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TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD. 

Hierbij moge ik U - ter bespreking in de bijzondere 
vergadering van de Raad van Ministers van Vrijdag 1 febru 
ari a.s. - een beknopte samenvatting doen toekomen van de 
op 26, 27 en 28 dezer te Brussel plaatsgehad hebbende be
spreking gehouden tijdens de Conferentie van Ministers 
van Buitenlandse Zaken van de Zes EGKS-landen inzake de 
nog hangende problemen met betrekking tot de instelling 
van een Europese Gemeenschappelijke Markt en Euratom. 

Ik stel mij voor terzake een nadere mondelinge toe
lichting te verstrekken, evenals op de suggesties, welke 
ik met betrekking tot enkele in de Maandag 4 februari a.s 
voort te zetten Ministers Conferentie opnieuw aan de orde 
komende problemen ter beslissing aan het oordeel van de 
Raad voorleg. 

Spoedshalve doe ik een afschrift van dit schrijven 
aan de andere leden van de Ministerraad toekomen. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 

Zijner Excellentie 
de Minister-President, 
Voorzitter van de Raad van Ministers. 

7670 - 1 52 (I I082) 
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tZ. H8490 a 1 

Inleiding 
De conferentie betreffende Europese integratie-vraag

stukken, welke van 26 t/m 28 januari jl. te Brussel heeft 
plaats gevonden, heeft aangetoond, dat de politieke wil der 
zes regeringen onveranderd gericht blijft op de spoedige 
verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt en van 
Euratoom. Tevens werd echter andermaal bewezen hoe uiterst 
moeilijk het is in het geforceerde tempo, dat door politieke 
overwegingen wordt opgedrongen, tot bevredigende compromrB-
sen te geraken met betrekking tot de praktische vraagstukken, 
welke met de verwezenlijking dezer gemeenschappen samenhan
gen. 

Voor de Nederlandse Delegatie was het teleurstellend te 
moeten ondervinden, dat de "Europees" gerichte oplossingen 
welke zij voorstond bij haar partners veelal weinig of geen 
weerklank vonden, terwijl naar buiten de indruk werd gewekt 
als zou Nederland thans het grote struikelblok vormen op de 
weg naar de Europese samenwerking. 

Zoals U bekend is zal de conferentie op maandag 4 febru
ari worden voortgezet, tijdens welke bijeenkomst zoveel moge
lijk de nog openstaande punten tot een oplossing zullen moe
ten worden gebracht. 

Met het oog hierop gelieve ü hieronder aan te treffen 
een korte samenvatting van de stand van zaken met betrekkii 
tot deze problemen alsmede voorstellen betreffende de stand
punten, welke de Nederlandse Delegatie op 4 februari zou 
kunnen innemen. 
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INSTITUTIONELS VRAAGSTUKKEN 

a) Samenstelling van ce Assemblee 

Voorgesteld was door de voorzitter de volgende s-renste11ine 
Duitsland, Frankrijk en Italië ieder 60 lede-. Selglê 
en Nederland ieder 20 en Luxemburg 5 leden* Dit voorstel 
werd door vijf delegaties aanvaard behalve door ïederland 
dat de voorkeur gaf aan een samenstelling welke meer in ' 
overeenstemming kwam met de verhouding in ce EKGS-Asseholee 
d.w.z. waarbij het Benelux-aandeel meer in overeenstemming ' 
is met ce sterkte der vertegenwoordigingen der grote 
landen. Het belangrijkste argument van ~:iae>re delegaties 
was dat de Assemblee een vertegenwoordiging eer volkeren 
was , en dat dit dcor het aantal nationale gedelegeerden 
moest worden weerspiegeld. 
Een Nederlands voorstel tot instelling van een werkgroep 
der Conferentie voor het opstellen van ee.i nota betref
fende de taken der Assemblee, op basis waarvan een beter 
oordeel gevormd zou kunnen worden voor een juiste samen
stelling werd verworpen.-Ik heb mij bereid verklaard de 
Nederlandse bezwaren nader te zuilen overwegen in het licht 
van de te verkrijgen resultaten t.a.v. het vraagstuk van 
de stemmenweging in ce Ha d van Ministers, 

b) Procedure aanwijzing Leden der Assemblee 

Een compromis werd bereikt over een Italiaans voorstel 
dat de leden der Assemblee zouden worden aangewezen 
door de nationale parlementen, doch dat de Assemblee 
vervolgens de voorstellen zal uitwerken betreffende di
recte verkiezingen volgens een uniforme procedure in 
alle ledenstaten. Over deze voorstellen zou de Raad bij 
unanimiteit moeten Deslissen, waarna een goedkeuring door 
de nationale parlementen zal moeten volgen. 
Aan een Commissie van juristen werd opdracht gegeven de 
tekst voor ce desbetreffende artikelen op te stellen. 

c) Motie v-ni wantrouwen van de Assemblee 

Overeengekomen werd dat de Assemblee een lotie van wan
trouwen zal kunnen aanvaarden niet alleen op basis van 
het jaarrapport der Europese Commissie, doch naar aan
leiding van ieder onderdeel v : i het beleid der Commissie, 
met tweederde meerderheid. 

d) Behandeling van de voorstellen der Europese Co., ssie 

Overeenstemming werd bereikt over het beginsel, dat de 
Raad van Ministers alleen bij unanimiteit zou mogen ar-
wijken van de voorstellen der Europese Commissie*SÖWM 
in de Gemeenschappelijke Karkt als in Euratom 
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e) De jsteu^rücc-cure 1/. gg .^ad w i Kinjgter 

Geen der deleg-ties bleek bereid het bederi-- c » -t?»n3-
punt te ondersteunen. Ais Cöiaproais stelde Miiister cr»»k 
c .Tii-j. cie V ' / i f o n o o _-iCC;Ci.i't voor» 
Als regel konen beslissingen bij gekwalificeerde neercer-
heid tot stand net ste ...eav.'egiag, waarbij Luitslaad 
Frankrij : eh Italië ieder h steunen hebben, ederl\nd 
en 'elgiè* ieder 2 en Luxemburg 1, waaroi^ cc gekwalifi
ceerde neerc„rhiid 12 bedraagt en het besluit"in overeen
stemming moét zijn met het voorstel van de Demissie. 
Indien hot raadsbesluit eenter tot stand *cmt zonder*d^t 
er een voerspel var. de Commissie is, moet de meerderheid 
van 12 etc..ren ten.ii.iste de sten en van h staten bevatten, 
iit voorstel is gebaseerd op de overweging 6-t in de eerste 
categorie beslissingen de garantie van de objectiviteit 
gelegen is in de conformiteit van het raadsbesluit net het 
voorstel van de Commissie, terwijl in de tweede catego-

. rie het ontbreken dezer garantie een verz.r- ring der ge-
kwalificeerde meerderheid rechtvaardigt. Met dit voorstep 
van do Heer Spaak gingen de andere delegaties ^ccoorö. 

Ik heb aij bereid verklaard mij nader hierover 
in den Haag te zullen beraden. Ter toelichting zij ver
meid dat het hier gaat on de volgende gevrl.Len: 
- De beslissing ever de vraag of de doeleinden van de 

eerste etappe zijn verv:ezealljlct'iraT'kan worden over
gegaan naar de tweede etappe. Da neerderheicsbcslis-
sing spoelt alleen voor het £ev cl dat noch na afloop 
van het vierde noch na afloop van het vijfde j*>ar 
unanimiteit kan worden oereikt omtrent deze overgang 
naar de tv/eede etappe. De bier genoemde meerderheids-» 
beslissing z"l dus aan het einde van het zesde j«*r 
na de inwerkingtreding van het verdrag zich .«innen 
vcerdoen. 

- De opschorting of an.iuler.Lng van de autonoom toege
paste "escape clause" net een staat welke plotseling 
ernstige beta1ingsmoei1ijkheden ondervindt. 

- De vaststelling v n de richtlijnen voor de Europese 
Commissie t.b.v. onderhandelingen met derde landen 
over het Buitent^rief vanaf de inwerkingtreding v n 
de derde etappe. Alsmede de goedkeuring van de resul
taten dezer onderhandelingen. 

- De goedkeuring vui de resultaten van ancere onderhan
delingen van handelspolitieke aard;̂  dit echter eerst 
na het einde van ce overgangsperiode. 

- Gehele of gedeeltelijke stopzetting van ce hulp uit
keringen uit het reaö°ptatiefonds na het einde v~n 
de overgangsperiode. 

Na rijp beraad zou ik de Raad in overweging wil
len geven het compromisvoorstel van de heer £pa.a^ te 
aa. ¡ivor.ro en. 
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In de door ons aanvankelijk gewenste oplossing konden 

de drie Benelux-staten een, met gekwalificeerde meerderheid te 

nemen, b l u s s i n g gezamenlijk "blokkeren. Lit zal in het huidige 

voorstel, uitgezonderd in de hierbovenbedcelcb gevallen, niet 

meer mogelijk zijn. In dit opzicht bestaat er dus tussen heide 

formules een zeer wezenlijk verschil. Le ervaring tijdens de 

onderhandelingen doet echter verwachten, dat de situatie 

waarin de flrie grote landen t.a.v. een bepaald vraagstuk 

tegenover de drie Benelux-landen zullen komen te staan, zich 

slechts uiterst zelden zal voordoen. Indien er in de Raad van 

Ministers ooit gestemd zal worden, hetgeen zich in de EGKS 

nog praktisch niet heeft voorgedaan, is de verwachting zeker 

gewettigd, dat Nederland in een van de drie grotere landen 

een bondgenoot zal kunnen vinden, met de steun waarvan het, 

ook in de formule-Spaak, een zeer onaantrekkelijk besluit kan 

blokkeren. 

"at de samenstelling van de Assemblee betreft zou ik 

eveneens in overweging v/illen geven het voorstel van de he r 

Spaak, zoals dat hierboven is weergegeven, te aanvaarden. 

Erkend moet worden, dat de daar aangegeven verhoudigg 

volstrekt niet in overeenstemming is met de relatieve economi

sche betekenis van de deelnemende landen. 

ïv'annecr men echter de Assemblee in de eerste plaats ziet 

als het orgaan, dat de volkeren der gemeenschap vertegenwoordigt 

kan niet worden ontkend, dat het thans x op tafel liggende 

voorstel, waarbij de Benelux 45 leden heeft tegenover de grote 

landen 60 leden, niet onredelijk moet worden geacht. 

Tenslotte zou ik er nog op willen wijzen, dat mag 

worden verondersteld dat de leden van de Assemblee niet steeds 

langs nationale lijnen zullen stemmen. L'venals in de Assemblee 

van de EGKS ligt het in de lijn der verwachting, dat zich 

bepaalde politieke fracties zullen vormen. Ook deze overweging 

leidt ertoe niet te veel betekenis te hechten aan het aantal 

loden van elk land. 
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Tegen sterk Duits verzet in (de Duitse Regering was 
in dat verzet unaniem, naar de Staatssecretaris Halïsteir, 
zeide) heeft op het niveau der Hoofden van Delegatie Seder-
land met België het volgende voorstel, resp. corinronis 
voorlopig aanvaard weten te krijgen. De redactie-greep der 
Juristen werkt het nu uit, waarna de zaak dan weer bij de 
Hoofden van Delegatie en daarna "bij de Ministerscor.ferertie 
komt. 

1.- Er komt een sociaal-economische raad. 

2.- Hij wordt samengesteld uit in elk geval een paritair 
aantal werkgevers- en werknemers-vertegenwoordigers uit 
de zes landen, alsook een derde groep, bestaande uit 
figuren, de consumenten of Europese organisaties van 
werkgevers en van arbeiders vertegenwoordigende. 

Hij wordt benoemd door de Europese Commissie op voorstel 
van de Raad van Ministers, of door die Raad op voorstel 
der zes Regeringen. 

Hij adviseert de Europese Commissie en(of) de F.aad van 
Ministers op alle belangrijke punten. Dat advies moét a 
worden gevraagd. Nederland stond alleen in zijn voor
stel, dat hij ook ongevraagd zou kunnen adviseren. 

5.- Hij krijgt "kamers" aan wie over hun speciale onderwerr 
(b.v. landbouw, verdeer) advies moet worden gevraagd, 
doch dat moet de Sociaal Economische Europese Raad ook 
als geheel zijn advies daarbij voeden. 

Daar Nederland alleen op deze wijze zijn aanvan
kelijke voorstel nog kon redden, heeft het Hoofd der Teder-
landse ambtelijke delegatie dit compromis in principe aan
vaard, onder de gebruikelijke reserve, dat zijn Minister 
het straks in de Ministersconferentie zal kunnen aanvaarden. 

Frankrijk wil een aparte landbouwraad, doch Neder
land en de anderen brachten dat terug tot een kamer van de 
Raad, waarin dan paritair afgevaardigden van de boeren en van 
de landarbeiders zouden moeten zitten. 

De Nederlandse S.E.R. neemt blijkens heden gehouden 
besprekingen het volgende standpunt in: 

a.- De Raad is inderdaad elementair en onmisbaar, 

b.- de z.g. "derde groep" dienen onafhankelijke deskundigen 
te zijn, gelijk "de meeste der Nederlandse "Kroonleden" 
in de Nederlandse S.E.R.; 

c - gelukt punt b.- niet, dan ware de voorkeur te geven aan 
een Raad, welke bestaat uit twee paritaire groepen van 
vertegenwoordigers der werkgevers en werknemers; 

d.- benoeming door de Europese Commissie verdient de voorkeur. 
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Financiële problemen. 

a) Verdelingssleutels. 

Als verdelingssleutel voor de administratieve 
budgetten van de Gemeenschappelijke i.ïarkt en Euratom, 
als ook van het readajjtatiefonds was voorgesteld: 
Duitsland, Frankrijk en Italië ieder 2 8 $ , Eelgië en 
Nederland ieder 7 , 9 $ en Luxemburg 0 , 2 $ . Dit voorstel 
werd door de andere delegaties geaccepteerd. Nederland 
maakte echter bezwaar, daar de voorgestelde percentages 
niet in overeenstemming zijn met het objectief crite^ 
rium van de nationale draagkracht. Op basis hiervan 
zou Nederland slechte 6,5/= moeten betalen, waarbij wij 
als compromis bereid waren tot 7$ te gaan. 3 i j gebrek 
aan overeenstemming werd deze kwestie voorlopig aange
houdene De sleutel voor het budget van het readapta-
tiefonds wenste Minister Spaak apart te bespreken, 
gezien het bijzondere karakter hiervan. 

Voor het research-budget-^uratom werd de volgende 
verdelingssleutel aanvaard: Duitsland en Frankrijk 
ieder 30$, Italië 23$, België 9 , 9 $ , Nederland 6 , 9 $ en 
Luxemburg 0 , 2 $ met een hieraan corresponderende stem
menweging. 

Ten aanzien van de Investeringsbank - waarvan 
het kapitaal Z 1000 min zal bedragen - verklaarde Ita
lië zich op Duits aandringen bereid zijn aandeel in 
ingeschreven kapitaal met 15 min oBU-eenheden te ver
hogen teneinde voor het Duitse Parlement aanneembaar 
te maken, dat Italië over een gelijk aantal administra
teurs zou kunnen beschikken als Frankrijk en Duitsland. 
Nederland maakte op grond van eerdergenoemde argumenten 
bezwaar tegen een aandeel van 8 6 , 5 min. iiinister opaak 
stelde daarop voor de Italiaanse verhoging van het 
Nederlandse aandeel af te trekken, zodat de verdeling 
zou zijn: Duitsland en Frankrijk ieder 300 min, Italië 
240 min, België 8 6 , 5 min, Nederland 7 1 , 5 min en Luxem
burg 2 min. In de Raad van Administrateurs zouden 
Duitsland, Frankrijk en Italië ieder 3 leden hebben, 
de Benelux 2 en de Europese Commissie 1. Hoewel in dit 
voorstel het Nederlandse maximum van 7$ enigszins werd 
overschreden, meende ik, vooral gezien de door Italië 
aanvaarde verhoging en de belangrijk hogere Belgische 
bijdrage, mijn instemming met dit voorstel niet te 
kunnen weigeren. Ook de andere delegaties verklaarden 
zich hiermede akkoord. 

b) Procedure voor de vaststelling van het budget. 

Na een uitvoerige discussie werd de volgende alge
mene procedure aanvaard: 
De commissie stelt een ontwerp voor het budget op, dat 
door de Raad voorlopig wordt goedgekeurd. Vervolgens 
wordt het door de Assemblee behandeld, welke eventueel 
wijzigingen kan voorstellen. De definitieve goedkeu
ring geschiedt vervolgens door de Raad. 

- Geen -
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Geen overeenstemming werd bereikt over de vraag 
of de Raad zijn goedkeuring bij unanimiteit dan wel bij 
gekwalificeerde meerderheid zou dienen te geven. De 
Duitse delegatie hield namelijk vast aan de eis van 
unanimiteit op grond van het argument, dat de staten 
niet verplicht konden worden tot financiële bijdragen, 
waarvan de omvang niet ongeveer tevoren vaststond en 
wellicht de nationale draagkracht te boven zou gaan. 
De Duitse delegatie is echter bereid de eis van unani
miteit te beperken tot de vaststelling van de totale 
omvang van het budget en de nationale bijdragen, doch 
over de samenstelling van de hoofdstukken van het bud
get bij gekwalificeerde meerderheid te doen beslissen. 
Zij wees er intussen op, dat de situatie geheel ver
schillend zou zijn, indien de Gemeenschap over eigen 
middelen zou beschikken. Toen na langdurige discus
sies geen overeenstemming mogelijk bleek, verzocht de 
Duitse delegatie om uitstel van beslissing tot later. 

v/el bleek men algemeen bereid om te erkennen, dat 
de beslissingen over de verdere uitgaven na het 5e jaar 
voor het research budget van ^uratom met unanimiteit 
door de Raad van Ministers souden moeten worden geno
men. 

Wat de verdere gedragslijn van de delegatie be
treft zou ik U willen voorstellen akkoord te gaan met een 
bijdrage van 7,9$ en de administratieve budgetten van de 
Gemeenschappelijke Markt en van Euratom, dit echter op de 
voorwaarde, dat onze bijdrage aan het readaptatiefonds 

maxinaal 7/' zal bedragen. 

V/at de procedure betreft voor de vaststelling 
van de begrotingen zou ik U in overweging willen geven 
het hierboven geschetste compromis te aanvaarden, evenals 
de unanimiteitsbeslissingen voor het researchbudget van 
Euratom. Dit laatste heeft dan bovendien het voordeel, 
dat wij ons met goede reden kunnen verzetten tegen de 
wens van de heer Spaak en de Franse delegati? om ook over 
de bijdragen voor de investeringen in de overzeese ge
biedsdelen met meerderheid een besluit te nemen. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2849



Op het niveau der Korfden van delegaties is eer. 
compromis in de maak, waarbij: 
1. de vrijheid van kapitaalverkeer wordt beperkt tot dat

gene wat nodig is voor het goed functioneren van de 
markt; 

2. een clause de sauvegarde voor urgente gevallen -wordt op
genomen; 

3. de unanimiteit in de Raad van Ministers niet geldt voer 
altijd, noch voor de gehele overgangstijd , doch voor 
acht jaar. 

Teneinde overeenstemming te bereiken, kan dit 
compromis worden aanvaard. Het is echter ook mogelijk, dat 
het compromis in die zin wordt gevonden, dat de hierboven 
genoemde uitzonderingeclausule voor urgente gevallen komt 
te vervallen, doch dat daartegenover de unanimiteit voor 
de volledige overgangsperiode zal gelden. Indien alleen op 
deze basis overeenstemming bereikt zal kunnen worden, zou 
Nederland zich ook hierbij kunnen aansluiten. 
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Tranarort. 
Het transportprobleem ia tijdens de afgelopen 

conferentie ni^t aan de orde geweest, doch wel uitvoerig 
besproken in een vergadering der hoofden van delegaties,* 
waarbij echter nog geen bevredigende oplossing is gevonden. 
In de loop var deze week zal een laatste poging worden 
ondernomen alsnog tot overeenstemming te geraken. Indien 
dit mocht mislukken, zullen de ministers van buitenlandse 
zaken op 4 februari ook met dit probleem worden geconfron
teerd . 

In grote trekken kan worden vastgesteld, dat alle 
delegaties wel genoegen willen nemen met een opzet ir. 
drie gedeelten, n.1.: 
a) een procedure voor het tot stand brengen van een gezamen

lijke transportpolitiek; 
b) een stand-still-agreement voor de tot die tijd nog durende 

periode; 
c) enkele bijzondere punten van speciale aard. 

In deze laatste categorie heeft een aantal landen 
echter bijzondere wensen, welke zij ook voor de uiteindelijke 
gezamenlijke politiek vastgelegd willen zien. De voornaamste 
moeilijkheid ligt in de Duitse eis, dat de steunpolitiek voor 
bepaalde Duitse gebieden altijd zal kunnen worden gehandhaafd 
respectievelijk zal moeten worden ingepast in de uiteindelijk 
te formuleren gemeenschappelijke politiek. Op dit punt is 
zeker mogelijk de Duitsers enigszins tegemoet te komen, doch 
Nederland wil niet verder gaan dan een zeer vage en algemene 
formule, welke enigszins los staat van de specifieke verkeers
technische en verkeers-economische vragen en welke de toe
komst niet al te zeer vast legt. 

Pogingen om de Duitsers unanimiteit in de Raad 
van Ministers gedurende de gehele overgangsperiode te doen 
aanvaarden, mits zij bovengenoemde eis wilden laten vallen, 
zijn mislukt. 

Nederland heeft op dit gebied niet veel rranoeuvreer-
vrijheid omdat het in zijn algemene visie betreffende 
transport-politiek alleen staat tegenover het front der vijf 
andere delegaties. 

Voorgesteld moge worden, dat als Nederlands stand
punt voor de eindonderhandelingen wordt vastgelegd, dat de 
formule voor de procedure der toekomstige gemeenschappelijke 
politiek zich niet vastlegt op bijzonderheden, doch aansluit 
op het karakter van het Verdrag als geheel, en dat daarnaast 
een zeer algemene passage wordt aanvaard, waarin in gevallen 
van werkelijke noodzaak regionale nuances op de verkeers-
politiek worden toegelaten. Dit laatste sluit overigens aan 
op de passages van het Verdrag over concurrentie en staats
subsidies in de algemene zin. 
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Betrekkingen Gemeenschappelijke Markt - Overzeese gebiedsdelen 

Samenvatting In beginsel bestond er tussen de zes Ministers van 
der gehouden Buitenlandse Zaken overeenstemming over de wenselijkheid 
besprekingen de betrekkingen tussen de Gemeenschappelijke Markt en de 

Overzeese Gebiedsdelen te regelen in het licht van de bij 
het totstandkomen van de Europese Gemeenschappelijke Markt 
nieuwe ontstaande situatie. Ook bleek unaniem begrip te 
bestaan voor het grote politieke belang van een blijvende 
en hechte band tussen Europa en Afrika. 

Over de concrete inhoud van deze betrekkingen bleven 
echter aanzienlijke meningsverschillen bestaan. 

De standpunten der verschillende delegaties kunnen 
als volgt kort worden samengevat: 

1. Frankrijk eist een associatie van haar overzeese ge-
bi edsdëTè!n~mët de Gemeenschappelijke Markt, waarbij de re
geling der handelsbetrekkingen, met inbegrip van een pre
ferentieel regiem voor overzeese landbouwprodukten, gekop
peld wordt aan een deelname van de andere leden der Gemeen
schappelijke Markt aan de ontwikkeling van de economische 
en sociale infrastructuur dezer gebiedsdelen. Naar Franse 
opvatting moeten de deelnemende staten in het Verdrag con
crete financiële verplichtingen t.a.v. hun deelname aan de 
ontwikkeling dezer infrastructuur op zich nemen„ 

2<> Duitsland is bereid een regeling van het handelsver
keer te aanvaarden, doch verzet zich tegen een preferentieel 
regiem voor landbouwprodukten, dat gebaseerd zou zijn op 
long-term contracten 0 

Het is voorts bereid in het kader van de beginselen 
neergelegd in de artikelen 73 en 76 van het Handvest van 

een vast be- de V.N.^/deel te nemen aan de ontwikkeling van de sociale 
g infrastructuur der overzeese gebiedsdelen alsmede een aan

vullende hulp te verlenen bij de economische ontwikkeling 
op basis van concrete projecten, welke een productief ka
rakter zouden moeten dragen en van belang zouden moeten 
zijn voor de Gemeenschappelijke Markt. 

3„ Italië, alhoewel in platonische zin sympathiek tegen
over de Franse voorstellen staande, verklaarde niet in staat 
te zijn het Italiaanse parlement te bewegen tot het voteren 
van gelden voor de onderhavige infrastructuur-investeringen 
in Afrika en elders, zolang het analphabetisme, de gezond
heidstoestand en de verdere situatie in Zuid-Italië niet 
ingrijpend zouden zijn verbeterd, waartoe o.a. het plan Va-
noni, dat te allen tijde prioriteit moest hebben, diende. 

4. België, dat de Franse voorstellen tot nu toe met 
kracht had gesteund, begint te aarzelen nu het wordt gecon
fronteerd met het feit, dat geen enkel duidelijk inzicht 
bestaat in de financiële lasten, welke de andere landen als 
consequentie van de Franse eisen, op zich zouden laden * 

6o Nederland is bereid tot een regeling der handelsbe-
trekkingen met de overzeese gebiedsdelen, desnoods met aan
vaarding van een preferentieel regiem voor landbouwproduk
ten. Het wenst echter een nadere studie van de vele aspecten 
verbonden aan een deelname aan de financiering van de eco
nomische ontwikkeling in deze gebieden„ Hiertoe zou na 

5. Luxemburg verklaarde niet tot enige financiële 
bijdrage in staat te zijn. 
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inwerkingtreding van het Verdrag aan de Europese Commissie 
kunnen worden opgedragen deze studie binnen een bepaalde ter
mijn te verrichten en haar bevindingen in een rapport aan de 
Raad van Ministers neer te leggen. De Raad van Ministers zou 
vervolgens hierover met unanimiteit dienen te beslissen. 

II Verder te Overeengekomen is, dat dezer dagen een document door 
volgen pro-Minister Spaak zal worden opgesteld, dat zal rekening houden 
cedure met de plaatsgehad hebbende discussies en zich inzonderheid 

schijnt te zullen baseren op een Duits werkdocument terzake. 
Nederland zal zich dan derhalve voor de keuze zien ge

plaatst om of te trachten een algehele uitzonderingspositie 
terzake voor zich te bedingen, of te trachten het bewuste do
cument in een acceptabele vorm geamendeerd te krijgen. 

Indien de keuze zou vallen op een algemene uitzonderings
positie, zou zulks impliceren, dat: 
1, Nederland niet zou behoeven mee te betalen op de wijze 

zoals Frankrijk dit wenst. Dit zou eigenlijk verder gaan 
dan waartoe de Ministerraad in beginsel heeft besloten, 
namelijk dat Nederland wel een zeker bedrag ook Ma fonds 
perdu", wil bijdragen zij het binnen het raam van onze 
financieel-economische mogelijkheden; 

2« Nederland voorts geen commerciële voordelen in deze ge
biedsdelen geniet. Dit zou op den duur meebrengen, dat er 
een soort origine-contrôle zou moeten worden ingesteld op 
de export van Nederlandse produkten via de partnerlanden 
naar die overzeese gebiedsdelen; 

3« wat de import betreft Nederland ook niet zou zijn gebon
den aan de preferentiële long-term contracten, welke de 
Fransen eisen voor de produkten uit de overzeese gebieden; 

4o Nederland Nieuw-Guinea, Suriname en de Antillen niet kan 
doen delen in de eventuele voordelen dezer associatieB 

De eerste moeilijkheid ten aanzien waarvan een beslissing 
moet worden genomen, indien Nederland zou opteren voor een uit
zonderingspositie, is of deze in beginsel tijdelijk zal zijn 
of permanent» Is dit tijdelijk, dan wordt het probleem alleen 
uitgestelda 

In de tweede plaats diene, dat Italië en Luxemburg de 
Franse gedachte wel hebben gesteund, maar reeds hebben gesteld, 
dat zij zelf niet financieel kunnen bijdragen. Aangezien het 
Frankrijk tenslotte om de financiële bijdragen gaat, is de 
vraag gewettigd of Italië en Luxemburg, wanneer zij niet beta
len, wel het preferentiële regiem voor hun uitvoer naar de over
zeese gebieden krijgen. Indien dit niet het geval zou zijn, zou 
Nederland de facto in de zelfde positie verkeren als Italië en 
Luxemburg, 

Wanneer inderdaad zowel Italië, Luxemburg als Nederland 
een uitzonderingspositie zouden krijgen - zij het om andere 
redenen - zou de gehele associatie m.b.t. de Franse en de Bel
gische overzeese gebieden in feite alleen nog Duitsland aan
gaan. Alleen Duitsland zou dan moeten betalen. 

Naar het voorkomt moet een dergelijke oplossing, niet 
slechts omdat zij de Franse Regering bij de ratificatieprocedure 
voor een onaangename situatie in het Franse parlement zou kunnen 
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plaatsen, maar vooral omdat van Nederlandse zijde bij herhaling 
en met nadruk is te kennen gegeven, dat men het handhaven van 
gezonde c.q.. nieuwe betrekkingen met Afrika om tal van redenen 
van belang acht, niet aantrekkelijk worden geacht; slechts in 

/uitzonde- het uiterste geval ware op een/terug te vallen* 
rings-re- Indien Nederland derhalve bereid zou kunnen worden gevon-
6 l e m den mede te werken aan het vinden van een alle partijen bevre

digend compromis, zou zulks dienen te gaan in de richting van 
een verder afzwakken van het Duitse werkdocument (MAE 20ü van 
23 januari 1957) dan wel een nader uitwerken van het Nederlandse 
document^ welke op 28 dezer te Brussel werd gecirculeerd, een 
en ander uiteraard eerst nader te beoordelen na kennisneming 
van het thans te Brussel in voorbereiding zijnde document, 

M 0a.w., een dergelijke oplossing betekent een synthese 
tussen een loutere "declaration d'intention", welke formeel tot 

_ niets verplicht en anderzijds de Franse wens om thans in het 
Verdrag gedetailleerde bepalingen op te nemen, waarbij een kop
peling wordt gelegd tussen de regeling van het handelsregiem en 
eën practisch ongelimiteerde financiële verplichting tot steun 
aan de economische en sociale ontwikkeling der Franse overzeese 
gebieden. 
r Naar mijn mening zou derhalve slechts in het Verdrag 
de verplichting kunnen worden aangegaan tot het ter beschikking 
stellen van een bepaald bedrag voor sociale en economische doel
einden,, Zulks zou van Nederlandse zijde een garantie kunnen im
pliceren dat Nederland zijn hulp aan de z.g, onderontwikkelde 

febieden in het algemeen voor een deel zou richten op hulp aan bepaalde) Afrikaanse gebieden; hierbij zal uiteraard ook de 
inspanning welke Nederland zich getroost voor Nieuw-Guinea en 
Suriname in aanmerking kunnen worden gebracht. 

M.a.w,, de volgende beginselen zouden ten grondslag kunnen 
liggen aan een eventuele compromis-oplossing: 
1 p de financiële hulp wordt gegeven als een vorm van hulpver

lening aan onderontwikkelde gebieden; dit echter met dien 
verstande, dat de partnerlanden zich bij verdrag daartoe 
verbinden - anders dan in de V„N. - elk jaar een zekere 
bijdrage te leveren.*' Deze hulp van de partnerlanden zou 
dan het karakter van een zekere aanvulling moeten hebben 
op hetgeen het betrokken moederland reeds aan de desbetref
fende gebieden ten koste legt; 

2 0 deze hulp kan zowel voor de economische als voor de sociale 
infrastructuur worden bestemd. Over de bestemming van deze 
hulp zou elk jaar door de Raad van Ministers een beslissing 
moeten worden genomen op voorstel van de Europese Commissia 
Deze bestedingsbeslissing zou eventueel met meerderheid 
kunnen worden genomen. Elke beslissing over uitgaven boven 
het in het verdrag vastgelegde plafond zou met unanimiteit 
moeten worden genomen. 

3* Geheel onafhankelijk van deze hulpverlening zou het commer
ciële regiem van de Gemeenschap met elk der overzeese ge
bieden moeten worden geregeld. Deze regeling ware in be
ginsel te treffen tussen de betrokken partnerlanden en 

x)uiteraard zal een algemene uitzonderingsbepaling voor 
geval van overmacht ook hier niet mogen ontbreken. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2849



zowel het goederenverkeer, het dienstenverkeer, het kapitaal
verkeer als de vrije vestigingomogelijkheden te omvatten*, Zijn 
de beginselen van het commerciële regiem eenmaal vastgelegd, 
dan kunnen de individuele handel3accoorden desnoods, conform 
het Duits-Spaakse idee, door de Europese Commissie worden ge
sloten conform instructies van de Raad van Ministers, Deze ac-
coorden betreffen dan de omvang van de contingenten, de toe
stemming voor vestigingen enz. 

In bovengenoemde constructie kunnen uiteraard ook de Nederlandse 
overzeese gebieden worden betrokken» 

In het bestek van deze aantekening is het niet mogelijk alle 
details van deze kwestie te bespreken, zodat ik mij voorstel in het 
bijzonder ten deze nader mondeling in te gaan. 
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LANDBOUW. 
In de vorige nota betreffende de integratie werden voor 

wat de landbouw betreft vier vraagstukken behandeld, waarvoor 
een bevredigende oplossing essentieel moet worden beschouwd 
voor het bepalen van het uiteindelijk ten aanzien van deze ma
terie in te nemen standpunt„ Hierover kan thans het volgende 
worden opgemerkt: 

Het eerste punt betrof de vervanging van de nationale 
marktregelingen door gemeenschappelijke marktregelingen. Door 
Frankrijk werd oorspronkelijk de eis gesteld, dat dit slechts 
bij unanieme beslissingen zou kunnen geschieden, waardoor de 
landen het in hun macht hadden de vestiging van een gemeenschap
pelijke markt voor de landbouwsector door het uitoefenen van een 
vetorecht te beletten. Frankrijk heeft zich nu bereid verklaard 
vanaf het begin van de derde etappe een gekwalificeerde meerder
heid te aanvaarden op voorwaarde, dat het in de minderheid ge
bleven land in bepaalde omstandigheden bij het Hof in appel zou 
kunnen komen. De andere landen hebben zich bij dit compromis 
aangesloten. Nederland heeft echter vastgehouden aan haar stand
punt, dat de unanimiteitsregel vanaf het begin van de tweede 
etappe moet worden doorbroken. Eenzelfde geschilpunt doet zich 
voor bij het vraagstuk van de minimumprijzen; het verdient de 
voorkeur in beide gevallen naar dezelfde oplossing te 3treven» 

De minimumprijzen moeten als een tijdelijke noodmaatregel 
worden beschouwd om de moeilijkheden op te heffen, die ontstaan 
bij de afbraak van de tarieven en de contingenten. Daar de mini
mumprijzen echter op zodanige wijze gehanteerd kunnen worden, dat 
elke import onmogelijk wordt gemaakt - waardoor de situatie voor 
onze Nederlandse agrarische export er nog op achteruit zou kunnen 
gaan - dienen de minimumprijzen zo spoedig mogelijk onder controle 
van de Gemeenschap te worden gebracht en in tijd te worden beperkt,, 
In de oorspronkelijke opzet werd de uitoefening van de controle 
afhankelijk gesteld van het totstandkomen van criteria, waaraan 
de minimumprijzen zouden moeten voldoen. Voor deze totstandkoming 
werden echter unanieme beslissingen geëist door Frankrijk, zodat 
ook hier de landen het in hun macht hadden elke controle onmoge
lijk te maken. Voor wat betreft de afschaffing van de minimumprij
zen was verder bepaald dat hierover een beslissing zou worden ge
nomen bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke marktrege
lingen, hetgeen dus eventueel eerst na de overgangsperiode zou 
kunnen zijn (wanneer namelijk de gekwalificeerde meerderheid niet 
eerder tot stand zou komen). Frankrijk heeft nu een compromis van 
de Heer Spaak aanvaard krachtens hetwelk de criteria nog wel steeds 
bij unanimiteit moeten worden vastgesteld, doch waarbij, wanneer 
dit niet mocht gelukken, vanaf het begin van de derde etappe de 
Raad van Ministers op voorstel van de Europese Commissie de door 
de nationale regeringen vastgestelde minimumprijzen kan wijzigen. 
Aan het einde van de overgangsfase zal de Raad van Ministers ver
der op voorstel van de Europese Commissie bij enkelvoudige ge-
pondereerde meerderheid (9-8) kunnen beslissen wat er met de mi
nimumprijzen moet gebeuren. De andere delegaties hebben zich 
eveneens met dit compromis-voorstel accoord verklaard. Nederland 
heeft echter bij haar mening volhard dat voor de autonome hante
ring van de minimumprijzen - waardoor elke import onmogelijk kan 
worden gemaakt - een termijn van twee etappes te lang is en dat 
hoogstens een termijn van eén etappe aanvaard zou kunnen worden. 

-De-
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De gevaren aan een autonome toepassing van de minimumprijzen 
verbonden, zouden kunnen worden verzacht door in de verdrags
tekst op te nemen - Nederland heeft reeds verschillende malen 
tevergeefs een dergelijke bepaling voorgesteld - dat de mini
mumprijzen niet tot achteruitgang van de bestaande handel zul
len mogen leiden, noch een geleidelijke uitbreiding van de han
del tussen de deelnemende landen in de weg zullen mogen staan. 
Wanneer de andere landen bereid blijken aan dit Nederlandse ver
zoek, waarvan de redelijkheid moeilijk zal kunnen worden betwi3t, 
te voldoen zou Nederland zich harerzijds bereid kunnen verklaren 
tot een compromis ten aanzien van de termijn waarna de unanimi
teitsregel dient te worden doorbroken, welke compromis zou kunnen 
bestaan uit het aanvaarden van een periode van 1$- etappeQ 

Het volgende punt betrof de long-term contracten. Voor de 
aanvaarding heeft Nederland verschillende voorwaarden gestelde 
Hiervan werden aanvaard de reciprociteit en het restitutiebegin
sel. De door Nederland als derde voorwaarde gestelde beperking 
tot de overgangsfase werd zodanig opgelost, dat long-term con
tracten voorgeschreven worden totdat voor het produkt in kwestie 
de nationale marktregelingen door gemeenschappelijke regelingen 
vervangen worden. Deze voorwaarde is dus nauw verbonden met het 
reeds bovenbehandelde eerste punt. Nederland heeft verder weten 
te bereiken, dat de tekst werd uitgehold, zodat nu nog slechts 
in bepaalde gevallen long-term contracten moeten worden afgeslo
ten tegen prijzen en hoeveelheden, die bij onderhandelingen moe
ten worden vastgesteld 0 Van Franse zijde werd tijdens de Minis
ters Conferentie verzocht om in verband met de slechte oogst van 
het afgelopen jaar als uitgangspunt voor de hoeveelheden niet de 
datum van de inwerkingtreding van het Verdrag te nemen, doch een 
gemiddelde over enkele voorafgaande jaren. Verder werd gevraagd 
om te bepalen dat de landen niet alleen de verplichting op zich 
nemen de uitvoering van de long-term contracten te verzekeren, 
doch eveneens de totstandkoming hiervan. Tegen deze beide Franse 
verzoeken behoeft geen bezwaar te worden gemaakte 

Het laatste punt betrof het gemeenschappelijk buitentarief.;. 
Nederland had zich steeds op het standpunt gesteld, dat de alge
mene regels hier eveneens op de landbouwprodukten zouden moeten 
worden toegepast. Het bleek echter onpractisch deze eis te hand
haven, daar overeenstemming bleek uitgesloten over de produkten 
waarvoor een maximum van 3$ en 10$ zou moeten worden aangenomen * 
Nederland heeft hierop voorgesteld het gedwongen gemiddelde van 
de toegepaste rechten te nemen. Het eerste werd geaccepteerd, 
het tweede niet 0 Een eventuele formule is echter minder belang
rijk dan het werkelijke tarief, want zo de formule gunstig voor 
ons zou uitvallen, zullen de andere landen ongetwijfeld over een 
groot aantal produkten onderhandelingen gaan eisen. Tijdens de 
komende tariefonderhandelingen zal dan ook getracht moeten worden 
niet boven een zekere maxima uit te komen; ten aanzien van de 
meest essentiële produkten zal eventueel een beslissing van de 
Ministers Conferentie moeten worden uitgelokt. 

Een additioneel punt, aan de discussie waarvan een belang
rijk deel van de tijd van de Ministers is gewijd geweest, betreft 
de vraag op welke producten het landbouwhoofdstuk van toepassing 
is. Nederland heeft zich op het standpunt gesteld, dat het de 
voorkeur verdient de uitzonderingspositie doe door de landbouw-
artikelen wordt geschapen tot een zo klein mogelijk aantal pro
dukten te beperken en verder de mogelijkheid te creëren om t.z.t. 

-produkten-
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produkten aan deze lijst toe te voegen. Hiertegenover stond de 
Franse wens om zoveel mogelijk produkten onder het landbouwhoofd-
stuk te brengen met de mogelijkheid om bepaalde produkten van 
de lijst af te voeren. Als compromis werd door de Heer Spaak de 
lijst waarop het landbouwhoofstuk van toepassing is enigszins 
uitgebreid met de bepaling, dat hierop nieuwe produkten zouden 
kunnen worden geplaatst door de Raad van Ministers bij gekwali
ficeerde meerderheid, op voorstel van de Europese Commissie. Ne
derland heeft dit compromis aanvaard met een reserve t.a.v. het 
bier 0 Mocht er van de zijde van de andere landen beslissende 
betekenis aan de opneming van dit produkt worden toegekend, dan 
lijkt dit punt voor Nederland niet van zodanig belang, dat hier
op de acceptatie v^n het landbouwhoofdstuk zou moeten afspringen. 

Resumerende kan geconstateerd worden, dat het essentiële 
geschilpunt tussen Nederland enerzijds en de overige landen an
derzijds de vraag betreft of de doorbreking van de unanimiteits
regel - en daarmede de mogelijkheid tot de feitelijke opneming 
van de landbouw in de Gemeenschappelijke Markt - vanaf het bsgin 
van de tweede etappe of vanaf het begin van de derde etappe zal 
geschieden. 

Indien het andere belangrijke - nog openstaande - punt 
over het buitentarief gunstig mocht uitvallen, zou, zo de andere 
landen bereid blijken de bovengenoemde waarborgen terzake van de 

¿ván minimumprijzen op te nemen, ten aanzien^/de termijn een soepeler 
standpunt in overweging kunnen worden genomen. 
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Buitentariof 

Het tl niet vooruit te zeggen, in welke vorm het vraagstuk 
van hot buitentarief op de agenda der Ilinistersconferentïe van 
4 februari zal voorkonen. Immers, het gehele vraagstuk moet in 
de dagen, welk- volgen, nog de volgende onderhandelingsfase 
doorlopen: 

a) analyse der huidige 3ituatie ter conferentie door de 
speciaal aangewezen onderhandelaars over dit grote tarief
probleem, welke analyse op 31 januari aanvangt, 

b) negociatie door die onderhandelaars over een aantal prin
cipiële punten, en een aantal posten, welk werk onnidde-
lijk aansluit op, en voortkont uit, het onder a) genoende 
werk, 

c) vaststellen van lieten en waarmogelijk van principes voor 
de uiteindelijke verdragstekst op het niveau"van de ïerk-
groep voor de Geneenschappelijke Markt, 

d) gereedmaken van een concept voor de Ministers, door de 
Hoofden van Delegaties. 

Het kont mij onwaarschijnlijk voor, dat de Hoofden van Dele
gaties in hun vergadering van 1 februari zover gevorderd zullen 
zijn, dat zij tijdig voor de Ministersconferentie van 4 februari 
een afgerond voorstel zullen kunnen formuleren. Het kan dus zijn, 
dat de Voorzitter der Brusselse besprekingen, de heer S p a a k , 
óf er van afziet, het op 4 februari door de Ministers te doen 
behandelen, óf zich bepaalt tot enkele grote lijnen op de basis 
van het hierboven genoemde voorbereidende werk, voorzover rijp. 
Slecht3 in het mijns inziens onverwachte geval dat dit werk zeer 
vlot verloopt, zouden de lijnen op 4 februari een duidelijke te
kening van het gehele complex kunnen vormen. 

Bij het 
in grote trekken 

1) 

ali 
van 
vol ö 

deze nota 
t uit: 

zag de zaak er te Brussel 

Er is een - door de meeste delegaties aanvaard - compromis
voorstel dat de grondstoffen onder een absoluut maximum 

brengt, en de halffabrikaten onder een maxiiruxn van 
de eindproducten het rekenkundige genid-

2) 

van 3̂ 6 
10^, terwijl voor 
delde zou gelden. Sik land zöu in staat worden gesteld, be
paalde posten on een lijst te brengen, waarover na het teke
nen van het Verdrag zou moeten worden onderhandeld. Voor die 
posten der 5 lijsten (Frankrijk, Duitsland, Italië, Neder
land, B.L.E.U.) zou dan voorlopig een systeem van tariefcon-
tingenteringen gelden, zolang de onderhandelingen hierover 
nog niet met succes zijn bekroond. 

De oude gedachte, dat er een lijst zou komen van 5£ van de 
handel met van elk der zes landen met derde landen, waarover 
uitstel mogelijk zou zijn, en een andere lijst van 7?°t waar
over na de ondertekening van het Verdrag nog zou moeten wor
den onderhandeld, is dus verlaten. En terecht, want ook uit-

Itoe groot 
zijn, 

er 

immers neer op latere onderhandelingen. 
tot waar elk land op de nieuwe 

nog niet te zoggen. Immers, dat hangt 
antwoord op de vraag, welke posten 
als "nijnlljk" overblijven, naarmate 

Brusjvl over speciale posten 

r.tel kom 
nu het percentage zal 
lijst kan gaan, is nu 
mog geheel af van het 
voer elk/Tanden anart 
de ie cqnerote onderhandolirv;*"Vn ,te Bi. 
voortgeschreden zijn. Wellicht zal 7f> van 
derde landen 
centage dus, 

de invoer uit 
niet genoeg blijken te zijn: dan moet dat per-
al of niet aanmerkelijk, worden verhoogd. 
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- M -

3) Er is bij deze opzet dus de grote institutionele vraag 
van de piodedure, ondei welke de latere ondeihandelin. 'en 
tijdens de werking van het Verdrag, zullen moeten vallen. 
Het is naar mijn mening noodzakelijk, dat Nederland hier
voor unanimiteit van de Faad van Ministers eist. Una
nimiteit geeft ons de nodige waarborgen; een meerder
heids- "doorhakken" door de Raad van £iniste<s geeft deze 
waarborgen niet. Ik erken, daL de eis van unanimiteit het 
nadeel kan meebrengen, dat er gevaar is voor blijvende 
druk van nationale belangengroepen in elk der landen: 
immers, zij weten dan, dat alles (mede) afhangt van de 
stem van hun nationale .iinister. Er is als het ware een 
institutionele stok achter de deur. Ook erken ik, dat de 
eis van een niet bij meerderheid te amenderen voorstel der 
Europese Commissie een zekere waarborg zou kunnen bieden 
voor Europese objectiviteit. Doch ik herhaal dat ik 
unanimiteit het beste acht, vooral ook omdat het hier 
eigenlijk onderhandelingen geldt, welke normaal vóór 
het tekenen van het Verdrag hadden moeten zijn beëindigd. 
Slechts tijdnood brengt ons nu immers tot dit op zich
zelf wat vreemde uitstel. 

4) Bij het nu ter tafel der onderhandelaars liggende com
promis zijn nog enkele andere punten belangrijk: 

a) Frankrijk eist, dat de rechten van 3# en lager niet 
meetellen. Wij hebben deze eis steeds verworpen en 
blijven haar uiteraard ook verwerpen, doch kozen de 
weg van concrete onderhandelingen; 

b) Het compromis gaat voor de industriële sector uit 
van de op 1 januari 1957 wezenlijk geheven rechten, 
dus niet van de (hogere) ingeschreven rechten; 

c) Voor de Agrarische import staat er in het agrarische 
hoofdstuk een voorstel, dat daarvoor het gewogen ge
middelde geldt van de werkelijk geheven rechten, welk» 
voorstel voor Nederland gunstig is. 

Tot zover wat er nu ter tafel der onderhandelingen voor 
de diverse niveaux gereed ligt. 

Wat onze verdere ho ding betreft, moge het volgende wor
den opgemerkt. Nederland blijft hardnekkig vedhten voor een 
zo laag mogelijk buitentarief. Op zichzelf zijn 3# voor de 
grondstoffen en 10$ voor de halffabrikaten als absolute maxima 
wel aanvaardbaar. Ook is een groot aantal gevallen - ook dat 
gaan de onderhandelaars te Brussel nu uiteraard na - het 
rekenkundig gemiddelde voor eindproducten wel aanvaardbaar, 
mits men de vreemde Franse eis laat vallen dat rechten van 3> 
en lager daarbij uitvallen: reeds het feit dat het Eenelux-
recht slechts als een eenheid en niet driemaal meetelt, is 
voor ons een - helaas niet te nrermijden - handicap» Kortom, 
wij willen delen door 4 en niet (in de praktijk) door 3» 
(want Benelux heeft hier en daar rechten van 3$ en lager, n.1. 
daar waar het het product niet zelf fabriceert). 
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In het algemeen moet clan ^nze lijn deze zijn, dat wij met 
inzicht in alle gegevens - en die zijn bij Econoia i3cne Zaken 
en bij Landbouw bekend - een eigen interne lijst van moeilijk
heden en bezwaren maken (ook die is praktisch reeds bekend); 
dan daarna een groot deel daarvan in de Brusselse onderhandeling-
per-post brengen, en zo onze mening vormen tot welk percentage 
(thans dus nog 1?*) van onze invoer uit derde landen wij een 
lijst moeten indienen waarover onder de werking van het Verdrag 
moet worden onderhandeld en de Raad van Ministers bij unanimiteit 
post voor post, de uitkomst vaststelt. 

Juist heden heeft in de Integratiecommissie van de S.E.R, een 
uitvoerig gesprek plaatsgevonden over deze zaak, waar men deze 
gedachte stellig niet afwees, om het voorzichtig te zeggen. 
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EUEATOM 

Het is gedurende de laatste weken in toenemende mate 

duidelijk geworden, dat de huidige tekst van het Luratom-

verdrag het beste resultaat is, dat onder de huidige omstan

digheden kan v/orden verwacht. 

Van de conceptie die in het Rapport-Spaak werd weerge

geven is slechts weinig overgebleven. De Nederlandse dele- \ 

gatie heeft hiertegen bij herhaling ernstig geprotesteerd 

zonder echter daarbij van enig ander land daadwerkelijke 

steun te ontvangen. Het heeft geen zin dit gevecht a outrance 

door te voeren. 

Acceptatie van het verdrag betekent voor ïjederland 

onder meer het volgende: 

1. In het Rapport-Spaak wa3 voorzien, dat de Zes landen 

hun vrijheid van handelen buiten de Gemeenschap wat betreft 

de erts- en splijtstofvoorziening dienden op te offeren. In 

de huidige ontv/erp-artikelen is dezelfde gedachtengang gevolgd. 

Het verschil met de oorspronkelijke opzet is echter, dat in 

tegenstelling tot hetgeen in het Rapport-Spaak werd aanbevolen 

de landen die hun splijtstoffen binnen de gemeenschap betrek

ken in de praktijk een grotere mate van vrijheid zullen be

houden. 

Nederland zal dus slechts in beperkte mate en onder 

goedkeuring van de Commissie vrijheid van handelen in het bui

tenland bezitten. Ter vermijding van misverstand zij erop ge

wezen, dat ons land wat betreft de aanschaffing van reaktoren 

vrij blijft. Deze aanschaffing gaat echter veelal gepaard met 

een levering van splijtstof en t.a.v. het laatste is toestem

ming van de Commissie noodzakelijk. 

Wanneer wij onze reaktoren aanschaffen in de Verenigde 

Staten met bijlevering van splijtstof, is het de vraag of de 

Amerikanen bereid zullen zijn de controle op het verbruik van 

deze splijtstof aan Euratom over te dragen. Dit zou voor 
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Euratom een reden t o t weigering kunnen z i j n , bv. o^dat men 
vrees t dat op deze wi jze Amerikaanse controleurs kennis zuuden 
kunnen nemen van g e k l a s s i f iceerde Sur atomgegeven3. :.'en kan er 
dus s l e c h t s op vertrouwen, dat de Eur a t ome o m i s s i e hier met 
de nodige soepelheid t e werk za l gaan. 

2. De groot s t e moe i l i jkhe id waarvoor Nederland s taat b i j 
aanvaarding van het Euratomverdrag i s het f e i t dat d i t weerslag 
z a l kunnen hebben op de overeenkomst die het Reactor Centrum 
Nederland met haar z u s t e r o r g a n i s a t i e in Noorwegen heeft a f g e 
s l o t e n . Deze overeenkomst heef t in de p r a k t i j k op v o o r t r e f f e 
l i j k e wi jze gewerkt. Er z i j n r e ë l e kansen dat op bepaalde onder
delen Zweden aan de Noors-Nederlandse samenwerking za l mee
werken. De Euratom-commissie heef t t e a l l e n t i j d e het recht 
t . a . v . deze samenwerking a l l e mogel i jke informaties te vragen. 
Dit zou wel eens op bezwaren van Noorwegen kunnen s t u i t e n . 
Voorts zou de Euratom-commissie bezwaren kunnen maken tegen 
deze samenwex king wanneer ha^r n i e t de v o l l e overtu ig ing wordt 
geschonken dat g e k l a s s i f i c e e r d e Eurat oinge ge ven s n i e t ter ken
n i s van Noorwegen z u l l e n worden gebracht . Ook hier moet er dus 
op worden vertrouwd, dat de Euratom-commissie op verstandige 
wi jze te werk za l gaan. Het z i e t er naar u i t dat in een d r i e -
hoeksgesprek tussen de commissie, Nederland en Noorwegen de 
eventuele moei l i jhheden z u l l e n kunnen worden opge los t . Er s taa t 
n i e t s in het verdrag dat een samenwerking met Noorwegen v e r b i e d t . 
Hetzelfde g e l d t mutat is mutandis terzake van de Nederlandse 
samenwerking met het Verenigd Koninkri jk . 

3. De b i l a t e r a l e overeenkomst, die ons land met de regering 
van de V . S . heeft a f g e s l o t e n , b l i j f t g e l d i g mits d i t verdrag 
binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van het Euratomverdrag 
aan de Euratom-commissie wordt voorgelegd. Nederland vei p l icht 
z ich echter t o t het voeren van onderhandelingen met de Verenigde 
Staten en met de commissie a l s derde gesprekspartner teneinde 
te trachten rechten en verp l i ch t ingen van ons b i l a t e r a a l v e r 
drag aan Euratom over te dragen. Wanneer echter b i j deze onder
handelingen n i e t aan de Nederlandse voorwaarden - in het s t e l 
len waarvan wij v r i j z i j n - wordt voldaan, b l i j f t het b i l a t e r a l e 
verdrag van kracht . 
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Een ander moeilijk punt is dat de i.ederlanö3e regering 
zich verplicht de maatregelen te treffen die nodig zijn om aan 
de commissie op haar verzoek inlichtingen te kunnen verschaffen 
omtrent de privé-contracten van het bedrijfsleven, die in het 
kader van dit verdrag vallen. Dit artikel was aanvankelijk 
straffer geredigeerd. Er stond toen dat de regeringen de maat
regelen zouden treffen die noodzakelijk zijn volgens de commis
sie. Tiihans wordt de keuze van deze maatregelen zonder meer aan 
de regering overgelaten. Voorts mag worden aangenomen dat de 
dommissie zonder meer af zal gaan op de informaties die de re
geringen verstrekken. In gesprekken mot andere delegaties is 
duidelijk geworden dat dit artikel in de praktijk weinig moei
lijkheden zal opleveren. 

Üp dringend verzoek van de Duitse delegatie is in het 
Euratom-verdrag een artikel opgenomen dat de commissie verplicht 
een instituut in het leven te roepen dat het karakter draagt 
van een universiteit. De commissie zal hierover "binnen een jac.r 
na de inwerkingtreding van het verdrag aanbevelingen aan de Raad 
van Ministers richten, die hieromtrent met gekwalificeerde 
meerderheid zal beslissen. Nederland heeft zich tot dusver tegen 
het opnemen van de verplichting in het verdrag verzet. Aanbe
volen wordt dit verzet op te heffen omdat wij in de toekomst de 
grootst mogelijke behoefte zullen hebben aan de steun van Duits
land, dat bij de toepassing van het verdrag voor dezelfde pro
blemen staat als Nederland. 

Wat betreft de Marehé Comiuun Nucleaire bestaan nog een 
aantal openstaande punten die nader zullen moeten worden ge
regeld. Volgens het Bapport-Si-aak zou deze speciale gemeenschap
pelijke markt vooruit kunnen lopen op de totstandkoming van de 
algemene gemeenschappelijke markt. Het ziet er naar uit dat dit 
slechts in beperkte mate het geval zal zijn. Voorts vraagt 
Frankrijk op dit gebied dezelfde uitzonderingspositie als zij 
heeft verkregen op de algemene gemeenschappelijke markt. Nood
zakelijk is dit allerminst, omdat er op nucleair terrein in 
belangrijk mindere mate sprake is van gevestigde belangen. De 
Fransaa houden echter onverminderd aan dit standpunt vast en 
hebben daarbij met uitzondering van Nederland weinig tegenstand 
ondervonden. 
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7. Nederland verplicht zich tot het verstrakken van inlich
tingen betreffende de prospectie van ert3en en de productie 
van uianiumoxyde. Lit zou op een bepaald ogenblik betrekking 
kunnen hebben op de Overzeese Gebieusuelen, JU. t name Hemt Guinaa. 
Op basis van deze inlichtingen zal de com. .issie aanbevelingen 
richten tot de betrokken regering, voorden deze. niet opgevolgd, 
dan kunnen wij worden uitgesloten van de toegang tot ertsen 
en splijtstoffen binnen de gemeenschap. 

8. Tenslotte zij er op gewezen dat in de toekomst belangrijke 
zalen bij eenvoudige of gekwalificeerde meerderheid zullen 
worden beslist. Zo zal na 7 jaar met eenvoudige meerderheid 
worden beslist over üe voortzetting van het gekozen voorzi^nings-
systeem. Hetzelfde geldt voor het beveiligingssysteem etc, ter 
bescherming van geheime gegevens. Unanimiteit behoort tot de 
grote uitzonderin 0en. Le belangrijkste beslissing waarbij 
unanimiteit vereist is, geldt het budget üe recherches et 
d'investissements. Het is echter niot uitgesloten dat hierop 
bij de volgende ministersconferentie door de Franse delegatie 
wordt teruggekomen. 

SLOTCONCLUSIE 
Wanneer aanbevolen wordt het verdrag in deze vorm te 

accepteren betekent dit niet, dat de Nederlandse delegatie daar
bij zonder aanzelingen is. Immers, zuiver zakelijk gesproken 
valt moeilijk aan te tonen welke in concreto de voordelen voor 
Nederland zijn in vergelijking met de bestaande mogelijkheden 
in bilateraal en multilateraal verband. Belangrijke principes, 
die in het Rapport-Spaak een fundamentele rol speelden zijn ver
dwenen. Van een werkelijk supra-nationale gemeenschap is geen 
sprake. De directe bevoegdheden van de commissie zijn zeer be
perkt, het *é§aX acces" op splijtstoffen en ertsen uit de ge
meenschap is ernstig aangetast, doordat bv. de programmes lies 
niet aan de goedkeuring van de Commissie onderhevig zijn, ter
wijl bepaaldelijk een zekere mate gediscrinineerd is tussen 
verbruikers en producentenlanden. 

Gedurende de onderhandelingen is echter duidelijk gebleken 
dat de oorspronkelijke conceptie-Spaak een onhaalbare trek is. 
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Het gaat ooi de keuze tussen dit verdrag of geen verdrag. Een 
bewijs hiervan is, dat Euratom niet meer als agendapunt voor 
de A.s. Ministersconferentie wordt genoemd, ondanks het feit 
dat onderwerpen als de eigendom van splijtstoffen en het mili
tair gebruik van kernenergie nog in het geheel niet zijn be
handeld. 

e Mede hierom is het van gelang, dat/door mij t.a.v. de 
gemeenschap el:jke markt te maken reserve, wat betreft de uit
eindelijk door de Nederlandse regering te nemen beslissing ov 

grond van volledige verdragsteksten, ook uitdrukkelijk voor 
Euratom worcit gehandhaafd. 
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GOKRIGEïIDUM 

op Ministerraadsnota inzake Iru3sel3e Gonferentie 

(schrijven van de Minister van Buitenlandse Zaken 

d.d. 30 januari 1957 , no. f5183) 

In te voegen op pag. 15 na de zevende regel van boven 

(achter: zullen mogen staan.): 

Teneinde te voorkomen dat de minimumprijzen op zodanige 

wijze worden toegepast dat bv. de Deense producten boven 

de Nederlandse bevoordeeld worden, zou hiei dan nog 

aan moeten worden toegevoegd, dat de minimumprijzen 

niet aan een geleidelijke ontwikkeling van een natuur

lijke preferentie in de weg zullen floten staan. 
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