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NEDERLANDSE DELEGATIE BIJ DE INTERIMCOMMISSIE VOOR 
DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EN EURATOM 

Weekverslag no. 7 

27 en 28 september 1957 

"77/1 

Goedkeuring notulen 

De notulen van de 
12 september werden me 

Op Frans verzoek 
king hebbende op de atoomvragen (punt 5 van 11/12 september) 
aangehouden tot de volgende vergadering. 

vergadeïJi!ii&
,-,der Interimcommissie van 11 en 

enige redactionele wijzigingen goedgekeurd. 

werd de goedkeuring van het gedeelte betrek-

Vrijhandelszone (VHZ) 

Nadat de voorzitter een toelichting had gegeven op de door 
hem opgestelde nota (MAE 1134) ontwikkelde zich een discussie 
over de te volgen procedure. 

Op Duits verzoek besloot men de mogelijkheid na te gaan tot 
het uitstellen van de OEES-Ministersconferentie tot 30 oktober, 
omdat eerst tegen die tijd waarschijnlijk de nieuwe Duitse rege
ring zou zijn gevormd. Men was het er over eens, dat in ieder 
geval - gezien de verschillen van opvatting m de Interimcommis
sie - de zes Ministers van B.Z. elkaar vóór deze vergadering 
zouden moeten ontmoeten cm overleg te plegen over het door hen 
in te nemen standpunt. 

Na telefonisch contéct met hun hoofdsteden gingen de vijf 
niet-Nederlandse gedelegeerden met het voorstel over het vragen 
van uitstel 
dat zulks 

accoord, terwijl de Nederlandse delegatie antwoordde 
niet kon worden aanvaard, daar te Parijs niet de indruk 

moet worden gewekt alsof de "Zes" niet gereed zijn en uitstel 
wensen. Een Duits verzoek zou rechtstreeks tot de OEES moeten 
worden gericht. 

Zeer lange-en vaak scherpe 
poogde de Nederlandse delegatie 

uiteraard niet doch dat gelukte 

- discussies volgden hierop. Men 
tot andere gedachten te brengen, 
Meer en meer kwam er nu de toon 

in van "wij zijn niet gereed voor Parijs, mede (doch niet alleen) 
omdat er geen Duitse regering is". De heer Linthorst Homan voerde 

. dit "niet gereed zijn" een feit is. dat men 
tijdig had kunnen 

Het 

toch allen 

voorzitter 

waarover het 

van alles 

aan, dat dit "niet gereed zijn" een feit is, dat 
voorzien. 

debat werd nutteloos en werd gestaakt om de 
een dag tot overpeinzing der situatie te laten. 

Men zette nu de meer algemene bespreking voort, 
volgende kan worden gerapporteerd. 

Dr. Linthorst Homan verklaarde, lat niet ten koste 
gestreefd zou moeten worden naar een unaniem standpunt der Zes. 
bezien de tot nu toe gebleken tegenstellingen leek hem het berei
den van volledige overeenstemming voor eind oktober zeer dubieus. 

moest dus rekening mee worden gehouden, dat de Zes in de OEES 
onaerlmg afwijkende standpunten zouden innemen. Dit bepaalde naar 
iNeaeriandse_ opvatting ook het karakter van het document, dat de 
interimcommissie ten behoeve van de zes Ministers zou voorberei-
h r\ f ® d ó r l a n d s « delegatie gaf er de voorkeur aan, dat dit 
£!! 3 tr Z 0 U d r a 6 e n van een persoonlijk progress-report door 
de voorzitter, waarin ft* verschillende 
uitdrukking zouden komen. Doch ho- dan 

standpunten duidelijk tot 
ook, de Nederlandse dele-

gatie wil zich uiteraard niet aan discussie onttrekken, doe* 
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zij heeft reeds een document op 10 september ingediend 
(MAE 1121) en zal dat standpunt blijven verdedigen. Zij zal 
ook eisen, dat, als er stukken naar de zes Ministers gaan, 
ook dat Nederlandse document meegaat. 

Baron Snoy wilde in ieder geval trachten voor de 
Ministers een lijst op te stellen van de punten waarover 
de verschillende delegaties het eens zijn, alsmede van de 
vraagstukken waarover geen overeenstemming bestaat. Over 
deze laatste zouden de Ministers dan alsnog een acc^ord 
moeten zien te bereiken. 

Hierna ging men over tot de bespreking van eerderge
noemde nota van de voorzitter. 

Naar aanleiding van § I stelde Dr. Linthorst Homan, 
dat men in ieder geval moest beginnen met het uitdrukken 
van de wil der Zes om een vrijhandelszone tot stand te 
brengen. Voorts achtte hij het niet juist te stellen, dat 
de meest "logische" oplossing voor een VHZ zou zijn zonder 
meer de regelingen van het EEG-verdrag over te nemen. Hij 
wees er daarbij op, dat de EEG een veel verdergaande strek
king had dan de VHZ en gericht was op het totstandkomen 
van een economische unie. Met het oog hierop hadden de Zes 
onderling een aantal compromis-oplossingen bereikt, waarvan 
het volstrekt niet zonder meer logisch zou zijn deze ook in 
een, veel minder ver gaande, VHZ te accepteren. 

Hiertegen opponeerde de Franse gedelegeerde zeer fel. 
Hij achtte het absoluut noodzakelijk, dat aan de andere 
OEES-partners duidelijk zou worden gemaakt, dat de Zes een 
volledige afbraak van de onderlinge handelsbelemmeringen 
alleen hadden kunnen accepteren omdat deze gepaard ging met 
een --groot aantal maatregelen op ander terrein. Daarom was 
het wel degelijk logisch te stellen, dat, indien ook de VHZ 
zou moeten leiden tot een volledige afbraak der onderlinge 
belemmeringen, eveneens de oplossingen voor de daarmede 
samenhangende problemen moesten worden geaccepteerd. 

Naar aanleiding van § VI wenste de Nederlandse gedele
geerde, dat bij de opsomming van de mogelijke oplossingen 
ook het systeem, ontwikkeld in de Nederlandse voorstellen, 
zou worden opgenomen. Hij wees hierbij op het essentiële 
verschil tussen enerzijds een volledig overnemen van de 
EEG-procedure voor de VHZ en anderzijds het Nederlandse voor
stel. Dit laatste immers was gebaseerd op een volledig auto
matische afbraak der handelsbelemmeringen, behoudens in het 
geval, dat de EEG om interne redenen de overgang van de 
eerste naar de tweede etappe zou uitstellen. In dat geval 
zou de VHZ eveneens de pas markeren totdat de Zes gereed 
zouden zijn naar de tweede etappe over te gaan. 

Tegen dit systeem hadden de Fransen het bezwaar, dat 
het geen rekening hield met de omstandigheid, dat de over
gang van de eerste naar de tweede etappe in de VHZ bemoei- . 
lijkt zou kunnen worden om redenen, die niet aan de Zes 
doch aan andere VHZ-partners te wijten zouden zijn. Er moe
ten dan ook twee besluiten zijn : één in de EEG voor haar
zelf en een in de VHZ. 
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De heer Linthorst Homan achtte het gewenst, dat dit 
onderscheid in de nota ten behoeve van de Ministers in 
ieder geval duidelijk tot uitdrukking zou komen. 

Vervolgens ging men over tot de bespreking van de 
verschillende suggesties inzake de inhoud van het verdrag. 

Wat de landbouw betreft ging iedereen accoord met 
een Nederlandse suggestie, dat men nu niet teveel in details 
gaat. Het kan ook de voorkeur verdienen, het formuleren 
van een compromis-oplossing aan de Engelsen over te laten. 

Ten aanzien van de subsidie-regelingen achtten de 
Fransen het gewenst, dat in het VKZ-verdrag gedetailleerde 
regelingen zouden worden opgenomen daar men dit probleem 
niet aan de zwakke VKZ-instiruten kon overlaten. 

De Nederlandse woordvoerder had bezwaar tegen de 
voorgestelde formule ten aanzien van het transport, welke 
deze sector te zeer voorstelde als dienstbaar aan het 
goederenvervoer. Gezien de bestaande uiteenlopende opvat
tingen zou hij de voorkeur geven aan een vagere formule 
in dit stadium. 

Ook in verschillende andere passages zullen wijzigin
gen worden aangebracht. 

Zo werd o.m. een in nogal absolute termen geredigeerde 
passage over vrij kapitaalverkeer enz. op Nederlands verzoek 
afgezwakt en, op Duitse wens, een alinea handelende over 
parlementaire controle geschrapt. Voorts brak de Franse 
gedelegeerde nog een loos voor het z.g. Kayser-systeem, nl. 
compenserende rechten in plaats'van tariefharmonisatie bij 
optredende distorsies door verschillen in buitentarief. 

Vervolgens kwam men weer terecht in een algemene dis
cussie over de procedure te volgen tijdens de Ministers
conferentie . 

De Duitse woordvoerder achtte het van groot belang, 
dat de Ministers der Zes een gemeenschappelijke houding 
aannemen. Aangezien men het echter te Brussel op vele pun
ten nog niet eens is, steldé hij een ,:omgekeerde" procedure 
voor - overeenkomstig overigens de Nederlandse suggestie bij 
de landbouw (zie hierboven) - dat nl. de Zes in Parijs niet 
met een constructie voor een VHZ zouden komen maar zouden 
stellen, dat men in het EEG-verdrag een geheel had geconstru
eerd, dat in zichzelf een evenwicht vormde. Vervolgens zou
den de "Zes" aan de "Elf" een reeks problemen, gebaseerd op 
het EEG-verdrag, moeten voorleggen en vragen terzake formu
leren waarop de Elf dan hun standpunt zouden moeten geven, 
aldus op hen de bewijslast leggend. 

Toen dit voorstel niet onwelwillend werd ontvangen 
diende de Duitse woordvoerder een document in (MAE 1158, 
restr.), waarin een probleemsbelling met bijbehorende vragen 
als door hem bedoeld, was vervat. 
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Besloten werd, dat Voorzitter Snoy, in het licht van 
de gehouden discussie, zijn nota zal herschrijven om als 
orogress-report aan de Ministers voor te leggen. In een 
bijlage zal hij een aantal vragen formuleren om aan de elf 
te stellen, uitgaande van de Duitse nota. Aangezien deze 
laatste echter, bij vluchtige beschouwing een afgeronde 
indruk maakt, lijkt het m e t onwaarschijnlijk, dat zij 
afzonderlijk nog voorwerp van bespreking in de volgende 
vergadering der Interimcommissie zal gaan vormen. 

3 • ~ De houding der Zes in het GATT 

Voorzitter Snoy bracht verslag uit van zijn ervaringen 
in de vergadering van het Intersessional Committee (GATT) 
te Geneve. 

Zijn voornaamste conclusies waren de -volgende : 

a.- De door de Zes in Memorandum en antwoord op de ques
tionnaire aan het GATT verstrekte gegevens werden 
algemeen als onbevredigend beschouwd; men zal zeker 
nog aanvullende gegevens vragen. 

b.- Vooral de Britse houding was zeer stug en er op gericht 
te trachten een wig te drijven tussen de Zes. In het 
algemeen was men getroffen door het feit, dat de Zes 
ten opzichte van het GATT zo uniform en gesloten op
traden. Men hoopte de Zes op verschillende punten 
uiteen te kunnen drijven en daar voordeel bij te 
behalen. 

c - De USA tracht een bemiddelende rol te spelen tussen de 
Zes en de andere Verdragsluitende Partijen, met echter 
wel een jaarlijkse rapportage van de Zes. Daartegen 
had de heer Snoy krachtig stelling genomen omdat art. 
XXIV het niet eist en ook de andere GATT-partners niet 
over hun algemene politiek rapporteren. Zodra dit 

i laatste een nieuwe voor iedereen geldende verdrags-
regel zou worden, zouden de Zes zeker niet de laatsten 
zijn om daaraan mede te doen. 

d.- In zijn rapport aan de Verdragsluitende Partijen heeft 
bet Intersessional Committee zich alleen gebaseerd op 
art. XXIV GATT. 

e.- De aanvankelijke dreiging dat het EEG-verdrag te 
Genève in verschillende, afzonderlijke, werkgroepen 
zal worden bekeken is afgewend door in het Inter
sessional Committee gedaan te krijgen, dat in dat 
geval een Steering Committee voor de coördinatie z^u 
zorgen, en als enig Committee aan de Verdragsluitende 
Partijen zal rapporteren. 

f.- Het merendeel der Verdragsluitende Partijen wenst de 
discussie over het EEG-verdrag niet te beginnen vóór 
de Ministersconferentie van 28 oktober. 

Voorzitter Snoy deed vervolgens enkele voorstellen met 
betrekking tot het optreden der Zes : 
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1) De kwestie der "public relations" tijdens de Ministers
conferentie achtte hij bijzonder belangrijk. Hij stelde 
voor, dat men met name de Z.Amerikaanse en Aziatische 
landen veelvuldig op cocktail-parties zou bezighouden, 
waarbij men een zekere taakverdeling voor de "bewerking" 
zou kunnen opstellen. Duitsland sprak zich uit voor de 
Aziatische ianden. Italië en Frankrijk vooral voor de 
Z.Amerikaanse landen, voor Nederland zag men mogelijk
heden met betrekking tot de Engels-sprekende gebieden. 

2) De discussies in het GATT zouden zo lang mogelijk moeten 
worden gerekt om te bereiken, dat van lieverlede de 
scherpere politieke kanten zouden worden afgeslepen en 
men tot een meer zakelijke benadering van. de problemen 
zou komen. 

3) De Zes zouden tijdig via hun OEES-vertegenwoordiging de 
andere OEES-partners moeten bewerken om een construc
tieve houding in het GATT aan te nemen. (De heer Marjo-
lin gaf als argument dat de elf moeilijk in het GATT 
datgene konden veroordelen - i.c. het EEG-verdrag -
waarmee zij zich via een VHZ willen associëren.) 

4) Er zou alles moeten worden gedaan om te voorkomen, dat 
men het EEG-verdrag niet als éen geheel ziet, vooral 
met het oog op de in de visie der Verdragsluitende 
Partijen minder sterk verdedigbare associatie der 
overzeese gebieden. 
Over deze punten vond vervolgens nog een discussie 

plaats, di^ echter nog niet tot afgeronde standpunten leidde 
De Jaee* Forthoami meende, dat het meest reële wat de Zes 
moesten hopen, was, dat de Verdragsluitende Partijen het 
EEG-Verdrag voorwaardelijk onder art. XXIV zouden accepteren 
althans voor het "Europa"-deel endat zij zich voor de uit
werking van hut verdrag een recht op later oordeel zouden 
voorbehouden. 

Verder werd nog gesproken over : 
A.- Verkiezing van een voorzitter in het GATT. Voor beide 

candidaten (Brazilië en India) werden vóór- en tegen
argumenten aangevoerd : belangrijk achtte men dat een 
Z.Amerikaan een grotere affiniteit tot Europa zou ver
tonen dan een Aziaat. De heer Linthorst Homan merkte 
op, dat de Zes uiteraard niet noodzakelijk allen 
dezelfde candidaat zouden behoeven te steunen. 7 

B.- Verder te verstrekken cijfermateriaal aan het GATT. 
afgesproken werd, dat de douane-werkgroep-Dubois dit 
zal verzorgen te Gerieve. in contact met het GATT-
secretariaat. 

') In het algemeen merkte de Nederlandse woordvoerder «p, 
dat er alleen gemeenschappelijk moet worden geageerd, 
wanneer zulks strikt nodig is. 
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CU- Aide-mémoire voor do Ministers. 
De werkgroep-Donne zal vóór de volgende zitting van de 
Interimcommissie een door het Secretariaat opgesteld 
schema uitwerken. 

D.- De Australische GATT-vertegenwoordiger die momenteel in 
Europa is om bilaterale besprekingen met de Zes te voeren. 
Men sprak af, dat het eerstvolgende land hetwelk hij 
bezoekt, hem zal uitnodigen in de Interimcommissie van 
gedachten te komen wisselen* 

E.- Een rapport van de werkgroep-Donne over een aantal 
punten op de GATT-agenda voor welke de Zes een gemeen
schappelijke houding zouden moeten aannemen (MAE 1155, 
restr.) 
Dit rapport gaf geen aanleiding tot nadere opmerkingen 
behalve ten aanzien van de toelating van Japan, waar men 
constateerde dat de landen der Zes die Japan nog niei? 
erkend hadden de situatie nog grondig zouden moeten 
bestuderen alvorens men tussen de Zes tot een gemeen
schappelijk standpunt zou kunnen komen. 

Richtlijnen voor de douane-werkgroep 
Het rapport van deze werkgroep (MAE 1112) was in de 

vorige vergadering aangehouden om de delegaties de gelegen
heid te geven hun standpunt te bepalen. De verschillende aan
bevelingen van de werkgroep (MAE 1138) gaven geen aanleiding 
tot discussie, behalve "punt III (LI/IE 1138), waarin werd 
voorgesteld ingeval van toepassing van tariefcontingenten 
het recht, dat bij de berekening van het rekenkundig gemiddel
de zal meetellen te bepalen op het gewogen gemiddelde recht, 
geheven op de goederen die binnen én buiten die contingenten 
in 1956 zijn ingevoerd. Frankrijk meende, dat deze richtlijn 
tot onaanvaardbare, want te lage, uitkomsten zou kunnen 
leiden, waartegenover anderen opmerkten, dat het hier toch 
slechts om een werkhypothese ging, waarover later de instel
lingen van de Gemeenschap op grond van art. 21 zouden moeten 
beslissen. Overeengekomen is, dat de richtlijnen als werk
hypothese worden aanvaard; in het geval van de tariefcontin
genten zal het rekenkundig gemiddelde zowel worden berekend 
onder toepassing van de richtlijn III als onder letterlijke 
toepassing van art. 19. 

Antwoord op binnengekomen nota's van derde landen 
De heer Linthorst Homan heuft gewezen op de onbevredigen

de^ gang van zaken bij de beantwoording van de nota van India, 
o waaraoor het te Brussel overeengekomen antwoord niet door alle 
landen is gevolgd. Tevens verzocht hij de antwoorden voortaan 
vast te stellen in de taal, waarin zij moeten worden overhan-
aigd. Met beide punten zal voortaan rekening worden gehouden, 
up de opmerking inzake India is van Duitse zijde niet gerea
geerd. 0 & 
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a.- Antwoord_(MAE_1147 i_2£_de_nota_van_Canada__(MAE_1_12§i2 
Het ontwerp-antwoord aan Canada is met een correctie in 

de voorlaatste alinea van pag. 2 goedgekeurd. In plaats van 
de passage over de lijst G- (waarvan in overeenstemming met 
het Memorandum aan het GATT werd gezegd, dat de nog overeen te 
komen rechten waarschijnlijk beneden het rekenkundig gemid
delde zouden komen te liggen) is een passage ingelast over 
art. 18 zoals die ook reeds in net concept-antwoord voor 
Ghana (zie hierna) voorkwam. De herziene tekst zal woensdag 
worden rondgezondene De nota zal in het Erans worden over
handigd na 7 oktober a.s. f. 

b.- Antwoord_^MAE_1250j_o^ 

Aan dit antwoord zal door de landen waarvoor dit geldt 
nog worden toegevoegd s 1 ) de opmerking dat het recht op cacao 
wordt verlaagd; 2) een verwijzing naar de door hen gesteunde 
plannen om in het kader van de M O tot een stabilisatieplan 
voor de prijs van cacao te komen. Tevens zal een passage wor
den opgenomen, dat het niet de bedoeling is alleen de industri
alisatie van de landen en gebieden, die geassocieerd zijn, 
maar ook die van de andere Afrikaanse gebieden te steunen, 
en wel in het kader van SUÏJEED (zie MAE 1 1 5 9 , als bijlage 
toegevoegd). Sommige delegaties (Italië vooral) willen de 
SUNEED passage iets zwakker stellen. 

De nota (waarvan de tekst in het Engels zal worden rond
gezonden) zal na 7 oktober te Londen door de Ambassades der 
lid-Staten aan de Hoge Commissaris van Ghana worden overhandigd 

c - 4liÏI22ïd_op__de_Deense_nota_^MA^ verzoek 
toegelaten_tu_worden_tot_de_l 

De heer Snoy stelde voor het antwoord op deze nota nog 
wat uit te stellen, omdat het momentcel niet anders dan nega
tief kan uitvallen en beter eerst de discussies te Parijs over 
de VHZ kunnen worden afgewacht. Aldus is besloten. De heer 
Snoy deelde voorts mede, dat hij op 9 oktober op hun verzoek 
opnieuw de heren Christiansen en Dartels zou ontvangen. 

6 « - Brits memorandum inzake de belangen van de Engelse overzeese 
gebieden UJAE 11,367 " 

Algemeen was men van mening, dat het antwoord op dit 
Memorandum goed moet worden voorbereid, maar niet te vroeg 
moet uitgaan. Een bilateraal gesprek met Engeland over deze 
kwestie, die in ket GATT aanhangig is, moet worden vermeden. 
i)e suggestie van llederlandse kant om in het antwoord een cen
trale plaats te geven aan het argument : "Er zijn geen moeilijk-
neden, als U de Engelse overzeese gebieden in de VHZ opneemt" 
werd, zoals te verwachten was, van Franse zijde met enige 
aarzeling ontvangen. 
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Besloten is een werkgroep te vormen ter voorbereiding 
van een antwoord op het Britse Memorandum, waarbij uiteraard 
ten volle met de reeds aan het G-ATT gegeven inlichtingen moet 
worden rekening gehouden. Het antwoord moet geconcipieerd 
worden in twee varianten, al-naar gelang &e VHZ de overzeese 
gebieden wel of niet zal omvatten. 

Voorts is aan de Groupe Marché Coinmun opgedragen zich 
verder met de economische problemen van dit vraagstuk bezig 
te houden. 

Nota van du voorzitter inzake de personeelsvraagstukken in 
verband met EEG en Euratom (MAE 1149 Restr.) 

De heer Snoy die zijn nota inleidde, stelde" voor de pro
blemen te scheiden in die, welke op korte termijn voor de 
aanloopperiode van de Gemeenschappen spelen en die welke op 
de lange duur moeten worden opgelost. De eerste groep, waarin 
het gaat om voorbereiding van een regeling voor de eerste 
maanden (voorlopig organisatie-schema, kwalificatie van de 
hoogste functies, vaststelling beschikbaar personeel, voor
lopige arbeidsvoorwaarden), wilde hij door de Chefs de Dole-
gation, ieder vergezeld van een expert , doen behandelen» 
De lange-termijn-vraagstukken moeten door de instellingen 
t.z.t. zelf worden opgelost; de Interimcommissie behoeft 
hiervoor geen concrete voorstellen te doen, doch slechts een 
documentatie voor te bereiden. Dit kon z.i. aan een groep 
van experts op het gebied van personeelsvraagstukken worden 
overgelaten. 

Deze algemene gedachte is aanvaard. Voor de volgende ver
gadering zal het Secretariaat een ontwerp-mandaat voor de-Groep 
van experts opstellen. Tevens zal een lijst van punten met 
betrekking tot de urgente problemen worden opgesteld, waarover 
de Delegatiechefs onder elkaar zullen discussiëren. 

Uit de algemene discussie is voorts nog vermeldenswaard, 
dat de heer Ophuels, na een interventie van Nederlandse zijde, 
heeft verduidelijkt, dat de gedachten die hij in een vorige 
vergadering had ontwikkeld, niet de strekking hadden om de 
Gemeenschapsambtenaren in een positie van afhankelijkheid van 
de nationale regeringen te laten. Hij wilde alleen, door de 
nationale regeringen bij de aanbeveling van candidaten een rol 
te laten spelen, een betere selectie en recrutering verzeke
ren. De aanbevolen of ter beschikking gestelde functionarissen 
zouden evenwel niet teruggeroepen kunnen worden; of zij terug 
zouden willen keren in het nationaal verband, moet geheel aan 
henzelf ter beoordeling worden gelaten; 
dat de heer Marjolin het belangrijkste achtte bekwame personen 
te vindon, en dat de verdeling der functies naar gelang der 
nationale afkomst daartegenover een punt van secundair belang 
was; dat hij voorts aanbeval het zoeken en voordragen van 
lunctionarissen aan een persoon over te laten, waarbij de 
beslissing overigens door de betrokken commissie van EEG of 
Euratom collegiaal genomen zou moeten worden; 
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dat dc hu-er MÜller-Armack, die op dat ogenblik 39 heer Ophuels 
verving, tegen een dergelijke concentratie bij een persoon 
bezwaren opperde; 
dat de heer Snoy aanbeval een methode te zoeken, waardoor de 
vele premature sollicitatiebrieven, bij elke regering ontvangen, 
volgens dezelfde maatstaven zouden worden behandeld. 

Een en ander zal bij het later door de Delegatiechefs te 
voeren overleg zeker opnieuw aan de orde komen. 

8.- Het verzoek van de Hoge Autoriteit, in de vorige vergadering 
door de heer v.d. Sroeben overgebracht, om geïnformeerd te 
worden over de stand der discussies inzake de VHZ en om een 
toehoorder te mogen zenden naar de G-roupe Marche Commun als 
die over de VHZ spreekt, is ingewilligd teneinde de H.A. met 
het oog op de kolen- en staal-belangen, zo goed mogelijk bij 
het overleg tussen de Zes te betrekken; kolen en staal kunnen, 
zoals de heer Snoy opmerkte, niet afzonderlijk, doch slechts 
in het algemeen kader behandeld worden. 

9. - Programma 

De volgende vergadering van de Interimcommissie is be
paald op donderdag 10 oktober om 10.30 uur. Het ontwerp-rapport 
over de stand van zaken betreffende de VHZ, bestemd voor de 
Ministers, zal op woensdag a.s. gereed zijn. De daaraan toe te 
voegen ontwerp-vragenlijst zal nog op 9 oktober door de 
Groupe Marche Commun te Brussel worden besproken. 
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Aantekening I 
Op invitatie van de heer Rothschild namen de heren 

Linthorst Homan en Hijzen deel aan een dejeuner dat hij 
aanbood. Tevens waren aanwezig van Nederlandse zijde Baron 
van Lynden van onze Ambassade en van Belgische zijde de 
heren Snoy en Forthomme. Na een zeer algemeen inleidend 
gesprek over het GATT, waarover niets bijzonders te rap
porteren valt, sneed de heer Rothschild de vrijhandelszone 
aan. Hij stelde dat het noodzaak is, dat deze tot stand 
komt en hij meende, dat men dus niet alleen tegenover de 
Engelsen, doch ook. tegenover de Fransen niet moet over
vragen. Het is duidelijk geworden, dat de Franse politieke 
situatie aan de Franse regering niet toelaat , veel verder 
te gaan dan de Franse woordvoerders te Brussel hebben gedaan. 

De heer Linthorst Homan heeft daar tegenover gesteld, 
dat tot heden van de kant van de Zes niet zo concrete 
tegenvoorstellen tegenover de Engelsen zijn gedaan, dat 
het Engeland mogelijk is gemaakt om zijnerzijds nog enige 
stappen te doen om tot uiteindelijke overeenstemming te 
komen. Natuurlijk bestaat er ergens een theoretisch maximum 
en waarschijnlijk ook een politiek maximum voor wat Frank
rijk bij machte is te doen, doch aan de andere kant heeft • 
Engeland toch stellig het recht een bepaald minimum van 
continentale tegemoetkomendheid te eisen voor dat Engeland 
zelf zijn huidige voorstellen aanvult- Naar Nederlandse 
opvatting zou het heel onverstandig zijn de Engelsen de 
indruk te geven alsof de "Zes" niet veel verder kunnen gaan 
dan wat Frankrijk tot heden heeft gezegd en tegelijkertijd 
te verwachten dat de Engelsen hun eigen voorstellen meer 
acceptabel zullen maken. 

Het gesprek aan de lunch ontwikkelde zich hierover 
zonder veel resultaat. 

In een later gesprek voerde men van Belgische zijde 
nog het volgende aan : 
a.- de Fransen zitten in een gemakkelijke positie omdat 

zij van hun kant geen verlangens hebben naar een VHZ 
en dus rustig kunnen afwachten; 

b.- de Duitsers zullen na de politieke versterking van de 
positie van Adenauer meer dan ooit op Frans/Duitse 
samenwerking pogen aan te sturen, waarvan men wel eens 
de indruk krijgt alsof dat voor de heer Adenauer 
belangrijker is dan politiek vage concepties als de 
VHZ; 

c - de Nederlandse delegatie loopt het gevaar dat haar 
strakke houding op de andere Brusselse delegaties de 
indruk begint te maken alsof Nederland eventuele 
economische concessies, welke Nederland heeft aan
vaard in de EEG, wil pogen goed te maken door de 
VHZ; zo een opinie zou in de kring van de Zes door de 
partners van Nederland geenszins worden gewaardeerd. 
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Aantekening II 
De lieren Linthorst Homan en Hij zen hadden een gesprek 

met de heren Snoy en Rothschild over enkele algemene vraag
stukken, waarbij men van Belgische zijde mededeelde, dat van 
Franse zijde stappen te verwachten zijn om Straatsburg tot 
zetel van alle organen der Zes te maken. Men acht dit van 
Belgische zijde onaanvaardbaar. Men blijft in Belgische 
kringen op het standpunt staan, dat men gaarne de EEG in 
Brussel ziet en liefst ook Euratom en dat men de KSG wel 
in Luxemburg wil laten in welke situatie dan zoveel moge
lijk van de bestaande KSG-apparatuur zou kunnen worden 
gebruik gemaakt, zodat er niet op alle punten dubbel werk 
behoeft te gebeuren. 

Over de organisatie had men verder in Belgische 
kringen de mening, dat er wel behoefte zal bestaan aan een 
algemeen administratief secretaris en dat het nodig zal 
zijn dat er een college wordt gevormd van afgevaardigden 
die het werk voor de Ministers dagelijks kunnen voorbereiden 
zoals b.v. ook bij de 0EE3 en NATO bestaat en in het Verdrag 
als mogelijk is gesteld. 

Aantekening III 
Uit persoonlijke mededelingen van de heer Uri buiten 

de conferentiezaal bleek, dat hij enige tijd geleden op 
verzoek van de voorzitter een concept voor het gemeenschap
pelijk standpunt inzake de VHZ-had gemaakt in samenwerking 
met de heer von der Groeben, doch dat dit concept door de 
voorzitter minder geschikt was geacht en daardoor niet ter 
tafel was gekomen. Ka voorlopige bestudering van dit docu
ment door enige leden der Nederlandse delegatie kan worden 
gezegd, dat het wat positiever is dan het concept van de 
voorzitter zelf en dat het, waar het geen positieve voor
stellen doet, de problemen inderdaad scherp analyseert, doch 
dat het ook geen oplossing inhoudt die in overeenstemming 
met de.Nederlandse instructie is. 
De reden waarom de heer Snoy dit stuk heeft afgewezen is 
dezerzijds niet bekend, ofschoon he.t vermoeden ̂ bestaat, dat 
zul^s kan zijn geschied omdat de heer Snoy geen hoop had 
dat het tot een gemeenschappelijk standpunt zou kunnen 
leiden. • 0 r 
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Aantekening IV 
Op 27 september verzocht de h^er Snoy de heer Linthorst 

Homan op 28 september een gesprek met hem, Ambassadeur Op-
huels en een secretaris bij te wonen, voordat de vergadering 
op die dag zou aanvangen. Over dit gesprek kan het volgende 
worden gerapporteerd. 

De heer Snoy zette allereerst uiteen dat hij het Neder
landse standpunt inzake het uitstel der Parijse conferentie 
kon begrijpen nu Nederland juist aan de vooravond staat van 
de parlementaire behandeling van het EEG-verdrag en niet de 
indruk wil maken minder enthousiast over de VHZ te zijn. 
Aan de andere kant wees hij er op hoe moeilijk een vergade
ring te Parijs op 16 oktober zou worden, aangezien deze 
waarschijnlijk van Duitse zijde slechts zou worden bezocht 
door Minister Erhard zonder instructies van de dan nog in de 
lucht hangende Duitse regering. 

De heer Linthorst Homan heeft hier tegenover opgemerkt, 
dat dit allemaal toch ook al enkele dagen geleden bekerd 
moest zijn geweest toen Duitsland de datum van 16 oktober 
aanvaardde. Hij kan thans dus in geen enkel opzicht mede
werken in een gezamenlijke stap van de Zes. Mocht echter de 
Duitse regering officieel te Londen of te Parijs uitstel 
vragen op grond van haar eigen argumenten, dan zal stellig 
Den Haag daar tegenover sympathiek staan. De heer Ophuels 
beloofde zich onmiddelLijk tot Bonn te zullen wenden om 
nadere instructies te krijgen na de instructies welke de 
Kanselier hem op 27 september had gegeven. 

Even later kon de heer Ophuels in een bijeenkomst der 
zes Hoofden van Delegatie inderdaad mededelen (instructie 
Hallstein) dat men te Bonn in de gegeven situatie ertoe zal 
overgaan, aan de Duitse Ambassadeur te Londen (en te Parijs 
bij de OEES ?) opdracht te geven erop te doen aandringen, 
dat de OEES-Ministcrsconferentie niet worde gehouden vóór 
30 oktober, om de nieuwe Duitse regering in staat te stellen, 
haar standpunt te bepalen en met de EEG-partners door te 
nemen. Bonn hoopt, dat de Ambassadeurs der niet-Duitse EEG-
partners dit dan daarna zullen kunnen ondersteunen, daar het 
xn het belang der Parijse onderhandelingen zélf is, 

_ De Duitse stap zal op 30 september te Londen (en mis
schien ook bij de OEES te Parijs) worden gedaan. 

De zaak kwam na deze bespreking niet meer in de verga
dering der Interimcommissie., ter tafel. 
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Weer later bleek, dat Minister Pella per (groot !) 
abuis te Parijs in een persconferentie vsn uitstel had 
gerept 1 

En tenslotte - zaterdag laat - bleek, dat men te Bonn 
nog niet de instemming van éen der betrokken Ministers had, 
doch dat men wel aannam, die te zullen krijgen. Zoneen, 
dan zal de heer Snoy het horen en het aan de vijf niet-Duitse 
hoofdsteden, uiterlijk maandagavond, melden. 

Vervolgens kwam het gesprek op de door Duitsland in
gediende questionnaire, waarbij de vraag ter sprake kwam 
of men meende dat de Zes Ministers te Parijs zich zouden 
kunnen bepalen tot een gemeenschappelijk standpunt en zou
den kunnen zwijgen over de punten waarop de meningen uiteen
lopen. De heer Linthorst Homan heeft hierop geantwoord, dat 
hij graag bereid is in Den Haag ook het Duitse document 
te bespreken naast het rapport dat dus de voorzitter zal 
maken, doch dat hij reeds nu kan zeggen, dat de Nederlandse 
ministeriële delegatie zich stellig niet zal willen bepalen 
tot de (weinige) punten van onderlinge overeenstemming tus
sen de Zes, doch vrij uit haar opvatting over de VHZ zal 
willen geven. 

De anderen wezen hem er op, dat men hierdoor het ge
vaar zal lopen, dat de Fransen definitief "neen" zouden 
gaan zeggen, waarop hij repliceerde dat men dit risico in 
Den Haag stellig kent. 

Aantekening V 
De heer Snoy vroeg aan de heer Linthorst Homan in een 

persoonlijk gesprek of deze er bezwaar tegen had wanneer 
hij (Snoy) zou pogen de Staatssecretaris van der Beugel te 
bezoeken om over het Nederlandse werk te Brussel te praten. 
Uiteraard antwoordde de Nederlandse gedelegeerde, dat hij 
dit geheel aan de heer Snoy zelf overliet. 

S-11-930-1 3 0-9-' 57 
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