
STRIKT VERTROUWELIJK 

Notitie van Mr. J. Linthorst Homan over de Ministersconferen 
tie Benelux te Brussel, 5 Februari 1954, voor zoverre het de 
Luropese Gemeenschap betreft. 

Op de agenda stond vermeld een bespreking van het 
Belgisch-Nederlandse stuk (Questionnaire CCP/CIJ/BOC. 4 rev.) 
uit de ijconomische Commissie te Parijs; de nota van de Minis
ter van economische Zaken aan de R.E.A. d.d. 29 Januari jl. 
gaf op dit feit critiek. 

Vóór de behandeling daarvan heb ik de Belgische woord
voeder in die Parijse Commissie en ook de Luxemburgse woord
voerder, dus mijn beide Parijse collega's gevraagd, hoe hun 
Ministers de behandeling zagen. De Luxemburger zeide, dat 
Minister Easquin er veel aan hechtte; de Belg zeide hetzelfde 
van Minister Duviesart, daaraan toevoegende dat Belgis op 10 
of 11 dezer te Parijs met een gepreciseerd voorstel over het 
vraagstuk der coördinatie zal komen, en dat men daaraan in 
Brussel veel betekenis toekent. Minister Duvieusart sprak 
mij daarop aan, zeggende dat hij zoveel waarde hechtte aan 
de Belgische questionnaire, waarop ik hem meende te moeten 
antwoorden, dat dat stuk bijna geheel door het Rapport Inte
rimaire der economische Commissie te Parijs was achterhaald. 

Bij de behandeling van het agendapunt kreeg Minister 
Duvieusart het eerst het woord. Hij 'legde er de nadruk op, 
dat de drie Beneluxdelegaties, met de rijpe ervaring der . 
Regeringen in Benelux, een vaste gemeenschappelijke lijn in 
de integratie moeten volgen. Integratie eist een overdracht 
van souvereiniteit. Deze integratie vervolgens beschrijvende 
maakte hij de bekende fout, welke te Parijs in het Comité de 
Direction ook door de Heer Hallstein werd gemaakt, dat hij 
een Douane-Unie alleen voor de invoerrechten zag, en het pro
bleem der kwantitatieve restricties als apart vraagstuk daar-

"é'n nêêst stelde, wat in strijd is/met art. XXIV van het G.A.T.T.,_ 
én met de uitdrukkelijke inhoud van het plan-Beven, Zo kwam hij 
tot de conclusie, dat de Douane-Unie nodig is voor de invoer
rechten, en dat daarnaast de volgende grote vraagstukken be
staan ï de contingenteringen, de "commerce extérieur" (behoort 
óók tot Douane-Unie, wat betreft het stelsel van "les régle-
mentations des échanges commerciaux" van het G-.A.T.T., zie ook 
plan-Beyen), een gelijkgericht beleid der zes landen, ook 
monetair, en een goed stuk coördinatie der .algemene politiek. 

Minister Luns stelde een aparte bespreking der terzake 
competente Ministers in Beneluxverband voor. 

Minister Ra.squin vroeg of men niet alsnog de houding der 
drie delegaties te Parijs moest vaststellen. 

Minister Luns wees erop, dat de drie delegaties ^eds 
contact zouden hebben; ik had Minister Luns medegedeeld, aax 
de Heren van Starkcnborgh en de Staerke zulks te Parijs rcoab 
hadden afgesproken. 
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Minister Rasquin onderstreepte nog eens het belang 
der zaak, 

pe Ministers Van Zeeland en Bech vroegen wanneer cn hoe 
men elkaar in Bcneluxverband, als Ministers, zou zien. 

Op verzoek van Minister luns heb ik daarop in mijn tij
delijke functie van Voorzitter der economische Commissie van 
Pakijs, enige mededelingen gedaan over de stand van zaken 
i n Pa r i j s s 

1.- De Parijse conferentie over de Europese (politieke) G-emeen-
schap is een studieconferentie, waarin de deskundigen moeten 
pogen de te Rome getroffen accoordcn in verdragsteksten om te 
zetten, en na te gaan of er aan die accoordpunten nieuwe 
punten van accoord kunnen worden toegevoegd, die dan ook 
in verdragstekst moeten worden gegoten. 

2,- De economische Commissie te Parijs bracht op 22 Januari haar 
eerste Rapport Interimaire aan het Comité de Direction uit, 
cn zal in de periode 8 - 2 0 Februari haar tweede Rapport In
terimaire maken,, dat op 22 Februari door het Comité de Di
rection zal worden besproken, waarna de economische Commissie 
tegen de laatste bijeenkomst van het Comité de Direction op 
S Maart eindrapport moet uitbrengen, legen 15 Maart rappor
teert het Comité de Direction aan de zes Ministers van Bui
tenlandse Zaken, die daarover op 30 Maart te Brussel zullen 
vergaderen, 

3,- De Economische Commissie was dankbaar voor de Belgische 
questionnaire, welke door de Nederlandse delegatie werd ge
amendeerd; het stuk is nu goeddeels achterhaald door het 
eerste Rapport Interimaire der Economische Commissie. 

4.- Over dat eerste Rapport Interimaire der Economische Commissie 
kan hier in grote hoofdzaak•het volgende dienen : 

I.- Over het karakter van het Verdrag zeggen de drie 
Beneluxdelegatics cn de Duitse delegatie hetzelfde. 

II.- Over de ''conception générale" (eindfase van de gemeen
schappelijke markt) bestaat geen verschil van mening. 
De vier elementen van de gemeenschappelijke markt^ moe
ten vrij van belemmeringen zijn s het goederenverkeer, 
het kapitaal-, het diensten- cn het personenverkeer; 
er moet zijn progressiviteit in de realisatie,_er 
moet een zekere coördinatie zijn van de economische, 
sociale, financiële, fiscale en monetaire politiek, 
er moet een systeem van sauvegarde zijn, en het pro
bleem der loyale concurrentie moet worden besproken. 

III.- Over de "réalisation et maint Ie n du marché commun" 
hebben de drie delegaties der Beneluxlanden ongeveer 
dezelfde gedachten, doch er zijn vooral twee grote 
punten van verschil Ï 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2703



a. Nederland ziet de progressiviteit der handelsvrij-
making langs automatische lijnen verlopen, in het 
Verdrag aangegeven, 10 x 10 fa Belgis en Luxemburg 
aanvaarden de 10 jaren als eindtermijn en nog een 
of meer in het Verdrag vast te leggen termijnen, 
doch willen de jaarlijkse dosexing overlaten aan het 
beleid van de Conseil exécutif europeen. 

b. Nederland ziet de sauvegarde als correctie, België 
en Luxemburg zien de voorafgaande coördinatie als 
hoofdzaak.. 

IV.- Zowel Nederland enerzijds, als België" en Luxemburg 
anderzijds zijn logisch in hun eigen voorstellen, doch 
elke delegatie heeft hoop dat een gemeenschappelijk 
standpunt zal kunnen worden bereikt. 

Na afloop der vergadering kwamen mijn Belgische en Luxem
burgse collega's mij mededelen, dat zij mijn uiteenzetting 
correct hadden gevonden. 

Ik kon in deze omgeving als Voorzitter der Parijse 
Commissie sprekende, het laatste punt uiteraard niet anders 
stellen dan ik deed» 

Na enige discussie over de formele situatie besloten 
de Ministers vervolgens, en petit comité, in de avond van 
13 Maart over de Europese Gemeenschap te zullen beraadslagen; 
op 20 Maart is hun eigenlijke periodieke Benelux-conferentie. 

Na de Vergadering verzocht Minister Luns mij een en 
ander uitvoerig aan Minister Beyen te berichten. 

x x 
X 

"Wanneer het mij veroorloofd is een persoonlijke kant
tekening te maken, dan zou ik het zó willen stellen, dat 
m.i. Minister Duvieusart via de B^neluxbesprekingen stand
punten wilden doen formuleren, welke dan in de Parijse con
ferentie ter tafel zouden moeten komen. Pit klopt met wat IK 
te Parijs reeds uit persoonlijke gesprekken had begrepen : 
Minister Duvieusart acht het moeilijk veel invloed te ^rijgen 
in het Europese werk van Minister van Zeeland. Het klopt OOK 
met het m.i. opvallende feit, dat de nu weer aangekondigde 
Belgische voorstellen over het probleem der coördinatie op 
Economische Zaken worden gereedgemaakt, en dat de Y e r t ^ n -
woordiger van dat Ministerie daarmede op 10 of 11 dezer ndjx 
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Parijs komt, terwijl de vertegenwoordigers van Buitenlandse 
Zaken daar reeds op 8 dezer zullen zijn. Zoekt Minister Bu-
vieusart nu steun bij de andere in Beneluxverband werkende 
Belgische Ministers, dan zouden - gezien de Beneluxervarin-
gen - stellig landbouw en Openbare Y/erken hem in een zeer vér 
gaard coördinatiestreven bijvallen. 

Be indruk lijkt gewettigd, dat de verhouding tussen 
Minister Rasquin en Minister Bech in Luxemburg niet gelijk 
ligt, doch toch wel vergelijkbaar is : ook daar'komen de 
coördinatiegedachten vaak van Economische Zaken. 

Het is bekend, dat van Nederlandse zijde dit gevaar 
volkomen beseft wordt, en het is dus gelukkig dat het idee 
van Minister Buvieusart tot behandeling der (oude) question 
naire, en dat van Minister Ra^quin tot het bestuderen der 
Parijse instructies, is afgevangen : op 19 en 20 Maart heeft 
de Economische Commissie te Parijs deze gevarenzone reeds 
gepasseerd. 

Ik heb inmiddels Prof. van Tichelen van Economische 
Zaken te Brussel erop gewezen, dat vér gaande Belgische 
coördinatieplannen de Parijse besprekingen ernstig in gevaar 
zouden brengen. 

6 Februari 1954 

J. linthorst Hornan 

S-11-1 55-90-2-'54 
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