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Hierbij heb ik de eer U.E. aan te bieden een 

nota ter voorbereiding van het standpunt dat de Regering 

zou kunnen innemen ten aanzien van het door de Commissie 

Jjuüls-van Poelje ingediende ontwerp-verdrag voor de 

Economische Unie met België en Luxemburg. Ik heb met de 

Nederlandse Delegatie in de Raad van Presidenten over 

de inhoud van deze nota overleg gepleegd, die zich in 

grote lijnen met het door mij gegeven advies kan ver

enigen. 
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NOTA INZAKT, DE ECONOMISCHE UNIE IffT BELG-IE EN LUXEMBURG-. 

De Commissie Mu.ti.ls--van Poelje is sinds enige tijd gereed 

gekomen met het ontwerp-verdrag voor de Economische Unie, dat 

aan de Ministers van Buitenlandse Zaken is aangeboden en te-

zelf der tijd voor advies is gezonden aan de Raad van Presiden

ten. Van Belgische en Luxemburgse zijde is in deze Raad meer

dere malen te kennen gegeven dat de Belgische en Luxemburgse 

Regeringen bereid zijn dit ontwerp-verdrag te tekenen. 

In toenemende mate wordt thans ook door de publieke opinie 

in de drie landen aandrang uitgeoefend om een verdrag voor de 

Economische Unie te sluiten en nog niet lang geleden is ook in 

de Tweede Kamer van de Staten-G-eneraal door het Kamerlid Neder-

horet aan de Regering gevraagd welk standpunt de Regering tegen

over dit ontwerp-verdrag denkt in te nemen. Gezien de snelle 

ontwikkeling welke het "uropese integratieproces thans door

maakt, lijkt het bovendien ook om politieke redenen ten zeerste 

gewenst op het gebied der Benelux-samenwerking thans een 

beslissende stap te ondernemen» De ondertekening van een 

Benelux-verdrag zal immers ongetwijfeld de positie der Benelux-

landen in de organen van Europese en Atlantische samenwerking 

aanzienlijk kunnen versterken, zowel wat betreft de beveiliging 

van hun eigen essentiële belangen, als ten aanzien van de in

vloed, die zij gezamenlijk in bet geheel dezer samenwerking 

kunnen uitoefenen. 

De Nederlandse Delegatie in de Raad van Presidenten 

meent daarom, dat thans het ogenblik is gekomen om advies aan 

de Regering uit te brengen inzake de houding, die naar haar 

mening door de Regering tegenover dit ontwerp-verdrag moet 

worden aangenomen. Daarbij zou in de eerste plaats moeten 

worden nagegaan, of en zo ja, welke bezwaren van Nederlandse 

zijde bestaan tegen de ondertekening van een verdrag, dat van 

Belgisch-Luxemburgse zijde wel aanvaardbaar wordt geacht, en 

in de tweede plaats aan welke voorwaarden moet zijn voldaan 

om aan Nederlandse zijde het verdrag met eventuele wijzigingen 

te kunnen ondertekenen 

http://Mu.ti.ls


Voor de beoordeling van het ontwerp-verdrag is h#t in dit 

ve.j?band van belang zich te realiseren, dat de Regeringen, die 

een economische unie willen aangaan, niet alleen de vrijheid 

van het onderlinge personen-r, goederen- en kapitaalverkeer moe

ten waarborgen, maar tevens hun economische, financiële en 

sociale politiek moeten coördineren en tegenover derde landen 

in linieverband verenigd, als één economische, financiële en 

sociale eenheid moeten optreden. De vraag is nu of Nederland, 

België en Luxemburg zich na ondertekening van een dergelijk 

verdrag niet alleen formeel maar metterdaad in een economische , 

unie zullen bevinden. 

Wat betreft het onderlinge verkeer tussen de partnerlanden 

zijn in artikel 3 van het verdrag inderdaad bepalingen opgeno

men, die de Regeringen verplichten de belemmeringen in het 

onderlinge verkeer op te heffen. De Economische Unie kan echter 

niet duurzaam bestaan, wanneer niet tezelfdertijd een regeling 

wordt getroffen voor de vereffening van het uit dit vrije han

dels- en dienstenverkeer voor Nederland tegenover België re

sulterende bilaterale deficit. Aangezien deze vereffening top 

den duur niet door middel van een steeds verder gaande crediet-

verlening van België aan Nederland mogelijk is, noch door 

overmaking van goud of dollars uit de Nederlandse deviezen

reserve, moet Nederland in staat zijn betaling aan te bieden j 

op grond van een actieve betalingsbalanspositie tegenover de 

andere landen. Dit betekent enerzijds, dat Nederland zijn 

overall-betalingsbalans in evenwicht moet houden, anderzijds 

dat België betaling in de valuta, die Nederland in het verkeer 

met andere landen verdient, direct of indirect zal moeten aan

vaarden. De E.B.U. heeft thans binnen zekere grenzen aan Neder

land en België de mogelijkheid gegeven dit bilaterale deficit 

te verrekenen, maar bij het uiteenvallen van de E.B.U, rijst 

het probleem van de onderlinge verrekening weer in volle om

vang, waarbij België zich steeds op het standpunt zal stellen, 

dat het slechte valuta in betaling kan nemen, die het gebruiken 

kan, terwijl Nederland daartegenover steeds zal moeten betogen, 
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dat het alleen kan betalen met de surplussen, die het in het 

verkeer met derde landen verdient. Om deze redenen kan Neder

land niet bij voorbaat tegenover België de verplichting aangaan 

zijn invoer uit België voor een 'betrekkelijk lange periode 

te liberaliseren, zonder dat eveneens bij voorbaat voor dezelf

de periode duidelijk vastgelegd is, op welke wijze Nederland 

aan zijn hieruit voortvloeiende .betalingsverplichtingen zal 

kunnen voldoen. Het verdient daarom de voorkeur om een verdrag 

te sluiten voor onbeperkte duur, met dien verstande, dat indien 

aan de bestaande convertibiliteit van de valuta's van de E.B*U. 

landen de grondslag ontvalt-, "beidcpartnerlanden, indien zij er 

niet in slagen de convertibiliteit van de franc en de gulden 

op een nieuwe basis te regelen," het recht moeten hebben het 

Unieverdrag geheel of althans gedeeltelijk op te zéggen wegens 

de onmogelijkheid hun verdragsverplichtingen onder deze om

standigheden na. te komen. Hierbij dient in aanmerking te worden 

genomen, dat de economieën der landen door het bestaan van de 

Unie na enige tijd reeds zo innig met elkaar zullen zijn ver

bonden, dat hierdoor sterke economische en politieke belangen 

het vinden van een nieuwe basis zullen vergemakkelijken. 

De opheffing van de belemmeringen van het goederen- en 

dienstenverkeer tussen de Beneluxlanden heeft tengevolge een 

vrije doorstroming van de invoeren van elk der partnerlanden 

naar de overige waardoor een eigen handelspolitiek en monetair 

beleid, gericht op de specifieke nationale belangen, practisch 

onuitvoerbaar wordt, omdat de geimporteerde goederen in het 

gebied vrij circuleren en in de behoeften voorzien, waar die 

ook Mnnen de grenzen van de Unie ontstaan. Een ruimere of 

meer beperkte voorziening met geimporteerde goederen kan dan 

ook niet meer gericht zijn op de nationale behoeften, maar al

leen op de gemeenschappelijke behoeften. Het vrije verkeer tus

sen de partnerlanden moet tot vrije concurrentie binnen de 

Economische Unie leiden met vrije aankoopmogelijkhe id van de 

binnen het Unicgebied aanwezige grondstoffen en halffabrikaten 

voor alle producenten tegen dezelfde voorwaarden. Het zal 

daarom beslist noodz?.kelijk zijn, dat tegenover het buitenland 
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een geünifieeerde monetaire en handelspolitiek wordt gevoerd. 

Nu is het beginsel van een dergelijke monetaire en handelspoli

tiek wel in artikel 8 van het Verdrag opgenomen, maar verder 

wordt het aan het Comité" van Ministers overgelaten om de uit

voering hiervan nader te regelen. Dit nu lijkt de delegatie in 

beginsel onaanvaardbaar. Sinds de conferentie van 1949 in Den 

Haag hebben de Regeringen herhaaldelijk het verlangen te kennen 

gegeven om tot een gemeenschappelijke handels- en monetaire 

politiek te geraken. Alhoewel op handelspolitiek gebied zeker 

enige vorderingen zijn gemaakt, zijn de resultaten, in het 

bijzonder op monetair terrein, tot nu toe teleurstellend ge

weest. Het is daarom zeer de vraag, of de Regeringen na onder- %) 

tekening van het Verdrag voor de Economische Unie, nu plotse

ling bereid zullen zijn de handels- en monetaire politiek te 

unificeren. Do ervaring heeft ons geleerd, dat met name onze 

Belgische vrienden er weinig voor voelen op dit gebied werkelijk 

tot een gemeenschappelijk beleid te komen. 

Tenslotte geeft het verdrag, dat ook voorziet in een over

gangsperiode, niet in concreto aan hoe men uit een dergelijke 

overgangsperiode in de definitieve periode van de Economische 

Unie komt. Heü grote gevaar bestaat, da.t men met het tekenen 

van een dergelijk verdrag de kans loopt, dat in wezen niets 

gebeurt, de Economische Unie een leeg omhulsel zou blijken te 

zijn, waarbij Nederland zich dan steeds in de onaangename posi

tie zou bevinden van de debiteur, die in beginsel de verplich

ting op zich heeft genomen de invoer uit België vrij te laten. 

Onze Belgische vrienden hebben in de verschillende bespre

kingen enerzijds wel enig begrip getoond voor onze bezwaren, 

doch anderzijds steeds weer betoogd, dat men empirisch te werk 

moest gaan en dat juist het ontwerp-verdrag met zijn algemene 

clausules, dat aan de Regeringen slechts min of meer zware 

verplichtingen oplegt, bij uitstek geschikt moet worden geacht 

om do Economische Unie zich geleidelijk te laten ontwikkelen. 

In beginsel moet van Nederlandse zijde worden erkend, dat het 

niet wel mogelijk is in een verdragstekst in concreto de oplos

sing voor alle problemen en moeilijkheden, die zich in de loop 

- 5 -
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der tijden in Unie verband kunnen voordoen, aan te geven» Een 

andere vraag is echter, of hot niet beter is, alvorens tot 

ondertekening' van het verdrag over te gaan, eerst die bepaalde 

•problemen, die essentieel zijn voor de totstandkoming der Unie 

op te lossen. Ook in dit geval bewandelt men de empirische weg. 

Men heeft dan het grote voordeel- dat vóór ondertekening van 

het Verdrag vaststaat, dat de empirische methode tot concrete 

resultaten heeft geleid en tevens de voorwaarden heeft ge

schapen om do Unie feitelijk in werking te laten treden. 

De oplossing van de problemen in gemeenschappelijk verband 

zal offers vergen van beide partijen. Het is niet aan twijfel 

onderhevig dat deze offers van Belgische zijde in het bijzonder 

alleen dan zullen worden gebracht, indien vaststaat dat dit 

de enige weg is om het Unieverdrag te sluiten. Het gaat België* 

er per slot van rekening voornamelijk om zijn export naar Neder

land op lange termijn zeker te stellen. Is het verdrag getekend 

vóórdat de werkelijke vraagstukken zijn opgelost, dan zal er 

van Belgische zijde geen prikkel meer bestaan om die problemen 

nu verder te behandelen en de Unie werkelijk tot stand te 

brengen. Bovendien zal men zich dan op het standpunt stellen: 

"Benelux is er nu en nu ook het kanaal! ", Van gelijk oversteken 

waarover in G-oes gesproken is, ±s dan geen sprake meer. 

Welke zijn thans de voorwaarden die moeten worden vervuld 

om de Economische Unie werkelijk tot stand te brengen en deze 

op een zo duurzaam mogelijke basis te waarborgen? 

In de eerste plaats is het ongetwijfeld noodzakelijk de 

vrije inwisselbaarheid van gulden en franc, zonder welke het 

onderlinge verkeer niet duurzaam kan worden vrijgegeven, te 

waarborgen. Te dien einde zullen zowel Nederland als de BLEU 

ervoor zorg moeten dragen hun overall-betalingsbalans in even

wicht te houden, zonder toepassing van restrictieve maatregelen 

in hot onderlinge verkeer, die immers in een Unie niet meer 

denkbaar zijn. Voorts zal een Verrekeningsstelsel moeten be

staan, dat het mogelijk maakt het saldo van de bilaterale 

"betalingsbalans te vereffenen. Onder de tegenwoordige omstan

digheden geeft de E.B.ü. hiervoor de mogelijkheid, zij het 

- 6 -



ook -beperkt tot transacties op de lopende rekening. De in 

beginsel mogelijke verrekening van kapitaaltransacties is aan 

toestemming der parbijen gebonden en deze kan voor kapitaal

export alleen in incidentele gevallen worden gegeven. Eerst 

bij invoering van een verrekeningsstelscl, dat alle transaoties 

op kapitaalrekening omvat, zonder dat daarvoor enige voorwaarde 

is gesteld, kunnen alle restricties ten aanzien van het kapi

taalverkeer binnen de Unie worden opgeheven. Voorlopig moeten 

dergelijke restricties worden gehandhaafd om aan de voorwaarden 

van inwisselbaarheid van guldens in Belgische francs te kunnen 

voldoen, 

In de tweede plaats zal het, mede om de vrijheid in het 

onderlinge verkeer te kunnen handhaven, noodzakelijk zijn dat 

Nederland en België in Unieverband als' financiële en economische 

eenheid optreden tegenover derde landen, hetgeen unificatie van 

de handels- en monetaire politiek met zich medebrengt. Daarom 

zal zowel tegenover de dollarlanden als in de E.B.U. een ge

meenschappelijk beleid moeten worden gevoerd, terwijl tegenover 

de rest van de wereld de handelsovereenkomsten gemeenschappelijk 

zullen moeten worden voorbereid en afgesloten en in de monetaire 

accoorden gemeenschappelijke credietplafonds en credietvoor-

waarden dienen te worden opgenomen. 

Indien het mogelijk zou zijn de bovenstaande voorwaarden 

te vervullen en de problemen die hieraan inhaeront zijn in het 

kader van een "programme d'action" op te lossen, zou naar 

dezerzijdse mening de Economische Unie tot stand kunnen komen. 

Om de spanningen op te heffen, die anders op den duur onver

mijdelijk het bestaan van do Unie in gevaar zullen brengen, 

moeten de Regeringen voorts hun economische, financiële en 

sociale politiek coördineren. 

De draagwijdte van deze coördinatie moet niet worden 

overschat» Zij betekent geenszins een unificatie van het eco

nomisch, financieel en sociaal beleid der Uniclanden. Een al 

te grote divergentie in de binnenlandc beleidsvoering zal 

echter steeds spanningen binnen de Unie opwekken, die haar bo

etes» ;||4J*e.igen. Der gelijke spanningen moeten on kunnen worden 



vermeden doordat de Regeringen bij het nemen van maatregelen 

op het gebied van economisch, financieel en sociaal beleid van 

tevoren overleg met elkaar plegen en afzien van het nemen van 

maatregelen, die het vrije verkeer binnen de Unie in gevaar 

kunnen brengen. 

Ook bij het uitvoeren van hefprogramme d'aotion" zullen 

bepaalde aanpassingen op het gebied van de binnenlandse politiek 

nodig zijn, alhoewel deze in de tegenwoordige economische 

situatie en als gevolg van de reeds bestaande vrijheid in het 

goederenverkeer niet al te ingrijpend zullen zijn. 

In de toekomst zou zich daarentegen een conjuncturele of 

structurele ontwikkeling kunnen voordoen, die in de Unielanden 

niet op gelijke wijze verloopt en waardoor economische of socia

le spanningen die in het ene partnerland zouden kunnen ontstaan 

niet in het andere optreden. In een dergelijke situatie zal hot 

beleid van beide landen er op gericht moeten worden deze span

ningen op te heffcru 

Het lot van de Unie is in zo sterke mate afhankelijk van 

een goede afstemming van het binnenlandse beleid der landen op 

elkaar en tegelijk op een gemeenschappelijke handels- en mone

taire politiek naar buiten, dat de organen van da Unie hieraan 

bijzondere aandacht moeten besteden. Mettertijd zou hierdoor 

niet alleen het ontstaan van spanningen worden voorkomen, maar 

ook een convergente beleidsvoering op economisch, financieel 

on sociaal gebied ontstaan die de landen hechter aan elkaar 

bindt. 

Het richten van de beleidsvoering op het Uniebelang in 

plaats van op het specifiek nationaal belang is de onvermijde

lijke consequentie van een Economische Unie. Dermate van weder

zijdse toenadering, die zonder deze beleidsaanpassing te berei

ken was, is bereikt. Indien men niet een volgende stap vooruit 

wil doen, moet men geen Unieverdrag tekenen. Waarschijnlijk 

zal dan niet eens het reedé bereikte behouden' blijven, aangezien 

jjfe@t-bestaande organisatie met haar beperkte bevoegdheden de 

spanningen van een crisisperiode niet zou overleven. 
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Indien de Belgische Regering niet alleen formeel een veT^ 

drag wil tekenen, maar werkelijk bereid is met Nederland een 

Economische Unie aan te gaan, dan zal zij allereerst met de 

Nederlandse Regering moeten erkennen, dat de hierbovengenoemde 

voorwaarden onmisbaar zijn voor het sluiten van de Economische 

Unie. 

Is de Belgische Regering hiertoe bereid dan zou daarna doox 

rtü drie Regeringen een "programme d'action" kunnen worden op

gesteld, .dat gericht is op de verwezenlijking dezer voorwaarden 

binnen een daartoe vastgestelde termijn van b.v. één of twee 

jaar» Be Regeringen zouden zich moeten verplichten na realisa

tie van dit programma het Unieverdrag te ondertekenen» 

In dit "programme d'action" moeten volgens de opvatting 

van de delegatie de volgende punten worden opgenomen, die in 

bijlage I nader worden toegelicht; 

1, Maatregelen die in gemeenschappelijk overleg moeten worden 

genomen om de betalingsbalans van Nederland in evenwicht 

"•:e brengen; 

a. Bevordering van de export van Belgisch kapitaal naar 

Nederland door het verlenen van bijzondere faoiliteiten 

door beide Regeringen. 

b. Be oprichting van een gemeenschappelijke investerings

bank met het doel industriële in-vest e ringen in Nederlancjf\ 

door aantrekking van buitenlands kapitaal te bevorderen. 

2. Het instellen van een gemeenschaonelijk handelspolitiek- en 

monetair beleid tegenover derde landen. 

A. tegenover de dollar—area; 

a. door het opstellen van een prognose van dollarinkomste 

en dollaruitgaven voor het fiscale jaar 1952/53, 

zowel op de lopende als op de kapitaalrekening voor 

beide landen; 

b. het opstellen van een gemeenschappelijk dollarinvoer

programma voor het fiscale jaar 1952/53 in dien zin, 

dat overeenst emming wordt bereikt over de Belgische en 

- 9 -
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Nederlandse dollarinvoeren; 

Cé het instellen van een controle-orgaan, dat er op toe

ziet dat de programma's niet in ernstige mate op onder

delen worden overschreden. 

B. tegenover E«P»U.-landen; 

a. door het vaststellen van een gemeenschappelijk libcra-

lisaticperccntage, gefraseerd op de buitenlandse handel 

van de Unie Landen in het jaar 1948, welk jaar in Annex 

A van de liberalisatie-code van de O.E.E.S. is voorge

schreven; 

b. door het vaststellen van een gemeenschappelijke lijst 

van geliberaliseerde goederen om het onder a. bedoelde 

percenta,ge te bereiken; 

c. door het gemeenschappelijk voorbereiden en sluiten van 

Benelux-handelsaccoorden met de overige E.P.U.-landen; 

d* door het instellen van cen gemeenschappelijk Benelux-

quotum en door het oprichten van een gemeenschappelijk 

verrekeningsfonds., zoals in bijgaande nota nader toe

gelicht. 

C« tegenover de non-E.P.U., non-dollarlanden; 

Aangezien het streven naar bilateraal evenwicht de verhou

dingen met deze landen beheerst, zullen met deze landen 

parallelle accoorden worden gesloten en het gemeenschappe

lijk beleid worden bereikts 

a. door afstemming van de aceoordcontingentenj 

b. door het gemeenschappelijk vaststellen van credietpla-

fonds en credie tvoorwaarden; 

c. door nauw overleg te plegen t.a.v. belangrijke trans

acties, die als aanvulling van de accoorden moeten 

worden beschouwd. 

Het vaststellen van de beginselen voor een gemeenschappelijk 

allocatiestelsel van schaarse economisch belangrijke goederen. 

Het vaststellen van de bepalingen t.o.v. het kapitaalverkeer 

binnen de Unie voor het geval dat het stelsel voor de conver

tibiliteit van francs in guldens niet alle transacties omvat 

- 10 -
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z ouder da o dg 
ervoor enjgfi voorwaarde is gesteld, 

Daarnaast dient bijzondere aandacht te worden besteed aan 

de vraag welke organen met de uitvoering van ddfc programma moe

ten worden belast. Het valt niet te ontkennen dat de realisatie 

van een dergelijk programma alleen kans van slagen heeft, in

dien men aan de organen, die met de uitvoering worden belast 

grote bevoegdheden toekent. Deze bevoegdheden moeten met naae 

ZOVÖ.T gaan dat de besluiten, die ter verwezenlijking van dit 

programma moeten v/orden genomen, bindend zijn voor de landen. 

Teneinde dit te bereiken is het noodzakelijk dat deze laatst

genoemde bevoegdheden bij verdrag worden verleend aan het met £ 

de doorvoering vaji het programma te belasten orgaan (Comité* 

van Ministers). Een dergelijk institutioneel verdrag zou, als ~ 

gezegd, vergezeld dienen te gaan van een Acte waarin het pro

gramma wordt vastgelegd en waarin de Regeringen zioh verplich

ten na realisering daarvan een volledig Unie-verdrag te sluiten. 

Door dit laatste in een plechtige vorm vast to leggen ontneemt 

men de kracht aan het Belgische argument,• dat het Verdrag reeds 

van. te voren gesloten moet worden omdat men, zonder verdrags

basis, geen voldoende grondslag voor de verwezenlijking van 

het programma, met de offers van dien, zou hebben. 

Wat betreft de organen zou men grotendeels de constructie 

van het ontwerp-verdrag reeds aanstonds definitief kunnen over-W 

nemen, zij hot met enkele uitzonderingen resp. aanvullingen, 

hetgeen het voordeel heeft dat de organen, die, wanneer eenmaal 

de volledige Economische Unie wordt aangegaan, belast zullen 

zijn met het gemeenschappelijk beleid, reeds in de overgangs

periode de nodige ervaring verkrijgen, die hen in staat stellen 

later hun taa.k met vrucht te vervullen. 

De voornaamste punten die in deze constructie moeten 

worden geregeld zijn de volgende? 

1. De centrale leiding wordt toevertrouwd aait het Comité' van 

Ministers conform het ontwerp- Muuls-van Poelje, 

^^piider leiding'van dit Comité" zal de uitvoering van het 

'•'programme d'action" grotendeels moeten worden toevertrouwd 
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aan een vaste Commissie voor de Buitenlandse Economische 

Betrekkingen, waarin zowel de handelspolitieke als de mone

taire problemen in gecoördineerd verband worden behandeld. 

Voor zover in de overgangsperiode nog handelspolitieke 

vraagstukken tussen, de partners onderling bestaan, zal de 

behandeling hiervan eveneens aan deze Commissie worden toe

vertrouwd. Aangezien deze Taste Commissie uiteraard niet 

permanent kan vergaderen, is er behoefte aan een Uitvoerend 

Comité", dat het werk van de Commissie voorbereidt en tussen 

de vergaderingen van de Commissie in is belast met de dage

lijkse leiding van het beleid ter uitvoering van hot pro

gramma op monetair en handelspolitiek gebied. Teneinde een 

zo efficiënt mogelijke werkwijze te verzekeren on de een

heid te bewaren tussen de Commissie en het Executief Comité" 

en bovendien het Unioverband te accentueren, zullen zowel 

de Commissie als het Executief Comité" moeten worden gepre

sideerd door één, dcor de drie Regeringen aan te>stellen, 

voorzitter. Deze voorzitter zou aan de beraadslagingen van 

het Comité van Ministers met adviserende stem moeten deel

nemen, rechtstreeks instructies kunnen ontvangen van het 

Comitó van Ministers en rechtstreeks voorstellen'aan dit 

Comité kunnen doen. 

Het is van belang er op te wijzen, dat in de toekomst 

bij de inwerkingtreding der Unie door de Regeringen geen 

instructies op handelspolitiek en monetair gebied kunnen 

werden gegeven dan via het Comité van Ministers en de Voor

zitter van het Executief Comité. 

Wat "betreft de Administratieve Raad en de daarbij- behorende 

Vaste Commissies, kan met het ontwerp Muöls-van Poelje wor

den ingestemd, met dien verstande, dat zoals reeds sub 2 

gezegd, slechts één Vaste Commissie voor de Buitenlandse 

Economische Betrekkingen wordt ingesteld, waarin dus naast 

do handelspolitieke ook do monetaire en financiële problemen 

in de verhouding net derde landen worden behandeld. De 
-12-
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Voorzitter va* deze Vaste Commissie zal tevens optreden 

a l s vice-voorzitter van de Administratieve Raad. Voor de 

+ J ,~ a« •financiële vraagstukken zal een aparte interne monetaire @£& im<.noxuxt, viu b -f u«-

vaste Commissie moeten worden ingesteld, 

4. Het instituut van de "Reprdsentants Permanents» M J de 

organen van de Unie volgens artikel XIII 3 van het ontwerp 

Muüls-van Poelje kon "bij deze constructie vervallen. 

5. Er zal rekening mede moeten worden gehouden dat de verwe

zenlijking van het programma met zich mede "brengt, dat in 

het kader van een gemeenschappelijk optreden in de E.B.U. 

de instelling van een Benelux Monetair Ponds vereist is, , 

De leiding van dit Ponds zal moeten worden toevertrouwd aan 

een bestuur waarin zixting zullen hebben de vertegenwoor

digers der nationale banken. Ook hier zal evenals in het 

geval van de Raad Tin de Buitenlandse Economische Betrek

kingen de voorzitter moeten worden aangesteld door de drie 

Regeringen. Deze voorzitter zal eveneens met adviserende 

stem aan de beraadslagingen van het Minosters-Comité kunnen 

deelnemen. 

6. Van de aanvang af zal een vaste parlementaire contactcom

missie moeten worden ingesteld, waarmede het Comité van 

Ministers over de belangrijkste punten van dit programma 

overleg kan plegen» Hiertoe werd reeds een voorstel inge

diend in de Raad van Presidenten , gebaseerd op het ontwerp 

Kortenhorst, welk voorstel in bijlage II bij deze nota is 

gevoegd. 

7. In plaats van het Hof voor Geschillen uit het ontwerp 

Muüls-van Poelje zou voorshands een arbitragecommissie moe

ten worden aangewezen, terwijl van het hoofdstuk over de 

beslechting van geschillen slechts de arbitrageparagrafen 

en hot bijbehorend arbitragecompromis uit genoemd ontwerp 

zouden moeten worden ingevoerd, met name voer het land-

bouwprotocol, eventueel met in gemeenschappelijk overleg 

aan te brengen wijzigingen. 
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8. Overeenstemming dient te zi;jn verkregen over de definitieve 

inhoud van het Landbouwprotocol, zodat dit in de vorm van 

een annex bij het te sluiten institutioneel verdrag in wer

king kan treden. 

Mocht de Regering zich met inhoud en strekking van boven

staand advies kunnen verenigen, dan zou een dienovereenkomstig 

voorstel aan de Belgische en Luxemburgse Regeringen langs di

plomatieke weg kunnen worden overgebracht onder uitnodiging 

ter bespreking van een en ander in Januari een Ministerscon

ferentie te beleggen. 

DE VOORZITTER VAN DE NEDERLANDSE 

DELEaATIE IN DE RAAD VAN PRESIDENTEN 

27 December 1951 

S~11-1773-70-12-'51 



BIJLAGE I. 

TOELICHTING OP HET "PROGRAMME D'ACTION". 

1. Maatregelen die in gemeenschappelijk overleg moeten 

worden genomen om de betalingsbalans van Nederland 

in evenwicht te brengen. 

a» Bevordering van de export van Belgisch kapitaal 

naar Nederland door het verlenen van bijzondere 

- faciliteiten door beide Regeringen;-

b. De oprichting van een gemeenschappelijke investe

ringsbank met het doel industriële investeringen 

in Nederland door aantrekking van buitenlands 

kapitaal te bevorderen» 

Toelichting, 

De verplichting welke Nederland bereid is op zich te 

nemen, om door het evenwicht in zijn betalingsbalans de voor

waarde te scheppen voor een goed functionneren van de Econo

mische Unie, kan zonder restrictieve maatregelen op de in

voer alleen worden nagekomen door verhoging van zijn Natio

naal Product en opvoering van zijn uitvoer bij handhaving 

van het consumptiepeil. Deze verhoging van het nationale pro

duct kan alleen worden gevonden in de industriële sector door 

uitbreiding van de productiecapaciteit en/of verhoging van de 

arbeidsproductiviteit. Hiervoor zijn omvangrijke investeringen 

nodig die voor deze overgangsperiode van 3 jaar door de D,G. 

voor de Industrialisatie op f. 2,4 milliard worden geraamd. 

Nederland is niet in staat dit bedrag tenvolle uit eigen 

bronnen op te brengen zonder inflatoire financiering toe te 

passen, die het herstel van het evenwicht in de betalings

balans, zou bemoeilijken. Daarom kan het deze verplichting 

alleen op zich nemen, indien een kapitaalimport van ca. 

f. 200 min jaarlijks resp, f. 600 min, in totaal verzekerd is. 

De hierdoor te bereiken versterking van de betalings

balanspositie zal Nederland in staat stellen in de toekomst 

in zijn verdere investeringsbehoeften op het genoemde peil te 

voorzien alsmede zijn uit deze transacties resulterende ver

plichtingen t.a.v. rente- resp. winstbetaling en aflossing na 

te komen. 
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Gedurende de overgangstijd moet een bijzondere regeling 

worhSil getroffen t.a.v, het kapitaalverkeer binnen de Unie 

om enerzijds het investeren van Belgisch kapitaal in Neder

land aantrekkelijk te maken en anderzijds het in evenwicht 

brengen van de Nederlandse betalingsbalans niet te bemoei

lijken door kapitaalexport van Nederland naar België. 

2. Het instellen van een gemeenschappelijk handelspoli-

t ie k-r en monetair beleid tegenover derde landen, 

A, tegenover de dollararea. 

a. door het opstellen van een prognose van dollar

inkomsten en dollaruitgaven voor het fiscale 

jaar 1952/53» zowel op de lopende als op de ^ 

kapitaalrekening voor beide landen, 

b. het opstellen van een gemeenschappelijk dollar-

invoerprogramma voor heb fiscale jaar 1952/55 

in dien zin, dat overeenstemming wordt bereikt 

over de Belgische en Nederlandse dollarinvoe-

ren; 

c. het instellen van een controle-orgaan,dat er

op toeziet,dat de programma's niet in ernstige 

mate op onderdelen worden.overschreden. 

Toelichting, 

De dollar is voor de partijen van de Economische Unie 

structureel een schaarse valuta. Zolang geen Economische A 

Unie bestaat ktuanen Nederland en de B.L.B,U, een afzonder

lijk dollarbeleid voeren,dat in beide gebieden erop gericht 

is de voorziening met dollargoederen aan te passen aan de 

dollaropbrengsten. 

Binnen een Economische Unie zou dit niet meer mogelijk 

zijn, omdat het vrije interne goederenverkeer leveringen 

van dollargoederen uit het land met relatief minder restric

ties naar het partnerland zou veroorzaken b.v. bij de tegen

woordige bewapeningsconjunctuur van België naar Nederland. 

In beginsel wordt een gemeenschappelijke dollarpolitiek 

voorgesteld naar het Nederlandse voorbeeld. Volgens de hier 

te lande opgedane ervaring moet dit beleid empirisch worden 

gevoerd naar gelang van wisselende omstandigheden» Pit 
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geldt in nog sterkere mate voor een gemeenschappelijk 

beleidj dat op soepele manier de behoeftevoorziening in 

beide landen moet coördineren. Hierbij is in het bijzonders 

a. te vermijden dat ongelijke concurrentieverhoudingen ont

staan tussen de Belgische en Nederlandse producenten als 

gevolg" van een verschillende importpolitiek t.a.v. met 

dollars te betalen grondstoffen; 

b#overeenstemming te bereiken t.a.v. de dollargoederen,dia 

wegens hun niet-essentieel karakter of omdat zij in de 

E.B.U.-area - eventueel tegen hogere prijzen verkrijgbaar 

zijn - ter vermindering van de dollarschaarste in elk der 

landen worden geweerd. Gelijktijdig zou hierin een middel 

kunnen worden gevonden een ongewenste crediteurspositie 

tegenover de EHJ-landen te verzwakken. 

c.een gemeenschappelijke kapitaalgoederencómmissie zeggen

schap te geven over de mate waarin kapitaalgoederen uit 

Amerika moeten worden geïmporteerd, en een gemeenschappe

lijk beleid te voeren t.a.v. industriële uitbreidingen, 

die gebaseerd zijn op de verwerking van geïmporteerde on

derdelen uit de dollararea, 

d.de controle voorgesteld onder punt c. vereist, dat de 

partijen aan het gemeenschappelijk orgaan opening van 

zaken geven, teneinde de realisatie van het dollarprogram

ma in de details te kunnen nagaan. 

2. B, tegenover E.P.ïï.-landen. 

a. door het vaststellen van een 'gemeenschappelijk 

liberalisatiepercentage, gebaseerd op de bui

tenlandse hendel van' de Unie landen in de OE^S.-

code voorgeschreven basisjaar 194-8. 

b. door het vaststellen van een gemeenschappelijko 

lijst van geliberaliseerde goederen om het onder 

é.t bedoelde percentage te bereiken. 

c. door het gemeenschappelijk voorbereiden en 

sluiten van Benelux-handelsaccoorden met de 

overige E.P.U.-landen. 
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d. door het instellen van een gemeenschappelijk -

tfc-nelux-quotum en door het oprichten van een 

gemeenschappelijk verrekeningsfonds, zoals in 

bijgaande nota nader toegelicht. 

Toelichting. 

Een land, dat om economische of monetaire redenen het 

liberalisatiepercentage lager zou vallen houden dan dat, 

waartoe zijn partner heeft besloten en hierdoor een groter 

gedeelte van zijn invoer aan contingenten zou willen binden, 

süal het nagestreefde effect niet bereiken, doordat de invoer 

van de laatstgenoemde goederen dan op de indirecte weg via 

het partnerland plaats heeft. De beperking tegenover de 

0.E,E.S.-landen buiten de Unie zou dus onmiddellijk tot addi

tionele invoeren uit het Unie-gebied leiden, waardoor de be

perking haar nuttig effect op de ̂ betalingsbalans verliest. 

Dezelfde redenering geldt uiteraard ten aanzien van af

zonderlijke goederenlijsten, waardoor in Nederland andere 

goederen dan in België zouden worden geliberaliseerd» Ook 

hier zou door het bestaan van de Economische Unie het nage

streefde doel niet kunnen worden bereikt. Vrijheid van het 

onderlinge goederen- en dienstenverkeer leidt ertoe, dat elk 

goed, dat in één van de landen geliberaliseerd is, de facto 

voor alle Un-ielanden is geliberaliseerd. 

De Economische Unie met een vrij goederen- en diensten

verkeer binnen het Uniegebicd met een gemeenschappelijk libe

ralisatiepercentage en met een gemeenschappelijle liberalisa

tie-lijst tegenover de overige E.P.U.-landen maakt het nood

zakelijk, ook het monetaire beleid binnen de E»P.U, en tegen

over de overige E,P«U.-landen te eoó'rdineren. De posities 

welke tegenover deze landen ontstaan, zijn als gevolg van de 

gemeenschappelijke handelspolitiek enerzijds en het vrije 

verkeer anderzijds niet meer onafhankelijk van elkaar, omdat 

de positie van elk land mede wordt beïnvloed door de door

leveringen naar het partnerland. 
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Het vrije verkeer binnden de Unie beïnvloedt dus op deze 

wijze rechtstreeks de positie die elk van de twee landen te

genover de E.P.U, inneemt. Hot'mechanisme van de afrekening 

in E.P.U,-verband is daarentegen op de verantwoordelijkheid 

van elk land voor zijn positie gebaseerd, waarbij verwacht? 

wordt, dat de landen hun binnenlands beleid zo voeren, dat zij 

niet In extreme posities geraken, ofwel de risico's aanvaar

den, die hieraan verbonden zijn. De tegenstrijdigheid tussen 

de bestaande EfP.U,-regeling en een Economische Unie, waarin 

de partners onafhankelijk van elkaar een positie tegenover de 

E.P.U, zouden innemen, wordt het meest spectaaulair, indien 

een der beide landen in een extreme debiteurspositie komt te 

verkeren. De E.P.U. staat dan het recht toe tijdelijk restric

ties toe te passen, maar een Unieland zou dit recht niet meer 

kunnen gebruiken zonder de Unie te verbreken. 

Aangezien de Unielanden hun bilaterale betalingen voor 

onafzienbare tijd alleen binnen een multilaterale E.P.U.-

clearing kunnen vereffenen en hierin voorlopig het enige 

middel moeten zien om tot de voor de Unie onmisbare omwissel-

baarheid van hun valuta's te komen, is het dientengevolge voor 

hen van essentieel gemeenschappelijk belang ervoor te zorgen 

dat geen van beide in een extreme debiteurs- of crediteurs

positie komt te verkeren. Het een zowel als het ander zou 

het bestaan van de Unie onmiddellijk in gevaar brengen, zo-

v/el indien de debiteur van zijn recht restricties toe te 

passen gebruik zou maken, ofwel indien de crediteur zijn uit

treding aankondigt. 

De Unie kan zodoende alleen functionneren bij het voeren 

van een gemeenschappelijk monetair beleid binnen de E.P.U, 

Zij bereikt hierbij de grootste beweeglijkheid door het in

stellen van een gemeenschappelijk quotum en een gemeenschappe

lijk verrekeningsfonds voor de onderlinge verrekening. Het 

gemeenschappelijke quotum is hierbij het technische middel 

om de gemeenschappelijke operatiebasis te verbreden rnaar 

natuurlijk geen geneesmiddel tegen het ontstaan van een 



- 6 -

ongewenste gemeenschappelijke pos i t i e in de E.P.Ü, Het fon<ïg 
moet hiervoor waken en desnoods adviezen aan de Unie-organen 
geven om door gemeenschappelijke maatregelen" het gevaar van 
het ontstaan van extreme pos i t i e s t e keren . Bl i jven deze of 
de Regeringen h i e rb i j in gebreke, dan kan de E.P,U. de 
c lear ingsfunct ie binnen de Unie n i e t meer vervul len waardoor 
hot in de opzeggingsclausule voorziene geval zich voordoet . 

De vol ledige bevri jding van hot verkeer binnen de Unie 
en de.gemeenschappelijke l i b e r a l i s a t i e p o l i t i e k binnen de 
O.E.E.S, veroorzaakt onvermijdeli jk bepaalde repercuss ies 
voor de overige O.E.E.S.-landen. Het i s n i e t denkbeeldig dat 
deze a l leen dan bereid zouden z i jn de Economische Unie en de 
p re fe ren t i e s , welke de Unielanden elkander onderling ver lenen, 
te erkennen, indien de Unielanden binnen h e t kader van de 
E.P.U. gemeenschappelijk optreden, d»w,z. op grond van een 
gemeenschappelijk quotum afrekenen. De vertegenwoordigers van 
enkele E,P.ü.- landen hebben reeds l a t en weten dat z i j de i n 
s t e l l i n g van een gemeenschappelijk quotum voor de Benelux a l s 
complement van de hande lspo l i t i eke f a c i l i t e i t e n welke de 
landen elkander ver lenen, nodig achten, 

2, C0 tegenover de non-E.P.U.., non-dollar landen. 
Aangezien h e t s t reven naar b i l a t e r a a l evenwicht 
de verhoudingen met deze landen beheers t , zul len 
met deze landen p a r a l l e l l e accoorden worden ge
s lo t en en he t gemeenschappelijk be le id worden 
bere ik t? 
a. door afstemming van de accoordcontingentenj 
b . door het gemeenschappelijk v a s t s t e l l e n van 

credie tplafonds en credietvoorwaardon| 
c . door nauw overleg te plegen t , a , v . belangr i jke 

t r a n s a c t i e s , die a l s aanvull ing van de accoor
den moeten worden beschouwd9 

Toel icht ing. 
De mogelijkheid t o t v r i j e c i r c u l a t i e van goederen tussen 

de partnerlanden v e r e i s t , da t p a r a l l e l l e handelsaccorden met 
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non-E.P»U. non-dollarla-nden worden gesloten, die-elkaar aan

vullen voor wat betreft de soort en de hoeveelheid dor goede

ren. Dit vereist een gemeenschappelijke voorbereiding benevens 

een gecoördineerde onderhandeling met het derde land. 

In de tweede plaats zal het ene partnerland verhoudings

gewijze geen hoger crediet en geen betere credietvoorwaarden 

in de "swing" van zijn accoord mogen toestaan dan het andere 

partnerland, aangezien anders het derde land zijn goederen

stroom zou kunnen richten op het land met de grootste en 

voordeligste credietmogelijkheden. 

In de derde plaats zullen bijzondere (vooral grote) 

transacties, die b.v, door hun realisatie op bepaalde tijd

stippen van de verdragsperiode verstorend kunnen werken op 

het evenwicht van het betalingsverkeer, in nauw overleg tussen 

de partnerlanden moeten tot stand komen en worden uitgevoerd, 

3. Het vaststellen van de beginselen voor een gemeen

schappelijk al loca"t ie stelsel van schaarse economisch 

belangrijke goederen. 

Toelichting. 

H t aangaan van deze verplichtingen is het logische 

gevolg van de coördinatie van de restrictieve politiek ener

zijds en van de grondgedachte van de Economische Unie ander-

zijdst Ie schaarste aan bepaalde goederen is een verschijnsel, 

dat zich bij deze constructie alleen in het hele gebied zal 

voordoen. Het scheppen van gelijke voorzieningsvoorwaarden 

voor de producenten van het Uniegebied eist dan ook een voor 

het hele gebied geldend allocatiestelsel. 

4. Het vaststellen van de bepalingen t.o.v. het kapitaal

verkeer binnen de Unie voor het geval dat het stelsel 

voor de convertibiliteit van francs in guldens niet 

alle transacties omvat, zonder dat daarvoor enige 

voorwaarde is gesteld. 

Voor het vaststellen van Coze bepalingen gelden de 

volgende richtlijnen: 
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a. Restricties in hét kapitaalverkeer tussen beide 
landen zullen alleen toegelaten zijn voor zover ver
schillen in de restrictieve maatregelen op het kapi
taalverkeer, welke beide landen tegenover derde landen 
toepassen, deze noodzakelijk maken. 

b, De partnerlanden verplichten zich restricties op het 
kapitaalverkeer met derde landen toe te passen om 
verstoringen in het overall evenwicht in hun beta
lingsbalansen te vermijden en hun bezit aan schaarse 
valuta in stand te houden. 

Toelichting, 
Het behoud van het evenwicht in de betalingsbalansen 

der landen van de Unie vormt zoals in de nota nader uiteenge
zet een onmisbare voorwaarde voor het aangaan van een Econo
mische Unie, Zoals verder in de nota toegelicht, kan de Unie 
alleen goed functionneren, indien een verrekeningsstelsel be
staat, dat de franc en de gulden in het onderling verkeer om-
wisselbaar maakt. De verrekening binnen de E.P,U, opent deze 
mogelijkheid wel, maar alleen voor transacties op de lopende 
rek ening, $&$ 

Onder deze omstandigheden zal een vrij kapitaalverkeer 
binnen de Unie ten gevolge hebben, dat buiten de E.P.U, de 
partners als debiteur en crediteur tegenover elkaar komen te 
staan (uit hoofde van hun wederzijdse kapitaaltransacties). 
Wordt hierbij N- derland crediteur, dan zou het ontstane saldo 
met de positie binnen het gemeenschappelijke fonds kunnen 
worden gecompenseerd, waarin Nederland structureel debiteur 
is. Deze compensatie kan niet plaats hebben, indien Neder
land ook debiteur in het kapitaalverkeer wordt en dit moet 
daarom met het instellen van restricties worden vermeden. 

De waarschijnlijkheid van het ontstaan van een derge
lijke positie stijgt naarmate België tegenover derde landen 
minder restricties in het kapitaalverkeer zou toepassen dan 
Nederland, Omvang en richting van dergelijke restricties 
worden bepaald door de bereidheid kapitaalexport toe te staan 
bij een bepaalde situatie op de binnenlandse kapitaalmarkt 
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en van de aanwezigheid van deviezenreserves, die convert ibcl 
z i jn in de valuta van het land van belegging. Beide voorwaar
den kunnen en zullen met grote waarschijnli jkheid naar gelang 
van de economische toestand tussen beide landen versch i l l en . 

De voor het v a s t s t e l l e n van de bepaling t . o . v , het 
kapitaalverkeer geformuleerde r i c h t l i j n e n houden met deze 
verschi l len rekening en beperken de r e s t r i c t i e s van het 
kapitaalverkeer to t het minimum, nodig t e r voorkoming van 
moeilijkheden in hot onderlinge betal ingsverkeer» 

20 December 1951 * 



BIJLAGE II. 

Ontwerp-regeling 

voor een inter-parlementaire samenwerking der Benelux-

landen opgesteld door het Nederlandse Minis-, 

terie van Buitenlandse Zaken. 

INTERPARLEMENTAIRE COMMISSIE. 

1. De Regering van elk der drie landen behoudt zich het recht 

voor om vertrouwelijke mededelingen, betrekking hebbende op de 

Economische Unie, te doen aan commissies , welke het Parlement 

van haar land tot dit doel uit zijn midden mocht hebben ge

vormd. Ook de gezamenlijke uit een land afkomstige leden van 

de hierna te noemen Interparlementaire Commissie zullen als een 

zodanige commissie worden aangemerkt. 

2. Er wordt ingesteld een Interparlementaire Commissie, ver

der te noemen de Commissie, bestaande uit 33 leden, waarvan 

er 1*+ zullen worden aangewezen uit en door het Nederlandse, 

1*f uit en door het Belgische en 5 uit en door het Luxemburgse 

Parlement. Over de wijze, waarop deze aanwijzing geschiedt, 

beslist elk land zelfstandig. 

3. De Commissie heeft tot taak overleg te plegen met het 

Comité van Ministers aangaande de hoofdlijnen van het beleid 

betreffende de Economische Unie. Hiertoe kan de Commissie aan 

hot Comité van Ministers inlichtingen vragen. De Commissie is 

bevoegd over de door haar besproken onderwerpen, haar oordeel 

aan het Comité van Ministers kenbaar te maken, hetzij op diens 

verzoek, hetzij uit eigen initiatief. 

Het Comité van Ministers stelt de Commissie in de gelegen

heid een oordeel uit te spreken over alle ontwerp-verdragen in 

het kader der Economische Unie voordat tot sluiting daarvan 

- 2 -
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wordt overgegaan. Andere overeenkomsten worden zo spoedig 

mogelijk aan de Commissie medegedeeld, Nadat de Regeringen 

een verdrag of overeenkomst hebben gesloten en gepubliceerd, 

is de Commissie bevoogd haar oordooi daaromtrent kenbaar te 

maken aan de drie Parlementen. Het Comité* van Ministers 

brengt jaarlijks aan do Commissie een verslag uit omtrent 

de werking van de Economische Unie5 dit verslag wordt open

baar gemaakt. 

f̂. De Commissie komt bijeen zo dikwijls zijn voorzitter 

dit na overleg mot het Comité" van Ministers bepaalt, doch 

tenminste eenmaal per jaar. Indien het Comité van Ministers 

dit verzoekt is de Voorzitter verplicht de Commissie binnen 

een redelijke termijn bijeen te roepen. 

5. De Commissie stolt haar agenda vast in overeenstemming 

mot het Comité" van Ministers. 

6. De Commissie stolt haar Reglement van Orde vast en kiest 

haar Voorzitter. 

7. De leden van het Comité van Ministers kunnen allo ver

gaderingen van de Commissie bijwonen en aldaar een raadgeven

de stem uitbrengen. Zij kunnen zich in de vergaderingen doen 

bijstaan door ambtenaren of andere adviseurs, door hen aan 

te wijzen. 

8. De vergaderingen van de Commissie worden met gesloten 

deuren gehouden, tenzij de Commissie mot instemming van het 

Comité van Ministors anders bosluit. Beraadslaging over het 
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door het Comité van Ministers uitgebrachte verslag omtrent 

de werking der Economische Unie vindt in het openbaar plaats, 

tenzij de Commissie anders besluit. 

9. Het Reglement van Orde geeft regelen omtrent de plaats 

of plaatsen, waar de vergaderingen gehouden worden. 

10, De officiële talen van de Commissie zijn Nederlands en 

Frans, 

11, De Commissie benoemt haar eigen Griffier. Het Regle

ment van Drde kan hieromtrent nadere regelen vaststellen. 

Een verslag van de vergaderingen wordt aan het Comité van 

Ministers gezonden, 

12, Elk land draagt de kosten van zijn eigen afgevaardigden 

in de Commissie, Het Reglement van Orde kan bepalen, dat 

alle of sommige andere kosten van de Commissie gezamenlijk 

zullen worden gedragen in een door het Reglement te bepalen 

verhouding. 


