
Cut* 

A s 

De Leden van de Commissie-
en van de (grote) Delegati 
Stuart. 

Betreft : poging tot inventarisatie der belangrijkste punten 

Het zij mij vergund U hierbij een exemplaar te Ze-nden 
van een zeer algemeen overzichtje, dat ik heden maakte. Ik 
zond het ook toe aan de heren Voorzitters der Commissie-
Boyen en der -Uelegatie-Ve-rrijn Stuart. 

Je Linthorst Hornau 

14 maart 1956 
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Hogelijkheden inzake het Rapport-Spaak 

Vrezende, dat er wellicht in begin april tijdnood zou 
kunnen ontstaan wanneer op zeer korte termijn op verschillen
de niveaux zou moeten worden gesproken over het ontwerp-
Spaak voor het Brusselse eindrapport, meende ik goed te doen 
een soort inventaris te maken van wat mogelijk schijnt. Pre
tentie op volledigheid heeft deze notitie niet, en bovendien 
is zij te persoonlijk gezien dan dat zij basis zou kunnen 
worden voor een of ander ''officieel'1 stuk voor interdeparte
mentaal overleg. De zaken van "Euratom" als zodanig liet ik 
hier buiten behandeling. 

De opzet van deze inventaris is de volgende i 
1.- karakter van het eindrapport 
2 . - verweving van politieke en economische elementen 
3 . - karakter der Douane-Unie 
4 . - verband Douane-Unie ! "uur at om ; K3& : andere punten 
5 . - perioden en procedures Douane-Unie 
6 . - verdere institutionele vragen 
7.- opheffing der onderlinge belemmeringen 
8.- buitentarief 
9 . - concurrentie, distorsies, harmonisatie 

1 0 . - clauses de sauvegarde en readaptatie, investeringsfonds 
1 1 . - landbouw 
1 2 . - verkeer 
1 3 . - vrij kapitaalverkeer 
1 4 . - vrij dienstenverkeer 
1 5 . - vrij personenverkeer. 

1 ,- KARAKTER VAIT HET EINDRAPPORT 
Vooral in de laatste bijeenkomst der Hoofden van Delega

ties bleek duidelijk, dat de__andere landen - behalve wellicht 
Luxemburg en misschien Italië' - niet de Nederlandse praktijk 
hebben gekozen, de stukken ''half-officieel" in hun hoofdste
den te bespreken s de heer Spaak deelde zulks met nadruk voor 
Brussel mede, de heer Ophuels wilde een zo kort mogelijke ter
mijn tussen ontvangst van het concept en vaststelling van de 
eindtekst, juist om moeilijkheden in Bonn te omgaan, en de 
heer Gaillard stelde met enige nadruk, dat hij op eigen hand 
werkt, 

In de aanhef van liet ontwerp schijnt de heer Spaak nog 
eens uitdrukkelijk te willen uiteenzetten, dat het rapport 
niets anders bevat dan het antwoord van de zes "deskundigen" 
op de diverse vragen, welke de zes Ministers te Messina heb
ben geformuleerd, en dat het document dus geen enkele der 
zes Regeringen bindt noch kan binden. 

Nederland zal moeten nagaan, hoe het dit zi et. Het rap
port zal na vaststelling aan de zes Ministers van Buitenland
se Zaken worden aangeboden en vermoedelijk ook worden gepu
bliceerd. In elk geval zal het uitlekken. Nagegaan moet dus 
worden of Nederland meent, de onverbindendheid dan wel de 
publiciteit hot zwaarste bij zijn overwegingen te moeten laten 
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wegen 8 in het eerste geval behoudt de heer Verrijn Stuart 
grote persoonlijke vrijheid, in het laatste zou men wellicht 
geneigd kunnen zijn ertegen te waken, dat dingen worden voor
gesteld, waarvan men reeds nu vermoedt dat zij t.z.t. niet de 
officiële Nederlandse bewilliging zullen verwerven. Bij dit 
laatste moet dan echter wel worden opgemerkt, dat het document 
nog werkstuk zal v/orden voor ten eerste een Ministersconferen
tie, en voorts (vermoedelijk) in al of niet gewijzigde^vorm 
voor één of meer Regeringsconferenties, zodat "officiële" 
standpunten dan zullen blijken. 

Veel zal m.i. hier afhangen van de termen waarin de heer 
Spaak de inleiding tot het rapport zal gieten. 

2.- VERUEVIHG VALT P O L I T I E K E E U ECOHOI.TISCHJ LIH 
Dit punt is niet alleen in Rome en Parijs destijds moei

lijk geweest, het zal steeds moeilijk blijven, omdat enerzijds 
een strikt deductieve methode ondenkbaar is, en anderzijds een 
strikt inductieve werkwijze niet kan bestaan » steeds zal nen 
bij zijn principes aan de praktijk van het sociaal-economische 
leven denken, en bij het laatste zal men nimmer de politiek-
institutionele ervaringsfeiten en theorieën buiten de rekening 
kunnen laten, onderling vermengd als zij- zi jn. 

Stellig zal de heer Spaak pogen de institutionele politiek 
te presenteren als onontkoombare consequentie van de economi
sche problematiek, en van de sociale. Dat ligt in de lijn van 
Messina, en het is bovendien in zijn opvatting verstandig tegen
over de opinie der belanghebbenden, niet alleen in Prankrijk. Het 
document no. 6 (instituten) ademt deze geest, en ook bij de be
handeling van de "Annexe" daarop kwam het telkens naar voren. 

Vermoedelijk zal deze gedachtengang in drie velden spelens 
1,- inzake de Douane-Unie bij de voorstellen voor de institu

tionele oplossingen in hun wisselwerking tussen de gemeen-
schapspolitiek en de zes nationale complexen, ^ 

2.- bij Euratom in enerzijds de behoefte, iets ''sterks" te ma
ken , dat de heer Spaak ter zitting van de OEEC heeft aange
kondigd, en in anderzijds de vrees, verder te gaan dan met 
redelijke zakelijke argumenten als noodzakelijk za] zijn te 
verdedigen, 

3.- in de moeilijke vraag van de samenhang en wisselwerking 
tussen de Douane-Unie, Euratom en de ICSG, waarin reeds de 
formule ter tafel kwam van uiteindelijk "één Gemeenschap", 
met voor alle drie terreinen dezelfde Raad vai Ministers 
en Assemblee, hetzelfde Hof, doch aparte uitvoerende licha
men; zie het verslag der besprekingen vai 7-9 maart 1956. 
Dit vraagstuk acht ik een der allermoeilijkste van de gehele 

zaak. Immers, ten eerste is er steeds spanning tussen principes 
en praktische noodzaken en mogelijkheden (haalbaarheden), en ten 
tweede heeft de gehele conferentie niet alleen technische merites 
doch gaat het ook om een politieke stap welke Uest-Europa zou 
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kunnen helpen ve r s t e rken in z i j n p o l i t i e k e samenhang en s t ruc 
tuur . En beide complexen worden in e lk der zes hoofdsteden 
n i e t door a l l e Departementen g e l i j k g e z i e n , vaak z e l f s binnen 
eenzel fde Departement zeer v e r s c h i l l e n d . 

Ook h i e r z a l v e e l afhangen van de aanpak van de heer 
Spaak in z i j n ontwerp. 

Een p r inc ipe waag i k h i e r o v e r n i e t voor t e s t e l l e n , 
voora l n i e t i n de huid ige f a se van het werk, ook a l zou i k 
p e r s o o n l i j k geneigd z i j n , de p o l i t i e k e z i j d e - v e r s t e r k i n g 
van de samenhang in west-Europa, het bouwen van e"en z a k e l i j k 
ruimere nucleus dan de KSG- op z i c h z e l f i s - zo b e l a n g r i j k 
te ach ten , dat h i j t i j d e l i j k e o f f e r s i n economicis waard i s . 
Ik v o l s t a ermede, deze vraag aan te duiden. 

De m o e i l i j k h e i d i a v o o r a l , dat i n he t t i j d v a k der 
bestaande soc iaa l -economische p o l i t i e k , oude formules van 
Douane-Unies n i e t meer opgaan, omdat d ie d e s t i j d s z i j n geko-

W zen in t i j d e n in welke he t i n t e rne na t i ona l e huishouden nog 
n i e t een ¿ 0 verweven soc i aa l - economisch patroon vormde a l s 
vandaag-de-dag. Het was m . i . clan ook normaal, dat de heer 
Spaak t e r l a a t s t e M i n i s t e r s c o n f e r e n t i e het woord"Economische 
Unie ! 1 g e b r u i k t e , dat m . i . j u i s t e r i s , doch dat thans nog 
te v e e l weerstanden zou oproepen; het v e r s c h i l tussen beide 
i s s t e l l i g n i e t meer dat wat de B r u s s e l s e Studiegroep in 
haar rapport van 1948 (OBüC) nog a l s v e r s c h i l meende te moe
ten vermelden, wat v o o r a l i n de harmonisa t ie -problemat iek l a g . 

Het i s overbod ig , h ie raan u i t d r u k k e l i j k toe te voegen, 
dat p o l i t i e k e l euzen a l s d ie van de groep-Monnet over komende 

/ n i e t a l leen"Verenigde S ta ten van Europa" voor het Brusse l se rappor t /on-
aanvaardbaar z i j n , doch ook s t e l l i g door de heer Spaak n i e t 
z u l l e n worden gebru ik t % h i j zou daarmede geheel in s t r i j d 
komen met de formuler ingen van Messina. 

3 . - KARAKTER DER DOUANE-UNIE 

Houdt de heer Spaak z i c h aan het besprokene, dan k i e s t 
h i j de ruimste formule van a r t . XXIV van het G-ATT : een unie 
voor a l l e goederen, vanwaar dan ook afkomst ig , geheel v r i j 
van onder l inge belemmeringen, dan wel s l e c h t s nog die belem
meringen kennende welke het GATT a l s t o e g e l a t e n u i t zonde r in 
gen vermeld t . 

Hij v / i j s t dan dus e n e r z i j d s de V r i j e Handelszone a f , en 
anderz i jds ook de beperkte Douane-Unie, welke a l l e e n ge ld t 
voor goederen afkomstig u i t de zes samengaande landen z e l f . 

4 . - VERBAND DOUANE-UNIEURATOM,KSG, en andere punten 

De Reso lu t i e van Messina s t e lde de v i e r complexen e lk 
apart 5 verkeer in beperkte z i n , k l a s s i e k e energ ie , atoomza
ken, gemeenschappelijke markt* 

In de z i t t i n g van 7-9 maart 1956 ontstond enige verwarring 
over de banden van het verkeersvraags tuk en het energievra^c -
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stuk elk voor zich enerzijds, en de gemeenschappelijke riarkt 
anderzijds. Het schijnt in het belang der zaak en ook in het 
nationale Nederlandse belang te zijn, deze handen sterk te 
maken, ook al zou oen zekere studie op klassiek energiegebied 
dan voorlopig aan de EG-KS worden toevertrouwd, niet een zekere 
liaison tussen dat werk en de Douane-Unie. 

Inzake Douane-Unie en ^uratom is er bij de Fransen de 
neiging tot aparte behandeling, ook politiek, terwijl tot he
den vooral de Duitsers op het - ook politieke - verband wezen, 
hetgeen ter laatste" Ministersconferentie ook lïinister Beyen 
deed. 

V/at nog bijna niet is aangeraakt, is de uiteindelijke 
verhouding der nieuwe ^(feieenschap*1 tot de K3G- s bij gebreke 
van discussie darover kwamen uiteraard ook overgangsmaatrege
len niet aan de orde. 

Onzeker is, of de heer Spaak deze laatstbedoelde grote 
vragen zal aansnijden, dan wel zL ch op het standpunt zal 
stellen, dat Messina ze apart behandelde en het dus niet aan 
"zijn'1 conferentie, doch aan de Ministers is, hun verband te 
bespreken. 

Het lijkt echter niet overbodig, erop te wijzen dat 
Nederland toch wel goed zou doen, zi ch tijdig ook over deze 
vragen nader te beraden, al was het alleen maar wegens de 
kans, dat zij ter zitting van 18 - 1 9 april van andere zijde 
aan de orde zouden komen, wanneer de heer Spaak in zijn con
cept ze zou blijken te hebben omgaan. 

5.- PERIODEN EN PROCEDURES DOUANE-UNIE 

In principe aanvaardt men voor alles de eindtermijn, 
welke voor de vrijmaking van het goederenverkeer is aanvaard? 
12 jaren, desnoods te verlengen tot 15. 

Voor de vrijmaking van het goederenverkeer is deze perio
de ingedeeld in een eerste van 4 jaar (3Oyó), een tweede van 
dezelfde duur (nog eens30^o) en een slotperiode van ook 4 jaar 
(de rest, n.1. 40;ó, alles dus berekend naar de 100$ van het 
startpunt). De onderlinge invoerrechten moeten dus volgens 
deze indeling geheel verdwijnen; voor de contingenteringen 
geldt dezelfde eindtermijn, nu de Fransen bezwaar maakten 
tegen de vastlegging van een kortere termijn, welke echter 
wel zal worden nagestreefd. 

Er heeft een ernstige schermutseling plaatsgevonden over 
een Frans voorstel, na afloop van elk der eerste twee tijd
vakken, telkens een unaniem besluit van de Raad van Ministers 
te eisen voordat men de daaropvolgende etappe zou kunnen in
gaan; alle andere Gedelegeerden en ook de heer Spaak wezen 
dat af, omdat het zou neerkomen op een Verdrag voor de eerste 
periode, zelfs wanneer men afzag (gelijk Frankrijk deed) van 
de eis van een nieuwe ratificatie-procedure op de genoemde 
tijdstippen. 
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Volgt het ontwerp-Spaak de houding-Spaak in dit laatste 
opzicht, dan verloopt het werk dus in zoverre automatisch, dat 
de volgende etappe telkens geruisloos op de voorgaande aan
sluit. Wat niet automatisch verloopt, dat is de aanwijzing 
der posten van invoerrechten (noch uiteraard die inzake de 
opheffing der contingcnteringen, wat apart staat) voor elke 
periode» Men wil (doc.no. 2) een vrij oppervlakkige algemene 
rubricering naar de hoogte van de bestaande (werkelijke ge
heven) tarieven, waarna dan per niveau-groep of combinatie 
daarvan er telkens (gemiddeld over de posten van die groep) 
de genoemde kop van 30, 30 en 40% (gemeten naar het start
punt) afgaat. Het is mij niet geheel duidelijk, of de heer 
Spaak de additionele voorstellen van zijn oude document gaat 
handhaven : eerste begin automatisch over alle posten, en 
decapitatie der hoogste posten,, 

In doc.no. 6 (instituten) is op blz e 3-4 een procedure 
voorzien voor verlenging van een etappe, doch steeds binnen 
de vaste overgangsperiode', verkorting kan plaatsvinden met 
unanimiteit van de Raad van Ministers» > 

Een voordeel van het voorgestelde systeem is m.i., dat 
de landbouv/producten ook vanzelf aan de orde komen : er be
staat n.1. geen indeling naar soort mee r , alleen naar hoogte. 
Stellig zullen verschillende delegaties daaraan nu of in 
latere conferenties pogen te tornen ! 

Tegelijkertijd groeit het buitentarief, dat echter reeds 
voor- de ratificatie van het Verdrag in embryo moet zijn vast
gesteld, hetzij door een formule (met uitzonderingen), hetzij 
per post, zodat het nimmer een rem zal kunnen zijn op het in 
zekere zin automatisch verloop van het '1 binnenwerk". 

Er is echter ook de moeilijke zaak der concurrentierege-
lingen, met alles wat dat impliceert s vaststelling van een 
groot schema, dat overal in grote lijnen moet worden gevolgd, 
opheffing van gesignaleerde distorsies (bijzondere en algeme
ne, zie hieronder), en dat vege politieke geval dat men, ook 
in Benelux, aanduidt met ''harmonisatie" (zie ook hieronder). 
Soms noemt men de synchronisatie Van het werk in deze velden 
met de genoemde periodes voer het onderlinge goederenverkeer 
"concomittance", soms (doc.no, 5 over landbouw) als iets wat 
(blz. 7 van de laatste redactie) "concurremment" met de rest 
moet gebeuren, doch met beide is hetzelfde bedoeld. 

Juist hie.tvoor is het betreurenswaardig^ dat het Neder 
land mislukte, grote bevoegdheden te leggen in handen van de 
"Commission européenne", de uitvoerende apparatuur. Zij kan in 
de gedachte-Spaak - door alle andere delegaties aanvaard, zij 
het voor de Italiaanse met protest - slechts "propositions" 
doen, waarover de Raad van Ministers dan beslist (zie hier
onder). Stellig liggen hier reeds nu dozijnen adders op de 
loer, en ik zou willen adviseren, dat wij dit gehele probleem 
op 18 en 19 april (hetzij tevoren bij schriftelijk amendement) 
nog eens duidelijk stellen. Immers, het zal zo gemakkelijk 
zijn, inzake het "bijwerk" te saboteren en dan te zeggen, dat 
de eis der "concomittance" niet is nagekomen, zodat er eon 
afwijking van het afgesprokene nodig is. Wat heeft Benelux ons 
hierin al een verdrieten bezorgd ! 
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Inzake het kapitaalvericeer zaï men de eindperiode aan
vaar! en, doch de heer Spaak moet nog vastleggen, hoe hij die 
wil bereiken, waarbij hij, naar verwacht mag worden, het 
systeem-Verrijn Stuart uit de Commissie voor de Gemeenschap
pelijke Markt zal volgen. Nederland heeft voor zijn optreden 
de formule van de behandeling in de Ministerraad van de nota 
van Minister Beven van 14 oktober 1 9 5 5 . 

Inzake het dienstenverkeer is de oogst tot heden zeer 
matig 5 buiten wat nu ongeveer in doc.no. 8 (transport) staat, 
zal er wel niet veel meer dan een serie kreten (if any) worden 
voorgesteld, wat in elk geval 4 e moeizame procedure van doe» 
no. 6 (instituten) over "cornplements et amenagements" zal 
oproepen (blz. 3 van dat stuk) i "propositions" van de "Com-
mission europeenne", gesteund door de Assemblee. Een wankel 
geheel ! 

Inzake het personenverkeer mijmert de heer Spaak nog 
over een methode, zie het verslag der zitting van 7-9 maart 

Inzake diensten- en personenverkeer (althans voor de 
werknemers) zal men zich wel aan de eindtermijn houden : 12 
of 15 jaar, doen/wanneer men ook hier de zaak saboteert ? 

Kortom % de periodes zijn wel vastgelegd, maar de pro
cedures garanderen niet, dat zij inderdaad zullen worden 
gevolgd. 

Deze gehele zaak komt mij nog erg zwak voor D 

6.- VERSERE INSTITUTIONELE VRAGEN 

De kern is nu juist datgene, waar/onze Delegatie geen 
succes had % niet de "Commission européenne", doch de Raad 
van Ministers heeft de draad in handen. Wel moet hij steeds 
werken op "propositions" van de executieve, maar wat gebeurt 
er wanneer de minderheid van de Raad (groot genoeg om een 
besluit tu frustreren) de zaak niet wil ? Zou er misschien 
iets te zeggen zijn voor het voorschrift, dat de Raad nimmer 
mag amenderen, dus heeft "s/prendre ou a laisser" ? In de dis
cussie over dit gehele geval achtte de^heer Spaak (gevolgd 
door de anderen, zij het dan dat Italie ons wat steunde) onze 
vrees op inertie of sabotage van de Raad niet realistisch, 
zeggende dat de Raad de zaak,uiteindelijk niet kan belemmeren 
wanneer^de "Commission européenne" blijft aandringen en de 
Assemblee waakt» Doch ik blijf volhouden, dat - salva reve-
rentia voor heren Ministers i - het gemakkelijk kan voorkomen 
dat de Raad aldoor niét wil wat nu juist wel is "propose", en 
wél wat niét is voorgesteld. Lateh wij echter de eis van in
leidende propositions vallen, dus laten wij de Raad"schalten 
und walten", dus ook op eigen initiatief besluiten, wat ga
randeert ons dan dat er coördinatie kont en blijft tussen 
enerzijds Verdrag en Gemeenschap, en anderzijds de Landen ? 
De Assemblée ? Och arme, zij ziet de verantwoordelijkheden 
verwateren en heeft nui. in haar handen slechts een vrij 
hol motierechtc Want wie zij kan grijpen, de "Commission" , 
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heeft in deze situatie- nu juist precies geen schuld. De na
tionale Parlementen ? Lijkt mij ,nogal utopistisch gedacht 
- wederom 5' salva revcrentia voor het onze. 

Neemt een voorbeeld : het buitentarief. Zelfs in de KSG 
werkt dat niet of nauwelijks, en daar is de Hoge Autoriteit 
dan nog in wezen ''en tete", ook al heeft het Verdrag-KSG de 
handelspolitiek aan de Landen gelaten. De Duitser had wel 
gelijk s "une triste experience". 

Li.i. rammelt de zaak griezelig. 

' Wat kunnen wij doen ? H.i. twee dingen i 

1.- een reserve maken, wat het gehele systeem aan de kaak 
stelt, doch de haalbaarheid wellicht niet dient ? 

2.- punt voor punt 7ó opbrengen, dat nu juist op dat punt 
de procedure wordt versterkt % dat is misschien te doen? 

Persoonlijk acht ik het janmer, dat Nederland niet al 
zijn kracht op het bovenbeschreven zwakste punt der voorstel
len heeft kunnen concentreren, doch dat het zich ook - en ook 
hier weer als enige der zes delegaties - althans voorlopig 
heeft verzet tegen de ponderatie der ministeriële stemmen 
in de Raad van Ministers en tegen uitbreiding van het leden
tal der Assemblee. Natuurlijk zeg ik niet, dat ik niet van 
harte heb geholpen, de twee laatstbedoelde voorlopige reserves 
te maken, doch ik kon en kan mij niet onttrekken aan.de in
druk - en ik acht het eerlijk, die hier niet te verzwijgen -
dat een verzet onzerzijds tegen de onjuiste taakverdeling 
tussen ''Gommission europeenne" en Raad vai Ministère in de nu 
komende allerlaatste discussie dezei conferentie sterker zou 
staan, wanneer het niet vergezeld zou gaan van een verzet 
tegen de twee andere grote punten, welke blijkbaar voor alle 
delegaties behalve de onze, niet alleen aanvaardbaar, doch 
elementair zijn. Ik meen deze zeer persoonlijke indruk te 
moeten vermelden. 

Niet wetende in hoeverre de Regering reeds een opvatting 
heeft over de vraag van ponderatie in de Raad, meen ik te 
mogen opmerken, dat het mij niet onmogelijk voorkomt, het 
aantal gevallen van gekwalificeerde meerderheid in de Raad 
tot een minimum te beperken, waardoor het bezwaar tegen pon-
derat ie wellicht wat minder ernstig zou kunnen worden ? Thans 
kent het voorstel-Spaak praktisch alleen het alternatief : 
unanimiteit of gekwalificeerde meerderheid (zie blz. 4 der 
"Annexe" op doc.no. 6), en de argumenten worden aangevoerd 
tegen een gewone meerderheid, dus 4 der 6 leden s geen blok
kering door de drie Beneluxlanden gezamenlijk, noch door een 
der andere landen met Luxemburg, wel door een der ''groten" 
plus Nederland of België. Kortom, men ''weegt'1 de minderheid. 
De moeilijkheid ligt dus (zolang e r slechts 6 leden zullen 
zijn) in het feit, dat een gewone meerderheid reeds 2/3 moet 
zijn (per , definitie), en dat menteen gekwalificeerde meer
derheid zónder ponderatie dus moét brengen op 5, zodat 2 stem
men "tegen" de zaak dan doen vastlopen. Het is echter m.i. 

moéeliik te 
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a.- unanimiteit is 6 
b.- gewone meerderheid is 4 
c - gekwalificeerde meerderheid is niet 5, doch gewogen. 

Of wij daarbij winnen in ontzenuwen van het gevaar vai 
blokkering, is dan natuurlijk de vraag. Wij zitten nu een
maal voor het nare geval, dat Nederland de Raad niet de eind
beslissingen wil geven, doch het recht van "avis conforme" 
(zie verslag van 7-9 maart 1956 mot bijlage-Riphagen), en 
dat alle anderen dat wel willen; dat wij dan waarschuwen 

rtie (blokkering), doch zelf die blokkering gemak-
maken dan de andere delegaties willen. Kortom, ik 
dit gehele geval door deskundigen moet worden geana-
opdat in april Minister Seyen kan beslissen, op welk 
laatste ''instructie" voor do heer Verrijn Stuart 
n geformuleerd* Het is erg jammer, dat ook in dit 

tugen in 
keiijker 
uiten dat 
lyseerd, 
niveau de 
mo^t word 
geval de samenhang tussen dc Benelux-du-legaties niet is kunnen 
worden bereikt, gelijk op meer punten i alle pogingen daartoe 
faalden ton enenmale. 

Dit geldt ook de uitbreiding van het ledental der Assem
blee. Het is m.io in eerste instantie een Franse gedachte ge
weest, niet onlistig geargumenteerd met de behoefte aan een 
"Europese opvoeding" van vele Parlementsleden, gelijk die in 
Straatsburg kennelijk heeft gewerkt. Dat Nederland, ondanks 
gloedvolle verdediging door de heer Spaak en bijval daarin 
door Luxemburg (Luxemburg wil in het rapport geen getallen 
noemen, doch aanvaardt het principe, dat het wel vermeld 
wil zien), voorlopig bezwaar heeft gemaakt, is erg begrijpe
lijk s in een zo samengestelde vergadering kan een land met 
weinig leden praktisch bijna niet meer vertrouwen op het 
verzamelen van een meerderheid 
stel, dat op de belangen der 
staan hier voor dat overboken 
der van een nieuwe structuur 
plotseling ontwaart dat de an 
het even plotseling ontdekt d 
is geweest. Kortom, ook dit 

:en z.i. redelijk voor
landen is gericht. Wij 
dat een warme voorstan-
Ld voor integratie), 
; zo interpreteren, dat 
i weer niet de bedoeling 

stelli.' de beslissm 
gelaten, hoe sterk do inleiding vai 
zal mogen zeggen, dat het rapport c 
Of wil Nederland zijn politiek ten 

moeilijke situatie WE irin 
ïiot aan de Delegatie zal (mogen) worden 

et rapport-Spaak dan ook 

van ds Gedelegeerde alar 'i.iz: 

liet bindt ? 
i vrijheid 
laten zeggen, 

•st dat de dat hij geen reserves maakt, doch dat hij wel vr« 
Nederlandse Regering zulksrcer Ministersconferentie zal gaan 
doen ? Hiertoe adviseer ik persoonlijk beslist niet s een ver
andering in de , zeg "morele", houding van de Gedelegeerde 
acht ik in deze fase te laat. 

7.- OPHEFFING DLR ONDERLINGE BELEifl-. JKlNGEN 

Houdt du heer Spaak zich aan het nu af gesprokene (geamen
deerd doc.no. 2), dan zie ik geen noodzaak voor amendering 
onzerzijds* 
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8.- BUIT "'ITTAKIEF 
Deze zaak ligt nu dus zo : men wacht op de cijfers en 

getallen van deskundigen over de ligging der gegevens inzake 
de halffabrikaten. Is hun rapportje zo, dat er geen grote 
strijd is te verwachten over de vraag, welke- posten hieronder 
vallen, en geeft het ook duidelijke aanduidingen van de 
rekenkundige berekeningen inzake systeem-Spaak en systeem-
Zijlstra, dan moet men op 18 en 19 april beslissen ; 
a.- . ó f dit in een gezamenlijke formule der delegaties is 

te vangen, 
b.- zo neen, hoe Nederland zijn reserve formuleert op het 

systeem-Spaak. 
Inzake de e-indproducten is men, los van de vraag of men 

strijd verwacht over de aanduiding van wat eindproducten 
zijn, het eens over het systeem-Spaak, doch nog niet over 
de hoogte van het correctie-cijfer» 

Inzake de grondstoffen - ock hier weer ! wat zijn dat ? • 
stelde Minister Zijlstra een laag invoerrecht voor, doch ik 
weet niet of dat zal worden aanvaard. 

De zaak ligt dus vermoedelijk in het ontwerp-Spaak op 
1 april nog open : de eindredactie wordt er dan zelfs waar
schijnlijk nog niet eens in voorgesteld, al handhaaft de heer 
Spaak vermoedelijk datgene 'wat er in zijn concept stond. 

Naar de kalender wordt het dus zo, dat men tegen half 
april zal horen wat de experts "vonden". Nederland zal goed 
doen, zich op alle eventualiteiten voor te bereiden en klaar 
te zijn met de formulering van wat het in deze fase der be
sprekingen (eindrapport-Spaak) zal willen. Er zijn daarvoor 
dus in grote lijnen twee mogelijkheden ; een gezamenlijke for
mule, de techniek verder openhoudende voor de Ministers, of 
een formule van 5 delegaties en een tegen-redactie van Neder
land. Het voordeel van het laatste is zijn kl 
eerste acht ik het mogelijke voordeel in grot 
latere Belgische en Luxemburgse (en Duitse ?'?) experts dan 
hun woordvoerders tot heden over een algemene formule konden 
opbrengen. Andersgezegd s wij hebben medestanders, doch zij 
gingen tot heden schuil. 

id; van het 
oed bij 

9.- CONCURRENTIE, DISTORSIES, HARMONISATIE 
Zie ik het na de laatste discussies in Brussel goed, dan 

ligt dit moeilijke complex nu zo 5 
1.- Het algemene concurrentiebeleid ligt blijkens blz, 5 van 
de, "Annexe" op doc.no. 6 (instituten) bij de "Commission eurc-
peenne", welke ook - op klacht of uit eigen initiatief - besli 
over subsidies, speciale lasten (en vrijstellingen ?), en over 
discriminatoire werking van algemene voorschriften. Advies, 
conform of niet, van de Raad van Ministers, wordt niet ge-eist, 
2 . - Inzake algemene distorsies, dus een scheeftrekken der 
onderlinge concurrentie door scheve betalingsbalansen of ver-
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niet aangesneden. Over het eerstgenoemde (betalingsbalansen) 
wil men "concours mutu_l". .blijft dlo uit, of is die naar de 
mening van het land in moeilijkheden onvoldoende, dan noét 
aan dat land automatisch een clause de sauvegarde worden toe
gekend door de "Commission europeenne". Hoe men ''concours 
mutuel" vaststelt, is nog opengehouden, doch wij wezen wel 
op de noodzaak dat er soms het nationale Parlement in zal 
moeten worden gekend. (Ik zeg"soms", omdat het denkbaar is, 
dat het Verdrag een maximum stelt, waarbinnen zulks niet 
nodig zal zijn, en waarbij dus de landen zich sterk naken 
dat hun Parlement zijn budgetrecht niet gebruikt om het af 
te wijzen.) 
3.- Inzake specifieke distorsies, dus optredende wanneer 
in een land een tak van bedrijvigheid meer wordt bevoordeeld 
dan de andere takken, en meer dan dezelfde tak in de andere 
landen, zegt de genoemde "Annexe" op blz. 3, dat de Raad van 
Ministers daarin besluit op "proposition" van de "Commission 
europeenne", de eerste 4 jaren met eenstemmigheid, nadien 
met gekwalificeerder meerderheid. Voorgeteld is op 7-9 maart 
1956 (door de Duitsers), dat zodra een distorsie van deze, 
aard is geconstateerd (ik denk : door de'Commission europeen
ne"), en wanneer de andere landen of het andere land niet 
doen wat het klagende land verlangt, aan dat klagende land 
automatisch een clause de sauvegarde moet worden verleend. 
Persoonlijk acht ik hiervoor de lage Nederlandse lonen voor 
vrouwen in de textielnijverheid een klassiek voorbeeld : 
klaagt dus b ,v.. Frankrijk, en weigeren wij mee te gaan in 
een opinie e-n besluit van de "Commission'' m e t de Raad, dan 
krijgt Frankrijk een clause de sauvegarde tegen invoer in 
Frankrijk van Nederlandse textielgoederen, welke niet belang
rijke laagbeloonde vrouwenarbeid zijn geproduceerd. 
4.- Inzake harmonisatie is op blz. 2 van de "Annexe" op doe. 
no. 6 (instituten) het algemene coördinerende beleid bij de 
Raad van 'Ministers, immers,"coördinatie" is een soort har
monisatie. Deze gedachte uit de aanhef van punt I van de 
"Annexe" wordt nog eeiis herhaald onder punt 2 van dat I op 
dezelfde blz.no. 2 der "Annexe". Vast kwam te staan, dat 
altijd "propositions" van de "Commission euroueenne" nodig 
zijn. Het valt echter op, dat "de gehele zaak anders wordt 
beschreven in doc.no, 9 (harmonisatie), waar het voorbeeld 
op blz. 3 ("On notera .... etc") allerongelukkigst is, daar 
het een harmonisatievoorbeeld "introduceert in het hoofdstuk 
over distorsies (.', wij wezen daarop). Onder de "Rapproche-
ment des Legislations" op de bis. 3-44ioeft men dan weer war
men ook in de"Annexe" op doc.no. 6 vond : harmonisatie g e 
schiedt op voorstel der executieve door eenstemmigheid van 
de Raad van Ministers. 

Uit ons verslag van 7-9 maart jl. blijkt wel, dat de 
Fransen weer zijn gekomen met hun (politieke) eis van gelijk-
trekking der regelingen in de zes landen over vrouwenarbeid, 
betaalde vacanties, en overuren, gedeeltelijk ook in "de Reso
lutie van Messina apart vormeld^eon oud stokpaard van de heer 
Spaak, die dat destijds reeds voor Messina overnam uit poli-
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t i e l c - s o c i a l e verlangens van het ''Comité consultatif" van ,de 
KSG, doch die op ,7 -9 maart ¿ 1 . met ons meeging om het niet 
als distorsie, noch als economisch noodzakelijke harmonisatie 
aan te duiden, maar als politieke eia van frankrijk. 

Zo zou het dus een Franse vraagprijs worden voor de Franse 
verdediging in Frankrijk van reen concept-Verdrag ( i.c. van 
èen rapport). Du EDC- is in dat opzicht vai '"conditions préa-
lables" en van "protocollen " nog steeds niet dood ! Zie 
verder dus onsrapport over 7-9 maart 1956. 

1 0 . - CLAUSES DE SAUVEGARDE, R5ADAPTATIE, INVJISTERINGSFOHDS 

Clauses de sauvegarde worden (gelukkig !)' gehanteerd door 
de "Comraission europeenne". Ons oude voorstel a la plan-Beyen 
ze steeds met een "plan" te laten aanvragen, kreeg ondanks 
aandringen onzerzijds op alle nive-aux, nu slechts weinig bij
val ; hot raakte wat onder tafel. Wij moeten dus critisch 
bekijken, wat nu zal worden voorgesteld in het concept-Spaak. 

Ook gelukte het ons,niet - tenzij de heer Spaak het als
nog doet - readaptatie vant te binden aan het aanvragen van zo 
een clause èe sauvegarde: blijkbaar meende men, dat zij door 
een stevig readaptatiebeluid vaak zouden kunnen worden voor
komen, doch zulks werd niet geheel duidelijk. Dat zij steeds 
tijdelijk moeten zijn, en op modernisering gericht, werd 
steeds aanvaard, doch ook dat geraakte nu wat uit de stukken 
weg S ook hierop moeten wij latten. 

Inzake de aanpassing van bedrijven, ging men dus algemeen 
niet in onze richting van het Readaptatiefonds, doch in die 
van een aparte Readaptatie-afdeling van het Investeringsfonds, 
waarbij de Duitsers vooral leningen wensten te geven en geen 
hulp a fonds perdu. Wij verwachten nu (zie verslag over 7-9 
maart 1956) zo een regeling, dat een lening kan worden gegeven 
aan e#h bedrijf, dat op zichzelf de concurrentie van de part-
nerlanden niet kan "houden", en aan bedrijven welke opzij 
worden gedrongen doordat in hun eigen land en omgeving nieuwe 
ontstaan, welke moderner zijn % ik begreep dat men in het 
eerste geval de door ons gestelde causaliteit eist, doch in 
het tweede het een gewone investeringsfonds-zaak acht. 

Inzake hulp aan de arbeiders moet ik persoonlijk erkennen 
dat onze eis vai een plan en van causaliteit bij herscholing en 
"Umsiedlung" enige moeilijkheden zou scheppen in de praktijk. 
Hierin.hield de vergadering op 7-9 maart 1956 vast aan het 
automatisme van opaak1s document no. 7 . Wat betreft werklosen
uitkering (in Brussel vaak "wachtgeld" genoemd), daarin willen 
de andere delegaties, en wil de heer Spaak ons tegemoetkomen 
in het institutionele,veld (ik begreep % concrete voorstellen 
der "Gommission europeenne" en ven bepaalde meerderheid in de 
Raad van Ministers), dus daar zou dan het oude automatisme 
niet werken. D c heer Spaak kapte deze discussie wat korzelig 
af : het wachten is dus nu op zijn ontwerp-eindtekst. 
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Over het invcsturingsfonds liggen de meningsverschillen 
vooral in de vraag, of het rapport-Spaak bedragen moet noeme 
of niet, als "ordro dt? grandeur" of "ordre d'idees". Dat het 
Fonds üën vrij autonoom orgaan zou zijn met een "Board of 
Governors", onder wie een vertegenwoordiger der "Commission 
ouropéenno", hebben wij in laatste instai tie niet bestreden. 

11 .• LAiJD 

dere handel 
pport eéri m 
kreffen, er i 

Ook al komt eï 
vrij agrarisch goed* 
zijn als voor het v. 
m m ook in het eind: 
doc.no. 5 nu heeft ^ 
zijn, die verwacht, dat men ni 
denis van onze eeuw) door fra£ 
agrarische kringen in verschi] 
en Parlementen zal kunnen onts 

Dit wil geenszins zeggen, 
alsof "het toch weinig helpt, c 
zal worden bedorven" ; zo een 
niet vooruit. 

eindtermijn voor 
dezelfde zal moeten 
m ook al aanvaardt 
:ende lijn als 
jrland wel niemand 
;rst in de geschie-
ïgen de druk der 
op hun Regeringen 

ons 

iten rc 
: toch 
in elï 

meren 

De kunst zal 
bouw in de andure 
het beste vaart w 

zijn, in dit ; 
landen duidel: 
mneer hij een 

irken) hebben (m b.v. Denem 
lijk maken om veel ook op derde markten, te kunn 
zich (laten) saneren door aansluiting o|/ aoelbe' 
van sociologische modernisatie (industrialisatf 
chologische gelukken zal dat wel niet : het oni, 
lukken, is dat de Regeringen gaar inzien, dat a, 
tectionisme binnen de Europese "markt" niet bet; 
uiteindelijk veel meer geld kost, dan een ingri 
proces. Juist hier lijkt sterke aarüuiting op d< 
hoofdstukken van readaptatie en investeringen pi 
nuttig ; wat men nu in Duitsland begon te doen : 
heel wat beter voorbeeld dan dat der Belgen in ] 
bet mij voorkomt. 

Hoofdzaak schijnt te zijn, dat men uiteind* 
zamenlijk prijsbeleid aanvaardt, berustend op hc 
en sociaal verantwoorde bedrijf", wat heel wat 1 
een formule als b cv. de destijds in de stukken i 
"een bestaan aan de agrarische bevolkingsklasse' 
garantie- of minimumprijzen zullen moeten zijn, 
vast s wil men dat niet, dan zal de agrarische £ 

vrijwel c 

als 
;ffi( 

al-

1 i 

lig ongeveer blijven 
groot nadeel van het 
en agrarische belang 

zoals i 
s-eheel 

is nl tot 
en ook van de Nederl; 

ti 
Teer is de vraag, 
"per product" zal 
wat internationo.li 
dat Nederland het :lf 
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Lr zijn twee uitersten, welke naar mijn wyzü van zien niet 
bruikbaar zijn : men kan de zaak niet alleen door regelingea 
per product oplossen (want dan verbreekt men het verband en 
bevriest men do status quo), en men kan ook niet weigeren, 
althans studies per product te doen plaatsvinden. 

Doch hoe dan ook, het rapport-Spaak is pas een aanloop, 
en het schijnt aan de hand van de eindtekst van doc.no. 5 nie 
te optimistisch, een vrij goede aanloop te kunnen Verkrijgen. 

Ik wc et niet, of wij de zaak der "prefer_ntie" tot een 
goede (negatieve) oplossing hebben gebracht : zie het verslag 
der besprekingen op 7-9 maart 1956. Het is een uiterst ge
vaarlijk punt, zo glad als olie, het sijpelt steeds weer 
door ! Uiterste waakzaamheid is m.i. hier geboden, al is 
wellicht een overgangsregeling uiteindelijk aanvaardbaar ?? 

De zaak der restituties bij uitvoer naar derde landen 
ligt m.i. niet onbevredigend. 

Uitgemaakt moet nog worden, hoe Nederland de Luxemburgse 
"eXemptio" wil doen opnemen : met name of niet. Persoonlijk 
zou ik wel adviseren tot het eerste, doch ik ken het stand
punt van Landbouw in de huidige fase niet goed. 

12- VERKEER 
De moeilijkheid is, dat er in het Frans geen duidelijk 

verschil is als wij in het Nederlands kennen tussen ''vervoer11 

(transport) en "verkeer". Messina liep meer over Verkeer dan 
over Vervoer, doch de Werkstukken-Uri liepen meer over goe
derenvervoer dan over dienstenverkeer of Verkeersdiensten. 
Dit laatste amendeerde Nederland met enig succes, doch het 
feit blijft m.i. dat vooral de redacteur-Uri (sterk gesteund 
door zijn Duitse collega) denkt in termen van vervoer gelijk 
het KSG—verdrag dat voor de kolen- en voor de staaltransporten 
doet. 

Nederland schijnt waakzaam te moeten blijven, dat het 
concept-Spaak niet weer terugvalt in een enge goedoronver-
voers-visie. 

Ook verder zijn sommige Nederlandse amendementen wel 
aanvaardj^doch de geamendeerde documenten "eclateront" en 
•het is voor de lectuur van het eindconcept niet tv.- zeggen, 
wat wij nu reëel hebben bereikt. Ook de zaak van de ateun-
politiek der Duitse havens hangt ons nog steeds boven het 
hoofd % het bleef een politiek door Duitsland hoog opgenomen 
punt, terwijl de Fransen zwegen,doch ook vooral zij ingewik
kelde stelsels kennen, welke naar Nederlandse visie uitein
delijk niet zullen kunnen blijven bestaan. 

Uitgemaakt zal moeten worden, aan de hand van het komen
de ontwerp-Spaak, of de weg naar een goed Verdrag door de 
formuleringen is gebaand, geblokkeerd of onbewerkt gebleven, 
en hoe daarop moet worden gereageerd. 
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13.- VRIJ ICAIITAALVeRKilJR 

Wig moeten afwachten hoe de eindtekst zal zijn voorge
steld; Zie boven. 

14.- VRIJ ,01 ,ITüT-'imLRK£ER 

Hierover is hierboven r^eds gezegd, dat dit punt er ver
moedelijk kaal afkomt s oppassen is ook hier do boodschap. 

Du zaak der vrij^ beroepen kwam evenmin uit de doeken als 
die der "invisiblos" a la OEEC. 

15.- VRIJS UIGRATIE 

Afgewacht moet worden of de onderlinge tegenstrijdigheid 
van het slot van doc.no. 7 (readaptatie etc.) tussen enerzijds 
vrij solliciteren bij vacatures, en anderzijds een"automatisch' 
stelsel van geleidelijk grotere vrijheid, in het ontwerp-
eindtekst zal zijn verdwenen of niet. 

De overzeese relaties kwamen dus niet aan de orde : dat 
blijft open. Het is trouw e-ns altijd, ook in Rome e-n Rarijs, 
opengebleven» Ten eerste' is de Gongo" een teer punt (voor de 
Belgen), doch er zijn er wel meer !!! 

Ik herhaal? dez_e inventaris heeft niet het karakter vai 
een voorstel, integendeel, hij wil slechts pogen een bijdrag 
te zijn tot het beoordelen der zaken in hun algemene verband 
en tot stimulering van de leden van Commissie—3oyen en Dele
gatie tot verdere overpeinzingen voordat het concept-Spaak 
onze tijdelijke rust zal komen verstoren. 

14 maart 1 956 

J. Linthorst Homan 
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