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VERSLAG VAN DE VIJFDE VERGADERING VAN DE INTERDEPARTEMENTALE 
ADVIESRAAD VOOR DE EUROPESE DEFENSIE GEMEENSCHAP, GEHOUDEN 
OP 12 NOVEMBER 1951 IN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN. 

Aanwezig ter vergadering; 

Jhr. Mr. van Vredenburch - Voorzitter 
Baron Bentinck - Buitenlandse Zaken 
Dr. Bergsma - Buitenlandse Zaken 
Drs. v.d. Beugel - Regerings Commissariaat E.M.H.P. 
Mr. Blaisse - lid der Delegatie, Ministerie van Econ.Zaken 
Mr. v.d. Esch - Regerings Commissariaat E.M.H.P. 
Mr. Eschauzier - Buitenlandse Zaken 
Mr. de Groot van Embden - lid van de Del. Min. van Financiën 
Admiraal Jhr. van Holthe - Voorzitter V. CS. 
Drs. Kohnstamm - Buitenlandse Zaken 
Jhr. Mr. van Lennep - Ministerie van Financiën 
Mr. Maas - Ministerie van Economische Zaken 
Generaal Majoor Mathon - lid der Del egatie,Min. van Oorlog 
Hr_. Mendeil - Ministerie van Economische Zaken 
Hr. Oudshoorn - Ministerie van Financiën 
Mr. Öyevaar - Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Kapt.ltz. Post Uiterweer - Kabinet Minister President 
Mr. Riphagen - lid van de Delegatie, Min.v. Buitenlandse Zaken 
Ir. Stuyt - Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Baron van Voorst tot Voorst - Ministerie van Buitenl. Zaken 

De Voorzitter opent de vergadering te 9.00 uur. 

Jhr. van Vredenburch deelt mede dat men ter Conferentie goede 
vorderingen heeft gemaakt met het opstellen van de tekst van 
het ontwerp-verdrag. 

Deze week zullen een aantal der moeilijkste problemen 
aangesneden worden, zoals samenstelling en bevoegdheden van 
de Raad./van Ministers en de Hoge Autoriteit. Ook de netelige 
financiële vraagstukken zullen gedurende de komende dagen in 
behandeling komen. De Voorzitter"brengt ter kennis van de 
.Vergadering dat op Donderdag a.s. te Parijs een Ministers
conferentie van de aan de Europese Legerplannen deelnemende 
landen gehouden zal worden. Aanvankelijk waren de Fransen 
tegen het beleggen van een dergelijke conferentie in dit 
stadium der besprekingen gekant, doch de moeilijkheden welke 
de Belgen aan het welslagen van de Defensie Gemeenschap in de 
weg dreigen te leggen^ de komst van de Heer Adenauer naar 
Parijs en andere factoren, schijnen de Franse bezwaren te 
hebben doen wegvallen. De Voorzitter deelt mede dat het niet 
zeker is dat'de NATO Conferentie te Rome op 24 November a.s„ 
zal doorgaan. 

De Voorzitter maakt melding van zijn onderhoud gedurende 
het afgelopen week-end met de Minister van Financien met wien 
Jhr. van Vredenburch in grote trekken tot overeenstemming, 
geraakte omtrent de te Parijs te volgen gedragslijn inzake her 
budget commun. De Heer Lieftinck had goedgevonden dat Jhr. 
van Lennep zich naar Parijs zal begeven om de delegatie bij tf 
staan bij de financiële onderhandelingen. 

De Heer Blaisse deelt ter toelichting van zijn voor het 
Economisch Comité opgestelde nota mede, dat een benoeite-
programma opgesteld zal worden, waaruit een bestel-programma 
afgeleid zal worden. Dit laatste programma dient door ae 
Raad van Ministers met een gequalificeerde of algemene meerder
heid goedgekeurd te worden. Spreker wijst erop dat deze 
programma's het karakter van poederen programma's hebben. _2_ 
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Indien, er zich bij de uitvoering van het programma moeilijkheden 
voordoen, dan moet een en ander aan de orde gesteld worden in de 
Saad van Ministers, die met unanimiteit een beslissing zal moeten 
geven. Ingeval geen uranimiteit bereikt wordt zal de Hoge Autori
teit tot de afzonderlijke Regeringen aanbevelingen richten ten
einde niettemin zoveel mogelijk tot uitvoering van het programma 
te geraken. 

De heer Elaisse vestigt de aandacht erop dat het meer tot de 
taak van de Hoge Autoriteit behoort om de aankoopprogramma's dan 
om productieprogramma's op te stellen. Het is niet de bedoeling 
dat de Hoge Autoriteit de bewapeningsproductie dirigeert. Spreker 
onderstreept voorts, dat het voor Nederland van voordeel is indien 
het begrip defensie-doederen zo ruim mogelijk gedefinieerd wordt, 
en daaronder met name voeding en kleding vallen, op welk terrein 
wij een bijdrage aan de gemeenschappelijke uitrusting kunnen leve
ren. 

De vergadering verklaart zich accoord met het voorstel van 
de heer Blaisse om twee kleine werk commissies in te stellen om 
enerzijds de voorziening, de- productie , de prijzen en de in- en 
uitvoer en anderzijds de financieel economische vraagstukken te be
studeren. Besloten wordt dat beide commissies des middags reeds 
hun werkzaamheden zullen aanvangen. 

De Voorzitter vraagt zich af of de kwestie van de omvang der 
Defensiegoederen niet op de Ministers conferentie van a. s. Donder
dag te berde gebracht zou kunnen worden. 

Het blijkt dat de vergadering van oordel is dat voeding, schoei
sel en kleding tot de geïntegreerde defensiegoederen dienen te be
horen. Evenwel met uitzondering van Generaal Mathon en de heer 
Post Uiterweer, welke op korte termijn hun mening zullen laten 
weten, teneinde zo mogelijk tot een unaniem advies te komen. 

Twee voorstellen t.a.v. de overdraagbaarheid van de bijdragen, 
welke bij de Financiële Commissie in behandeling zijn, worden be
sproken. Het Italiaanse voorstel strookt het meest met de Nederland
se belangen. Bij dit voorstel sluit ook goed aan de Nederlandse 
wens oïn de defensie-goederen in de ruimst mogelijke zin op te 
vatten. 

De Voorzitter brengt onder de aandacht van de vergadering 
dat de delegatie haar instructies op de afgesproken wijze dient 
te ontvangen. 

De Voorzitter brengt puntsgewijs de "Concept Richtlijn vooï 
de Delegatie Europees Leger inzake het Budget Commun" in bespreking. 
De vergadering kan zich met dit concept verenigen (2), dat een 
onderwerp van overleg in de vergadering van Maandagmiddag zal uit
maken. •„ 
De "Concept richtlijn delegatie Europees Leger over Legeropbouw 
wordt eveneens door de vergadering aanvaard met dien ver stonde, 
dat de eerste zin van punt 1 geschrapt wordt en dat op voorstel 
van Admiraal van Holtho aan de laatste zin van punt 1 toegevoegd 
wordt; "en het grootste gedeelte van de_Koninklijke Marine, waar 
voren komt nog, dat punt 2 samenhangt met het feit dat Je vorming 
van een Duits legerkorps uitgesloten is. T.o.v. punt 5 blijkt dat 
de opleiding voorlopig nog nationaal zal geschieden, maar dat_ner 
in de bedoeling ligt de beroeps-officie ren zo spoedig mogend 
gezamenlijk op Europese militaire academies op te leiden. 

Tenslotte verklaart de Vergadering zich_ook accoord ie* ._ 
de aide-mémoire van de Nederlandse Delegatie inzake het Commissari 
a a t' De Voorzitter deelt mede, dat de uitermate drukke werkzaam-
zaamheden ter conferentie het hem tot zijn spijt niet mogeii^ 
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maken steeds het Voorzitterschap van de Adviesraad uit te 
oefenen, zodat Dr. Boon dit vermoedelijk in de meeste geval
len van hem zal overnemen. Spreker verwacht evenwel dat een 
voldoende aantal andere delegatie-leden de vergaderingen 
zullen kunnen bijwonen teneinde haar op de hoogte te stellen 
van de loop der Conferentie. 

Besloten wordt dat de volgende vergadering plaats 
zal vinden op-Maandag 19 November te 09.00 uur. 

(1) De Heer Post Uiterweer heeft inmiddels aan de 
Secretaris van de Adviesraad medegedeeld, dat hij 
zich verenigen kan met een versie waarbij kleding, 
schoeisel en voeding opgenomen worden in het behoefte
programma van de defensie gemeenschap. 

(2) In dit concept ware "driejaarlijks" te wijzigen 
in "driejarig", en aan punt 8a toe te voegen 
"en onderdelen"„ 


