
NOTITIE van de Voorzitter der Delegatie ter Conferentie-Spaak. 

Betreft : Franse "régime spécial". 

Ter gisteren gehouden vergadering der hoofden van dele
gaties waren o.a. aan de orde de documenten IJS 51 en 53, waar
van het eerste is de tekst van de Frans-Duitse afspraak in
zake de te Parijs opengebleven punten en het tweede een ''"Rappel 
des accords intervenus au cours de la conférence des Ministres" 
van het Secretariaat, aan de hand der Parijse concept-notulen 
(MAE 1594)• 

Toen mij bleek, dat voorzitter Snoy en de andere delega
tievoorzitters beide zaken nu definitief wilden afdoen -
Spaak schijnt zelfs te hebben aangedrongen op een persbericht, 
wasrin zulks den volke zou worden kondgedaan - heb ik de vol
gende houding aangenomen : 
A. Wij kunnen niets "afdoen", omdat alle punten Ministerieel 

waren en Ministerieel blijven, 
B. op die punten, waarop ik meen, dat de beide genoemde docu-

menden de afspraken juist weergeven of een aanvaardbaar 
compromis vormen, ga ik dus slechts accoord onder de re
serve van latere persoonlijke goedkeuring door Minister 
Luns, 

C. op het punt van het .Franse ''régime spécial" uit het compro
mis Hollet-Adenauer heb ik veel te zeggen. 

Was dit reeds een teleurstelling voor de vergadering, de" 
discussie over het voorstel inzake het "régime special" werkte 
als een bom. Tijdens een tussentijds gehouden lunch op de 
Franse Ambassade werd ik dan ook besprongen met verwijten als 
zoude ik het grote politieke compromis Duitsland-Frankrijk in 
gevaar hebben gebracht. Deze verwijten waren des te heftiger 
wegens het (ook m.i. zeer ongelukkige) feit, dat het overgrote 
deel der Duitse delegatie mij door gelaatsuitdrukkingen of ge
baren (en later zelfs in de gang persoonlijk en wat luidruch
tig) bijviel, wat ook met een deel der Belgen het geval was. 
In eerste instantie koos Italië geheel onze zijde, doch het 
kwam daarop later wat terug. Dit is de reden, waarom ik 
ijlings deze korte notitie maak als kanttekening op het week
bericht, dat de feiten zal geven. 

Er is ook daarom haast bij de zaak, omdat Nederland op 
22 dezer met. definitieve amendementen moet komen ; ook dit 
"definitief" is dan naar Nederlandse mening : in afwachting 
ener Ministersconferentie ter beslissing der gehele in Parijs 
opengebleven zaak. 

o o 

O 
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Overeenkomstig de afspraak in de coördinatiecommissie 
Van der Beugel heb ik de tekst inzake het "régime spécial" 
aangevallen wegens zijn veel te zwakke procedure en het ge
vaar der gekozen criteria. De zaak zit n.1. zo, dat : 
a. Europese Commissie en Raad van Ministers jaarlijks het re

giem zullen bestuderen, waarbij Frankrijk zijn verdere 
maatregelen dan zal aankondigen (tijdens de discussies 
bleek, dat nieuwe maatregelen alleen zullen worden geno
men inzake producten, waaromtrent verdergaande liberali
satie zal plaatsvinden, wat ook in de GEES aanvaard 
schijnt te zijn). 

b. Op voorstel der Europese Commissie kan de gekwalificeerde 
meerderheid van de Raad van Ministers Frankrijk om uni-
formisatie vragen ; weigert het, dan kan de Raad aan de 
andere landen een clause de sauvegarde toekennen. 

c. Op voorstel der Commissie kan de meerderheid van de Raad 
met gekwalificeerde meerderheid het einde van het regiem 
aankondigen "lorsque la balance des paiements courants 
sera équilibrée pendant un an et que les réserves moné- w 
taires auront atteint un niveau satisfaisant." 

o o 
o 

Mijn critiek was nu deze : 
Er^moet een termijn zijn, al ware het slechts de 
"période transitoire" : in de eindfasefkan het regiem 
niet meer bestaan, tenzij men het aan alle landen geeft, 
wat de markt onbestaanbaar zou maken. 
Uw criteria zijn niet objectief en erg gevaarlijk : 
i. niet objectief, omdat Frankrijk zijn balans in 

eigen hand heeft en die ook om andere dan de hier 
beoogde redenen onevenwichtig kan zijn, 

ii. gevaarlijk, omdat de nu voorgestelde tekst betekent, ^ 
; dat Frankrijk "tot eeuwigheid en amen" zijn regiem 

behoudt, wanneer het niet een jaarlang een over
schot krijgt en tevens voldoende reserves heeft 
kunnen kweken. 

Zoek het dus liever in een sterkere procedure en schrap 
die ongelukkige criteria. 

o o 

o 
Hierop gebeurde het volgende (in grote lijnen) : 

A. De Parijse notulen bewijzen, dat Minister Luns met objec
tieve criteria accoord is gegaan. Ik antwoordde daarop, 
dat nu echter was gebleken, dat zij niet bestaan. Men 
voegde mij hierover (bij lunch, niet ter vergadering) toe, 

II. 

III. 
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dat ik dus de hele Parijse bespreking ondersteboven trok 
en het Duits-Franse compromis tegelijkertijd. Besefte 
ik wel, wat ik oö-n hoogst ernstige -politieke daad ver
richtte? Wist mijn Regering dat ? 

B. Marjolin zeide, dat Frankrijk elke zeggenschap over 
zijn eigen zaken door de Gemeenschap (welk orgaan dan 
ook) afwees en de procedure dus niet wil wijzigen. Hij 
zeide verder, dat hij aan de criteria vasthield. Dat 
gebeurde ter vergadering. Aan de lunch zeide hij, dat 
hij wél zou kunnen aanvaarden -
a. beslissing door Raad bij unanimiteit, zonder criteria, 
b. toevoeging van andere criteria door de Raad, mits bij 

unanimiteit. 
C. Toen ons amendement tot schrapping der criteria was ge

weigerd en aan het slot Italië ons niet meer steunde, 
bleek dus, dat wij als delegatie alleen staan. Dat wij 
hulp in de andere delegaties hebben, maakt de zaak po
litiek des te ernstiger, omdat nu de regeling Mollet-
Adenauer als zodanig gevaar kan gaan lopen. 

o o 
O 

Over dit laatste herinner ik aan de wat haastige en 
merkwaardige persoonlijke ''afspraak" der Ministers te Pa
rijs (men stelt dat althans, ik herinner het mij ook wel, 
doch het is niet ter vergadering aan de Quai d'Orsay ge
beurd, doch bij het uiteengaan), dat men bij voorbaat ac-
coord ging met elk compromis; dat hollet en Adenauer zou
den vinden. Men stelt nu, dat wij dus de zaak daar aan de 
Fransen en Duitsers^hebben overgelaten en onjuist zijn in 
onze interventies nu, zij deze landen het compromis inder
daad hebben gevonden. 

Zo loopt mij de zaak dus wat uit de hand, want ik meen 
persoonlijk, dat wij de zaak niet mogen laten "barsten" 
zonder Minister Luns, terwijl anderzijds men te Brussel 
niet van plan schijnt - zo zie ik het althans - de zaak 
slepende te houden. 

Ik zie maar één oplossing : wij dienen dezer dagen, 
vóór 22 dezer, een amendement in, dat in het licht der ge
hele politieke zaak redelijk is. Dus : niet het onderste 
uit de kan, doch wel het voor ons nodige uit de kan halen. 
Wijst men dat te Brussel af, dan verwijzen x̂ ij de hele zaak 
naar Ministersconferentie. Dat is politiek tegenover Ade
nauer en Mollet reeds ernstig' genoeg i ! 

De heer Kymmell werkt aan een amendement, ik doe dat 
van mijn kant ook. Moeten wij m.i. maandagmorgen in coördi
natiecommissie bespreken en waar enigszins mogelijk afdoen. 

o o 

Ik zend deze wat haastige krabbel aan Minister Zijl
stra, aan de heren Van der Beugel, Eschauzier, Teppema, 
Fock en de delegatieleden van gisteren. 
17 november 1956. - T . ., . TJ iLi. 

J J. linthorst Homan. 
b-11 -11 95-20-11 - ' 5* 
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