
De Heer Minister. 
Betreft: Brusselse, integratieconferentie. 

Het zij mij vergund de aandacht van U.E. te vragen voor 
de procedure inzake de Brusselse conferentie voor de periode 
na de Parijse Ministers-conferentie van 20 en 21 oktober a.s. 

Het betreft zowel de werkmethode te Brussel als die in 
Den Haag. 

Ofschoon de zaken van de gemeenschappelijke markt en 
Euratom in één conferentie worden behandeld - en dus het be
leid der Nederlandse delegatie in beide een zelfde lijn moet 
volgen - beperkt ik mij nu tot de gemeenschappelijke markt; 
over Euratom wilde ik gaarne nog een gesprek met de heer 
Eschauzier en daarna in de delegatie hebben voordat ik daar
over een persoonlijke mening vorm. 

Mijn onderstaande opmerkingen over de gemeenschap'.pelijke 
markt geven mijn voorlopige mening weer. Ik heb er wel o.a. 
met de heer Van der Beugel als voorzitter der ambtelijke co
ördinatiecommissie over gesproken en ook in de delegatie is 
er wel eens zeer algemeen over gepraat, doch U.E. gelieve 
deze notitie te beschouwen als een eerste proeve om een ge
dachte te vormen. 

o o 

W o 

Tenzij de Parijse Ministersconferentie de zaak afbreekt, 
zal tegen ongeveer 1 november de eerste lezing inzake de ge
meenschappelijke markt beëindigd zijn. Ik moge over die 
eerste etappe opmerken, dat men te Brussel angstig getroffen 
is door haar trage verloop. 

Persoonlijk acht ik die traagheid begrijpelijk en x̂ el 
vooral om de volgende oorzaken s 
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Bijna elke delegatie begon, ook waar haar Regering het 
rapport-Spaak in beginsel aanvaardde, ook in deze onder
handelingsconferentie weer met brede uiteenzettingen over 
hare beginselen; dat was ook dikwijls nodig, want de 
delegaties bestonden hier en daar uit nieuwelingen, die 
de studieconferentie en eerdere conferenties niet hadden 
meegemaakt. Het ene lokte het ander uit en zo kwam veel 
uit het rapport-Spaak op losse schroeven te staan, waar-
inaast op andere punten discussie nodig was, omdat er nu 
eenmaal groot verschil is tussen een rapports-tekst en een 
'verdragstekst. 

Iien had kennelijk in diverse hoofdsteden nog geen slui
tend beeld van de eigen gedachten, mede doordat ver
schillende "vak-ministeries" op hun eigen gebied bepaalde 
eisen stelden, welke niet of moeilijk pasten in het totale 
karakter van de visie op het komende verdrag. Zo viel b.v. 
in de Duitse en de Belgische delegatie de onopgeloste 
spanning tussen de algemene woordvoerders en de agrari
sche woordvoerders op (het feit van twee soorten woord
voerders was op zichzelf reeds veelzeggend!), terwijl in 
de Nederlandse delegatie de onopgeloste financieel-mone-
taire problematiek het Nederlandse optreden vaak ver
lamde. Even opvallend was het feit, dat men sommige za
ken nog had "open" gehouden om eerst te zien, wat de 
andere delegaties zouden zeggen. Bovendien hebben sommige 
landen adviezen van - althans contact met - lichamen no
dig als bij ons de S.E.R. 
Op bijna elk punt bleek onze vrees van destijds juist, 
dat ter eerdere studieconferentie de Franse gedelegeerde 
G-aillard op eigen risico had. gesproken, zodat nu op tal
loze punten Franse voorstellen naar voren kwamen, welke 
dwars ingingen tegen de lijn van het rapport-Spaak, 
of althans daarvan ruim afweken. Reactie daarop door 
de andere delegaties verschoof dan uiteraard de discus
sie uit haar voorgenomen lijn. 
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4.- Wanneer men een vraag aan de Hoofden van Delegatie voor
legde, bleek dat in enkele delegaties de verbinding tus
sen de experts en het Hoofd der delegatie bepaald onvol
doende was geweest, zodat men niet tot bevredigende 
instructies aan de groep voor de gemeenschappelijke markt 
kon komen. Ook hierbij zal bet Franse vraagstuk stellig 
zijn rol hebben gespeeld. Dit complex werkte vooral ver
lammend in het dualisme institutioneel/economisch, dat 
nu eenmaal aan elk verdragspunt eigen is. Ook de onzeker
heid van de datum van de Parijse Ministersconferentie 
werkte hier doorheen. 
Doch hoe dan ook, de werkgroep voor de gemeenschappelijke 

markt hoopt nu tegen ongeveer 1 november haar eerste lezing 
te hebben volbracht, en dan een "tableau synoptique" te maken, 
dat op de diverse punten voorstellen weergeeft. Dit wordt 
stellig een vrij rommelig stuk, want wegens de genoemde oor
zaken is er vrij rommelig gewerkt. 

Nederland eiste een periode van twee weken na de ont
vangst van dat "tableau synoptique", voordat de tweede lezing 
aanvangt s wat men zo aan dagen verliest, wint men gemakke
lijk terug door•gedegener werken in de tweede fase, omdat 
dan immers de delegaties zich beter zullen hebben voorbereid. 

Nu schijnt de heer Spaak voor de tweede fase iets te 
willen als wat hij in februari-april van dit jaar ter Studie
conferentie deed z een kleine aan hem verbonden werkgroep 
maakt concepten, en de Hoofden van Delegatie zeggen "ja" of 
"neen", of amenderen de zaak. Daarbij schijnt de heer Uri 
- aan U.E. welbekend - dan weer een hoofdrol te moeten gaan 
spelen. 

Dit trekt mij niet aan. Ik meen dat het nodig is, dat 
de bestaande juridische redactiegroep met deskundigen uit de 
zes delegaties (voor Nederland de heer Riphagen) moet blij
ven ingeschakeld tussen het (nu verrichte en verder te ver-
richten)werk van de experts inzake de gemeenschappelijke 
markt en de Hoofden van Delegatie, omdat op die wijze de 
lijn m elke delegatie gewaarborgd is en ieder kan overzien 
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wat hij doet 5 ik ben bevreesd voor overrompelingen in de 
zo ingewikkelde materie. Dat wil niet zeggen, dat ik de 
grote waarde van een kleine tussen-groep a la Uri niet erken, 
doch zij mag m.i. niet de enige schakel tussen werkgroepen 
(dit geldt n.1. ook voor de zaken van Jiuratom) en de Hoofden 
van Delegatie zijn. 

Voorts acht ik ook het voortbestaan van de werkgroep 
voor de gemeenschappelijke markt nodig, omdat het vaak kan 
voorkomen, dat een concreet punt weer zal moeten worden 
toegelicht. 

Doch onontkoombaar komen de onderhand el ingen bij de-
Hoofden van Delegatie terecht. 

Doch hoe nu ook de regeling te Brussel wordt, het is 
noodzakelijk, dat de delegatie in Den Haag in overleg met 
de ambtelijke coördinatiecommissie (Commissie van der Beugel) 
tot een modus procendi komt, welke aan de delegatie te-
Brussel een goed optreden in de onderhandelingen mogelijk 
maakt. 

Tot heden werkten wij zo, dat ambtelijke werkgroepen 
- of individuele ambtenaren - werkdocumenten maakten, welke 
dan in de delegatie werden besproken. Werd men het binnen 
de bekende "instructie voor Venetië'11 eens, dan liet de ambte
lijke coördinatiecommissie de zaak bijna steeds verder ge
woon aan de delegatie te Brussel over. Werd men het niet eens, 
dan poogde de coördinatiecommissie het eens te worden. Ge
lukte dat binnen de genoemde instructie niet, dan legde men 
tot heden de zaak niet "ad hoe" aan de Ministerraad voor, 
ten eerste niet omdat er moeilijk "ad hoe" principiële be
slissingen zijn te nemen, en voorts niet omdat er de Kabinets
crisis was. Men hield zich dan op zo een punt "op de vlakte'1. 

Het is voor mij zeer de vraag, of deze methode nu nog 
verder in deze vorm praktisch is. Er staan twee dingen 
tegenover eikaars 
a,- men kan nu in Brussel de onderhandelingen niet verder 

remmen door onzekerheden over de eigen visie; 
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b.- toch is rustig beraad in Den Haag nodig naargelang de 
onderhandelingen z-ich verder ontwikkelen. 
De oplossing, de dingen op te sparen voor periodieke 

Ministersconfercnties. is m.i. irrealistisch, want voor dat 
soort conferenties moet men zich tot de grootste hoofdzaken 
beperken, en bovoolien zijn deze conferenties ook blijkens 
de recente ervaring slechts zelden bijeen te roepen. 

Persoonlijk zou ik het volgende in overweging willen 
geven : 
1 .- Tegen het eind der eerste lezing wordt ambtelijk een 

overzichtelijk rapport gemaakt, dat aansluit op genoemd 
"tableau synoptique" en dat via de delegatie aan de 
coördinatiecommissie wordt voorgelegd en met het advies 
van delegatie en commissie (hopenlijk eensluidend) aan 
jU.E. en de Minister van Buitenlandse Zaken wordt aange
boden, bestemd voor de Ministerraad. 
U.E. en de Minister van Buitenlandse Zaken pogen te 
bereiken, dat de Ministerraad een instructie in grote 
lijnen geeft, met enige bewegingsvrijheid voor de 
Delegatievoorzitter, die daarmede te Brussel manoeuvreei 

3.-nDe Delegatievoorzitter draagt zorg, dat zijn eventuele 
concessies te Brussel als voorlopig worden beschouwd en 
uiteindelijk in één verband worden behandeld met wat 
anderen aan concessies doen, dat is i met wat er uit
eindelijk te Brussel uit komt. Aarzelt hij over de uit
legging zijner instructie, of staat hij verder voor 
grote beslissingen, dan vraagt hij via de coördinatie
commissie nadere instructie, dan wel eist te Brussel 
verwijzing naar oen Ministersconferentie. V/ekelijks 
wordt in Den Haag de nu gebruikelijke vergadering der 
(Coördinatiecommissie gehouden om het delegatiebeleid 
op du vo<jt te kunnen volgen. 

4.- De groep voor de gemeenschappelijke markt blijft in 
stand om bepaalde punten nader uit te werken. 
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5.- De groep Ducci-Riphagen blijft beschikbaar om na elke 
vergadering der Hoofden van Delegatie de zaak verdrags-
technisch te redigeren. 

6.- In derde lezing wordt alles nog eens in zijn onderling 
verband behandeld. 

Ik meen, dat deze methode praktisch kan werken. Zij ver
eist echter nog deze kanttekeningen s 
A.- Een der moeilijkste problemen zal zijn, in de door de 

Ministerraad' in deze gedachtengang te geven e.lgemene in
structie, de diverse punten tot hun recht te doen komen, 
welke door de verschillende "vakministeries" als princi
pieel worden gezien. Immers, dat lijstje is reeds nu vrij 
groot en het zal m.i. eerder toenemen dan afnemen naarmate 
de conferentie voortschrijdt. Het is '11.3. bekend, dat dit 
soort punten vaak afwijkt van de algemene lijn, en in 
sommige gevallen ook niet door andere delegaties wordt 

I gedeeld. Deze moeilijkheid blijft echter ook bestaan, 
wanneer men niet een algemene instructie zou geven, doch 
punt voor punt aan de hand der Brusselse ontwikkeling in 

r 

de Ministerraad zou brengen t ik acht de moeilijkheid dan 
zelfs nog groter. Het zal, kortom, ambtelijk en ministeri
eel verre van eenvoudig zijn de hoofdzaak hoofdzaak te 
doen blijven ! 

B.- [inzake de S.E.R.-commissie zou moeten worden bereikt, dat 
deze tegen 1 november haar grote advieaen gereed heeft 
;en waarnodig op uiterst korte termijn tussen de e erste en 
de tweede lezing haar verdere adviezen aan de Regering 
uitbrengt. Ik acht dit met enige moeite niet onmogelijk, 
doch het zou tijdig met het bureau dier commissie moeten 
worden besproken. 

C.- Dadelijk na het einde der eerste lezing lijkt mij een staf
bespreking van E,Z, met U.E. uiterst noodzakelijk. 

> 

Ik herhaal, dat dit dus nog slechts zeer voolopige ge
dachten mijnerzijds zijn. Ik vertrouw echter, dat U.E. het 
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goed vindt, dat ik Haar deze schets tijdig voorlegde ; een 
reactie of een gesprek erover zou mij uiteraard hoogst weikon 
zijn ! 

Ook vertrouw ik, dat tJ.E. wel zal willen inzien, dat ik 
spoedshalve deze gedachten ook aan de verder betrokkenen heb 
voorgelegd, o.a. aan de heren van der Beugel, Eschauzier en 
Riphagen en aan de delegatieleden uit de kringen van Economi
sche Zaken. Ik verzamel op deze wijze enige der belangrijkste 
reacties, welke dezer dagen een concreet voorstel mogelijk 
zullen maken. Dit is de reden, waarom ik deze notitie heb 
doen stencillen. Copie zend^ ik aan de ^ecretaris-Generaal 
en aan de Directeuren-Generaal van de B.E.B., H» & N, en 
Industrialisatie en Energievoorziening. 

De Voorzitter der Nederlandse delegatie 
ter Conferentie-Spaak, 

12 oktober 1956 

S-11 -1 037-25-1 0-'56 
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