
De Heer Minister. 

Betreft s Integrctieconforentie te Brussel 

Inzake BURATOM heeft de heer Hijzen op 1 3 dezer reeds 
rechtstreeks aan U.B. gerapporteerd over de bespreking der 
Ministers van B.Z. op 1 1 dezer, terwijl ik aanneem dat B.Z. zal 
rapporteren over wat de Hoofden van Delegaties daarover op 
1 3 dezer verder bespraken. • 

Inzake de GEIB3 J N S C H A J T E B XIJKB iDARKT moge ik het volgende 
rapporteren. 
A . - In de bijeenkomst der Ministers gaf de heer Spaak een 

mondelinge overzicht, berustende op de door hem voorbereide 
stukken. Hij hoopt tegen 15 maart zijn rapport aan de Mi
nisters uit te brengen en hij verwacht spoedig daarop 
een Ministersconferentie daarover. Geopperd, doch niet 
bepaald uitgepraat, werd de wenselijkheid van de aanwezig
heid der Ministers van economische Zaken, wat echter blijk
baar de moeilijkheid zou hebben dat ten eerste de taakver
deling niet in all^ landen dezelfde is, en voorts dat ook 
andere Ministers er nauw bij betrokken zijn. 
Frankrijk wil de zaak voorleggen aan "la vie profession-
nelle" voordat er verder iets wordt gedaan. Ook dat leidde 
niet tot een besluit. 
Frankrijk drong voorts op "grote voorzichtigheid''' en op 
geleidelijkheid aan. 
Vooral de Duitse en Nederlandse Ministers van 3„Z. wezen 
op de noodzaak, EURATOM en GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT hun 
onderlinge verband niet te laten verliezen. 

B.- De vergadering der Hoofden van Delegaties was op 1 3 ' dezer 
gewijd aan EURATOM. 
Op 1 4 dezer werden inzake de S E M S SS S C H A P PELIJKE HARKT be
sproken de stukken "Annexe 6 ( I (Instituten), 1 (karakter 
van het Verdrag), 2 (binnentari^zaken) en 3 (buitentarief). 
In bijgaande rapportage geef ik het besprokene dier vier 
onderwerpen weer. 

U.B. ziet dus, dat de heer Spaak op korte termijn naar 
Den Haag wil komen, om met de verantwoordelijke Nederlandse 
Ministers te spreken over het buitentarief, waarover de Neder
landse voorstellen tot een geschil hebben geleid, dat de heer 
Spaak op het niveau der Hoofden van -delegaties onoplosbaar 
acht. 

Inmiddels had de Secretaris-Generaal van JÜ.Z. bij de D.G. 
van de 3.'_.B. en van Handel & Nijverheid aangedrongen op het 
cijfermateriaal hierover, dat U.B. in december had .gevraagd. 
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Ik hoor juist van iï. & N., dat dit stuk juist heden is gereed
gekomen» Het is gxricht tot de S.G. en het zal U.E. stellig 
bereiken of reeds hebben bereikt. 

Het komt mij gewenst voor, dat U. tJ. overweegt of het niet 
goed is de zaak van het buitentarief zo snel mogelijk in een 
Stafbespreking te behandelen, welke houding tegenover d^ heer 
Spaak U.E. gewenst voorkomt. 

De heer Spaak wil zich doen vergezellen door zijn redac
teuren s de Fransman Uri (KSG), de Duitser Von der Groeben 
(E.Z., Bonn) en de heer Hupperts van BcZ. in Brussel, 

Ben overzicht van B.Z. (Smidswater) der betrokken zaak 
voug ik hierbij. 

Mijnerzijds zend ik afschrift van deze notitie aan B.Z. 
en aan dt leden van de coördinatiegroep-Van der Beugel, en 
tevens aan de Nederlandse-Gedelegeerde Verrijn Stuart. 

DB DIRECT 'ülJR VOOR INTEGRATIE BEB, 
tevens wndo Nederlands Gedelegeerde, 

J. linthorst Homan 

16 februari 1956 

_11_1 67-30-2-'56 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2847


