
MEMORANDUM 

No-. M ^ ' ^ 
Van: Mr. C. L. W . FOCK 
Aan: de Mini ster-Pre si dent. *"•"» 

Gisterenavond heeft de vergadering plaats gehad onder 
leiding van Minister Beyen met Kamerleden betreffende de econo
mische integratie. De desbetreffende nota, die in de Ministerraad 
aanhangig is geweest, was aan de Kamerleden toegezonden. 
Het is niet wel mogelijk U een volledig verslag te geven van deze 
rijkelijk verwarde bespreking, ik heb echter de indruk, dat als ge
heel gezien, Minister Beyen, wat de Kamerleden betreft, min of meer 
de handen volledig vrij heeft. 

Er is gesproken over de kwestie van termijnen, waarbinnen 
zekere tariefsverlagingen en opheffing van kwantitatieve restricties 
zullen moeten worden verwezenlijkt. In het algemeen voelde men voor 
deze termijnstelling. 

Er is verder gesproken over de tarieven, met name ook 
over de tarieven ten opzichte van derde landen. Hoewel Minister 
Beyen stelde, dat getracht moest worden de tarieven ten opzichte 
van derde landen op het Nederlandse peil te handhaven, resp. te 
brengen, werd erkend, dat dit uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk 
zou zijn en dat dus de Nederlandse tarieven ten opzichte van derde 
landen zeer vermoedelijk aanzienlijk omhoog zouden moeten, een casus 
positie, waarvan de gevolgen zeer groot zouden zijn, doch welke nau
welijks besproken werd. Deze gedachte van Minister Beyen is naar 
mijn mening onmogelijk verwezenlijkbaar en draagt het gevaarlijke ele
ment in zich, dat men zich in Nederland, voor wat betreft de gevol
gen van de economische integratie voor ons land in slaap laat wie
gen. Immers, een van de belangrijkste nadelen ener economsiche in
tegratie van de 6 landen zal voor Nederland zijn de noodzaak van 
aanzienlijke verhogingen der tarieven naar buiten met alle gevolgen 
van dien op de kosten van levensonderhoud. In 1952 was de invoer 
uit de 5 andere landen van grondstoffen, halffabrikaten en eind
producten tesamen f. 2955 min, terwijl de invoer uit niet deelnemen
de landen f.5556 min bedroeg. Voor wat de grondstoffen betreft, is 
deze verhouding nog ongunstiger in geval van verhoging van de tarie
ven naar buiten, nl. resp. uit de deelnemende landen f.803 min en 
uit de niet deelnemende landen f.2848 min. 

Verder is het Fonds hesproken en de voeding daarvan. Alge
meen meende men, dat onmiddellijke inwerkingstelling van het Fonds 
noodzakelijk zou zijn. Minister Beyen opperde de gedachte om voor alle 
landen een heffing op de export te leggen ter voeding van het Fonds. 
Ik had de indruk, datdeze gedachte staande de vergadering bij hem 
opkwam. De heffing zou geen "tariefmatige" invloed moeten hebben 
en in de orde van grootte moeten zijn van 2°/oo ten einde over de 
gehele export van de 6 landen ongeveer f.200 min per jaar op te 
brengen. Er bleek hiervoor, behalve bij de aanwezige ambtenaren, voor 
wie het uiteraard in zulke vergaderingen vrij moeilijk is onomwonden 
hun mening te geven, nog al sympathie te zijn, 
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Zelfs werd gesteld, dat het "altruïsme" van Nederland door 
een voorstel van een dergelijke heffing zou worden ""bewezen", 
daar ons land in verband met zijn percentueel hogere export 
ten opzichte van het Nationaal Inkomen dan de andere landen, 
in verhouding belangrijk meer zou betalen. Een heffing van 
2°/oo zou volgens velen in de vergadering gemakkelijk door het 
bedrijfsleven "geabsorbeerd" kunnen worden, zonder de concur-
rentiecapaciteit schade te doen. Of dit b.v. ten aanzien van 
landbouwproducten juist is, betwijfel ik. In het algemeen komt 
het mij voor, dat een dergelijke heffing, alvorens de gedachte 
daarover wordt gelanceerd, wel eens grondig overdacht mag wor
den, aangezien ik het gevoel heb, dat hiertegen zeer grote be
zwaren zullen rijzen. 

Verder kwam ter sprake de vraag, of de Nederlandse 
Regering streefde naar een totale vervanging van de huidige eco
nomische artikelen in het ontwerp-statuut dan wel aanpassing 
daarvan op grond van de thans bij de Regering levende gedach
ten. Van de zijde van de parlementariërs werd het laatste voor
gestaan, hetgeen mij, behalve voor het artikel over het Fonds, 
nogal bezwaarlijk lijkt. Minister Beyen opperde de gedachte om 
de economische integratie maar in zeer algemene zin in het 
Verdrag te regelen en de uitwerking in een protocol, hetwelk 
dan een integrerend deel van het Verdrag zou moeten uitmaken. 
Hiertegen werd van parlementaire zijde ernstig gewaarschuwd, 
zodat Minister Beyen deze gedachte weer los liet. 

Ook is besproken de vraag, of het niet nodig zou 
zvin, reeds nieuwe artikelen, houdende de Nederlandse voor
stellen (voor zover die überhaupt vaststaan) te formuleren. 
Minister Beyen is voorstander hiervan, aangezien hij nieuwe 
artikelen "in zijn tas" vil hebben bij de a.s, bespreking in 
Parijs. Hî zal dit ambtelijk reeds doen voorbereiden. Ik acht 
dit nog prematuur en zelfs gevaarlijk, omdat, indien men, tegen 
zijn bedoeling wellicht, internationaal zou worden gedwongen 
zulke formulfirmfpn over te leggen, het uiterst moeilijk zal zijn 
hier wederom van af te komen, indien later blijkt, dat de for
muleringen toch niet de dan bestaande Nederlandse bedoelingen 
dekken. 

Ten slotte is de vraag ter sprake gekomen, hoe in 
het komende internationaal overleg de parlementariërs zullen 
zijn betrokken. Minister Beyen stelde twee alternatieven: 

lo. de parlementariërs maken deel uit van de 
nationale delegaties, die gevormd zullen 
worden om over het ontwerp te onderhande
len; 

2o. de parlementariërs wonen de onderhandelingen 
tussen de nationale ("Regerings) delegaties als 
observers bij. 

Het derde mogelijke alternaxief, n.1., dat de re
geringsdelegaties zonder aanwezigheid van de parlementariërs 
zouden onderhandelen, werd niet vermeld. Men bleek in het 
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algemeen voor het twee-Ie alternatief van Minister Beyen 
te voelen. 

Morgenochtend zal de Economische Subcommissie bijeen 
komen om een ontwerp te maken voor de door de Regering inge
volge het Ministerraadbesluit in te dienen nota over de econo
mische integratie. Ik zal trachten er voor te pleiten deze zo 
kort en zo weinig diepgaand mogelijk te houden. 

ik/ 
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