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Aan de Heren Ministers, Leden van de Ministerraad.—. 

In de vergadering van 9 Januari j.1. besloot de R.E.A. 

opdracht te geven aan de Nederlandse Delegatie uit de Raad 

van Presidenten, in overleg, met het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken, tot het ontwerpen van een nota aan de Belgische Regering 

•waarin de door mij tijdens de discussie in de R.E.A. naar voren 

gebrachte gedachtengang vias neergelegd* Ik heb de eer U hierbij 

voor de bespreking in de Ministerraad van Maandag a.s. het 

desbetreffende ontwerp te doen toekomen. 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN: 

Prof. Dr. J.R.M. v.d. Brink. 

51 Januari 1952. 
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CONCEPT-NOTA 
$ 

BETREFFENDE ECONOMISCHE UNIE, TE RICHTEN DOOR DE AMBASSA
DEUR TE BRUSSEL EN DE GEZANT TE LUXEMBURG AAN DE RESP. 

MINISTERIES VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

De Ambassade (het Gezantschap) der Nederlanden heeft de eer , 

in opdracht der Nederlandse Regering het volgende onder de aandacht 

van he t Minis ter ie van Buitenlandse Zaken t e brengen. 

De Regering van Hare Majes te i t i s van mening, dat de t i j d i s 

gekomen, de maatregelen t e overwegen, waardoor u i t de a l s gevolg 

der verscheidene pré-Unie overeenkomsten ontwikkelde vorm van s a 

menwerking de duurzame economische unie , welke de Regeringen van 

Nederland, België en Luxemburg z ich seder t 1945 voors t e l l en aan t e 

gaan, be re ik t kan worden. 

J u i s t deze gedachte van een duurzame economische gemeenschap 

i s door de publieke opinie in de d r i e landen a l s één der belang

r i j k s t e doe l s te l l ingen van de bui tenlandse p o l i t i e k aanvaard, zo

dat ook de verwachting b e s t a a t , dat de d r ie Regeringen t o t i n s t e l 

l i n g van een werkel i jke economische Unie zul len overgaan. 

Ook b i j de opvat t ingen, welke zich in s t e rk toenemende mate 

ten aanzien van he t Europese i n t eg ra t i e -p roces aftekenen, l i g t het 

in de l i j n der ontwikkeling, thans op het gebied der Benelux-samen-

werking de besl issende s t a p t e ondernemen. Hierdoor z a l immers onge

twi j fe ld de p o s i t i e der Benelux-landen in de organen van Europese en 

At lant ische samenwerking aanz ien l i j k s t e r k e r worden, zowel wat be t r e f t 

de beve i l ig ing van hun eigen e s s e n t i ë l e belangen a l s tan aanzien van 

de invloed, d i e z i j b i j gezamenlijk optreden in het geheel dezer s a 

menwerking zouden kunnen u i toefenen . 

De verwachtingen van de publieke opinie in de dr ie landen en 

daarbui ten, zouden t e rech t t e l e u r g e s t e l d z i j n , indien deze s tap 

s l ech t s zou bestaan in he t s l u i t e n van oen verdrag, waarin a l leen 

het formele bestaan van een Unie wordt afgekondigd, zonderdat t e g e 

l i j k e r t i j d de voorwaarden worden geschapen, welke t e r verwezenlijking 

van een werkelijke economische gemeenschap nodig z i j n , 
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De Nederlandse Regering acht het daarom wenselijk een open

hartige uiteenzetting te. geven omtrent de voorwaarden, welke naar 

haar oordeel zullen moeten worden vervuld, teneinde een duurzame 

economische unie behoorlijk te laten functioneren. Zij vertrouwt, 

dat de Belgische (Luxemburgse) Regering zal willen nagaan, of zij 

zich met deze opvatting kan verenigen, terwijl zij tevens zal wil

len nagaan, of vanuit het gezichtspunt van België (Luxemburg) wel

licht nog andere onderwerpen, die in het onderstaande niet naar 

voren zijn gebracht, een prealabele behandeling vergen. Daarna is, 

naar met vertrouwen verwacht mag worden, het stadium bereikt, om 

door een vruchtbaar overleg op een Benelux-Ministerconferentie die 

voorwaarden en regelingen, welke naar wederzijds oordeel essentieel 

zijn voor een harmonisch functioneren van de Economische Unie, vast 

te stellen. 

Eén der wezenskenmerken ener werkelijke economische gemeen

schap is de volledige verkeersvrijheid van goederen en diensten bin

nen deze gemeenschap. Het instellen c.q. overeenkomen ener dergelijke 

verkeersvrijheid is evenwel onvoldoende om het bestaan ener economi

sche gemeenschap als zodanig te waarborgen. Immers, indien als gevolg 

van verschillend gericht, althans niet op een gemeenschapsdoel inge

steld intern beleid der deelnemende landen een divergerende economi

sche, financiële of sociale politiek zou ontstaan of blijven voort

bestaan, zullen de daaruit voortvloeiende nationale spanningen steeds 

een oplossing zoeken door middel van aantasting der verkeersvrijheid. 

Een duurzaam bestaan ener economische unie impliceert derhalve als 

eerste voorwaarde, dat de coördinatie van het economische, financiële 

en sociale beleid der partners voldoende gewaarborgd is, zodat be

perkingen der onderlinge verkeersvrijheid overbodig worden en blijven. 

Waar binnen een economische gemeenschap uiteraard alle even

tuele economische spanningen een directe uitwerking hebben op. het 

gehele Uniegebied, zal naast een doelbewuste en doelmatige coördi

natie van het interne beleid, welke bepaalde divergenties niet be

hoeft uit te sluiten, een straf gemeenschappelijk beleid op het 

gebied der buitenlandse economische en monetaire politiek een fun

damentele voorwaarde moeten zijn. Harer Majesteits Regering acht 
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het dan ook onmogelijk, dat landen, die een asonomische gemeenschap 

willen vormen, een afzonderlijke buitenlandse economische politiek 

zouden blijven voeren. Afwijkingen in de buitenlandse economische 

en monetaire politiek leiden tot een onmiddellijk scheeftrekken 

van de economische en financiële betrekkingen tussen de Uniepartners. 

Een dergelijke ontwikkeling kan alleen worden voorkomen door 

het bereiken van overeenstemming ten aanzien van het voeren van een 

gemeenschappelijke handelspolitiek en het daarmede samenhangende 

monetaire beleid, uiteraard zowel ten opzichte van de dollarlanden, 

de E.P.U.-landen als ten opzichte van de niet tot deze beide cate

gorieën behorende landen. De Nederlandse Regering is van mening, 

dat de vervulling van deze voorwaarde voor wat de E.P.U.-landen be

treft, door het instellen van een gemeenschappelijk Benelux-quotum 

op de meest doelmatige wijze zal worden bereikt. Verder acht zij 

het nodig, dat de -drie Regeringen zich in het kader van deze gemeen

schappelijke politiek bereid tonen in geval van schaarste ten op

zichte van belangrijke goederen, de eventueel nodige allocaties en 

verbruiksbestemmingen voor het gehele gebied te unificeren. Uiteinde

lijk zouden ook de Regeringen bepalingen ten opzichte van het kapitaal

verkeer binnen de Unie moeten vaststellen. Ten aanzien van het kani-

taalverkeer buiten de Unie, zal in nauw overleg de te volgen politiek 

moeten worden bepaald. 

Aan deze inzichten en de hieruit getrokken conclusies heeft 

Harer Majesteits Regering het ontwerp-verdrag, dat haar door de be

treffende commissie is voorgelegd, getoetst. Zij is dan ook van me

ning, dat dit verdragsontwerp wijziging en aanvulling zou behoeven, 

om een instrument te vormen voor de verwezenlijking van een duur

zame Economische Unie. 

Uiteraard dient naast overeenstemming over bovengeschetste 

materiële criteria evenzeer overeenstemming te bestaan, door welke 

organen de verwezenlijking daarvan zal worden uitgevoerd. Hierbij 

zal voorop moeten staan, dat de drie Regeringen en hun nationale 

organen verplicht zullen moeten zijn en blijven, hun beleidsvoering 

vooral te richten: op het economische gemeenschapsbelang als eigen 

belang van hogere orde dan het specifieke nationale belang. 
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Intussen kan gedurende de periode, nodig om t o t een werkelijke eco

nomische unie t e geraken, de o rgan isa t i e van de daartoe benodigde 

beleidsvoering minder formeel van aard en s t ruc tuur z i jn dan in een 

meer de f in i t i e f stadium. Met het oog hierop komt he t Harer Majesteits 

Regering voor, dat voorshands zou kunnen worden vols taan een comité 

van Ministers t e cons t i tueren . In een derge l i jk comité van Ministers 

z a l de afweging van de landsbe langen tegenover de gemeenschapsbe-

langen plaatsvinden. Het in het comité van Minis ters unaniem overeen 

t e komen be le id d ient bindend t e z i j n voor de d r i e landen en hun Re

geringen. Deze opzet v e r e i s t naar de mening van Harer Majestei ts Re

der ing t e r voorbereiding en u i tvoe r ing , tenminste met betrekking 

t o t de gemeenschappelijke bui tenlandse economische p o l i t i e k , een 

[/ ambtel i jk gemeenschappelijk orgaan, mede a l s mani fes ta t ie naar b u i -

j ten van de economische éénwording. 

Nadat een u i tw i s se l i ng van de Nederlandse en Belgische 

(Luxemburgse) opvatt ingen over de noodzakelijke voorwaarden voor 

he t aangaan van een Economische Unie z a l hebben plaatsgevonden, 

s t e l t de Nederlandse Regering zich voor de Belgische en Luxem

burgse Regeringen t o t een Benelux-Ministe reonferent ie u i t t e no 

digen, waarop overeenstemming zou kunnen worden be re ik t omtrent 

een program, waarvan de u i tvoer ing to t de de f in i t i eve verwezen

l i j k i n g der Economische Unie z a l l e iden . 

2 Februar i 1952. 
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Aan de Heren Ministers, Leden van de Ministerraad, 

«t l» 

In de vergadering van 4 Februar i j l . i s bes lo ten , 

dat ik met mijn Ambtgenoten van Buitenlandse Zaken, F i 

nanciën en Landbouw nader overleg zou plegen over de on t -

werp-nota aan de Belgisch-Luxemburgse Regeringen betreffen

de de Economische Unie. 

Ik heb de eer U h i e r b i j thans voor de bespreking 

in de Ministerraad van Maandag a . s . een herz ien ontwerp 

t e doen toekomen, waarover, naar ik aanneem, met mijn 

bovengenoemde Ambtgenoten overeenstemming b e s t a a t . 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 

7 Februari 
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CONCEPT-NOTA 

BETREFFENDE ECONOMISCHE UNIE, TE RICHTEN DOOR DE 
AMBASSADEUR TE BRUSSEL EN DE GEZANT TE LUXEMBURG 
AAN DE KESP. MINISTERIES VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

De Ambassade (het Gezantschap) der Nederlanden heeft de eer, 

in opdracht der Nederlandse Regering het volgende onder de aan

dacht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te brengen. 

De Regering van Hare Majesteit is van mening, dat de tijd is 

gekomen, de maatregelen te overwegen, waardoor uit de als gevolg der 

verscheidene pré-Unie overeenkomsten ontwikkelde vorm van samenwer

king de duurzame Economische Unie, welke de Regeringen van Neder

land, België en Luxemburg zich sedert 1945 voorstellen aan te gaan, 

bereikt kan worden. 

Juist deze gedachte van een duurzame economische unie is door 

de publieke opinie in de drie landen als één der belangrijkste doel

stellingen van de buitenlandse politiek aanvaard, zodat ook de ver

wachting bestaat, dat de drie Regeringen tot instelling van een wer

kelijke economische unie zullen overgaan. 

Ook bij de opvattingen, welke zich in sterk toenemende mate 

ten aanzien van het Europese integratienproces aftekenen, ligt het 

in de lijn der ontwikkeling, thans op het gebied der Benelux-samen-

werking de beslissende stap te ondernemen. Hierdoor zal immers onge

twijfeld de positie der Benelux-landen in de organen van Europese en 

Atlantische samenwerking aanzienlijk sterker worden, zowel wat be

treft de beveiliging van hun eigen essentiële belangen, als ten aan

zien van de invloed, die zij gezamenlijk in het geheel dezer samen

werking zouden kunnen uitoefenen. 

De verwachtingen van de publieke opinie in de drie landen en 

daarbuiten, zouden terecht teleurgesteld zijn, indien deze stap 

slechts zou bestaan in het sluiten van een verdrag, waarin alleen 

het formele bestaan van een Qhie wordt afgekondigd, zonder dat te

gelijkertijd de voorwaarden worden geschapen, welke ter verwezen-

li-^Kinc v&n 6©n worlcGli ilcc '*coioniis chs uni.6 nodxs zi in.» 
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De Nederlandse Regering acht het daarom wenselijk een openhar

tige uiteenzetting te geven van de wezenlijke voorwaarden, welke naar 

haar oordeel moeten worden vervuld om een duurzame economische unie 

behoorlijk te laten functioneren. De Nederlandse Regering vertrouwt, 

dat de Belgische (Luxemburgse) Regering haar opvatting over de van 

Nederlandse zijde naar vorengebrachte voorwaarden kenbaar zal maken. 

Bovendien zal de Belgische (Luxemburgse) Regering willen nagaan of 

van haar eigen gezichtshoek uit nog bepaalde andere voorwaarden moe

ten worden vervuld om de Economische Unie te laten functioneren. 

Op die wijze zullen de drie regeringen een overzicht hebben 

van de voornaamste kwesties, welke tot oplossing moeten worden ge

bracht . 

Daarmede zal naar het oordeel van de Nederlandse Regering het 

stadium bereikt zijn om vruchtbaar overleg te plegen op een Benelux 

Ministersconferentie ter vaststelling van die voorwaarden en rege

lingen, die essentieel moeten worden geacht voor een harmonisch 

functioneren van de Economische Unie. 

Eén der wezenskenmerksn ener werkelijke economische unie 

is de volledige verkeersvrijheid van personen, goederen, diensten 

en kapitaal binnen deze gemeenschap. Het instellen c.q, overeenkomen 

ener dergelijke verkeersvrijheid is evenwel onvoldoende om het be

staan ener economische unie als zodanig te waarborgen. Immers, in

dien als gevolg van verschillend gericht, althans niet op een ge

meenschappelijk doel ingesteld intern beleid der deelnemende landen 

een divergerende economische, financiële of sociale politiek zou 

ontstaan of blijven voortbestaan van dien aard, dat aan de voorwaar

den voor een gezonde onderlinge concurrentie afbreuk zou worden ge

daan, zullen de daaruit voortvloeiende nationale spanningen steeds 

een oplossing zoeken door middel van aantasting der verkeersvrijheid 

Een duurzaam bestaan ener economische unie impliceert derhalve als 

eerste voorwaarde, dat de coördinatie van het economische, finan

ciële en sociale beleid der partners voldoende gewaarborgd is, zo

dat beperkingen der onderlinge verkeersvrijheid overbodig worden en 
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ffaar binnen een economische unie uiteraard alle eventuele 

economische spanningen een directe uitwerking hebben op het gehele 

Unie-gebied, zal naast een doelbewuste en doelmatige coördinatie 

van het interne beleid, welke bepaalde divergenties niet behoeft 

uit te sluiten, een straf gemeenschappelijk beleid op het gebied der 

buitenlandse economische en monetaire politiek een fundamentele voor

waarde moeten zijn. Harer Majesteits Regering acht het dan ook on

mogelijk, dat landen, die een economische unie willen vormen, een 

afzonderlijke buitenlandse economische politiek zouden willen blij

ven voeren. Afwijkingen in de buitenlandse economische en monetaire 

politiek leiden tot een onmiddellijk scheeftrekken van de economische 

en financiële betrekkingen tussen de Uniepartners. 

Een dergelijke ontwikkeling kan alleen worden voorkomen door 

het bereiken van overeenstemming ten aanzien van het voeren van een 

gemeenschappelijke handelspolitiek en het daarmede samenhangende 

deviezenbeleid, uiteraard zowel ten opzichte van de dollarlanden, de 

E.P.U.-landen als ten opzichte van de niet tot deze beide categorieën 

behorende landen. 

De Nederlandse Regering is van mening, dat uit deze gemeen

schappelijke handels- en deviezenpolitiek zowel de instelling van 

een gemeenschappelijk Benelux quotum ten aanzien van de E.P.U.-

landen voortvloeit als de verplichting de in het verkeer met derde 

landen verkregen valuta voor verrekening der onderlinge verhouding 

tussen de partners te aanvaarden. 

De voorbereiding en uitvoering van dit op het buitenland ge

richte beleid, vereist naar de mening van Harer Majesteits Regering 

een ambtelijk gemeenschappelijk orgaan, mede als manifestatie van 

de economische éénwording. 

Ten aanzien van het kapitaalverkeer buiten de Unie, zal in 

nauw overleg de te volgen politiek moeten worden bepaald. 

Aan deze inzichten en de hieruit getrokken conclusies heeft 

Harer Majesteits Regering het ontwerp-verdrag, dat haar door de be

treffende commissie is voorgelegd, getoetst. Zij is dan ook van 

mening, dat dit verdrags-ontwerp wijziging en aanvulling zou behoeven, 
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om een instrument te vormen voor de verwezenlijking van een duur

zame economische unie. 

Uiteraard dient naast overeenstemming over bovengeschetste ma

teriële criteria evenzeer overeenstemming te bestaan, over de orga

nen, welker samenstelling mede van overwegend belang zal zijn voor 

de verwezenlijking der gestelde criteria. Hierbij zal voorop moeten 

staan, dat de drie Regeringen en hun nationale organen verplicht zul

len moeten zijn en blijven, hun beleidsvoering vooral te richten op 

het economische gemeenschapsbelang als synthese van de nationale be

langen. 

Intussen kan gedurende de periode, nodig om tot een werkelijke eco

nomische unie te geraken, de organisatie van de daartoe benodigde 

beleidsvoering minder formeel van aard en structuur zijn dan in een 

meer definitief stadium. Met het oog hierop komt het Harer Majesteits 

Regering voor, dat voorshands zou kunnen worden volstaan een comité 

van Ministers te constitueren. In een dergelijk comité van Ministers 

zal de afweging van de landsbelangen tegenover de gemeenschapsbelangen 

plaatsvinden. Ten aanzien van de handelspolitiek en het daarmede 

samenhangende deviezenbeleid dient dit comité van Ministers bij 

uitsluiting bevoegd te zijn. Het in het comité van Ministers una

niem overeen te komen beleid dient bindend te zijn voor de drie lan

den en hun Regeringen. Deze opzet vereist naar de mening van Harer 

Majesteits Regering ter voorbereiding en uitvoering een algemeen 

coördinerend ambtelijk gemeenschappelijk orgaan. 

Nadat een uitwisseling van de Nederlandse en Belgische (Luxem

burgse) opvattingen over de noodzakelijke voorwaarden voor het aan-
* 

gaan van een economische unie zal hebben plaatsgevonden, stelt de 

Nederlandse Regering zich voor de Belgische en Luxemburgse Reg er in gen 

tot een Benelux-Ministereonferéntie uit to nodigen, waarop overeen-

stemning zou kunnen worden bereikt omtrent een program, waarvan de 

uitvoering tot de definitieve verwezenlijking der Economische Unie 

zal leiden. 

6 Februari 1952. 


