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AAN: 
de Heren Ministers, 
Leden van de Raad voor Economisch3 
Aangelegenheden uit de Ministerraad, 

Betreft? Kort verslag van de eerste vergadering van de 
Raad van Ministers der Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal. 

De eerste vergadering van de Raad van Ministers, 
die als orgaan van de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal in het Verdrag voorzien is, is gehouden op 
8, 9 en 10 September 1952 te Luxemburg. 

Als voorzitter trad,op grond van het bepaalde in 
Artikel 27 van het Verdrag, waarin wordt bepaald, dat 
het voorzitterschap zal wis..elen in alphabetische volg
orde, op de Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duits
land, Dr. Adenauer. Leze had, in verband met het feit, 
dat te Luxemburg tegelijkertijd een vergadering van de 
Ministers van Buitenlandse Zaken der 6 deelnemende 
landen zou moeten plaatsvinden, zowel de Ministers van 
Buitenlandse als die van Economische Zaken voor de 
vergadering van de Raad uitgenodigd.hierdoor was wel
licht de vergadering van de eerste bijeenkomst van de 
Raad van Ministers uitgebreider dan blijkens het boven
genoemde Artikel 27, hetwelk spreekt van afvaardiging 
van een lid der Regering, in de bedoeling heeft gelegen. 

De agenda vermeldde ; 
1, Installatie van de Raad. 

Deze heeft plaatsgevonden in een plechtige ver
gadering, waarbij tevens de leden van de Hoge Autori
teit en het Corps Diplomatique in Luxemburg aanwezig 
waren. De redevoeringen van de Pieren Adenauer en Monnet 
gaven uitdrukking aan de wederzijdse wil tot samen
werking van de belangrijkste organen der Kolen- en 
Staal Gemeenschap. 
2. Vaststelling van een reglement van orde. 

De Raad heeft een Duits voorstel voor een regle
ment door een werkcommissie laten bezien. Deze heeft 
het voorstel ingrijpend vereenvoudigd; het is in die 
vorm ongewijzigd door de Raad aanvaard (zie bijlage). 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2827
© NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2827
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S00725

http://EEA.no


Van materieel belang zijn voornamelijk twee be
palingen t.w. Artikel 4 , volgens hetwelk de leden van 
de Raad zich met inachtneming van Artikel 27 en 28 van 
het Verdrag kunnen doen vertegenwoordigen, en Artikel 5, 
volgens hetwelk de Raad beslist over de aanwezigheid van 
de Hoge Autoriteit in zijn vergaderingen. 

Secretariaat* 
Tot secretaris van de Raad van Ministers is be

noemd de Heer E. Calmes (Luxemburg). Voor de organisa
tie van het secretariaat was een ontwerp-besluit voor
bereid, waarin werd bepaald, dat het secretariaat niet 
meer dan 20 personen zou omvatten en dat over de defini
tieve organisatie daarvan te gelegener tijd op voorstel 
van de voorzitter zou worden beslist. Over dit onder
werp heeft enige discussie plaatsgevonden, waaruit bleek 
dat van verschillende zijden het aantal van 20 personen 
rijkelijk veel werd geacht. Besloten is nadere voor
stellen van de secretaris af te wachten. 
4̂ , Statuut_van_de__l_g_de_n van de H.A. ,van het Hof van 
Justitie. 

Van Duitse zijde was een statuut ontworpen, dat 
op verschillende onderdelen afweek van de beslissingen, 
die op de Ministers Conferentie van 23 en 24 Juli te 
Parijs waren genomen. Leze afwijkingen brachten nagenoeg 
alle verhogingen met zich mede van salarissen en 
pensioen, zoals die voorlopig te Parijs waren vastge
steld. Le beweegredenen voor deze verhoging lagen duide
lijk aan Luitse zijde, waar men gezien het in vele ge
vallen in Duitsland bestaande zeer hoge inkomenpeil 
vreesde niet voldoende capabele Duitse experts te 
kunnen aantrekken. 

Tegen deze voorstellen zijn tal van bezwaren in
gebracht. Deze oppositie heeft ertoe geleid, dat een 
werkcommissie is benoemd onder voorzitterschap van de 
Belgische Minister Duvieusart, en waarin van Neder
landse zijde Minister Beyen zitting heeft gehad. Deze 
commissie die ook nog overleg heeft gepleegd met ver
schillende leden van de Hoge Autoriteit, heeft voor 
het einde van de vergadering verslag uitgebracht, op 
grond waarvan de volgende voorstellen zijn gedaan en 
door de Raad aanvaard: 
a) het salaris van de Hoge Autoriteit wordt vastge

steld als volgt: 
Voor de President op $ 15.000 

• " Vice-President op I 14.000 
" " andere leden op $ 12.000 

b) de leden van de Hoge Autoriteit zullen een woning
toelage van 15$ en een representatietoelage van 10$ 
genieten. Deze laatste wordt voor de President van 
de Raad op 20$ gebracht. 
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c) Bij de aanvaarding en het neerleggen van hun functie 
zullen de leden van de Hoge Autoriteit een schade
loosstelling voor verhuizings— en installatiekosten 
ontvangen gelijk aan 1/3 van het jaarsalaris. In 
een briefwisseling tussen de Hoge Autoriteit en de 
Raad van Ministers zal worden vastgelegd, dat een 
schadevergoeding "bij het "beëindigen van de ambtsver
vulling zal worden verleend, tenzij de omstandigheden 
zodanig zijn, dat een dergelijke betaling redelijker
wijze niet kan worden verlangd. 

d) In verband met het bepaalde in de laatste alinea van 
artikel 9 van het Verdrag zullen de leden, na collec
tieve ontslagname of bij niet vernieuwing van het 
mandaat, gedurende ten hoogste 3 jaren een schade
loosstelling ontvangen van 50$ van hun salaris. Een
zelfde schadeloosstelling zal worden gegeven, indien 
een lid van de H.A. afzonderlijk ontslag neemt omdat 
hij in redelijkheid meent niet langer met zijn mede
leden te kunnen samenwerken. In geval van eventueel 
ontslag wegens het aanvaarden van een nieuwe be
trekking zal uiteraard geen schadeloosstelling ver
kregen kunnen worden. 

e) Het pensioen van de leden van de H.A. is thans vast
gesteld op 5$ van het salaris per jaar met een 
maximum van 50$. Het pensioen zal ingaan op 65~jarige 
leeftijd. Voor het weduwen- en wezenpensioen werd 
de regeling, neergelegd in par. 8 van het Duitse 
ontwerp-statuut redelijk geacht. Op 
grond van deze algemene beginselen zal de pensioen
regeling nog nader worden uitgewerkt. 

Het bovenvermelde besluit komt vrijwel overeen met 
de beslissing van de Conferentie te Parijs, behalve 
voor wat de joensioenen betreft. Deze waren daar vast
gesteld op 10$ van het salaris per jaar met een maximum 
van 50$, en ingaande op 60-jarige leeftijd. Aangezien 
de Raad zich aan deze regeling voor de intussen benoem
de leden van de H.A. moreel gebonden voelde, heeft zij 
bepaald, dat voor de leden, die voor de eerste maal 
voor 6 jaren zijn benoemd, gedurende die periode de 
Parij se regeling zal worden gevolgd. 
5. en 6. Uiteenzetting van de vo orzitter van de H.A. 
over haar vverk_zaanihedeh tot nu~Foe en över___de gedacEten-
wissëTing met de "Regeringen van de V.S. en.Groot-
Erittanië inzake" de betrekkingen van dé~_Gemeenschap met 
deze landen. 

De Heer Monnet heeft in een uitvoerige uiteen
zetting deze beide agendapunten tezamen behandeld. Hij 
heeft duidelijk gemaakt, dat de missies, die Groot-
Brittanië en de V.S. bij de H.A. hebben gevestigd uiting 
geven aan het feit, dat beide landen de Gemeenschap als 
een "puissance nouvelle" beschouwen. De vorm van samen
werking, die met deze landen zal ontstaan moet naar ' 
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zijn mening niet van het begin af aan formeel gedefi
nieerd worden; hij zou door voorzichtig voelen en 
tasten tot een bepaalde werkwijze willen geraken. Door 
de vestiging van deze missies is niet vooruitgelopen 
op de regeling van de economische en commerciële be
trekkingen tussen de deelnemende landen en Engeland 
resp. Amerika.. 

Een van de leden van de H.A. zal zich in de komende 
maanden in het bijzonder met de Regeringen van Engeland 
en de Verenigde Staten verstaan, teneinde te kunnen 
geraken tot de opstelling van een instructie voor de 
H.A. , die volgens par. 14 van de Overeenkomst door 
de Raad van Ministers met unanimiteit moet worden 
vastgesteld en volgens welke de H.A. als gemeenschappe
lijk gemachtigde van de regerende deelnemende Staten 
over deze economische en commerciële relaties zou 
kunnen onderhandelen. 

Overigens streeft de H.A. er naar zo spoedig 
mogelijk contacten te leggen met alle belanghebbenden 
teneinde binnen de gestelde termijn van 6 maanden het 
nodige voorbereidende werk voor de instelling van de 
gemeenschappelijke markt voor kolen te kunnen verrich
ten. Belangrijke kwesties in dit verband zijns 

- de instelling van het Comité Consultatif 
- voorbereidingen voor de organisatie van de 
verhouding tot de O.E.E.C 

- het aanvatten van de transportproblemen en in
stelling van de daartoe in de Overeenkomst 
(par.10) voorziene commissie, waarvoor ieder 
land 3 deskundigen zal dienen aan te wijzen 

- het ontwerpen van een heffingsregeling zowel 
in het algemeen als in het bijzonder voor het 
Fonds voor de aanpassing van de kolenprijzen 

- de opstelling van een algemeen overzicht van d e 
situatie m.b.t. kolen en staal in het gemeen
schappelijk gebied. 

7. Diversen. 
a) Vraagstukken van protocolaire aard. 

Deze zullen door deskundigen op dit gebied nader 
worden bestudeerd. 
b) Betrekkingen tot het GATT. 

Het bleek gewenst de stappen, die de deelnemende 
landen overeenkomstig par. 20 eerste alinea van de 
Overeenkomst bij de algemene vergadering van de leden 
van de Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel 
(GATT) zullen doen, om toestemming te krijgen het 
Schuman Verdrag toe te paseen zonder krachtens het GATT 
in gebreke te worden gesteld wegens schending vande 
me^stbegunstigingsclausule e.d. te coördineren. Met deze 
taak werd de Heer Suetens(België) belast. 
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c) Betrekkingen tot derde landen. 
De discussies t.a.v. dit punt hebben zich beperkt 

tot de vraag op welke wijze de deelnemende landen hun 
stappen om t.a.v. niet leden van het GATT bevrijd te 
worden van de meest begunstigingsclausule, afzonderlijk 
of gezamenlijk zouden moeten doen. De Overeenkomst be
ziet een eventueel gemeenschappelijke actie voor het 
geval de individuele landen er niet uit mochten komen. 
Om deze gezamenlijke actie zo. nodig voor te bereiden 
is door de Raad' een commissie ingesteld, waarin ieder 
der leden een nog nader aan te wijzen vertegenwoordiger 
zal hebben. 
d ) Proee dure t.a.v. _d_e betrekking_en van de H.A. tot de 

TL.- - ' .C; en _to_f de' deelnemende Staten.' 
Dit punt is ter sprake gekomen mede naar aanleiding 

van het ontwerp reglement van order (zie punt 2 ) . Voor 
zover het betreft de betrekkingen met de deelnemende 
Staten, heeft de Raad de regeling der procedure overge
laten aan de regeringen zelf. 
e) Voorstellen voor de agenda van de volgende Raads

zitting. 
Deze zullen volgens het reglement van orde ten

minste tien dagen voor de bijeenkomst van de Raad 
moeten worden ingediend. De datum voer de volgende 
vergadering is echter niet vastgesteld. Teneinde tijdig 
de noodzakelijke besluiten te nemen voor de samenstel
ling van het Raadgevend Comité zal de Raad nog in de 
eerste helft van October bijeen moeten komen. 
^) Pi-rscomiTiunioué". 

Dit is voor beide vergaderingen tegelijk opgemaakt. 

Een verslag over de besprekingen van de Ministers 
van Buitenlandse Zaken is in het bovenstaande niet 
opgenomen, omdat de I.linister van Buitenlandse Zaken 
hierover zal rapporteren. Slechts 'zij hier opgemerkt, 
dat ook op deze vergadering nog niet kon worden over
gegaan tot de benoeming van de rechters van het Hof 
van Justitie, omdat de Duitse delegatie nog geen can-
didaat kon noemen. T.7el is er nu een definitieve Franse 
candidaat i n d e persoon van de He^r Jacques Rueff. 

DE PLV. DIRECTEUR-GENERAAL VAN LE 
BUITENLANDSE ECONOMISCHE BETREKKINGEN, 
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