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Aan ie Min i s t e r s , leden van de 

Minis te r r a a d . 

Hierb i j he"b i k de ee r IJ JE. aan t e bieden een ontwerp— 

antwoord, dat de Nederlandse Regering zou kunnen geven aan 

de Belgische en Luxemburgse Regeringen i n antwoord op de 

Belgische nota van 11 Apr i l en de daarop ontvangen aanvul

lende nota van 25 A p r i l , alsmede op de Luxemburgse nota 

van 16 A p r i l . 

I k moge h ieraan toevoegen, dat enige dagen geleden 

een informeel contact i n het kader van de Raad van P r e s i 

denten heeft plaatsgevonden over de inhoud van de tussen 

de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse Regeringen 

gewisselde n o t a ' s . Naar aan le id ing van deze informele 

besprekingen meen i k dat het bes te met een be t r ekke l i jk 

kor t antwoord, a l s bijgaand concept» zou kunnen vor&Qo 

v o l s t a a n . 

DE VOORZITTER YAN DE NEDERLANDSE 

DELEGATIE IN DE RAAD VAN PRESIDENTEN 

8 Mei 1952. 
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De Nederlandse Regering heeft met belangstelling kemis genomen 

van de inhoud van de nota's van de Belgische en Luxemburgse Regeringen 

en is in het bijzonder verheugd uit de aanvullende Nota, die de Bel

gische Regering op 25 April aan H.M. Ambassadeur heeft overhandigd, 

te kunnen lezen dat de Belgische Regering met de Nederlandse Regering 

overtuigd is van de noodzaak om de Economische Unie op zo kort moge

lijke termijn tot stand te brengen. 

De Nederlandse Regering heeft voorts met voldoening geconstateerd, 

dat de Belgische en Luxemburgse Regeringen met haar van mening zijn, 

dat als eerste voorwaarde voor een duurzaam bestaan van de Economische 

Unie moet worden beschouwd de verzekering van een voldoende coördina

tie van de interne financiële en economische politiek van de partners. 

Anderzijds heeft de Nederlandse Regering uit de tweede Nota van de Bel

gische Regering gezien, dat de Belgische Regering eveneens overtuigd 

is van de noodzaak van de unificatie van de handels- en monetaire poli

tiek tegenover derde landen. 

Bestaat er dus naar de mening van de Nederlandse Regering in be

ginsel overeenstemming tussen de drie Regeringen over de voorwaarden, 

welker vervulling noodzakelijk is voor een duurzaam bestaan van de 

Economische Unie, zo meent de Nederlandse Regering anderzijds, dat 

ten aanzien van de wijze, de volgorde en het tempo waarin deze uni

ficatie tot stand moet worden gebracht nog belangrijk meningsver

schil blijft bestaan. Met name meent de Nederlandse Regering, dat op 

het gebied van de toenadering van de interne economische en finan

ciële politiek het laatste jaar zodanig belangrijke vorderingen zijn 

gemaakt, dat het mogelijk moet zijn thans zodanige beslissingen te 

nemen waardoor tegenover derde landen binnen redelijke termijn een 

gemeenschappelijke monetaire en handelspolitiek wordt verwezenlijkt. 

De Nederlandse Regering is met de Belgische en Luxemburgse Re

geringen van mening, dat de bovengenoemde problemen het beste zouden 

kunnen worden behandeld in de Raad van Presidenten, welke dan op basis 

van de uitgewisselde nota's zo mogelijk concrete voorstellen ten aan

zien van de oplossingen van de problemen zou kunnen doen, die zouden 

kunnen dienen als basis voor een eventueel bijeen te roepen conferentie 

van Ministers. 

8 Mei 1952. ||£ 


