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Van: Directeur-Generaal Europese Samenwerking Datum: 14 november 1985 
nu 14 

Aan: J^en T ^^^^Mf^^". 
Onderwerp/ Europese Stichting 

Het debat over de goedkeuring van de overeenkomst tot oprichting van de 

Europese Stichting in de Eerste Kamer jl. dinsdag heeft een uitgesproken 

negatief verloop gehad. Alle grote fracties, met uitzondering van D'66, 

hebben zich in feite tegen goedkeuring van het verdrag uitgesproken, 

waarbij opviel dat de interventies in tweede termijn zo mogelijk nog 

negatiever van toon waren dan in de eerste termijn. De zakelijke argu

mentatie van T om het verdrag de gunst van de twijfel te geven heeft 

blijkbaar onvoldoende effect kunnen sorteren. 

De stemming zal a.s. dinsdag plaats vinden. De vraag doet zich nu voor of 

er nog iets gedaan kan worden om de houding van m.n. de CDA- en VVD-

senatoren te beïnvloeden. De enige argumenten die misschien een kans maken 

zijn van politieke aard. Met name gaat het daarbij om de slechte indruk 

die een verwerping op onze partners zal maken aan de vooravond van het 

Nederlands voorzitterschap en op een ogenblik dat men bezig is de Europese 

integratie via een opwaardering van het Verdrag van Rome een nieuwe impuls 

te geven. T heeft er in dit verband op gewezen dat een aantal van onze 

partners er weinig begrip voor zullen hebben dat Nederland niet bereid zou 

zijn om de kleine concessie te doen die met de goedkeuring van de Europese 

Stichting zou zijn gemoeid. 

Als additioneel argument komt daarbij de belasting van onze betrekkingen 

met Frankrijk. Zeker als men de vergelijking trekt met het Rijnzoutverdrag, 

waar wij zo zeer geinsisteerd hebben op inspanningen van de regering 

om een onwillige volksvertegenwoordiging te overtuigen, zou een Nederlandse 

afwijzing van dit Franse troetelkind wel extra penibel zijn. 

Mochten deze argumenten (zoals ik vrees) geen succes hebben, dan valt ook 

nog te overwegen de Eerste Kamer ertoe te brengen het onderwerp voorlopig 

van de agenda af te voeren en de stemming uit te stellen totdat bv. meer 

zekerheid verkregen is omtrent de situatie in de Bondsrepubliek en in België 
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De onus van een verwerping zouden wij dan eventueel aan een ander kunnen 

overlaten. 

Ik moge U adviseren deze zaak en marge van de Ministerraad ter sprake te 

brengen teneinde na te gaan of er mogelijkheden zijn tot beïnvloeding van 

het stemgedrag van de CDA en VVD fracties in de Eerste Kamer. 


