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H i e r b i j moge ik ü t e r behandeling in de Minis-
, / . t e r r a a d aanbieden het v e r s l a g van de Minis te rsconfe

r e n t i e inzake de Europese Defensie Gemeenschap, ge
houden t e P a r i j s op 19» 20 en 21 Mei en t e S t r a a t s 
burg op 23 Mei 1952» 

Ik moge mede de aandacht van de Minis ter raad 
• / • vragen voor de eveneens h i e r b i j gevoegde n o t i t i e be 

t re f fende de r e s u l t a t e n , waartoe de t e Bonn gehouden 
besprekingen tussen de ver tegenwoordigers van de Ver
enigde S t a t e n , het Verenigd Koninkri jk en F rankr i jk 
e n e r z i j d s en de Federale Republiek Duits land ander
z i j d s hebben g e l e i d t . a . v . de Dui tse f i n a n c i ë l e b i j 
drage en het S t a tuu t der S t r i j d k r a c h t e n . 

Afdruk van deze b r i e f en de b i j l a g e n daarvan 
heb ik spoedshalve r e c h t s t r e e k s aan onze ambtgenoten 
doen toekomen, 

DE MINISTER VAN/feü̂ jtfNLANDdE ZAKEN, 

\ 

Aan de Heer 
M i n i s t e r - P r e s i d e n t . -
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VERSLAG van de Ministersconferentie inzake de Europese 
Defensie Gemeenschap, gehouden te Parijs op 19 
20 en 21 Mei, en te Straatsburg op 23 Mei 1952! 

SS3 6/*. 
De Conferentie ving aan te Parijs op Maandag

avond, werd vervolgens gedurende Dinsdag en Woensdag 
voortgezet, doch de omvangrijke agenda en de moeilijk
heden, welke tijdens de besprekingen zijn geressa, 
maakten het onmogelijk om de werkzaamheden te Parijs te 
beëindigen. De Conferentie werd derhalve Vrijdagmiddag 
23 Mei 1952 te Straatsburg voortgezet, aangezien aldaar 
de vertegenwoordigers van de zes landen aanwezig moesten 
zijn bij de vergadering van het Comité van Ministers en 
van de Assemblee van ds Baad van Europa. De onderteke
ning vond Dinsdag 27 Mei te Parijs plaats. 

./. Bijl.ï De ontwerp-agenda (bijlage I) bevatte 14 punten, 
terwijl bij de aanvang van de conferentie op verzoek 
Tan Minister Stikker hieraan.als 15® punt ds Duit3e 

: financiële bijdrage werd toegevoegd. Voorts werden van 
: verschillende aiJden nog onderwerpen ter sprake ge
bracht, welke al of niet ast de agendapunten verband 
hielden. 

Zn het hiernavolgende verslag zal soveel moge
lijk de volgorde van de oorspronkelijke agenda worden 
aangehouden. 

1. Duits voorstel inzake reerutering (art.9» al.2). 

Door <li9 Duitse delegatie was) voorgesteld aan 
art.9 sen tweede lid toe ts voegen, inhoudende ds ver
plichting voor de deelnemende landen om op hun grond
gebied geen recrutering van hun onderdanen door derde 
landen tos te staan en om evenmin zelf te recruteren.op 
het grondgebied van ds andere deelnemende landen. Dit 
Duitse voorstel vindt voornamelijk zijn grond In esn 
Duitse vrees voor esn continuering c.q. herleving van 
het huidige systeem van Duitse arbeidscorpsen, welke 
door de bezettingstroepen in Duiteland als hulpkrachten 
worden gebruikt. 

Van Nederlandse aijds is reeds eerder tegen een 
dergelijk voorstel bezwaar gemaakt, aangezien het ssn 
ongemotiveerde beperking van eigen nationale rechten zou 
betekenen, die in ÏTATO» of U.S.-verband ongewenste ge
volgen zou kunnen hebben. Ter conferentie bleek, dat 
ook de Heer Sohuman bezwaren van principiële aard tegen 
dit voorstel had. Hij was van mening, dat ssn dergelijke 
bepaling niet thuis behoorde in het Verdrag, terwijl 
hij ook het practisohe bezwaar sag, dat zioh In de toe
komst Inderdaad ssn situatie kon w> ordoen, die het wense
lijk sou maken, dat onderdanen van de E.D.Cr.-landen door 
hun regeringen in de gelegenheid souden worden gesteld 
om in vreemde dienst te treden. Ds regeringen sljn sou-
verein om dit in hun eigen wetgeving te regelen. De 
kwestie van ds arbeidscorpsen sou In Bonn geregeld worden) 
alt betref de liauidatie van een bestaande toestand, waar
van de deelnemende landen slechte kennis behoefden te 
nemen. Overeenkomstig een desbetreffende,^4uggestie van 
de Amerikaanse obeerver bij ds Conferentie stelde de Heer 
Sohuman voor As overeenkomst, welks te Bonn aal worden 
gesloten betreffende de geleidelijke opheffing van ds 
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arbeidseorpsen als protocol aan het E.D.G.-verdrag 
te voegen. 

Evengenoemd voorstel werd door de oonferentie 
aanvaard en het Duitse voorstel werd ingetrokken. 

g. Stemmenweging (artt.42 en 42bis) 

Nadat de bespreking over dit punt aanvanke
lijk was uitgesteld totdat meer gegeven* bekend zouden 
zijn over de resultaten van de onderhandelingen te Bonn 
inzake de Duitse bijdrage, heeft het debat tenslotte 
tooh plaatsgevonden, ondanks het feit dat men ttij ge
brek aan deze gegevens geen ooncrete berekeningen kon 
maken. ''Jf;-. 

Het debat had betrekking op twee problemen. 
Het eerste werd door Minister Stikker opgeworpen en 
betrof de mogelijkheid, dat met het in 'het Verdrag 
uitgewerkte systeem van stemmenweging, in de gevallen 
dat een gequalifio'eerde meerderheid wordt voorgeschreven, 
één land een veto zou kunnen uitbrengen. Art.42 
schrijft immers voor» dat sen besluit slechts dan met 
gequalifiöeerde meerderheid ie genomen, indien dese 
meerderheid de stemmen van die landen bevat, die tezamen 
tenminste 2/js van de contributie aan geld en man
schappen bijdragen. Indien nu sen der grote landen 
- hetgeen Frankrijk of Duitsland sou kunnen zijn -
alleen meer dan l/3e bijdraagt, ..zou dit land een veto
recht hebben en hiertegen werd door Minister Stikker 
bezwaar gemaakt, waarbij hij van andere zijde werd 
gesteund. Tenslotte aanvaardde men een voor
stel, inhoudende dat aas § 2 van art«42 de bepaling zal 
worden toegevoegd, dat een besluit ook met gequalifi
öeerde meerderheid is genomen als het de stemmen van 
de vertegenwoordigers van 5 der deelnemende landen op 
zich verenigt. Deze belangrijke beslissing betekent, 
dat het veto-recht in de Baad van Ministers wordt be
perkt tot ds gevallen, waarin unanimiteit wordt voorge
schreven, een recht dat voor alle landen geldt si dus 
niet alleen voor de grote landen op grond van hun 
bijdragen. 

Het tweede probleem was ontstaan door de Duitse 
els dat door ds Bondsrepubliek te betalen kosten voor 
de stationnering van geallieerde troepen zouden meetellen 
bij de afweging van ds Duitse stem. De Heer Sohuman wees 
er opnieuw op, dat aan deze els in ieder geval niet zou 
kunnen worden voldaan als daardoor de stem van Frank
rijk minder sou tellen dan die van Duitsland. Hij ver
klaarde, dat het principe van de berekening van de stemmen 
naar evenredigheid van de bijdragen reeds was aangetast 
door de overgangsregeling in art. 42 bis, Inhoudende, 
dat tot 1954 niet de reële bijdragen aan manschappen, 
doch de bijdragen op papier zouden gelden. Aangezien 
hij de etationneringskosten niet als een rechtetreekse 
bijdrage aan de E.D.G. kon beschouwen, achtte hij het 
Duitse voorstel een verdere ondermijning van bovenge
noemd principe. Hij zag voor het probleem twee oplos
singen, t.w. de aanvaarding ven een ander stelsel op 
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grond waarvan niet de rettle bijdragen dooh een alsnog 
overeen te komen vaate stemmenverdeling sou gelden (het s.g 
forfaitaire systeem), of - voor hot geval dat do Duitse 
elo sou worden ingewilligd - een amendement op de oude 
regeling, waardoor de stemmen van frankrijk ea Duitsland 

fslijk souden worden. Tan Italiaanse sijde verklaarde men aatstgenoemd amendement onaanvaardbaar. Tenslotte werd 
men het eens op basis van een voorstel van do Heer van 
Zeeland en werd besloten ia plaats van art.42 bis een 
andere overgangsregeling vast te stellen (bijlage IX), 
gebaseerd op het forfaitaire systeem. Ia het betreffende 
artikel wordt bepaald dat tot aan het moment, waarop ia 
plannen voor da vorming van de eerste Europese strijd* 
krachten aljn uitgevoerd (d.w.z. tot midden 1994) als 
gemiddelde tussen da percentages Tan da bijdragen aaa 
geld en manschappen de volgende cijfers sullen gelden» 
voor Duitsland, Frankrijk en Italië ieder drie, voor 
Nederland en België twee aa voor Luxemburg één. Dit be
tekent dat gedurende da overgangstijd in de gevallen dat 
da stemmen staken of aan twee-derde meerderheid wordt 
voorgeschreven* een beslissing ia genomen wanneer/twee-
derden van bedoelde 14 vó*ó*r «orden uitgebraoht. 
Aangezien bij staking van stemmen desa twee-derden niet 
kunnen worden gehaald, wordt bepaald dat dan het getal9 vol
doende ±a0 £3> 

Deze regeling la voor Nederland bevredigend. 
Gedurende da eerate tijd aal niet allaan da stam van Ne
derland zwaarder wegen dan op grond van do definitieve 
regeling het geval aal aljn, dooh bovendien zullen de 
drie groten tezamen geefi besluit kunnen nemen, waarvoor 
aan twoe-derde meerderheid is voorgeschreven^ 

3. Zetole van de organen (art.117)* 

Van Duitse zijde aansta men het probleem van 
da zetelverdeling nog niet ta baspreken, aangezien aan 
vreesde, dat aam eventuele beslissing ts dezer sake een 
ongunstige invloed sou kunnen hebben op de Duitsa parle
mentaire debattan ever da goedkeuring van het E.D.G.-
verdrag, welke de Bondsregering nog YÓÓT het zomer-reces 
denkt te doen plaats vinden. Bierdoor ontstond eohter da 
volgende moeilijkheid, lan beslissing ever de verdeling 
van da zetels van da E.D.G. houdt ten nauwste verband 
aat ds zetelverdeling van de Gemeenschap vaar Kolen an 
Staal| van Italiaanse zijde werd zelfs gesteld, dat deze 
twee problemen niet onafhankelijk van elkaar soudan mogen 
worden beaproken. Da pariamantaire goedkeuring van het 
Schuoan-verdrag door België en Italië kan la da eerste 
helft van Juni worden verwacht, zodat aan te nemen ia, dat 
dit verdrag spoedig daarna ia werking zal treden. Zou men 
eohter aan da Duitse wens tegemoet komen, dan sou da 
Gemeenschap vaar Kolen en Staal op het moment van do 
inwerkingtreding neg niet over aetels voer naar organen 
besohikken. Tenslotte aard besloten, dat de Miniatere 
tussen 15 en 20 Juni bijeen zullen komen om het probleem 
van de zetelverdeling van belde gemeenschappen onder ogen 
te alen, waarbij tevene de resultaten van de Besprekingen 
Betreffende het zogenaamde plan-Eden in de beschouwing 
•allen worden betrokken. 20 Juni werd als uiterste datum 
door Minjus ter Stikker gesteld ia verband met da a.s. 
verkiezingen in Nederland. 
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Bij deze afspraak heeft ook Prof* Hallatein 

sioh moeten neerleggen, hoewel Alt aal kunnen betekenen, 
dat de aetelverdeling is vastgesteld vóór de parlemen
taire debatten I A Bonn. 

Zn art.117 van het Verdrag zal worden bepaald, 
dat de Betels van de organen dar Gemeenschap sullen worden 
vastgesteld in overeenstemming tussen da regeringen der 
deelnemende landen. 

4. Talen van de Organen der Gemeenschap (art.118). 

Kat probleem van da talen, welke ia en door de 
verschillende organen van de Gemeenschap zullen worden 
gebruikt waa, andera dan kat talenregime van de strijd
krachten, nog in het geheel niet geregeld. Da interim 
commissie Tan het Schuman-plan heeft een studie gemaakt 
van het talenprobleem in Aa Gemeenschap voor Kolen an 
Staal an aan besloot aan dienovereenkomstige procedure 
te volgen voor Aa E.D.G.- In het Verdrag aalf zal worden 
bepaald, dat Aa Raad van Ministers met unanimiteit zal 
bealissen over de vraag, welke talen door da organen van 
de Gemeenschap sullen «orden gebruikt en deze beslissing 
zal door de interim oommissie van da E.D.G. worden 
voorbereid. Da Commlssfe zal hierbij gebruik maken van da 
resultaten dia de studie van da interim oommissie voor 
nat Schuman-plan heeft opgeleverd. Laatstgenoemde Com
missie stelt voor dat Aa vier talen van da deelnemende 
landen alle officiële talen zullen sija. Da beslissingen 
an aanbevelingen zullen worden gesteld in da taal Tan 
degenen waarvoor ze bestemd zijn. Correspondentie aan 
da organen Tan de Gemeenschap kan ia één Aar Tier talen 
plaatsvinden; kat antwoord luidt in dezelfde taal. 
Voor da Assemblee an het Hof sullen nog speciale rege
lingen worden getroffen. 

Naar aanleiding van dit agenda-punt werd door 
Prof.Hallatein da aandacht gevestigd op art.129 vaa kat 
Verdrag, waarin wordt bepaald, Aat alleen da Franse 
tekat van het Verdrag authentiek zal zijn. Hetzelfde is 
bepaald ia aat Schuman-verdrag en hiertegen zijn ia de 
Duitse Bondsdag bezwaren gemaakt. Bij gaf toe, Aat kat 
thans ta laat waa om hierin wijziging te brengen, doch 
atalda voor oa da Raad ran Ministers terstond aa in
werkingtreding Tan ket Verdrag alsnog aat unanimiteit 
authentieke teketan in de talen dar overige deelnemende 
landen te doen vaststellen. Hiertoe werd besloten, mat 
dlan verstande, dat zal worden bepaald, dat bij vereohil-
len vaa mening Aa Franse tekst sal prevaleren. 

5. Stationnering van troepen, aoholen en opleidingscentra, 
(art.119) 

Door Aa haar Schuman warden tijdens het aarata 
gedeelte ran de conferentie da Britaa aa Amerikaanse 
wenaen t.a.v. art.119 naar voren gebracht* ïegenovar da 
mogelijkheid van troepenstationnering buiten het Atlan-
tiaoh gebied, zoals door de Britten en Amerikanen gewenst, 
blaak de oonfaraatia algemeen afwijzend te staan, aak 
indien dit soa geachieden - zoals Minieter Stikker ter 
tegemoetkoming aaa desa wensen vooretelde - na bereikte 
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overeenstemming tussen At Baad van Ministers van de E.D.S. 
en de NATO-Council. We^raren de ministers, behalve aan-̂  
vankelijk Minieter Stikker, bereid de «oorden "om Europe" 
in § 2a te laten vervallen, waardoor duo onder de in die 
bepaling gestelde voorwaarden stationnering van troepen 
in gebieden bulten Europa mogelijk sou «orden, voorzover 
deze gebieden vallen onder de definitie van art.6 van 
het NATO-verdrag. Minister Stikker wees op do beswaren 
verbonden, aan stationnering bulton gebieden waarvoor do 
Britse garantie aal golden* dooh toen bleek dat de overige 
delegaties bereid waren met de NATO-garantie genoegen te 
nemen verklaarde all zich tenslotte met de wijziging 
aoooord In een verklaring waarvan de tekst hiernevens 
gaat (bijlage III). 

Tijdens een vergadering van hot Comité do Direc-
tion, welke na afloop van do Parijse eonferentlo word 
gehouden, drongen de Britse en Amerikaanse waarnemers 
opnieuw aan op aanvaarding van een formule die station-
nering buiten NATO-gebied mogelijk sou maken on voor deze 
aandrang io men tenslotte gezwicht. De Ministers ver
klaarden zioh te Straatsburg aoooord met een formule (aio 
§ 5 van Bijlage IV), dio consultatie mot de NATO-Council 
voorschrijft on voorts goedkeuring door SEAPE on oom 
unanieme beslissing van do Baad Van Ministers, waaraan, 
indien do nationale oonstituties dit voorschrijven, zo
nodig oon parlementaire goedkeuring vooraf dient te gaan. 
Hot hierboven vermelde voorstel van Minister Stikker S B 
de stationnering afhankelijk to stellen van do goedkeu
ring van do NATO-COUNCIL werd door do hoor Sohuman 
afgeweson op grond van do overweging, dat ook de station
nering van NATO-troepen een aangelegenheid was die niet 
door do Counoil, maar uitsluitend door do betreffende 
NATO-opperbevelhebber werd geregeld. Hierbij zij aange
tekend, dat do voorgesohreven consultatie met de NATO-
Counoil althans de gelegenheid geeft om do konsekwentiee 
van oon stationnering buiten NATO-gebied onder ds aan
dacht van allo NATO-partners te brengen en daarbij 
verzekeringen on regelingen te vragen, waarvan do goed
keuring in ds Raad van Ministers van ds E.D,G. afhanke
lijk kan worden gesteld. 

Tenolotto werd § 2b betreffende soholen on oplei
dingscentra gewijzigd, zodat thans stationnering daarvan, 
voor zover deze niet onder de ruimere bepaling van § 3 
valt, slechts mogelijk is binnen NATO-gebied of in Afrika 
ton Noorden van do Kreeftskeerkring. Do Nederlandse re
serve t.a.v. doao paragraaf werd opgeheven. 

Beschouwt men do regeling in haar geheel dan 
blijkt, dat voor iedere etationnering buiten E.D.G.-terri
toir unanieme goedkeuring van ds Raad van Ministers wordt 
vereist, dat behalve voor do stationnering van aoholen mn» 
binnen NATO-gebied of in Afrika, SHAPE zich aoooord moot 
verklaren on dat tenslotte voor stationnering bulten 
NATO-gebied consultatie met do NATO-Counoil wordt 
voorgesohreven. Door deze bepalingen sljn althans ds 
nodige waarborgen verkregen dat Nederland sljn invloed 
kan ia ten golden Indien mam ongewenste stationnering 
buiten gebieden, waarvoor do Britss of NATO-garantioo 
geldon, mocht overwegen. 



6. Puur van het Verdrag (artt. 127 en 17). - © -

Aan de Nederlandse reserve betreffend* de duur van 
het Verdrag werd een uitvoerig debat gewijd, waarbij even-
sla in Januari een verschil in opvatting tot uiting kwam 
t.a.v. de positie van de E.D.G. ten opzichte van de NATO. 
Het Duitse standpunt terzake bleek het verst af te wijken 
van het Nederlandse: Prof. Hallstein was van mening, dat 
de E.D.G. niet als onderdeel van het Atlantisch Pact was 
te beschouwen, dat de doeleinden van de Gemeenschap boven 
de doeleinden van de NATO uitgaan en dat de E.D.G. in de 
eerste plaats beschouwd dient te worden als een element 
van Europese federatie. De mogelijkheid tot uittreding 
na 17 jaar zou de waarde van de Gemeenschap aanzienlijk 
verminderen, de deelnemende landen zouden anders tegenover 
de uitvoering van het Verdrag komen te staan en de natio
nalistische stromingen zouden de overhand kunnen krijgen. 
Ook de heer Taviani legde de nadruk op de waarde van de 
E.D.G. als element voor de Europese federatie. Minieter 
Schuman was van mening, dat de aanvaarding van de verdrags
duur van 17 of 20 jaar tot een "échec eertain" sou leiden. 
Hij gaf echter toe, dat er tussen de E.D.G. en de NATO 
een nauwe relatie was gevormd die, indien zij zou «eg-
vallen, een heraiening van het E.D.G.-verdrag noodzakelijk 
zou maken. 

De mededeling van Minister Stikker, dat Nederland 
bij dé ondertekening de reserve zou maken dat het zijn 
positie als lid van de E.D.G. zou moeten herzien, indien 
op het moment van beëindiging van het garantieverdrag met 
Engeland geen federatie of confederatie zou zijn tot stand 

•/. Bijl.V gekomen (bijlage V), stuitte op grond van bovengenoemde 
overwegingen op krachtig verzet van de vertegenwoordigers 
der drie grote landen. Evenmin achtten deze de opneming 
van een dienovereenkomstige bepaling in het Verdrag aan
vaardbaar. Zij verklaarden zich evenwel, evenals de heer 
•an Zeeland, bereid een voorstel van de heer Schuman te 
aanvaarden, inhoudende de toevoeging aan art. 127, dat 
de deelnemende landen zich zullen beraden over de te 
nemen maatregelen, indien de NATO eerder dan de E.D.G. 
sou ophouden te bestaan en op dat ogenblik geen federatie 
of confederatie zou zijn *tot stand gekomen. Toen bleek, 
dat deze formule geen mogelijkheid tot uittreden sou 
geven, verklaarde Minister Stikker dat de regeringen zich 
zouden dienen te beraden over de vraag of zij de Neder
landse deelneming met de reserve wilden aanvaarden dan 
wel liever zonder Nederlandse participatie souden blijven. 

Als gevolg van het overleg dat in de periode tus
sen de conferentie te Parijs en Straatsburg plaatsvond, 
was het .mogelijk te Straatsburg op Nederlands initia
tief twee nieuwe vooretellen in te dienen, waarover ttn-

./. Bijl.VI slotte overeenstemming kon worden bereikt (bijlagen VI 
ë VII en VII). De toevoeging aan art. 127 bevat, vergeleken 

bij het oorspronkelijke Franse voorstel, twee nieuwe 
elementen welke van belang zijn, te weten de bepaling 
dat niet alleen de beëindiging van het NATO-verdrag, 
doch ook een belangrijke wijsiging in de samenstelling 
van het lidmaatschap van NATO beraad noodzakelijk maakt 
en voorts 

/ 
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de erkenning, dat ovengenoemde factoren tot een "situatlon 
nouvelle" leiden. 

De verklaring van de Ministers betreffende de duur 
van het NATO-verdrag is allereerst van belang door do 
daarin aanvaarde verplichting van de vijf NATO-leden on 
de nodige initiatieven te nemen voor een aanpassing van 
het NATO-verdrag aan. art.127 van het E.D.G.-verdrag dooh 
eveneens door onderstreping van do nauwe rolaties tussen 
beide lichamen. 

Prof.Hallstoin begon opnieuw bezwaren naar voren te 
brengen dooh werd met name door do heer Sohuman onder druk 
gezet om do Bondsregering te overtuigen, dat deze voor
stellen dienden to worden aanvaard.als het enigo eompromis 
dat Toor allo partijen en met name voor Nederland accep
tabel was. Na telefonisch contact met Adenauer verklaarde 
hij sioh tenslotte aceoord. 

7. Gemeenschappelijke vergaderingen van de Raad van Ministers 
van de E.D.G. met de NATO-Couneil (art. 46). 

De mogelijkheid tot het houden van deze gemeenschap
pelijke vergaderingen is geregeld in een afzonderlijk 
Protocol, dooh in art.46 van hot Verdrag wordt nog eens 
bepaald, dat de Raad van Ministers van de E.D.Cr, hiertoe 
een beslissing zal nemen. Met welke meerderheid dit zou 
dienen te geschieden was echter opengelaten, in verband 
met het feit dat de Franse delegatie had voorgesteld do 
Raad vso. Ministers hierover met unanimiteit te doen beslis
sen, een voorstel waartegen met name ds Duit se en Neder
landse delegaties zioh verzetten. Aanvaarding van dit 
voorstel zou immers betekenen, dat één land zioh tegen 
hst houden van deze vergaderingen zou kunnen verzetten, 
waardoor het voorgestelde systeem illusoir sou worden gs-
maakt. Ook tegen ssn nieuw voorstel, dat door ds heer 
Sohuman werd gedaan, om hiertoe een meerderheid van 2/js 
te vereisen werd door dezs delegaties afgewezen, aangezien 
dit immers onder de op dat- moment nog bestaande regeling 
•oor de stemmenweging eveneens zou kunnen betekenen, dat 
één land son veto sou hebben. Tenslotte heeft de Franse 
delegatie er sioh bij neergelegd, dat de beslissing door 
ds Raad van Ministers met eenvoudige meerderheid zal 
worden genomen. 

8. Annex II bij artikel 106. 

Lijst II behorende bij art.106, waarin de producten 
worden opgesomd dis, behoudens unanieme goedkeuring van 
de Raad van Ministers niet mogen worden geproduoeerd in 
strategisch onveilige gebieden, kwam e erst gereed nadat 
ds Ministersconferentie was afgelopen. De reden hie rvan 
was dat over enkele punten verschil van mening bestond • 
tussen ds Hoge Commissie on ds Duitse Bondskanselier, 
waarover tenslotte tijdens ds Ministersconferentie ts Bonn 
ssn beslissing is genomen. De inhoud van ds lijst Is door
gegeven aan Den Haag sn aldaar aanvaard. 

Zn ssn brief aan ds Regeringen der E.D.G.-landen ver
klaart de Bondsregering dat de Bondsrepubliek cal aan
vaarden dat haar grondgebied wordt beoohouwd als strats-
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gisoh onveilig gebied, zodat de In annex II genoemde 
producten aldaar niet sullen worden geproduceerd. 
Teneinde te voorkomen, dat andere landen «ouden vallen 
ónder deze bepaling - die tenslotte ie ontwerpen teneinde 
de productie van bepaalde wapens in Duitsland onmogelijk 
te maken - heeft Prof. Hallstein in de conferentie een 
Terklaring afgelegd, inhoudende dat het. artikel Tsllsen 
op Duitsland zal worden toegepast. Een en ander wordt 
in de notulen vastgelegd. 

Beide verklaringen zullen, i.v.m. te verwachten 
parlementaire oppositie in Duiteland, streng geheim worden 
gehouden. 

9. Samenstelling van de strijdkrachten (art.10 § 2 ) . 

ÏSI De heer Schuman stelde voor de konsekwenties van 
deze bepaling te beperken door het woord "notamment" te 
schrappen» waardoor de deelnemende landen alleen natio
nale strijdkrachten souden kunnen recruteren en onder
houden voor internationale missies, welke vervuld worden 
ia Berlijn en Oostenrijk, of op grond van beslissingen 
van de Verenigde Naties. Voorts diende hij een nieuw 
ontwerp-artikel in, waarin werd bepaald, dat, wanneer 
een der deelnemende landen op grond van een beslissing 
van de Verenigde Haties een internationale missie buiten 
E.D.G.«territoir zou moeten vervullen, het Commissariaat 
nationale eenheden van dat land uit de Europese strijd» 
krachten ter beschikking zou stellen, met toestemming van 
de HAT0-bevelhebber. In verband met de moeilijkheden 
welke op grond van deze voorstellen voor Italië souden 
kunnen ontstaan in verband met een eventuele Italiaanse 
deelname aan de bezetting van Triest, werd de beperking 
tot United ïïations missies tenslotte weer uit dit nieuwe 
artikel gesohrapt. Door Prof. Hallstein werd voorgeetsld, 
dat de Baad van Ministers met unanimiteit over de ter
beschikkingstelling van nationale eenheden door het Com
missariaat sou beslissen. Aangezien het evenwel voor de 
overige delegaties niet aanvaardbaar was, dat op deze 
wijse de internationale verplichtingen van een der deel» 
nemende landen illusoir souden kunnen worden gemaakt, 
werd tenslotte een oompromis bereikt op een 2/j5e meer-

Bijl.VIII derheid (bijlage VIII). 

10. Benoeming van Officieren (art. 30). 

Van Franee zijde was bezwaar gemaakt tegen de be
staande redactie van dit artikel en wel met name tegen 
de eerste mogelijkheid van het alternatief, dat In f 2 
voorkomt. Men achtte het a.1. niet aanvaardbaar, dat 
nationale autoriteiten.voorstellen souden kunnen doen 
aan het Commissariaat over de benoeming en bevordering 
•an officieren, aangezien deze autoriteiten slet op ds 
hoogte souden zijn van alle omstandigheden welke daartoe 
in een leger leiden, en door de inmenging van de nationale 
autoriteiten bovendien een uniform systeem onmogelijk 
soa worden. Hen werd bet tenslotte eene over een nieuwe 
formule, Inhoudende dat de benoeming door het Commissa
riaat mogelijk blijft, maar de voorstellen sollen uitgaan 
van de Europese superieuren van de betreffende officieren, 

. Bljl«XX na overleg met de nationale autoriteiten (bijlage IX). 



de mogelijkheid tot behoud van ' * *" 
Daarnaast blijft/het benoemingsrecht Tan de nationale 
autoriteiten op voorstel Tan het Commissariaat bestaan, 
sodat van Mederlandse sijde geen bezwaar behoeft te 
«orden gemaakt. 

11. Internationale overeenkomsten (art. 120). 

Det Duitse voorstel tot toevoeging aan art.120 van 
een tweede lid» inhoudende dat de deelnemende landen het 
Commissariaat en de Raad van Ministers op do hoogt* 
dienen te houden van do internationale overeenkomsten, 
dlo zij voornemens zijn aan te gaan, voorzover deze ds 
Gemeenschap interesseren, on do mogelijkheid, dat hst 
Commissariaat te dezer zake recommandaties aan ds be
treffende landen sou kunnen doen, werd door ds Duitse 
Delegatie ingetrokken toon bleek, dat zij daarvoor geen 
steun kreeg. 

12. Hulptaai (Militair Protoool, Hoofdstuk 'V, I. } 2). 

De vraag, welks 'taal als hulptaal zal disnon voor ds 
Europese strijdkrachten, wordt ook thans niet met zoveel 
woorden in het Militaire Protocol beantwoord. Do Franse 
en Italiaanse delegaties gaven tos, dat dit in vele ge
vallen ds Engelse taal zal zijn, met name in ds Marine 
sn Luohtmaoht sn voor ds logistiek, dooh zij aohtten hst 
on psyohologisohe redenen ongewenst, dit in hst Protoool 
op te nemen. Ministor Stikker kreeg echter van alle aan
wezige Ministers de toezegging, dat ds hulptaal bedoeld 
in § 7 Tan Hoofdstuk 7 ds Engelse taal zal zijn. 

Door wijziging van enige andere paragrafen is sohtsr 
met ds mogelijkheid rekening gehouden, dat in bepaalde 
gevallen, b.v. voer de Italiaanse alpenjagers, ssn andere 

Z hulptaal wordt Tastgestsld (bijlage X). 

15. Pensioenen. 

Door Minister Stikker werden ds Nederlandse bezwaren 
tegen ds Bestaands tekst Tan hst hoofdstuk Pensioenen 
Tan hst Protoool betreffende soldijen sn pensioenen naar 
voren gebraoht. Hierbij word erop gewezen, dat de pen
sioenregelingen is ds versohillende landsn zovssl uiteen
lopen sn ds stelsels bovendien dermate verschillend sijn, 
dat hst nu nog niet mogelijk was om sioh te verbinden op 
korte termijn ssn uniforme regeling tot stand ts brengen. 
De heer Sohuman bleek terstond bereid om aan deze beswaren 
tegemoet ts komen sn stelde voor de verpliohting oa op 
korts termijn ssn uniforms regeling tot stand ts brengen 
uit het Protoool ts schrappen, sodat thans bepaald wordt, 
dst ssn pensioenreglement door ds Eaad van Ministers met 
unanimiteit zal worden vastgesteld, welk reglement *tend 
a 1'applioation du principe ds 1'identité" dss droits...." 

XI (Bijlage XI). Hiervoor wordt eohter geen termijn gesteld 
Sn tot san de aanvaarding van hst reglement blijven ds 
nationale regelingen Tan kracht» 

14. Conventie betreffende het fiscale en oommeroiSle regime 
van de Gemeenschap,. 

De Italiaanse bezwaren tegen ds bepalingen in ds Con
ventie, dat ds goederen welke door ds Gsmeensohap binnen 



- 10 -

het territoir van de deelnemend» landen worden aan-
-• geschaft of in dat gebied worden ingevoerd, onder

worpen zijn aan de belastingheffingen welke in het 
betreffende land gelden, werden ondervangen door een 
nieuwe bepaling, inhoudende dat, op voorstel van het 
Commissariaat dat daartoe overleg pleegt met de betref
fende regeringen,' de Raad van Ministers met unanimi
teit kan besluiten tot wijziging van dit svsteem 
•'en vue d'atteindre 1'unifioation et l*allegement 
des charges fiscales et douanièree frappant les 
achats de la Communauté*. Artikel 8, waarin reeds 
een mogelijkheid tot revisie voorkwam, werd aange
vuld met de bepaling dat hiertoe unanimiteit van de 
Raad van Minieters ie vereist. Voor de vaststelling 
van een fisoaal reglement door de Raad van Minieters 
(art.16) werd eveneens unanimiteit voorgeschreven. 

Tenslotte zij vermeld, dat het voorschrift dat 
bepaalde hoge functionnarissen van de Gemeenschap 
vrijdom van belastingen sullen genieten (art.12) 
werd vervangen door een bepaling waarin slechts in 
de mogelijkheid wordt voorzien dat de Raad van 
Minieters daartoe met unanimiteit kan beslissen. 

15. Duitse finanolële bijdrage. 

Door Minister Stikker werd betoogd, dat de 
wijze waarop de regeringen welke niet bij de be
sprekingen te Bonn betreffende de verdeling van de 
Duitse financiële bijdrage sijn betrokken, tot het 
einde toe in het onzekere werden gelaten over het 
verloop van deze onderhandelingen, voor de Neder
landse Regering niet aanvaardbaar waa. Hij wenste 
in geen geval, dat een dergelijke procedure ooit 
in de toekomst zou worden herhaald en achtte het 
noodzakelijk, dat ds mogelijkheid werd uitgesloten, 
dat het Commissariaat de onderhandelingen over ds 
verdeling voor de volgende jaren zou voeren. De 
Conferentie heeft zich met deze zienswijze kunnen 
verenigen en besloten werd, dat deze onderhandelingen 
sullen worden gevoerd door de Raad van Minieters, 
die slechts met unanimiteit eventueel deze bevoegd
heid kan delegeren. 

In het betreffende artikel van het Financiële 
Protocol (art.9 bis) wordt tevens bepaald, dat ds 
beslissingen, welke uit de onderhandelingen voort
vloeien, met unanimiteit worden genomen. 
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16» economische mobilisatie. 

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van 
Minieter Stikker werd IA art. ULO inzak* de voorberei
ding door het Commissariaat van de plannen voor econo
mische mobilisatie de bepaling geschrapt, dat de Baad van 
Ministers met 2/3 meerderheid desa plannen goedkeurt» 
Hierdoor ie dus komen vast te staan, dat de betreffende 
landen vrijheli behouden ten aanzien van de uitvoering 
van deze plannen* 

1?» Beroep OP het Commissariaat tegen een beslissing van een 
Commissaris betreffende de productiecontrSle. 

De Conferentie bleek de opvatting van Ministér Stikker 
ia delen dat de beslissingen betreffende de, controle op 
da productie, import en export vaa oorlogsmaterieel door 
het Commissariaat collectief dienen te worden genomen* 
Se desbetreffende overeenstemming werd neergelegd lm de 
notulen, waarvan/betreffende passage hiernevens gaat* 
(Bijlage XII}• ü e 

18* Comité Consultatif (art. 108)» 

Aangezien de Heer van Zeeland wenste, dat behalve 
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers ook andere 
deskundigen in het raadgevend comité" souden kunnen werden 
opgenomen, werd art* 108 door opneming wem het woordje 
"notamment" lm dis sin gewijzigd. 

19* uitzonderingen voor olvielc doeleinden voor wat betreft 
biologische en chemische wapenend 

Bij ds punten 8 en 9 van Annexe I bij art* 106 zal 
worden aangetekend, dat het Commissariaat van ds aange
vraagde vergunningen kan uitzonderen chemische en 
biologische producten, welke hoofdzakelijk voor civiel 
gebruik dienen* Voor het geval hst dsss uitzonderingen 
niet kan tosstaaa sal ds controle elsohts betrekking 
hebben op het gebruik van dsss producten. 

20* Benheid van militaire diensttijd. 

Minister van Zeeland verklaarde dat het voor ds Belgi
sche Regering zeer moeilijk sou sija om de voergsstelde 
regeling betreffende ds unificatie van ds militairs 
diensttijd te aanvaarden* Hij wees op ds bezwaren, dis 
een langer uitstel van een beslissing ts dezer zake roer 
de Belgische interne politiek met sieh mede sou brengen 
sn stelde op grond daarvan een amendement voor op ast 
M?rotocole ds Signature", waarin ds regeringen zich ver
binden overleg te plegen teAeinde eea accoord te bereiken 
over ds duur van ds militaire diensttijd welk accoord als 
basis aal dienen voor een desbetreffende beslissing van 
de Raad vaa Ministers* Bit amendement hield la* dat ds 
regeringen op korte termijn en hoogstens drie maanden aa 
tekening ziek sullen uitspreken* Wanneer dit amendement 
niet sou worden aanvaard behield hij voer ds Belgische 
Regering het recht veer es rëór ds ratificatie van het 
Terdrag zonodig zelf wijziging ts brengen la de Belgische 
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diensttijd of eventueel de parlementaire behandeling van 
het Verdrag uit te stellen totdat uitvoering sou zijn 
gegeven aan het "Protoeole de Signature". De heer Schaman 
antwoordde dat uiteraard iedere regering voor de ratifi
catie van het Verdrag vrijheid van handelen behield doch, 
na overleg met het Franse Kabinet, deelde hij mede, dat 
het amendement voor Frankrijk niet aanvaardbaar zou zijn. 
Het amendement werd toen ingetrokken en ia de notulen zal 
naar de verklaring van de heer van Zeeland worden verwezen. 

21. Luxemburgse bijdrage in het Aooord Spécial. 

In het schema voor de bijdragen aan landstrijdkrach
ten dat in het Accord Spécial is opgenomen, zijn de Bel
gische en Luxemburgse bijdragen gezamenlijk opgenomen. 
Aan dit schema is thans een noot toegevoegd Inhoudende 
dat deze procedure op generlei wijse vooruit-loopt op de 
overeenkomsten welke zullen worden gesloten op grond van 
het speciale protoool betreffende de Luxemburgse strijd
krachten. 

22. Soldijen. 

Door de Duitse delegatie was voorgesteld om in het 
protocol betreffende soldijen en pensioenen een bepaling 
op te nemen, dat de supplementen op de Europese soldijen 
welke de deelnemende landen mochten geven aan militairen 
afkomstig uit de betreffende landen, de financiële bij
dragen in de E.D.G. niet zouden mogen verminderen. De 
Conferentie heeft dit voorstel afgezwakt zodat de bepa
ling thans luidtt *3i Ie Conseil, statuant a 1'unanimité, 
estlme que ces compléments compromettent les recettes du 
budget commun, 1'Etat intéresse doit aménager ces com
pléments de facon a ne pas porter préjudice a la Com-
munautéw. 

23» Het statuut der strijdkrachten. 
De betreffende teksten zijn op het laatste moment 

door het Comité de Direotion vastgesteld, zodat slechts 
een tweetal reserves aan de Ministers behoefden te 
worden voorgelegd. 

Het ene punt betrof een Italiaanse reserve t.a.v. 
de mogelijkheid dat familieleden van Europese militairen 
berecht kunnen worden door militaire rechtbanken. Hier
tegen werd van Italiaanse zijde op constitutionele 
gronden bezwaar gemaakt. Aan dit bezwaar is tegemoet
gekomen door een bepaling, dat dit punt nog nader in 
een conventie zal worden geregeld. 

Het tweede punt betrof een Frans voorstel inhoudende 
dat tot aan het moment waarop speciale overeenkomsten met 
de betreffende landen zouden zijn gesloten inzake het 
gebruik van de openbare diensten, en maximum gedurende 
een jaar na inwerkingtreding van het Verdrag, de bepa
lingen souden blijven gelden, welke tot aan het moment 
van inwerkingtreding van kracht waren voor de voldoening 
aan de behoeften van de nationale strijdkrachten. Dit 

voorstel....» 
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stuitte op verzet van de Duitse delegatie, aangezien 
het voor de Bondsrepubliek zou kunnen betekenen, dat 
de Franse en Belgisohe bezettingstroepen zouden blij
ven onderworpen aan het statuut dat geldt voor de Brits 
en Amerikaanse troepen. De Duitsere wensten in staat 
te worden gesteld «elf de regels vast te stellen, die 
souden gelden tot Europese regels zouden worden 
ingevoerd. 

Minister Stikker» die zich er overigens 
van onthield te treden ia het Prans Duits meningsver
schil, hetwelk politiek geladen was, stelde, dat wat 
voor Franse en Belgische troepen gelden zou, eventueel 
eveneens op Nederlandse troepen sou behoren toepasse
lijk te zijn. Discriminatie binnen het Europees leger 
ten koste van Nederland was niet aanvaardbaar. 

De heer Schuman heeft te Straatsburg het 
voorstel ingetrokken en aangezien Prof.* Hallstein 
genn tegenvoorstel kon doen, werd de zaak verwezen 
naar de Ministersconferentie te 3onn. 

24. Protoool Interim Commissie. 

Het ontwerp-protocol waarvan de tekst hier
nevens gaat (Bijlage XIII) werd aanvaard. Overeenge
komen werd, dat alleen het protoool zelf zal worden 
gepubliceerd, maar dat de Annex, waarin de punten 
sullen worden opgenomen, waarmede de Interim Commissie 
zioh zal moe ten bezighouden geheim zal blijven, zulks 
om te voorkomen, dat de parlementen bezwaar zullen 
maken tegen het feit, dat vóór de ratificatie van het 
Verdrag reeds wordt gewerkt aan de uitwerking daarvan. 

De kosten welke aan de werkzaamheden van 
de Interim Commissie zijn verbonden zullen volgens een 
nader overeen te komen verdeling worden omgeslagen. 

25» De Saar-kwestie. 

Aan het einde van de Conferentie legde ds 
heer Schuman een verklaring af over het Saargebied, 
waarin hij erop wees, dat het Saargebied niet is be
grepen in het territoir van de E.D.Ö.- Te zijner tijd 
zal voor de positie van de Saar nog een afzonderlijke 
regeling dienen te worden getroffen. 

x 
X X 
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de onwikkeling van zakan vanaf het 
rioh«ï Ü "*Jerland aan de besprekingen voor de op-
! J +ï?g/,I

an he* Epopee Leger heeft deelgenomen, mag 
de On^L£°?5^

a i #-, k 0 m e n* d a t vee* naar onze wensen in 
l ï n t ! ? ! i31ce Plannen gewijzigd ie en dat er geen 
l ^ l ÏLS r*;i;)n waar°P Nederland zich zou kunnen baseren 
v«n *• l onthouden van zijn instemming. Ook de regeling 
S i ! n ^ van het verdrag, ofschoon niet overeenkomstig 
hetgeen wij gewild hadden, is niet van voldoende bete-
*enxs om op grond daarvan medewerking te weigeren. 


