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Eerste verg aderin~van- dë wÄmbtelijke Co6rdina tie-Commi bsie
voor de inte gr a tie op 20 juni 1956

------------------------------------------------------------------Aanwezi g zijn de heren:
Van der Be~gel, Escha~zier , Van Dierendonck, Fock, Groo t ers ,
K~pers, Van der Lee, Van Lennep, Linthorst Roman, Ri phag en,
R~tten, Te ppema en Vonk.
.
Besloten wordt dat n a elke vergadering een bekno pte s amenvatting van de bereikte concl~sies zal worden rondgestu~rd.
Het idee van Minister Spa ak om de onderha ndeling en in
Brussel reeds va n de aanvang af te doen pl aat~ vind en o p basis
van een verdragstekst vindt instemming.
De delegatie n a ar Br~ssel zal voor wat betreft de gemeenschappelijke markt a ls volgt z ijn samengesteld:
de heren Linthorst Roman, R~tten (secretaris) Ri phagen, Kymmell
en Grooters ( a angevuld door vertegenwoordigers van a ndere departementen telkens als de te behandelen onderwerpen daartoe a anleiding geven).
Naar de Euratom-bes prekingen z ullen gaan de heren:
Eschauzier, Kra mer en Hoogwater (Economische Zaken ) , bestuurslid
van het Reaaior Centrum, de Haas voor patent kwasties en
de Vries RobÎes, Nederlandse Ambassade te Brussel (secretaris) ,
(aan te vullen door specialisten).
Indien de Heer Eschauzier is verhinderd zal de leider van
de Nederlandse Delegatie, de Heer Linthorst Homan, hem vervangen.
De Delegatie zal een keer per week rapporteren a an de
ambtelijke co5rdinatie commissie.
De co5rdinatiecommissie zal zoveel mogelijk vergaderen in
aanwezigheid van de delegatie.
Wat het inschakelen van het bedrijfsleven bij de komende
onderhandelingen betreft, voelt men wel iets voor het idee om
dit via de Sociale Economische Raad (S.E.R.) te doen. Men zou
dan de S.E.R. kunnen vragen een speciale commissie voor de
integratie in te stellen. Aan de beraadslagingen van deze commissie zouden ook ambtenaren moeten kunnen deelnemen. Het zou
zijn toe te juichen, indien Prof. Verrijn stuart het voorzitterschap van de speciale commissie zal aanvaarden. Omdat het waarschijnlijk erg moeilijk zal blijken voor werkgevers en werknemers om van beide groeperingen één vertegenwoordiger af te
vaardigen als adviseur van de Nederlandse Delegatie in Brussel
zou het beste a an de speciale commissie van de S.E.R. kunnen
worden gevraagd dergelijke adviseurs aan te wijzen. Indien
Nederland inderdaad ook niet-ambtenaren aan zijn delegatie zal
willen verbinden,
~oet dit echter eerst overlegd worden met
de andere delegaties. Verder doet zich nog de vraag voor ot
niet-ambtenaren deel zouden nemen aan de internationale besprekingen. Het blijkt nl. dat ~ ij de E.G.K.S.-onderhandelingen
de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in het algemeen
slechts de vergaderingen van de Nederlandse Delegatie bijwoonden
en niet dan bij hoge uitzondering meegingen naar de internationale bespreking en. Mr Teppema zal zich in het bijzonder belasten
met het overleg met Minister Zijlstra over deze kwesties.
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