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M E M O R A N D U M 

Van: Mr. S. J . Baron van Tuyll van Serooskerken r> 

Aan : M a. i. L 

Onderwerp: Stemprocedure in de Raaé van 
Ministers. 28 januari 

/de 

Het telegram uit Brussel van 27 dezer, No.850015, over 
het verloop der integratie-conferentie op zaterdag 26 dezer 
geeft mij aanleiding tot enkele opmerkingen omtrent punt d' 
stemprocedure in de Raad van Ministers. ~' 

Nadat Minister Luns de Nederlandse principiële bezwaren 
heeft uiteengezet tegen een stemmenweging in de Raad van Minis
ters, heeft Minister Spaak een compromisvoorstel gedaan, waar
over Minister Luns heeft verklaard zich nader te willen beraden. 

Mijnerzijds heb ik steeds de navolgende ernstige bezwa
ren tegen een weging der stemmen van de Ministers naar voren 
gebracht. 
1° Het verschil tussen een groot en een klein land komt op 

voldoende duidelijke wijze tot uiting door benoeming in de 
Assemblee van een groot aantal vertegenwoordigers voor een 
groot land en van een klein aantal vertegenwoordigers voor 
een klein land; voorts kan men desnoods., zoals in de KSG, 
de grote landen meer vertegenwoordigers geven in de Europe
se Commissie (te vergelijken met de Hoge Autoriteit) dan de 
kleine landen. 

2° In geen enkel^ internationaal orgaan, zelfs niet in de Eu
ropese organen, zoals OEEC, Raad van Europa en WEU, maar 
ook niet in de KSG ( ! ) , heeft de stem van de ene Minister 
meer waarde dan die van een andere Minister (een speciale 
regeling bestaat in de Veiligheidsraad met het veto). Het 
scheppen van een precedent in de Europese Gemeenschap lijkt 
mij een heilloze stap. 

3 ° Het is onjuist te stellen dat de gemeenscahppelijke markt 
voor een klein land als zodanig van minder betekenis is dan 
voor een groot land. Integendeel, voor een klein land zijn 
zowel het belang als he=fe/risico1s relatief groter dan voer 
een groot land, dat toch reeds door zijn gezag (en zijn madit; 
een preponderante positie inneemt. 

Voor Nederland komt daar nog bij dat zijn nationaal in
komen procentueel in veel sterkere mate afhankelijk is van 
de buitenlandse handel dan het geval is met België, Duits
land, Frankrijk en Italië. 

Deze beide overwegingen zouden moeten leiden tot 
clusie dat, indien men tot een wegii 
besluiten, die weging ten gunste en 
Nederland zou moeten uitvallen. 

de con-
g der stemmen zou willen 
niet ten nadele van 
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4 Het is denkbaar dat in bepaalde concrete gevallen Ne
derland minder belang heeft bij een te nemen beslissing 
dan de andere landen (bijv. bij de vaststelling van een 
invoerrecht voor een artikel dat noch in Nederland 
wordt ingevoerd, noch in Nederland wordt geproduceerd). 
In zulk een concreet geval zou zonder bezwaar een stem
menweging kunnen worden overeengekomen op basis vsn 
het belang, dat ieder land bij de betrokken aangelegen
heid heeft. 

U veroorlove mij deze opmerkingen -voor zover nodig-
onder Uw aandacht te brengen. Zij zijn niet nieuw. De Ne
derlandse delegatie kent deze opvatting. 
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