in de 

praktijk tot schier onoverkomelijke moeilijkheden 

zou leiden en de standaardisatie op verschillend ge

bied in verband met de terzake reeds in Western 

Union verband opgedane ervaringen een uiterst moei

lijke opgave zou blijken, hebben de Amerikanen een 

zuiver afwachtende houding aangenomen, waarschijnlijk 

om niet het odium op zich te laden, dat zij de Con

ferentie op de een of andere wijze onder druk zouden 

zetten. Hoewel de Duitsers inzake het vraagstuk van 

het integratieniveau niet oninteressante tegenvoor

stellen hebben gedaan door de vorming van nationale 

homogene divisies van klein formaat te propageren, 

die volgens hun bewering gebaseerd waren op de er

varingen van de afgelopen oorlog en tevens de Duitsera 

de mogelijkheid zouden bieden om in feite eigen 

Duitse divisies te mogen opbouwen, zijn de Fransen 

hierop in het geheel niet ingegaan, terwijl zij zich 

doorlopend hebben beroepen op hun instructies om niet 

af te wijken van het integratieniveau van de regiment 

gevechtsgroep. Aangezien dit, en nog andere essen

tiële punten door de houding der Fransen gereserveerd 

moest blijven, stond er voor de Conferentie geen 

andere mogelijkheid open dan om in technische sub

commissies de vorm en organisatie van het voorgestelde 

Europese Leger nader uit te werken voor wat de niet 

controversiële aspecten betrof, t.w. de zuiver tech

nisch militair-organisatorische vraagstukken. 

Er waren t rouwens ook nog politieke redenen, 

die het de Franse Regering onmogelijk maakten om op 

de moeilijker vraagstukken in te gaan; enerzijds 

waren de Franse verkiezingen in zicht, en wilde de 

- Franse -
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Franse Regering het nemen van beslissingen terzake 

liever aan haar opvolgster overlaten, anderzijds 

was ook de Conferentie der Grote Vier,' welke in het 

Palais Rosé in plaats van over de herbewapening van 

Duitsland over de ontwapening van Duitsland moest 

onderhandelen, een beletsel om op dit terrein tot 

beslissingen te komen, , 

De beste oplossing leek derhalve om na af

loop van de Franse verkiezingen, wanneer dus de tot

standkoming van een nieuw Frans Kabinet kon worden 

verwacht, een interim rapport aan de deelnemende 

regeringen aan te bieden, waarin naast de bereikte 

resultaten, welke behalve de principiële overeen

stemming over de instelling van supra-nationale or

ganen slechts technische punten van ondergeschikte 

betekenis konden betreffen, een opsomming zou worden 

gegeven van de hoofdzaken, waaromtrent de regeringen 

zich zouden moeten uitspreken, subsidiair nieuwe -

instructies aan hun delegaties zouden kunnen geven. 

Intussen was er sedert de besluiten van de 

Noord Atlantische Raad te Brussel reeds meer dan een 

half jaar verstreken en nog steeds was een oplossing 

van het vraagstuk der Duitse herbewapening nog niet 

verder gekomen. Bij de Atlantische Opperbevelhebber, 

die evenals de Amerikaanse Regering van oordeel was 

dat deelneming aan de Atlantische verdediging door 

Duitsland onmisbaar was, schijnt langzamerhand de 

gedachte gerijpt te zijn, dat alleen door een ge

ïntegreerd Europees Leger een oplossing van alle 

moeilijkheden verwachtbaar zou zijn, met name omdat 

de Fransen hun verzet tegen een onafhankelijk Duits 

Leger toch niet binnen afzienbare tijd zouden op

geven, en anderzijds Duitsland, mits het gelijk

berechtiging zou ontvangen, binnen het kader van dat 

geïntegreerde leger, wel tot samenwerking bereid 

zou kunnen blijken. 

- Het 
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Het concept-Interim rapport, dat door de 

Franse delegatie was opgemaakt,-liep naar Duitse 

opvatting al te makkelijk over de nog uitstaande 

verschilpunten heen, zodat de Duitsers besloten 

tot het opstellen van een tegenontwerp interim 

rapport» Dit Duitse ontwerp was echter dermate 

controversieel gesteld, dat de Amerikanen de 

overigens begrijpelijke vrees koesterden, dat 

bij het volgen van de Duitse tekst bij de rege

ringen de indruk zou worden gewekt, dat een oplos

sing nog wel heel ver af zou schijnen.. Voorts 

•ontwikkelde zich nog een nieuwe moeilijkheid, 

doordat de Duitsers het voorstel hadden gedaan 

omt hangende de besprekingen van de Parijse Con

ferentie en derhalve vooruitlopende op de totstand 

koming van het Verdrag, aan de Duitsers toe te 

staan reeds terstond een aanvang te maken met 

recrutering en oefening van hun eerste echelon 

troepen. Teneinde alle vrees weg te nemen, dat 

dit het begin zou kunnen worden van een onaf

hankelijk Duits legerf waren de Duitsera bereid 

om als garanties aan te bieden, dat enerzijds 

de Duitse troepen onmiddellijk en van de aan

vang af onder het gezag van de Atlantische Op

perbevelhebber zouden worden gesteld, terwijl 

anderzijds de verzekering zou worden gegeven, 

dat Duitsland geen bewapeningsindustrie mocht 

opzetten» Dit plan, dat de Amerikanen niet onaan

trekkelijk leek, omdat daardoor de Duitse herbe

wapening op korte termijn een aanvang zou kunnen 

nemen, ontmoette echter tegenstand van Franse 

zijde, waar men van een dergelijk voorstel niets 

wilde weten. ,;v 

De Conferentie dreigde derhalve in een 

impasse te geraken en blijkbaar heeft de Ameri

kaanse Ambassadeur te Parijs, de Heer Bruce, die 

- de -
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die de Conferentie van de aanvang af als observer had bij

gewoond, instructie gekregen om reeds vóór indiening van 

het interim rapport een grotere mate van overeenstemming 

tussen de partijen te bereiken. De Amerikaanse denkbeelden 

gingen blijkbaar in de richting van een Europees Leger met 

de staatsrechtelijke bovenbouw, zoals deze door de Fransen 

was gedacht, doch waarin de Duitsers een zo grote mate van 

gelijkberechtiging zouden kunnen vinden, dat daardoor de 

Duitse bezwaren zouden kunnen komen te vervallen. De Ame

rikaanse druk om op korte termijn tot een grotere toenade

ring van de verschillende standpunten te geraken, schijnt 

vrij groot te zijn geweest en inderdaad heeft de Conferen

tie zich kunnen verenigen met een definitieve tekst van het 

Interim rapport, waarvan de tekst hiernevens gaat, en waar

uit kan blijken, dat de kansen voor totstandkoming van een 

Verdrag voor een Buropees Leger aanzienlijk zijn gestegen. 

Samenvattend en ten dele ook vooruitlopend op de uit

eenzetting van de inhoud van het definitieve interim rap

port, kan worden gezegd, dat door deze ontwikkeling, welke 

te elfder ure onder Amerikaanse druk heeft plaatsgevonden, 

het voor Duitsland discriminatoire karakter van de oorspron

kelijke Franse voorstellen aanmerkelijk is afgezwakt* 

j£. Samenvatting van de in het interim rapport vervatte 
voorstellen. 

A. Algemene beginselen. 

De deelnemende landen zullen hun landstrijdkrachten, 

hun tactische luchtmachten en hun zeestrijdkraehten, die 

bestemd zijn voor de kustverdediging inbrengen in een su

pranationale gemeenschap met een institutionele bovenbouw, 

welke naar analogie met het Schaman plan voor steenkool en 

staal zou bestaan uit een Hoge Autoriteit, een Raad van 

Ministers,'een Assemblee en een Hof. Deze nieuwe gemeen

schap; zal de naam voeren van Europese defensiegemeenschap 

en worden aangegaan voor de tijd van 50 Jaar» In de pool 

zouden niet worden ingebracht de strijdkrachten, die zijn 

bestemd voor nakoming van overzeese verplichtingen, noch 

de "troupes de policew# In het rapport wordt er de nadruk 
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op gelegd, dat in het Verdrag niet op enigerlei 

wijze tussen de Staten-leden zou worden gediscri

mineerd. 

De Duitse delegatie heeft in een afzonder

lijk document een algemene reserve vastgelegd, 

waarin tot uitdrukking wordt gebracht, dat het 

huidige statuut van iest-Duitsland op verschil-

lende punten onverenigbaar is met de thans ontwik

kelde plannen» 

De Italiaanse delegatie heeft aangekondigd, 

dat de Italiaanse Regering zich rechtstreeks tot 

de andere regeringen zal wenden om de wens kenbaar 

te maken tot herziening van die gedeelten van het 

vredesverdrag, die de vervulling van de verplich

tingen, welke voor Italië zouden voortvloeien uit 

het thans te sluiten Verdrag voor het Europese Le

ger in de weg zouden staan. 

Veel belang wordt toegekend aan de totstand

koming van een gemeenschappelijk voorzieningssys

teem op bewapeningsgebied en een gezamenlijk de

fensie productie programma. Hieronder zal op dit 

punt nog nader worden teruggekomen* 

In tegenstelling met eerder door de Confe

rentie uitgewerkte teksten, is thans een belang

rijke plaats ingeruimd aan de nauwe samenwerking 

die tot stand zou moeten komen tussen de Europese 

defensie gemeenschap en NATO. De Atlantische Op

perbevelhebber zal over de op te richten Europese 

eenheden kunnen beschikken al naargelang de mili

taire situatie zulks nodig zou maken* Teneinde de 

nodige gelijkheid van inzicht te verkrijgen no

pens de militair-technische vraagstukken, die 

zich bij de voorbereiding van een gestandaardiseerd 

Europees Leger zullen voordoen, is door de Confe

rentie aan SHAfE gevraagd om een militaire expert 

ter beschikking van de Conferentie te stellen, 

die de werkzaamheden van het Militaire Comité 

en de technische subcomité's daarvan als actief. 
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deelnemer sou kunnen bijwonen* Generaal Eisenhower 
heeft op d i t verzoek goedgunstig beschikt en be
r e i d s een van z i j n s tafoff i e l e ren voor d i t werk 
aangewezen, t .w, Brigadier-Generaal Michaelis, die 
onlangs u i t Korea i s teruggekeerd en beschikt over 
een ruime ervaring van de nieuwste theorieën op 
technisch en t a c t i s c h gebied, 

In het oorspronkelijke concept-verdrag, da t 
de Franse de lega t i e b i j het begin van de onderhan
delingen had aangeboden, was een t r a n a i t o i r e p e r i o 
de voorzien gedurende dewelke de verschi l lende l a n 
den het voor het Europese Leger bestemde echelon 
troepen volgens nieuwe t e s tandaardiseren voorschrif
ten zou oefenen; deze troepen zouden echter t o t aan 
het ogenblik waarop z i j a l s af geoefende contingen
t en in de Europese pool zouden worden gebracht , 
voorlopig nog het nat ionale karakter b l i jven behou
den* Duitsland zou z i j n nieuwe eenheden in die t i j d 
voor t ra in ingsdoele inden moeten onderbrengen b i j de 
i n Duitsland gestat ionneerde eenheden der beze t ten
de mogendheden. Thans i s ech te r , mede gezien de 
moeili jkheden, welke d i t voor Duitsland medebrengt 
en de hierboven reeds t e r sprake gekomen Duitse 
wens om t e r bespoediging kun eigen recruten zelf
s tandig op t e l e i d e n , de zgn* t r a n s i t o i r e periode 
afgeschaft f waarbij i s bepaald, dat a l l e troepen 
zonder u i tzonder ing a l thans formeel vanaf de onder
tekening van het Verdrag het Europese karakter 
zu l len dragen* Hoewel derhalve in s t r i k t formele 
z in n i e t meer van een t r a n s i t o i r e periode sprake 
kan z i j n , zal e r u i t e r a a r d in meer technische zin 
toch nog rekening moeten worden gehouden met een 
voorbereidende phase, waarop hieronder nog nader 
wordt teruggekomen* 

- B. Staatkundige -
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B. Staatkundige Bovenbouw, 

aa. De Hoge Autoritei}?» 

Aangezien de Hoge Autoriteit de belangrijkste 

plaats inneemt in de gedachte institutionele constructie 

aal hieronder op samenstelling en bevoegdheid van dit 

orgaan iets uitvoeriger worden ingegaan» 

De Franse, Belgische en Luxemburgse delegaties 

hebben hun voorkeur uitgesproken voor de vorm van een 

Hoge Commissaris, die wellicht zou kunnen worden bijge

staan door een Adjunct-Commissaris, doch die de ver

antwoordelijkheid alleen zou dragen» Voornoemde dele

gaties waren van oordeel» dat beslissingen op militair 

terrein dikwerf snel genomen dienen te worden, en dat 

een Hoge Autoriteit in de vorm van een college, in de 

practijk op ernstige bezwaren zou stuiten. 

De collegiale vorm werd echter voorgestaan door 

de Duitse en Italiaanse delegaties, op grond van hun 

overtuiging dat op deze wijze het orgaan van de Hoge 

Autoriteit met groter gezag zou kunnen optreden en waar

schijnlijk ook om de invloed van de Hoge Commissaris, die 

de Franse nationaliteit zou moeten bezitten, te beperken. 

De Duitse en Italiaanse delegaties beschouwen deze beslis

sing als dermate belangrijk, dat zij het voorbehoud heb

ben geformuleerd om de bevoegdheden va* de Hoge Autori

teit opnieuw discutabel te stellen» wanneer over de 

vorm van de Hoge Autoriteit definitief zal zijn be

slist* De keuze tussen deze twee alternatieven is aan 

de deelnemende regeringen voorgelegd. 

Omtrent de duur van het mandaat en de vervanging 

van de Hoge Commissaris, of de leden van het collegiale 

orgaan, zijn nog geen voorstellen gedaan* 

Gemakshalve is in het interim rapport, en derhalve 

ook in deze samenvatting, verder alleen gesproken van een 

Hoge Commissaris. 

De Hoge Commissaris zal beslissingen kunnen nemen, 

aanbevelingen kunnen doen, of een inzicht kunnen kenbaar 
maken. De beslissingen zijn bindend gedacht; de aanbevelin
gen zijn verbindend voor wat betreft het na te streven doel, 
doch laten de nodige vrijheid In de keuzen van middelen om 
deze doelen te bereiken; 
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de uitgesproken inzichten zijn in het geheel niet bindend. 

In de gevallen, die in het verdrag nader zullen worden 

opgesomdy zal de Commissaris gehouden zijn om alvorens een 

beslissing te nemen of een aanbevelirg terzake uit te spre

ken, vooraf een richtlijn aan de ̂ aad van Ministers te vra

gen. 

Hoewel dit punt niet van belang ontbloot lijkt te zijn, 

is omtrent deze gevallen, die in het verdrag zullen moeten 

worden vastgelegd, nog niet gesproken* De Italiaanse Dele

gatie heeft wel gepreciseerd, dat naar haar overtuiging deze 

richtlijnen van de Baad van Ministers van fuid amentele bete

kenis zullen zijn voor de Europese Defensie -gemeenschapo 

Deze richtlijnen zouden in alle gevallen meeten worden gege

ven, waar een primordiaal belang van de gemeenschap in het 

spel is, met name wanneer het gaat om de veiligheid, het 

buitenlands beleid en de economische en sociale politiek. 

In het algemeen is gesteld, dat de bevoegdheden van de 

Hoge Commissaris t.a«v. de Europese strijdkrachten zoveel als 

mogelijk zullen moeten overeenkomen met die van een Nationale 

Minister van Defensie» Deze analogie is verder uitgewerkt door 

de bepaling, dat de Hoge Commissaris niet alleen een civiel 

apparaat tot zijn beschikking zal moeten krijgen voor de hem 

toevallende administratieve taken doch eveneens een mili

tair apparaat, dat de militaire afdelingen van een Ministerie 

van ̂ efensie omvat» 

Gezien het belang van de functies van de Hoge Commissa

ris, moge hieronder een opsomming volgen" van de hem toebe

dachte taken: 

A« Instructie en Opleiding. 

Secrutering zal voorlopig, gezien de ingrijpende staatsrech

telijk consequenties van integratie ook op dit terrein, aan 

de nationale autoriteiten tolijven voorbehouden, 
B. Verschillende opleidingsscholen voor officieren, ad^ji-

rant-officieren en specialisten. 

C. Inspecties en controle. 

D. Vredes-dislocatie. 

i'erzake zal nauw worden samengewerkt met de Atlantische Opper-
bevelhebben* 

E» roductie-programma voor de Europese bewapening, in samen

werking met een consultatief comité. _ jjet -
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Het inter im rapport ve s t i g t — naar het voorkomt te recht - de aan
dacht op het grote belang vandeze bevoegdheden. 

Het i s b l i jkbaar de bedoeling om hetgeen thans terzake door 
de NATO-organisatie wordt v e r r i c h t , voor wat be t re f t de aan het 
Europese leger deelnemende landen, aan de Europese Hoge Commissaris 
over t e dragen. 
F. Benoemingen en bevorderingen. 
G. Jur idische en d i s c i p l i n a i r e bevoegdheden, die door de 

Staten—leden aul len worden overgedragen. 
H. Administratie van Personeel en mater iee l . 
I . Opstel l ing van de begrot ing. 
J . Liaison met de Staten- leden, derde Staten en in het algemeen 

met a l l e in t e rna t iona le o rgan isa t i es waarmede wordt samen-
gewerkt, i n het bijzonder met NATO. 

Voorts za l de Hoge Commissaris ir. samenwerking met de Raad van 
Ministers de bui tenlandse f inanciële en materiele hulp behandelen, 
waarbij zowel aan de Amerikaanse hulp a l s aan de wederzijdse hulp 
i s gedacht. 

De Duitse delegat ie heeft terzake van de bevoegdheden van de 
Hoge Commissaris nog een reserve gemaakt, die hierop neerkomt, dat 
a l l e bevoegdheden, die de ITationale Minister van Defensie za l over
houden, eveneens zul len moeten worden uitgeoefend door de ve rge l i j k 
bare Duitse ITationale I n s t a n t i e . Naar a l l e waarschijnl i jkheid doelen 
de Duitsers h ie r op de nat ionale Duitse Minister van Defensie, die 
hun evenmin a l s een Duitse nat ionale Generale Staf in de oorspron
ke l i jke Brusselse be s lu i t en i s toegekend. 

De Hoge Commissaris zal in bepaalde gevallen kunnen worden 
ontslagen door het Hof, op verzoek van de Raad van Minis ters . Alsdan 
zou de Raad van Minis ters t evens , doch a l l een b i j unanimiteit» 
de Hoge Commissaris a l s voorlopige maatregel kunnen schorsen, t o t 
het ogenblik dat het Hof z ich a l hebben uitgesproken. 

In geval vin onbereidheid om een bepaalde maatregel te nemen, 
kan de Assemblee of het Hof op i n i t i a t i e f van de Raad van Ministers 
of van een van de Statenleden door de Raad van Ministers worden i n 
geschakeld, a l naar gelang het een be l e id s - of een jur id ische 
kwestie b e t r e f t . Tenslot te i s nog bepaald, dat aan de Assemblee 
een motie van afkeuring kan 

Fotocopie / R 7 8 7 4 - "49 
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worden voorgelegd, die bij aanvaarding de Hoge Commissaris 
zou verplichten zijn ambt neer te leggen. 

bb. De Raad van Ministers 

Naar analogie van het Schuman-plan voor steenkool en s taa l 
zal de Raad van Ministers bestaan u i t ve r t e ge nwo ord ige r s van 
de Staten-leden waarbij iedere Staat zich door een l i d var, 
z i jn Regering l a a t vertegenwoordigen. De Raad van Ministers 
heeft to t taak het beleid van de Hoge Commissaris te \har-
monieren met de p o l i t i e k van de Regeringen der deelnemende 
Staten*. Eveneens naar analogie van het Schuman-plan i s waar
dering der stemmen voorzien, 

D» r i c h t l i j n e n , die de Raad van Ministers i s bepaalde 
gevallen aan de Hoge Commissaris za l kunnen geYen, kwamen 
hierboven reeds t e r sprake. 

Bepaalde bes l i s s ingen of aanbevelingen zullen door de 
Hoge Commissaris s l ech t s kunnen worden genomen na vooraf
gaande goedkeuring door de Raad van Minis te rs , naar analogie 
van de gel i jkluidende procedure van het Schuman-plan voor 
steenkool en s t a a l . I n sommige gevallen zal de Raad van Minis
t e r s zich terzake eenstemmig moeten ui tspreken, in andere 
geval len met een meerderheid van 2/3 der stemmen» Voor welke 
gevallen eenstemmigheid dan wel 2/3 der stemmen ve re i s t z i j n , 
i s nog n ie t nïder vas tges te ld . 

cc . De \ssemblee 
De Assemblee zal voor de daaLnemende landen Ibestaan u i t 

dezelfde afgevaardigden die z i t t i n g zul len hebben in de 
Schuman Assemblee. 

De bevoegdheden van de Assemblee z i jn nog nie t uitgewerkt; 
met name bes taa t een primair versohi l van mening over het 
budget-recht , hetwelk hieronder b i j de behandeling der f i 
nanciële vraagstukken, nog nader t e r sprake zal komen. 

. / . 

Foiocopie Êk 78 
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d . d . Het Hof 

De toepalingen t.a.v. het Hof zullen zoveel mogelijk 

parallel lopen met die voor het Hof van de gemeenschap voor 

steenkool en staal» 

C. Militaire vraagstukken 

Alle eenheden van het Europese Leger zullen, zoals 

hierboven reeds ter sprake kwam, van de recrutsring af het 

Europese karakter dragen, waaronder is te verstaan, dat zij 

geplaatst zullen zijn onder het gezag van de Europese Defensie 

Gemeenschap en aan de overeengekomen regels zullen zijn onder

worpene 

Het moeilijkste militaire vraagstuk is dat van het 

niveau van de integratie. De Franse Delegatie houdt nog steeds 

vast aan integratie op het niveau van de regiments-gevechts-

groep, terwijl de Duitsers nationaal—homogene divisies voor

staan al zijn het dan divisies van kleiner formaat dan tot 

nu toe gebruikelijk is geweest» Over dit verschilpunt zijn 

instructies gevraagd aan de regeringen» Voor een uiteen zet

ting van de militaire merites van beide oplossingen moge naar 

het best betreffende gedeelte (Hoofdstuk III par.lö pag.?l 

• •v») van het interim-rapport worden verwezen* Naar algemeen 

wordt vei&cht zal de nieuwe Franse regering dé bezwaren rtegen 

de Duitse oplossing uiteindelijk laten vallen, zodat in het 

kader van deze nota op dit verschilpunt niet verder wordt 

ingegaan en volstaan wordt met de simpele vermelding vata de '.; 

twee thans nog tegenover elkaar staande standpunten» -

Het militaire comité van de Conferentie is doends 

een rapport op te stellen nopens alle militair-technische 

vraagstukken die zich bij de oprichting van os gedaohts 

organisatie voor zullen doen» Hst ligt in de bedoeling oa 

dit Militair Comits' zo spoedig mogelijk op permanente basis 

in te richten, opdat deze voorbereidende-

— voorbereidende -

Fotocppie 9 7 b 
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voorbereidende arbeid zo effioiènt en ook zo snel i 

mogelijk kan worden voortgezet en voltooid. Op deze 

wijze zal het militair comité de voorloper worden van 

het apparaat dat na totstandkoming van het verdrag aan 

de Hoge Commissaris zal worden toegevoegd. 

Bij de uitwerking van deze vraagstukken wordt 

van de werkhypothese uitgegaan dat het eerste , echelon 

Europese land strijdkrachten een totale omvang zal hebben 

van 20 normale divisies, welke begin 1953 geoefend zouden 

kunnen zijn. ; ^ 

Tenslotte verdient nog vermelding dat omtrent 

de omvang van de tactische luchtmacht, die de land

strijdkrachten zal dienen te ondersteunen, nog geen 

overeenstemming werd bereikt. De Duitse Delegatie 

beveelt op grond van de in de laatste oorlog opgedane 

ervaringen een aanzienlijk grotere luchtsteun aan 

dan de Fransen. 

D. Financiële vraagstukken» 

De oprichting van het instandhouden van de con

tingenten der deelnemende landen zullen worden bekos

tigd uit een zogenaamd "budget commun". Dit betekent, 

dat het grootste deel van de uitgaven van' de nationale 

defensie budgetten voortaan zal worden gedragen door 

het gezamenlijk Europees Defensie budget. De Inkomsten 

zullen bestaan uit de bijdragen der Statn-leden en de 

onmisbare buitenlandse hulp. 

De voornaamste vraagstukken op financieel ge

bied, v/elke onder ogen zijn gezien, zijn de volgende: 

a. de wijze waarop de begroting zal worden opgesteld; 

b. de verdelingssleutel; 

o. uitvoering en bewaking van de begroting; 

ad a. Opstelling van de begroting. 

De ontwerp-begroting zal worden opgesteld door 

de Hoge Commissaris. Dit ontwerp zal vervolgens ter 

goedkeuring aan de Raad van Ministers worden voorgelegd. 

- vervolgens -
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Vervolgens doen ai oh twee belangrijke vragen 

voor: 

1 • Bij welke meerderheid zal de Raad van Minis

ters over deze ontwerp-begroting beslissen. 

2. Is de Raad van Ministers terzake souverêin 

of dient de begroting vervolgens nog aan de 

Assenblée te worden voorgelegd, en zo ja 

welke bevoegdheden zullen dan aan,de Assem

blee terzake worden toegekend. 

Deze vraagstukken hebben tot uitvoerige ge-

dachtenwisseling geleid, doch tot op heden zonder re

sultaat. De moeilijkheden spruiten vooral hieruit voort, 

dat bij afwezigheid van een economische integratie van 

de verschillende landen, de overdracht van de bevoegd

heid tot het doen van militaire uitgaven aan een supra

nationaal gezag zeer belangrijke repercussies heeft op 

de financiële, economische en ook sociale politiek van 

de regeringen, waarop de nationale parlementen een gro

te mate van zeggenschap moetan blijven behouden. 

De Duitse Delegatie zou het budgetrecht aan 

de Eurojese Assemblee willen toekennen, in die zin, 

dat de ontwerp-begroting, nadat deze met een 2/3 meer- J 

derheid door de 'Raad van Ministers zal zijn aangenomen, 

aan de Assemblee wordt aangeboden, die op zijn beurt 

deze begroting zal moeten goedkeuren, doch ditmaal met 

absolute meerderheid van zijn leden. De Assemblee zou 

echter het totaal van de begroting niet mogen verhogen. 

De Franse Delegatie heeft zich tegen de verr 

wachting van de andere delagaties in met dit -"uitse 

voorstel kunnen verenigen en daarbij verklaard, dat 

desgewenst de Raad van Ministers in eerste instantie 

zou kunnen beslissen bij unanimiteit. 

De Belgische, Italiaanse en Luxemburgse dele

gaties hebben zich evenwel hiertegen verzet omdat 

- zij -
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zij bij toekenning van het budgetrecht aan de , 
Assemblee het gevaar vrezen van mogelijke conflic
ten tussen Assemblee en Raad van Ministers. Deze 
delegaties waren van oordeel, dat het toekennen van 
dergelijke vergaande rechten aan een Assemblee, die 
voorlopig nog niet kan worden beschouwd als een , 
werkelijke vertegenwoordiging van de nationale parr 

lementen, voor deze nationale parlementen, die uit
eindelijk hun zeggenschap over de bijdrage moeten 
kunnen behouden, onaanvaardbaar zou zijn. \ , 

De Belgische delegatie heeft, naar werd ver
nomen op uitdrukkelijke instructie van de Heer van 
Zeeland, het denkbeeld geopperd, dat het financiële 
beheer niet zou geschieden via een gezamenlijk bud
get, doch via een zgn. "fonds communw, waarin de 
verschillende landen een bijdrage zouden storten 
en waardoor een grotere mate van zeggenschap over 
de bestemming van deze bijdragen in het eigen land 
wordt verwacht. 

Op al deze punten vraagt de Conferentie het , 
oordeel en de instructies van de deelnemende rege
ringen . 

ad b. VerdelingBsleute1. , 
De Conferentie heeft voorgesteld om de ver- , 

delingssleutel in percentages uit te drukken en de
ze vast te stellen voor een tijdperk van 5 jaar met 
de mogelijkheid van herziening bij unanimiteit door , 
de Raad van Ministers na 2 jaar, indien het uitgangs
punt dat tot de vaststelling van de verdelingssleu
tel heeft geleid, ingrijpende wijzigingen zou heb
ben ondergaan. De Franse delegatie heeft voorgesteld, 
dat de criteria voor de vaststelling van de percen
tages in een afzonderlijk protocol zouden worden 
vastgelegd, waardoor tevens een mogelijkheid wordt 
geschapen om deze voor de nationale parlementen te 
rechtvaardigen. De Duitse delegatie zou echter, 

- verder 
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verder wensen te gaan. Zij heeft voorgesteld, dat de 

criteria zo concreet mogelijk zouden worden omschreven 

en dat deze niet in een additioneel protocol, doch 

in het Verdrag zelf zouden worden vastgelegd. De Raad 

van Ministers zou in geval geen overeenstemming over 

de verdelingssleutel mogelijk zou blijken, de hulp 

van een comité van experts kunnen inroepen om vast 

te stellen dat de feitelijke situatie, die bij de 

vorige vaststelling van de percentages tot uitgangs

punt had gediend, ingrijpend zou zijn gewijzigd en, 

in het bevestigende geval zou deze commissie van 

experts nieuwe percentages kunnen aanbevelen. 

De andere delegaties hebben zich met 

deze opvatting echter niet kunnen verenigen. 

Ook op dit punt vraagt de Conferentie 

om nieuwe instructies, 

ad c. De begrotingsuitvoering en begrotings

bewaking leverden geen principiële verschillen van 

mening op, 

E, Overgangsperiode, 

Gelijk hierboven reeds ter sprake kwam, zullen 

de staatsrechtelijke organen terstond bij totstandkoming 

van het Verdrag worden ingesteld. Zij zullen formeel 

terstond verantwoordelijk zijn voor de hen toegedachte 

taken, doch deze slechts geleidelijk aan kunnen uitvoeren, 

en wel naargelang de technische voorbereiding op de dir-

verse gebieden zulks mogelijk zal maken. 

De Europese defensiegemeenschap zal, zolang 

zij haar taken op verschillende terreinen nog niet zal 

kunnen uitoefenen, deze tijdelijk delegeren aan de desbe

treffende diensten in de nationale administraties. 

De daarvoor nodige regelingen zullen worden vastgelegd 

in 
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In een afzonderlijke conventie, die uitsluitend 

betrekking zal hebben op de overgangsperiode. 

Alle nationale strijdkrachten, die 

tot op de totstandkoming van het Verdrag ter be

schikking van SHAPE zijn gesteld, zullen op een 

overeen te komen datum naar de Europese gemeend-

schap overgaan. Op dezelfde datum zullen alle 

troepen, die voor NATO worden gerecruteerd, In 

het Europese kader worden ingepast, terwijl 

nationale autoriteiten voorlopig nog verantwoor

delijk blijven voor de recrutering. Zodra zij 

gerecruteerd zijn, zullen deze troepen onmiddel

lijk het Europese karakter bezitten. 

Alle officieren en bij de opleiding 

van deze Europese strijdkrachten betrokken instel

lingen zullen eveneens van de aanvang af Europees 

worden verklaard. 

Hierbij dient te worden aangetekendf dat 

de desbetreffende passage in het interim rapport 

niet geheel duidelijk is geformuleerd. Blijkbaar 

is het de bedoeling, dat op den duur alle land- en 

tactische luchtstrijdkrachten, waarover de verschil

lende landen beschikken, met uitzondering van dief 
welke bestemd zijn voor de behartiging der overzeese 

belangen en de "troupes de police", zowel ter be

schikking gesteld werden van SHAPE als van het Euro

pese leger. Voorlopig echter zal door het nog be

scheiden aandeel van West-Duitsland in de gemeen

schappelijke verdediging, de omvang van het aandeel 

van de andere landen daarop worden afgestemd. 

Geschat wordt, dat na li jaar de eerste Duit3e contin

genten op de been zullen zijn gebracht en dat na nog

maals anderhalf j;iaar Duitsland zijn plafond zal 

hebben bereikt en ook de andere landen de totaliteit 

van hun Europese contingenten zullen hebben bereikt. 

Dit betekent dus 
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dus, dat de andere landen gedurende de eerste drie Jaar 

naast de Europese contingenten nog eigen nationale contin

genten zullen mogen behouden, doch dat daarna van nationale 

contingenten (met het hierboven bedoelde voorbehoud) geen 

sprake meer zal kunnen zijn* 

Op voorstel van de Duitse delegatie zullen de 

reglementen en voor schriften van het Europese Leger zoveel 

mogelijk reeds thans worden voorbereid en zal getracht 

moeten worden met deze arbeid geresü te zijn wanneer het 

Verdrag getekend kan worden, ^e andere delegaties hebben 

zich hiermede accoord vwrklaard, zodat reeds thans, met de 

uitwerking van deze voorschriften en reglementen een aanvang 

wordt gemaakt. Bij deze arbeid is SHAPE, zoals hierboven 

reeds werd-vermeld, ingeschakeld<, 

£•' Commentaar op het Interim Rapport, 

2t* Algemene Beginselen» 

Zoals in de inleiding reeds vermeld, is vooral 

in de laatste fase der conferentie te Parijs de Aneri-

kaanse invloed merkbaar geweest om tot een Europese defen

siegemeenschap te komen, waardoor de kans op verwezenlij

king van het Franse plan sterk is vergroot. Het laat sich 

aanzien, dat deze Amerikaanse invloed in het bijsonder ia 

uitgeoefend omdat de Europese defensie gemeenschap geacht 

wordt de enige practisch uitvoerbare oplossing voor het 

vraagstuk van de herbewapening van Duitsland te zijn. 

De Amerikaanse Regering is langzamerhand tot de opvatting 

gekomen, dat Frankrijk weerstand zal bl i.jven bieden tegen 

de vorming van een nationaal Duits leger, waardoor het 

alternatief, te weten rechtstreekse opneming van Duits

land in de NATO en'vorming van een Nationaal Duits leger, 

komt te vervallen. Dit laatste zou trouwens ook interne 

moeilijkheden in Duitsland kunnen veroorzaken. Bovendien 

meent de Amerikaanse Regering dat door de totstandkoming 

van dit plan een verdergaande Europese integratie, die 

- sid -
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z i j ook u i t anderen hoofde wenselijk achten, bereik» 
baar zal worden* 

In sommige kringen van de Conferentie I s de op
v a t t i n g naar voren gekomen dat de Europese Defensie 
Gemeenschap a l s bl i jvend moet worden gezien (de duur 
van het verdrag i s op 5 0 j a a r ges te ld ) t e rw i j l de 
NATO s l ech t s a l s een t i j d e l i j k e band wordt gevoeld. 
Het i s moeil i jk vas t t e s t e l l e n in hoeverre zowel b i j 
de Amerikaanse druk a l s b i j de instemming van de d e e l 
nemers met de Europese Defensie Gemeenschap de gedach
t e voorz i t dat Amerika zich b i j een eventuele deten
t e - a l thans met lands t r i jdkrachten - u i t Europa zal 
kunnen terugtrekken en e r dan a.h.w. een derde macht 
zal b l i jven bestaan» Dergelijke gedachten zouden in 
de kaar t kunnen spelen van d ie groeperingen in de 
7. S. d ie het zwaartepunt van de Amerikaanse eommit-
ments meer i n Azië dan in Europa zien. 
;• Hoewel het Schuman plan voor steenkool en s t a a l 

en het plan voor een Europees Leger beide sec torsge-
wijze i n t e g r a t i e beogen, i s laatstgenoemd plan on
getwijfeld, van verderstrekkende betekenis . Immers, 
het Schuman-plan voor steenkool en s t a a l i s grotendeels 
economisch van karak te r , t e r w i j l de binding meer l i g t 
op het t e r r e i n van de p a r t i c u l i e r e belangen dan op 
dat der s taa tsbelangen. De Europese Defensie-gemeenschap 
daarentegen koppelt het be le id van de regeringen t«a.v« 
de defensie en i s daardoor een pooling van een der be
l a n g r i j k s t e s t aa t s t aken . Hierui t volgt dat de po l i t i eke 
betekenis van d i t p lan ver u i tgaa t boven de po l i t i eke 
betekenis van het Schuman-plan. Immers de defensie i s 
het instrument en de s te rke arm van de buitenlandse po-

. l i t i e k en pooling van de defensie betekent dus ook 
pooling van het' defensiebeleid en daardoor in belang
r i j ke mate een pooling van het buitenlands be le id . Ver
wezenli jking van het p lan zal een belangri jke mate van 
p o l i t i e k e i n t e g r a t i e tengevolge bebben. Of deze p o l i 
t i eke i n t e g r a t i e succesvol zal z i j n , m.a.w. of meer 

fotocel, (g 7874 - -49 _. eenheid — 
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eenheid in het beleid gerealiseerd zal kunnen worden, 

uitsluitend door instelling van een politiek topor

gaan lijkt echter aan twijfel onderhevig. Zolang na

melijk de economischef financiële en sociale integra

tie nog niet tot 3tand zijn gebracht mag men zich 

afvragen of alleen door de kunstgreep van de instel

ling van een politiek toporgaan alle moeilijkheden 

van de economische, financiële en saciale integratie 

gemakkelijker tot oplossing zullen komen en of daar

door de nodige offers gemakkelijker zullen worden 

gebracht* De Franse delegatie heeft bij de indiening 

van zijn eerste memorandum trouwens zelf aangevoerd, 

dat redelijkerwijs de integratie van het defensiebe

leid eerst als laatste in de serie sectorsgewijze'in

tegraties aan de beurt zou kunnen komen, doch dat het 

probleem van de Duitse herbewapening, dat een onmid

dellijke oplossing vraagt, de voortijdige entamering 

van dit plan heeft veroorzaakt* 

De grootste moeilijkheid op integratiegebied 

welke tot nu toe is ontmoet, is die in de economische 

integratie. Gelijk gezegd,wordt door sommigen van de 

totstandkoming in dit stadium van een vergaande 

politieke integratie verwacht, dat nu ook de economische 

integratie gemakkelijker tot stand zal kunnen komen. 

Men kan zich echter afvfagen of hierdoor de moeilijk-

heid niet wordt verplaatst, in plaats van opgelost. 

Het lijkt niet ondenkbaar dat de moeilijkheden die 

thans nog in de OEEC en andere economische organen worden 

ondervonden, zullen worden verplaatst naar de Raad van 

Ministers van de Europese Befensie-gemeenschap. In 

ieder geval is thans nog niet te zien waarom in deze 

Raad van Ministers deze moeilijkheden gemakkelijker 

oplosbaar zouden blijken. Eigenlijk heeft zich in de 

evolutie van de topstructuur van NATO eenzelfde tendens 

kenbaar gemaakt. Het Noord-Atlantisch verdrag is 

hoofdzakelijk opgezet als een Defensie-organisatie 

doch gezien de belangrijke repercussie» van de Defensie 

op het algemeen beleid is de Göuncil, het toporgaan 

49 van NATO, die oorspronkelijk bestond uit Ministers 

- van -
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Buitenlandse Zaken van de deelnemende landen, omgevormd 

tot een Haad van Regeringen, waarin alle Ministers die 

bij liet Defensie-beleid in ruimere zin zijn betrokken, 

zitting kunnen hebben. In zekere zin zou aen ook hier 

dus kunnen spreken van een poging tot verdergaande 

politieke integratie, doch de ervaring heeft geleerd 

dat alleen hierdoor de moeilijkheden op economisch en 

defensie-productiegebied in de daarvoor aangewezen or

ganen niet makkelijker tot een oplossing komen. 

Voorts kan men zich afvragen welke de gevolgen 

van de instelling van een Europees Leger zullen zijn 

voor de topstructuur van NATO zelf. Indien de Amerikaanse 

defensie Autoriteiten erin slagen om op militair terrein 

inplaats van met 5 of 6 Europese partners slechts met 

één partner contact te onderhouden, dan zal de verleiding 

groot blijken om ook de beleidsvleugel van NATO in de

zelfde zin te vereenvoudigen, met alle politieke gevolgen 

van dien, ook voor Nederland» Naar analogie van de 

Standing Group, waarin ter behartiging van militaire en 

strategische belangen slechts de 2 grote mogendheden 

vertegenwoordigd zijn, zouden dan de Noord Atlantische 

Raad, de Raad van Gedeputeerden en het Militair Comité 

en wellicht ook het Financieel Economisch Orgaan en de 

Defense Production Board gestroomlijnd kunnen worden* 

Men kan zich trouwens niet goed indenken hoe getolereerd 

zou kunnen worden dat de beslissingen van de Europese 

Leger organisatie door een der deelgenoten, die bijv* 

in de Raad van Ministers overstemd zou zijn», geblokkeerd 

zouden kunnen worden in de Noord Atlantische Raad of in 

de Raad van Gedeputeerden* Voorts kan Duitsland geen 

volledige gelijkberechtiging verkrijgen als het niet 

als volwaardig partner in de NATO wordt opgenomen en het 

is dus denkbaar dat Frankrijk - beseffend dat opneming 

van Duitsland in de NATO op den duur niet tegengehouden 

zou kunnen worden - de betekenis van het lidmaatschap 

der Europese partners in NATO zal wensen te verminderen* 

Men kan zich tevens afvragen of de Nederlandse 

- Regering -
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Regering in de praktijk nog voldoende vrijheid zal weten 

te behouden om zijn traditionele marine-politiek te 

handhaven» Indien de NATO topstructuur zou worden 

vereenvoudigd en Frankrijk dus als spokesman van de 

Europese mogendheden in de hoogste NATO organen zou 

optreden, kam men zich de vraag stellen of van j 

"Frankrijk voldoende steun te verwachten is voor het 

Nederlands Marine beleid. 

Ook wanneer de NATO topstructuur ongewijzigd 

blijft kan het Marine-beleid bemoeilijkt worden, 

aangezien de kustverdediging in het Europese kader 

en de overzeese verplichtingen in het NATO-kader 

en ten dele daarbuiten moeten worden bezien en 

behandeld, $̂ f* 

Het vaststellen van de verhouding tussen deze 

verplichtingen zal nog meer dan thans aan Geallieerde 

inmenging onderhevig zijn. 

Tenslotte verdient nog vermelding dat België 

in de aanvang heeft gemeend nog gedurende geruime tijd 

een belangrijk deel van zijn landstrijdkrachten buiten 

de pool te kunnen houden. Samenvoeging van de totali

teit der nationale legers werd namelijk in het oor- '; 

spronkelijke Franse voorstel eerst in een veel later 

stadium gezien. Thans is echter bepaald dat dit tijd

stip reeds in een nabije toekomst zal komen te liggen 

en de Belgische Regering zal zich dus thans hebben t« 

beraden omtrent de consequenties die aanvaarding van 

de huidige plannen voor hen medebrengen. 

Ook de Italiaanse Regering is blijkbaar door de 

laatste ontwikkelingen verrast en heeft deze,naar uit 

Rome wordt gemeld, ongaarne gezien» 

., Omtrent de reacties in Engeland, de Skandinavische 

landen en Portugal f.a de Delegatie nog niets bekend. 

l 
- 25. -



M I N I S T E R I E V A N B U I T E N t_ A N D S E Z A K E N 

- 25 -

Ws 2» Institutioneel. 

De voorstellen welke in het Interim rapport zijn 
vervat, houden in, dat de nationale Ministers van De
fensie verreweg het grootste deel van hun competenties 
hij verdrag zullen moeten overdragen aan de Hoge Com
missaris , Een Franse 'zegsman ging zelfs zo ver te 
zeggen, dat de Nationale Ministers van Defensie eigen
lijk geen Ministers meer genoemd zouden kunnen worden, 
doch slechts Defensie administrateurs. Dit.is dan ook 
de reden waarom de Belgische en Italiaanse Delegaties 
hebben getracht de positie van de Hoge Commissaris zo
veel mogelijk te verzwakken ten gunste van de Raad van 
Ministers, waardoor in de practijk de Hoge Commissaris 
meer zou worden de mandataris van de Nationale Minis
ters. Zij zijn hierin echter niet geslaagd door de 
felle tegenstand van Franse zijde, waar men de Hoge 
Commissaris zo onaantastbaar mogelijk wil zien» Zo 
hebben de Belgische en Italiaanse delegaties getracht 
aan de Raad van Ministers de bevoegdheid te geven om 
de Hoge Commissaris uit zijn ambt te ontzetten, doch 
zij zijn hierin niet geslaagd. De Duitsers hebben een 
tussenweg bewandeld en getracht het Gezeg van de Assem
blee te versterken. Ook door de Hoge Autoriteit de 
vorm te geven van een College, inplaats van een'Commis
saris (die uiteraard slechts een Fransman zal kunnen 
zijn) hopen de Duitsers - en de Italianen - de Frane« 
invloed te kunnen beperken, 

In het algemeen kan men de twijfel uitspreken 
of partiële federatie(d.w«z> federatie van een speci
fiek deel van staatszorg) niet tot grote spanningen 
aanleiding kan geven op staatsrechtelijk terrein. 
L'.en kan in. dit verband denken aan de repercussies 
welke de gebondenheid aan een budget commun voor de 
defensie noodzakelijkerwijze moet hebben t,a*v. het 
financieel-economisch beleid en daarmede ook voor alle 
andere onderdelen van Staatszorg» 

- overigens -
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Overigens is met de historische ontwikkeling, 
welke in de individuele staten een zorgvuldig uitge-
balanseerde demo erati s ch-par1ementaire staatsinrichting 
heeft tot stand getracht, in de geprojecteerde supra
nationale gemeenschap nog niet voldoende rekening ge
houden. Zo is bijv, de rol aan de Assemblee toegedacht 
niet geheel in overeenstemming'-met deze onmiskenbare 
staatsrechtelijke ontwikkeling. 

Tenslotte zal onder ogen moeten worden gezien 
of de geprojecteerde partiële federatie intern vol
doende in evenwicht is. Te vrezen valt, dat de twee 
groten ~ frankrijk en Duitsland - een zo overheersende 
positie zullen innemen, dat de belangen van de kleine 
landen, hieronder ook gerekend Italië, niet voldoende 
tot hun recht zullen komen. Weliswaar is als voornaamste 
beveiliging hiertegen het vetorecht gedacht, dat zou 
kunnen worden gebruikt in de Raad van Ministers. Doch 
de praktijk heeft in de bestaande internationale orga
nisaties aangetoond, dat door toepassing van het veto
recht spanningen nog niet uit de weg zijn geruimd, 
en dat ernstige verlamming daarvan het gevolg kan zijn. 

?. Militaire vraagstukken. 
De integratie zal op militair gebied een zeer 

omvangrijke en moeilijke- arbeid vereisen. Niet alleen 
gullen vele administratieve verschillen (dienstplicht, 
soldij, bevordering enz.) geleidelijk uit de weg 
moeten worden geruimd dan wel zeer goed overwogen moeten 
worden aanvaard, doch ook een herziening-van vele mili
taire wetten (strafrecht, tuchtrecht enz.) zal nodig 
zijn. 

Indien de integratie van de defensie departe
menten geleidelijk - vermoedelijk over een lange ter
mijn - zal worden tot stand gebracht, zullen gedurende 
die tijd doublures onvermijdelijk zijn, 

Amerikaanse verwachtingen omtrent een meer effi
ciënte werkwijze op militair gebied zullen mitsdien 
zeker niet terstond worden verwezenlijkt. 

Het is niet onlogisch te verwachten, dat deze 
FotocoP.. $ 767, - ..4-, - efficiency -
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efficiency op den duur in vele opzichten wel zal wor

den verkregen (unité de doctrine, opleidingsinricb-

tingent materieel voorziening enz.), mits men een te 

sterk doorgevoerde centralisatie zal weten te ver

mijden. 

G» Slotopmerking» ' 

Het interim rapport is door de Conferentie 

aan de deelnemende .Regeringen aangeboden met verzoek 

om omtrent de nog niet opgeloste verschilpunten 

instructies te mogen ontvangen, Aan de landen die 

zich door waarnemers hebben doen vertegenwoordigen 

is gevraagd te overwegen of zij aanleiding kunnen 

vinden om hun houding te herzien. 

De Nederlandse Delegatie meent dat het niet 
op haar weg ligt om terzake van de beslissing, voor 

welke de Regering zich thans geplaatst ziet, een 

advies uit te brengen. Zij heeft gemeend zich ertoe 

te moeten bepalen om in kort bestek een uiteenzetting 

te geven van de stand van zaken ter Conferentie en 

van de mogelijke ontwikkelingen voor zover deze thans 

zijn te voorzien. 

' s-Gravenhage, 4 Augustus 1951» 
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