
MEMORANDUM 

No: P 1296 
Van: Mr. C. L. W. FOCK 
A a n : de Minister-President . i l / I 

Bij de nota, die de 18e a.s. in de ICLnis-
terraad zal worden besproken, zou ik nog de volgen
de aantekening willen maken. Ik doe dit puntsgewij
ze om der wille van de overzichtelijkheid, de volg
orde komt overeen met de ingediende nota. 

1. Zoals U uit de nota zult zien is deze afgestemd 
op de noodzaak om een gedragslijn vast te stellen 
voor het beleid van de minister van Buitenlandse 
Zaken in de vergadering van ministers op 26 en 27 

^ januari in Brussel. De nota is niet opgezet op een 
wijze, waarbij zouden zijn aangegeven de minimum
eisen, die wij vervuld zouden willen zien en die -
bij niet vervulling - zouden leiden tot afwijzing 
van het verdrag. Ik vind het bijzonder moeilijk 
persccnlink te bepalen, waar deze minimumgrens 
ligt. Ik kan mij ook voorstellen, dat hierover 
zeer veel verschil van mening is, omdat de één het 
ene onderwerp moeilijker te slikken vindt dan de 
ander. Zuiver voor mij persoonlijk ligt de grens 
geloof ik bij het af ijzen van de Frans-Belgisch 
voorgestelde regeling voor investeringen in de 
overzeese koloniale gebieden en bij een regiem 
voor de landbouw, dat onze landbouw niet te veel 
schade doet. Natuurlijk kunnen er boven op deze 
twee (voor mij minimum-) eisen een aantal andere 
bezwaren komen, die een eventueel besluit tot af
wijzing zouden versterken; met name is dit het 
geval ten aanzien van het buitentarief, indien 

.^ dit niet enigermate bevredigend uit de bus komt 
en, zij het weer in tweede instantie, een eventuele 
nog verdere uitholling van de bevoegdheden van de 
Europese commissie. Van weer lagere orde zijn een 
vrij groot aantal onderwerpen, ten aanzien waar
van ik de regeling in hoge mate onbevredigend vind. 
Dit geldt met name voor onderdelen van Euratom. 
Mocht dit gehele bovenstaande complex "ongunstig" 
uit de bus komen, dan zou er bij mij persoonlijk 
geen aarzeling zijn tot afwijzing. Het hangt van 
de mate, waarin verbeteringen nog op zullen treden 
af, of het moment bereikt wordt, waarop ik volle
dig overtuigd tot aanvaarding zou kunnen adviseren. 
Uiteraard is mijn advies slechts afgestemd op de 
m.i. oitredende gevolgen, zowel politiek als eco
nomisch van de tot standkoming van deze verdragen, 
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niet op "binnenlandse politieke moeilijkheden, 
die een afwijzend standpunt met zich zouden 
kunnen brengen. Deze laatste zijn mij wel duide
lijk, doch ik meen ze niet in mijn beschouwingen 
te mogen of kunnen betrekken. Tendeert de nota 
voor de Ministerraad, hoewel zulks niet expressis 
verbis wordt gezegd, in algemene zin tot uiteinde
lijke aanvaarding, vergezeld van een aantal 
"mits-en", mijn instelling ten opzichte van het 
op dit moment ter tafel liggende geheel is eerder 
omgekeerd, namelijk tenderende tot afwijzing van 
de verdragen vergezeld van een aantal "tenzï;-en M. 

Ik houd bij de beoordeling van dit alles 
uiteraard ook rekening met de reeds aanvaarde uit
zonderingspositie van Frankrijk, dat in zeker op
zicht voorlopig wèl de lusten, doch niet de lasten 
van de integratie zal dragen. 

Bijgaande brief van het Centraal Orgaan 
dd. 12 januari jl. aan de Minister van Economische 
Zaken brengt ook tot uitdrukking de huivering die 
men voor deze zaak voelt. De brief op zichzelf is 
niet zo vreselijk belangrijk, omdat naar mijn mening 
het Centraal Crgaan wel enigermate op de gang van 
zaken ten achter loopt, hetgeen niet verwonderlijk 
is, aangezien het tempo waarin dit alles zich vol
trekt. De teneur van de brief echter is duidelijk 
en begrijpelijk. 

2. De overzeese gebiedsdelen 

Ik kan hierover geloof ik kort zijn, 
aangezien ik deze zaak uitvoerig met U besprak en door 

ü de quintessens van mijn betoog wordt onderschre
ven, namelijk dat wij niet mee moeten doen aan 
een constructie ten gevolge waarvan de gemeenschap 
een zekere politieke verantwoordelijkheid gaat dra
gen voor het Frans-Belgisch koloniale beleid, dat 
zo zeer afwijkt van de beginselen, waarop Neder
land zijn beleid terzake heeft gevoerd en nog voert. 
Er is een compromisvoorstel, dat een soort quid-
proquo voorstelt, namelijk bijdragen der landen 
naarmate zij voordelen van de associatie der over
zeese gebiedsdelen gaan ondervinden. Dit compromis
voorstel gaat voorbij aan mijn hoofdbezwaar, dat 
van politieke aard is. Ik moet hier nog bij opmer
ken, dat ik heb gehoord, dat in KVP-kringen deze 
zaak anders wordt gevoetd, omdat men juist van een 
Nederlands standpunt een zekere gedeelde politieke 
verantwoordelijkheid ten aanzien van Nieuw-Guinea 
aantrekkelijk acht. Dit argument spreekt mij per
soonlijk in het geheel niet aan. 
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Bij het eventueel vragen van een uit
zonderingspositie (régime special^ tfoor Nederland 
op dezelfde wijze als de Fransen,Italianen en 
Luxemburgers ook reeds uitzonderingsposities op 
andere gebieden hebben gevraagd, rijzen uiteraard 
wel enige moeilijkheden. Wij hebben namelijk bij de 
uitzonderingsposities van de anderen (behalve 
Luxemburg) steeds gesteld, dat deze zo kort mogelijk 
moeten zijn en de beëindiging ervan uiteindelijk 
niet door het betrokken land mag worden tegengehou
den. Daar onze eventuele vraag om een régime spécial 
ten aanzien van de overzeese gebiedsdelen niet ge
baseerd is op moeilijkheden, doch op een principe 
waaraan wij niet mee zouden willen doen, is het 
duidelijk, dat in wezen dit régime spécial niet 
beëindigd zou kunnen worden. Ik geloof echter, dat 
om practische redenen akkoord zou kunnen worden 
gegaan met een régime spécial voor de gehele over
gangsperiode (12-15 jaar), aangezien naar het mij 
voorkomt dan duidelijker en zekerder zal kunnen 
worden vastgesteld hoe de politieke ontwikkeling 
in de Frans-Belgische koloniën zal zijn geweest. 

3 . De institutionele aspecten 
Ik heb hier weinig aan de nota en de 

bijlagentoe te voegen. Op blz.4 van hoofdstuk 2 
van de bijlagen is vermeld het meningsverschil 
in de Coördinatiecommissie betreffende de in
schakeling van de Assemblee in de volgorde 
Europese commissie - Raad van Ministers - Assemblee, 
dan wel Europese commissie - Assemblee - Raad van 
Ministers. Mijn voorkeur gaat uit naar de eerste 
constructie. 

4. De landbouw 
Wat dit betreft stel ik mij achter de 

nota en hoofdstuk 3 van de bijlagen. Ik acht, 
zoals in punt 1 reeds gezegd, de thans ter tafel 
liggende Franse voorstellen zodanig onaanvaard
baar, dat, indien geen verbetering optreedt, het 
verdrag niet door Nederland moet worden getekend. 

Ten aanzien van het preferentie_regiem 
/en (contract O J J lange termijn) moet men zich van de 

reciprociteit weinig of niets voorstellen, aange
zien wij wel graan van buiten moeten importeren 
en dat dus volgens het preferentie-regiem tegen 
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namelijk 6i?> met een onderhandelingsmar^e to„ 
eventueel 7$. Ditzelfde moet gelden voor Euratom, 
waar men ons voor wat betreft de bijdragen aan 
het researchbudget tot 7,7^ wil optrekken. Dit 
behoort te worden afgewezen, zij het ook, dat 
ons bijdragenpercentage een fractie van 1$ hoger 
wordt dan normaal, omdat Luxemburg uitvalt en^Eel-
gië en wij vermoedelijk de Luxemburgse bijdrage 
zullen moeten delen. 

De budgetaire gevolgen van het verdrag 
zijn vrij aanzienlijk: 

a. administratieve budgetten van de organen 
van de gemeenschap en van Euratom: 

b. investeringsbank; 
c. het readaptatiefonds; 
d. eventuele landbouwsubsidies; 
e. kosten van onderwijs, gezondheidsbescherming 

en controle van Euratom; 
f. research en investeringen van Euratom; 
g. p.m. de door ons afgewezen eis van investe

ringsfonds voor overzeese gebieden. 
Financiën gaat akkoord met gekwalificeer

de meerderheden ter vaststelling van de budgetten 
door de Raad van Ministers, voorzover deze budget 
ten zijn bf administratieve,dus overzienbare, 
bf van tevoren aan een limiet gebondene. De budget
ten d en g van bovenstaand lijstje even buiten be
schouwing latende, omdat daarover nog helemaal 
niets vaststaat, zijn de twee budgetten waarvoor 
unanimiteit volgens Financiën zou moeten worden 
geëist: 

i. het readaptatiefondsbudget dat immers niet 
te begroten is; 

ii. het Euratombudget voor research na de eerste 
vijf jaar (voor de eerste vijf jaar is een 
maximum van t 250 min in het verdrag vastge
legd) . 

Ik ben persoonlijk geneigd om, indien de 
aandrang in Brussel zeer groot is, om de unanimi
teit voor het readaptatiefondsbudget desnoods te 
laten vallen, aangezien ik niet geloof, dat dit 
voor Nederland uitzonderlijk hoog zal worden. 

Tenslotte moet men bedenken, dat van de 
readaptatie de landen 50yó moeten betalen en in de 
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tweede plaats het technisch niet eenvoudig zal 
zijn om zeer grote aantallen arbeiders tegelijker
tijd te "readapteren". '.Vat het tweede budget-voor 
Euratom research-betreft ben ik het met Financiën 
eens, dit kan enorme bedragen gaan vergen, waarover niets 
te vcorspellen valt. Ik zou dus unanimiteit daar
voor willen vasthouden, in tegenstelling echter met 
de meerderheid van de Coördinatiecommissie. 

9. Investeringsbank 
G-een opmerkingen. 

10. Al-ehele prijsverhogende werking van de gemeen
schappelijke markt 

Hoewel dit punt in de nota duidelijk 
gesteld wordt, zou ik hier toch nog speciale aan
dacht/óp willen vestigen. 

De combinatie van:de reeds toegestane 
harmonisatieeisen der Fransen op sociaal gebied; 
de preferenties op landbouwgebied; de openstel
ling van onze kapita.almarkt (hogere renten); de 
financiering van de budgetten en last not least 
een toch aanmerkelijk hoger buitentarief dan 
wij thans hebben., dwingt tot de conclusie, dat 
verhoging van het prijsniveau onvermijdelijk zal 
zijn. Een kwantificering daarvan is zo specula
tief, dat ik mij er niet aan zal durven wagen, 
doch ik heb neiging om voorzichtig te zijn met 
de optimistische geluiden, die men ten aanzien 
van dit probleem steeds van Economische Zaken 
hoort, welk departement bij elke opmerking ant
woordt, dat de betrokken prijsverhogingen niet 
zeer belangrijk zijn. 

11. Euratom 
Voor mij zijn de voorstellen m.n. op_ 

het punt van de voorziening met ertsen en splijt
stoffen bijzonder onbevredigend. De uitzonderings
positie van de Fransen is markant, onterecht en niet 
ertsen of splijtstofproducerende landen als Neder
land worden wel ernstig kind van de rekening. Ket 
monopolie is geheel uitgehold, behalve dat de laat
ste uitholling nog net niet geschied is; dat is 
vrijheid geven aan de landen om buiten de gemeen
schap tegen de beste prijs te kopen. 
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Ik ben persoonlijk van mening, dat waar 
het monopolie geen enkele reële inhoud meer heeft, 
de binding van de landen om alleen via het agent
schap buiten de gemeenschap te kopen, discrimine
rend werkt ten opzichte van landen als Nederland, 
dat geen ertsen of splijtstoffen heeft. De ambte
lijke commissie meent echter, dan men hiermede maar 
aickoord moet gaan. Ik zet hier zelf een groot vraag 
teken bij. 

Het spijt mij, dat ik deze nota niet heb 
kunnen bekorten, doch de materie is te omvanjrijk om 
in een paar woorden mijn mening te formuleren. 

16'januari 1957 
P/2 
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