
1 Tl •! ̂  

25 October 

TOlLIdHTING op de ̂ Overeenkomst inzake 
A^Ilgri^2L°Iae^^ en cpj.ipensatiés, 

I_» Voorgeschiedenis, ' 

_lo Het Karshall-plan bevatte twee elementen: 
a) de hulpverlening door Amerika en 
b) de economische.samenwerking in Europa als voorwaarde daarvoor. 

2_. Als een van de vormen van economische samenwerking werd gesteld 
de bevrijding van het handelsverkeer uit het bilateralisme, Daar
voor was nodig een voorafgaande-bevrijding van het betalingsverkeer 
uit het bilateralisme, 

_3. Dit zou o.a, te bereiken zijn door e'en verbetering van het 
intra-Europese betalingsverkeer door de toepassing van een compen
satie van schulden en vorderingen in beginsel in overeenstemming 
met het principe van een bankclearing, 

4, Nederland heeft steeds voorgestaan eer. intemrale multilaterale 
automatische compensatie, welke inhoudt een volledige samensmelting 
van de credietmarges. Dit betekent, dat elk land niet langer cre-
dietmarg.es ten opzichte van elk der andere landen zou hebben, doch 
een eredietmarge ten opzichte van een "pool" van het geheel der 
deelnemende Europese landen. Deze inteprale compensatie komt der
halve .neer op een volledi e inwisselbaarheid van schulden en vorde
ringen en mitsdien-van alle daarbij betrokken Europese valuta binnen 
het kader der .bovenbedoelde credi etmarges, 

5, , Dit stelsel blijkt voorshands onbereikbaar: de Europese landen 
zijn onder de omstandigheden van nu nog niet rijp voor het beginsel 
en zolang een aantal landen grote tekorten op hun betalingsbalansen 
hebben, stuit het., stelsel op technische moeili jkhedent 

6_v Een eenvoudiger stelsel-van een beperkte compensatie is het 
vorige jaar door een 5-tal landen aanvaard, die dit hebben losge
maakt van de marshall-organisatie en-het zijn eigen ontwikkeling heb
ben gegeven. Dit \tas het eerste accoord Van Parijs van November 1947 ; 

bevattende de zgn» compensatie van Bazel, waarin vermindering van 
saldi automatisch en vermeerdering van saldi- uitsluitend met toe
stemming van de belanghebbende landen plaatsvonden. 

f» Sedertdien is de gedachte ontwikkeld de .Amerikaanse hulp te 
gebruiken voor de financiering van-de tekorten, ook'in het intra-
Europese betalingsverkeer. Twee methoden waren daarvoor mogelijk; 

a) het systeem van de zgn. öff-snore purchases. Hierbij wordt de 
Amerikaanse hulp berekend op basis van het globale deficit, dat 
is het" tekort van ieder land ten opzichte van ..merika vermeerderd 
of verminderd met zijn tekort c.q. overschot in het Europese be
talingsverkeer, berekend naar het programma over een jaar. Dit 
betekent, dat de debiteurlanden in Europa een deel van hun dollars 
gebruiken om hun tekort bij andere Europese landen te financieren. 

Op 
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Op daze basis zijn in het 2de en 3de kwartaal 1948 een aantal toe
wijzingen, verleend. Inmiddels is besloten over te schakelen naar 
het tweede systeem; 

b) berekening van de .Amerikaanse hulp op basis van het ^aerikaans 
deficit van ieder land. Dit eist een correctie door middel van de 
zgn, local currency-procedure, d.w.z. de landen, die tegenover an
dere Europese landen een overschot hebben, moeten tot dat bedrug 
de tegenwaarde van de ontvangen .Amerikaanse hulp in 'eigen valuta 
ter beschikking van hun debiteuren stellen, die daarmede hun 
Europees tekort financieren. 

In de brief van 7 October 1948 van Harriman is medegedeeld 
(alinea 3) dat de E.C.A. de voorwaardelijke hulp zal toewijzen op 
basis van de bruto trekkingsrechten in plaats van - zoals aanvanke
lijk werd voorgesteld - op basis der netto trekkingsrechten van 
ieder land. Dit betekent, dat Nederland hetwelk de tegenwaarde van 
$ 83 nillioen in Europese valuta heeft te ontvangen en de te;.en-waar^ 
de van $> 11,3 millioen in eigen valuta heeft door te geven, nu te- ) 
genover dit laatste oedr cg voorwaardelijke .Amerikaanse hulp ont
vangt, uiteraard binnsn het totaal van de aan ons land toegedachte 
dollars. Dit systeem heeft het belangrijke voordeel, dat een Euro
pees land nimmer kan wei .eren zijn valuta ter beschikking te stel
len, omdat hetzelf de Europese valuta, waarop het recht hseft, nog 
niet heeft ~ekre??en, Achter iedere intra-Europese hulp staat voor
taan de voorwaardelijke Amerikaanse hulp. 

8. In de zomer van 1948 hebben alle aan de O.E.E.C. deelnemende 
landen zich in beginsel bereid verklaard de integrale multilaterale 
automatische compensatie te aanvaarden, zodra voldoende nationale 
valuta voor dat systeem beschikbaar is. Dienaangaande is besloten 
voor 31 December 1948 een rapport uit te brengen. 

9. In afwachting daarvan is voor een tr^nsitoire periode een be
perkt compensatie-stelsel ontworpen, neergelegd in de op 16 October 
1948 te Parijs ondertekende Overeenkomst inzake Intra-Europese be
talingen en compensaties. 
Deel I daarvan regelt de toetreding van alle deelnemende landen totvf 

een compensatie-stelsel on .eveer gelijk aan het systeem van 
Bazel. 

Deel II regelt de invoeging van de beschikbare nationale valuta in 
dat compensatie-stelsel. 

Deel III bevat een aantal noodzakelijke additionele bepalingen. 

II, Compensatie procedure. 

10. De Agent, dit is de B.I.S. te Bazel, zal maandelijks compensa
ties uitvoeren in overeenstemming met de instructies van de ..0.,Z«&*4>< 
aan wie rapport zal worden uitgebracht, (art. 1, 2 en 3). 

11 a) De Centrale Banken moeten daartoe maandelijks opgeven de 
" a n d van de rekeningen der andere deelnemende centrale banken in 
hun boeken. Zij .,o - en te kennen geven bepaalde credit-salai, wftUW 

zij. 
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zij bij andere centrale banken aanhouden, geheel of ten dele van de 
compensatie te vallen uitsluiten. Ds daarvoor in aanmerking komende 
saldi zijn vermeld in bijlade A van de overeenkomst, o.a. normale 
working bsl&nces, dekking voor termijn-posities, opbrengsten van 
kapitaalstransacties", in goud converteerbare saldi, exportopbreng
sten, welke geeamarked zijn etc, v̂'ij zullen niet wensen, dat andere 
landen te rote saldi van de compensatie uitsluiten. Daartegenover 
zal deze bepaling ons zelf van nut kunnen zijn bij grote betalingen 
zoals betreffende de Treuhand, kali-opbrengsten, kapitaaltransacties 
van de Koninklijke etc» 

De van compensatie uitgesloten saldi zullen niet meetellen bij 
de berekening van een eventueel verplichte goudafdekking, aangezien 
immers de crediteur te kennen heeft gegeven, dat zodanige saldi ten 
zijnen pleziere moeten worden aangehouden, ;.'anneer wij dus b.v. bij 
een land, waarvan wij boven een swin; van f„40 millioen goudafdek
king kunnen vragen, een saldo van f.45 millioen hebben, doch ge
vraagd hebben f.10 millioen van de compensatie uit te sluiten, dan 
zou goudafdekking in die maand niet gevergd kunnen worden. 

Volledigheidshalve is bepaald, dat de deelnemende landen geen 
aanleiding mogen geven tot het aanhouden van abnormale saldi elders 
dan bij de centrale bank, aangezien deze bedragen door een zodanige 
handeling aan de compensatie worden onttrokken, (art.. 5 en 6). 

b) De centrale banken moeten tevens maandelijks opgeven de koersen, 
waartegen zij bereiJd zijn compensaties te aanvaarden. Deze zullen 
in het algemeen de cross-rates zijn in overeenstemming met de koersen 
van het I.M.F. Landen niet bij het Fonds aangesloten of zonder slui
tende cross-rate-structuur vinden een afzonderlijk., regeling in bij
lage B I van de overeenkomst. 

c) De centrale banken moeten voorts opgeven de goud- of valuta-be
talingen gedurende de af-elopen ma-.nd, opdat het werkelijke deficit 
of credit over de maand in de verhouding tussen iedere twee landen 
door de Agent kan worden vastgesteld, en 

d) tenslotte alles wat nuttig is voor goed begrip van de vigerende 
betalingsaccoorden en een perfecte uitvoering van de compensatie 
(art.8), 

12, De Agent begint met de compensaties van de eerste categorie 
(eerste soort), welke uitsluitend verlaging van saldi tengevolge 
hebben, Het effect hiervan is, dat men een schuld aan het ene land 
betaalt met een vordering op een ander land, even als dit tot dus
verre in Bazel het geval was. In het circuit van een dergelijke com
pensatie zijn steeds drie of meer landen betrokken. 

13. a) Thans treedt een nieuw element op: de invoeging van de zgn. 
trekkingsrechten in de compensatie. Volgens de toedeling voor het 
jaar 1948/49 hebben wij in nationale valuta te ontvun.jen van 3e±gie, 
de Bi zone en Zweden de tegenwaarde van raap. 72 1/2, 8 1/2 en 2 nix-
lioen dcllars. Aan Noorwegen, de Franse zone, Oostenrijk, ^neken^nü 

en 
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kunnen 

en Turkije heoben wij in het totad de tegenwaarde van 11,3 nillioen 
dollars in eigen valuL.a door te geven. 

De totaal te ontvangen en door te ;-.evën bedraden voor ieder 
land zijn vermeld in bijlade G der overeenkomst. (art«9). 

b) De trekkingsrechten worden verleend in de valuta van het land, 
hetwelk hen beschikbaar stelt of in een andere valuta, indien deze 
gewoonlijk tussen de beide desbetreffende landen voor betalingen 
wordt gebruikt, Seh voorbeeld van dit tweede geval is de Bizone, 
waar wij een guldensrekening hebben, die in dollars wordt afgedekt. 
In dat geval stelt de 3izone dus koopkracht op die rekening ter 
beschikking (vermindert met andere woorden zijn eventueel credit
saldo) in plaats van Deutsche Marken'ter beschikking te stellen. 
Partijen kunnen op dit ogenblik ook nog een geheel andere valuta 1 

voor het beschikbaar stellen der trekkingsrechten overeenKomen, 
Indien zij later ooit van deze overeenkomst zouden willen terugkomen, 
kunnen zij dan slechts de hierboven:.enoemde valuta van het eradi-
teurland of de normale tussen hen gebruikelijke valuta kiezen (ar-y"N 
tikel 11). — ' 

C;- Koerskwesties, welke zich hierbij voordoen; zijn ' ere;.eld in 
bijlage B II der overeenkomst-

d) De trekkingsrechten zullen uitsluitend ter beschikking worden 
gesteld en gebruikt in overeenstemming met -de bepalingen der over
eenkomst (art. 10),. 

e) Ten hoogste 75$ der totale trekkingsrechten zullen in de 
.periode tot ultimo Maart 1949 worden gebruikt, teneinde te vermij
den, dat in de laatste drie maanden van het lopende jaar in het 
geheel geen trekkingsrechten zouden zijn overgebleven, hetgeen hst 
betalingsverkeer in die maanden zou bemoeilijken (art, 15), 

f) De Agent mag maandelijks van de tussen twee landen beschikbare 
trekkingsrechten zonder verdere toestemming gebruiken een bedrag 
gelijk aan het deficit over de afgelopen maand tussen die tweelan-
den. Slechts met toestemmin,. van het land, dat het trekkingsrecht Q 
uitoefent, kan hij m&QV gebruiken ten bate van de compensatie, mits 
Xt het land, hetwelk als .cevolg van de compensatie de locale valuta 

ontvsngt geen saldo in die valuta meer heeft uitstaan of wel 
2„ het land, dat die valuta beschikbaar stelt, zijn toestemming 

heeft gegeven, 

In het kort betkent dit, dat b,v. Zweden zijn trekkingsrecht 
op Engeland tot een groter bedrag dan het tekort van de maand tus
sen die twee landen slechts dan mag gebruiken om een Zweedse schuld 
aan België te betalen, indien België geen sterlingsaldi meer heeft 
of Engeland zijn toestemming geeft. Deze toestemming zal in het 
algemeen dan verleend worden, indien Engeland een behoorlijke 
ruimte in: zijn swing met België ter beschikking heeft (art,14/. 

g) Trekkingsrechten, welke aan het einde van de jaarperiode niet 
zijn Gebruikt, vervallen niet. De wijze/waarop zij later zullen 
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kunnen worden gebruikt, moet tegen die tijd worden bepaald» Het ge
val bestaat uiteraard, dat overgebleven trekkingsrechten voor een 
land een schadelijke invloed zullen hebben op- de bepaling van d e 
Amerikaanse hulp aan dat land voor het tweede jaar. (art„24)» 

14. Voorzover hot maandelijkse tekort tussen twee landen niet is 
weggecompenseerd door de compensatie van de eerste categorie (eerste 
soort, zoals hierboven onder 14 aangegeven), gebruikt de .Agent het 
hem ter beschikking staande trekkingsrecht om dit tekort af te dek
ken.- Ten dienste van de techniek wordt dit nog beschouwd als een 
compensatie van de eerste categorie (tweede soort), aangezien deze 
automatisch en zonder verdere toestemming kan geschieden. Was bij de 
compensatie eerste categorie (eerste soort) reeds een deel van het 
tekort afgedekt, dan houdt de Agent na de compensatie tweede soort 
nog trekkingsrechten tot zijn beschikking, omdat hij immers het 
trekkingsrecht tot het totaal van het maandelijkse deficit gerech
tigd is te gebruiken. In een voorbeeld is dit aldus: onze rekening 
met België is gedurende een maand met 10 miilioen opgelopen* Indien 
gedurende ül& maand geen afdekking in goud of valuta heeft plaats
gevonden, is het tekort van die maand dus 10 miilioen. De Agent mag 
automatisch beschikken over 10 miilioen van ons trekkingsrecht op 
België» Ovei/een groter bedrag slechts met onze toestemming. De com
pensatie eerste categorie (eerste soort) maakt het mogelijk 1 mii
lioen van deze rekening weg te compenseren. De Agent gebruikt dan 
9 miilioen van het trekkingsrecht voor een verdere afdekking van de 
rekening in een zgn. compensatie eerste categorie', tweede soort, doch 
heeft dan nog 1 miilioen van het trekkingsrecht tot zijn vrije be
schikking.om zo mogelijk te gebruiken in verdere compensaties van de 
eerste categorie of in 

15 „ ' de thans volgende compensaties van de tweede categorie, v^aarin 
ook verhoging van saldi voorkomt, echter uitsluitend met toestemming 
van de partijen. De Agent zal de compensaties tweede categorie met 
beleid moeten voorstellen met het doel de moest critieke rekeningen, 
d.w.z, de rekening, waarop goud- of valutabetaling dreigt, te ver
beteren-,. 

Het recht van de Agent om trekkingsrecht tot het bedrag van het 
tekort van de maand in ieder geval te gebruiken, vindt zijn oor
sprong in de Amerikaanse eis, dat de trekkingsrechten zoveel mogelijk 
ten dienste van het betalingsverkeer moeten worden gebracht. In het 
thans gekozen stelsel schijnt het gevaar klein, dat wij hierdoor ooit 
een kostbaar trekkingsrecht gebruikt zouden zien cm een minder la» 
teressante schuld af te betalen. In ieder geval is verzekerd, dat 
tot hetzelfde bedrag als het gebruikte /trekkingsrecht, de rekening 
bij het land, waar wij: een trekkingsrecht hebben, is verlicht, (art. 
4, 14 en 18). 

Het is niet de bedoeling, dat' de treJ±ingsrechten zullen worden 
gebruikt om credit-saldi op te bouwen of om debet-saldi belangrijk 
beneden het niveau te brengen, waarop zij zich bij het begin van het 
stelsel bevonden. De bedoeling hiervan is duidelijk, De trekkings
rechten zijn gegeven voor het afdekken van tekorten uit het lopende 
jaar en niet voor het oppotten van reserves of het afbetalen van oude 

sc hulden 
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schulden, waarvoor de crediteur tot dusverre blijkbaar crediet heeft 
gegeven. I'.'el bestaat de mogelijkheid, dat debiteur en crediteur in 
onderling overleg een extra deel van hun trekkingsrechten boven het 
maandelijkse tekort gebruiken om een volkomen uitgeputte credietmar-
ge enige bewegingsruimte te geven, (par. 14 der instructie). 

16_o Een goud- of valuta-afdekking, welke contractueel aan het einde 
van de maand verschuldigd is, wordt gedurende de compensatie-proce
dure, d.i. ca, 2 weken, opgeschort, Daarna moet een afdekking, waar
toe men verplicht is, onmiddellijk plaatsvinden, evenals dit in het 
systeem van Bazol vroeger het geval was. Deze bepaling legt derhalve 
geen nieuwe plicht op. Zij stelt de bestaande plicht enige tijd uit 
en bepaalt, dat deze verplichting daarna onverminderd van kracht 
blijft. I'Til een land zich van een goudbetalingsplicht ontdoen, dan 
moot dit bilateraal wordon geregeld. (art,7), 

Indien de Amerikaanse voorwaardelijke hulp niet vlot ter be
schikking van de crediteur komt, bestaat gevaar, dat deze zijn na
tionale valuta niet op het vereiste tijdstip kan fourneren, waardoor 
een debiteur, hoewel hij over trekkingsrechten zou moeten kunnen be
schikken, verplicht wordt, goud te betalen. Met het oog hierop, is 
de mogelijkheid geopend, dit goud terug te kopen met het trekkings
recht, zodra dat beschikbaar komt- (art.,16)* 

17<j De nationale valuta, welke ingevolge de trekkingsrechten zijn 
verschuldigd, moeten, zodra de Agent het verzoek daartoe doet, door 
de crediteur beschikbaar vroiden gesteld, echter niet voordat de 
crediteur een gelijkwaardig bedrag aan voorwaardelijke Amerikaanse 
dollarhulp "toegewezen" gekregen heeft. De Amerikaanse term hier
voor luidt "firmly allotted" (art.12). Blijkens een schriftelijke 
verklaring van de E.C.A, dd.14 October 1948 is onder deze term te 
verstaan "toegewezen, tot de mate waartoe de E.C.A» op zich heeft 
genomen betalingen te doen in overeenstemming met de huidige aankoop-
procedure",, 

Hierin ligt een bescherming voor de crediteur, dat hij niet -
in afwachting van Amerikaanse hulp - in onbeperkte mate nationale 
valuta, en in dat geval dus crediet, ter beschikking-v*t_ zijn de
biteur hoeft te stellen - maar tevens een bescherming voor de debi
teur, dat deze het trekkingsrecht onverwijld kan uitoefenen, zodra 
de E.CA, zich tot de betaling der voorwaardelijke hulp heeft ver
bonden,, 

De vrees heeft bestaan, dat een crediteur de mogelijkheid zou 
hebben, alle ontvangen Amerikaanse hulp als directe hulp te qualifi-
ceren en zich zodoende te onttrekken aan het beschikbaar stellen 
van trekkingsrechten, met het argument zelf de voorwaardelijke hulp, 
welke de basis voor de trekkingsrechten vormt, nog niet te hebben 
genoten. Deze vrees heeft zijn grond verloren door de verklaring 
van de E..CA. dd. 12 October 1948, dat de voorwaardelijke hulp een 
afzonderlijke dorde categorie zal vormen naast de leningen en de 
giften. Bij de toewijzi ng door de Verenigde Staten staat derhalve 
aanstonds vast met wolke categorie men hoeft te doen. In dezelfde 
E.C.A -verklaring is vastgelegd, dat het trekkende land terzake geen 
verplichtingen zal krijgen tegenover het.crediteurland, doch 

uitsluitend 
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u i t s l u i t e n d tegenover de E . C . A . . Al naar gelang het credi teur land 
de voorwaarde l i jke Amerikaanse hulp b i j wijze van g i f t of b i j wijze 
van len ing heeft eenoten, za l het trekkende land verpl icht ingen 
tegenover de E.C.A, hebben a l s o f het ' ze l f een g i f t c .q . een lening 
van de E.C.A. had ontvangen. Ten overvloede i s een analoge bepa
l i n g in de overeenkomst opgenomen ( a r t . 9 c ) . De genoemde ~E.C .A. -
ve rk l a r i ng v e r v o l g t ; "De voorwaardel i jke hulp za l op dezelfde wijze 
t e r beschikking van de deelnemerrM.anden worden ges t e ld a l s de d i 
r e c t e hulp, b i j voorbeeld a l s beta l ingen voor goederen en d iens ten 
welke door de E . C A . te Wc .shingtoü z i j n goedgekeurd. Het i s n ie t 
mogel i jk middelen beschikbaar te s t e l l e n , z e l f s n ie t op geblokkeer
de rekening, dan a l s be ta l ing voor gesanct ioneerde goederen en 
d i ens t en . Het t i j d s t i p waarop elk c red i teur land over de voorwaar
d e l i j k e hulp z a l kunnen beschikken za l dientengevolge afhangen van 
het rythme der toewijz ingen van middelen door de Verenigde Sta ten , 
overeenkomende met de 'aan het desbetreffende land toegewezen 
voorwaarde l i jke hu lp" , Deze n ie t overdu ide l i jke verk la r ing neemt 
hierna weer een '«vending ten gunste:"Het l i g t in de bedoeling van 
de a u t o r i t e i t e n der Verenigde Sta ten de toewijzingen (van midde
len ) zodanig voortgang t e doen vinden, dat het s t e l s e l van In t r a -
Europese be ta l ingen n i e t z a l worden geschaad door 
gebrek aan beschikbaarheid van t rekkingsrech ten" , Dit vindt z i jn 
b e v e s t i g i n g in de door de E .C.A. gesanct ioneerde paragraaf 23 der 
i n s t r u c t i e van de Agent: "De Agent za l u i t e r l i j k de twaafde werk
dag (van de maand) de E .C .A, mededeling doen van de bedragen in 
d o l l a r s , welke de c red i teur landen ( ingevolge de tekorten van hun 
debi teuren over de afgelopen maand) bevoegd z i j n t e ontvangen in 
de vorm van "firm a l lo tmen t s " van voorwaardel i jke hulp. De Agent 
za l de E.C.A. verzoeken "firm a l lo tments" voor zodanige bedragen 
aan voorwaarde l i jke hulp voor het desbetreffende land u i t e r l i j k 
v a l u t a .veert iende werkdag t c ve r r i ch ten , indien zodanige "allotments 
niet- reeds, z i j n gedaan. T e l e g r a f i s c h a d v i e s , dat zodanige " a l l o t 
ments" z i j n geschied op dien dag, za l de E.C.A. aan de Agent zenden 
u i t e r l i j k do' werkdag voorafgaande aan de veer t iende werkdag". 
Hier in mag' een zekere waarborg worden veronders te ld voor een voldoen 
de v l o t t e b e s c h i k b a a r s t e l l i n g van t rekkingsrechten . Daarnaast mag 
worden verwacht dat Nederland a l thans met z i j n g roo t s t e c r e d i 
teur a l s gevolg van b i l a t e r a a l over leg s teeds over voldoende 
t rekk ings rech t za l kunnen beschikken. 

Van minder belang voor ons land i s de bepal ing ( a r t , 1 3 ) ten 
gunste van de c red i teur - landen , dat geen t rekkingsrecht za l kunnen 
worden u i tgeoefend , voordat een debiteur z i j n aanwezige middelen 
in die v a l u t a , waarvan de l i q u i d a t i e i s overeengekomen (Annex C 
der overeenkomst), heeft u i t g e p u t . Nederland heeft ,geen t rekkings
rechten in v a l u t a , waarvan een zodanig gebruik is- overeengekomen. 

1 8 , B i j wfjze van 'u i tzonder ing za l herziening van de bedragen 
" v a n de d i s t r i b u t i e der t rekkingsrechten op verzoek van een der 
contracterende p a r t i j e n kunnen geschieden, echter u i t s l u i t e n d in 
geval van 
a) force majeure of ca tas t rophe ; • , 
b) een ' toes tand, waarin* een debiteur de Raad van de O.E.E.C. over

t u i g t , dat h i j , ondanks aanwending-van a l l e r e d e l i j k e pogingen, 

niet 
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niet in staat is ;L\ jji itrekkingsrecht geheel of ten dele uit te 
oefenen; 

c) een toestand, waarin een crediteur de Raad van de O.E.E.C. over
tuigt, dat door hem verstrekte trekkingsrechten geheel of ten 

• 'dele niet meer voor een debiteur van node" zijn voor de doelein-
d en, waarvoor zij war cn ver str ek' t ( art. 17), 

Naar aanleiding hiervan heeft de Raad op 15 October de volgen
de beslissing genomen ("met in achtneming van de omstandigheid dat 
de E.CA. het recht en de verantwoordelijkheid heeft dollartoewij-
zingen te herzien en aan te passen en dat de bevoegdheid tot uit
oefening van deze rechten en verantwoordelijkheden niet beperkt is 
door de overeenkomst"): de Commissies inzake intra-europese beta
lingen en inzake het handelsverkeer hebben opdracht een of meer 
speciale commissies in te stellen van ten hoogste vijf leden, (die 
geen lid behoeven te zijn van de beide genoemde comissios en die 
zullen optreden in hun persoonlijke qualiteit en niet als gedele
geerde van c>n contracterende partij) om in gevallon ex, artikel 
17 een onderzoek in te stellen, te bemiddelen, en herziening van 
trekkingsrechten en andere door hem wenselijk geachte maatregelen 
aan te bevelen. Deze rapporten gaan net commentaar van de commis
sies inzake intra-europese betalingen en inzake het handelsverkeer 
naar de Raad. Inmiddels wordt•reeds ' de E.C.A. op de hoogte gehou
den, die uiteindelijk de instantie is om een eventuele verband 
houdende herziening van dollartoewijzingen te beslissen» 

19. De Agent kan in bepaalde gevallen door een land worden ver
zocht de ter beschikking gestelde gegevens als vertrouwelijk te 
behandelen (artikel 19)« 

20„ Een bijzondere regeling is getroffen voor Portugal en Zwitser
land, welke landen geen .Amerikaanse-hulp ontvangen. Iedere compen-. 
'satie, waarin deze landen betrokken zijn, zal voorlopig afhankelijk 
blijven van 'de goedkeuring dier landen en van hun resp. crediteur 
of debiteur bij een dergelijke compensatie. Deze regeling vervalt, 
wanneer deze landen na goedkeuring in de Raad O.E.E.C. hebben mede
gedeeld, • zonder voorafgaande goedkeuring alle eerste categorie com
pensaties te aanvaarden. Zij doen dan volledig hieraan mee a (art. 2 0 ^ 

21. Een bijzondere regeling is gemaakt, teneinde Zweden en Turkije, 
"dTe alleen leningen en geen schenkingen van Amerika ontvangen, toch 
vi de gelegenheid te stellen hun nationale valuta door te geven, 
(art.21), 

22«, De O.E.E.C. zal toezicht houden op de uitvoering van de 
overeenkomst. Zowel te dien aanzien als ten aanzien van de inter
pretatie is de Raad van de O.E.E.C. bevoegd desgevraagd beslissingen 
t e nemen (art.22}. 

Ten aanzien van het toezicht heeft de Raad op 15 October 1948 
beslist: * 
lö, dé cnrtmissies van de O.E.E.C. inzake intra-europese betalingen 

en inzake het handelsverkeer, handelende gezamenlijk of afzon-
- -derlijk naar gelang van omstandigheden, zijn belast met: 

a. 1, toezicht op de werking van de overeenkomst 
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2 r overweging van de maandrapporten van de ügent 
3« regelmatige rapportage' aan de Raad over de ontwikkeling 

van het stelsel 

b s overweging en het doen van aanbevelingen aan de Raad inzake 
1, interpretatie der overeenkomst 
2 U uitvoering van de handelsvoorschriften, welke de Raad 

heeft aanvaard (buiten het kader dezer overeenkomst) 
3. alle algemene oorza;en van onevenwichtigheid in Europa, 

waarvan verwijdering de werking der overeenkomst zou be
vorderen • 

2o. de onder lo genoemde commissies hebben opdracht 
a« een of meer subcommissies in te stellen om hen nopens de 

bovengenoemde punten van adviss te diehen en 
b c voorschriften vast te stellen voor deze sub-commissie( s) . 

25t De overeenkomst moet worden geratificeerd (art.23), 

24. Zij is echter door een protocol van voorlopige inwerkingtre
ding per 1 October jl. van kracht geworden. Dit protocol kan door 
elk der partijen met een termijn van drie maanden worden opge
zegd, 

25, De overeenkomst blijft van kracht tot na de compensaties 
van uit. Juni 1949 en kan daarna verlengd worden op dan overeen 
te komen voorwaarden. Uiterlijk 1 Mei 1949 zal men zich daarover 
beraden, rf.iocht de practische mogelijkheid zich voordoen de over
eenkomst eerder te vervangen door een overeenkomst van integrale 
compensatie, zoals ons land steeds heeft gewenst, dan kan dit bij 
onderlinge overeenstemming uiteraard gebeuren. Bij de beöindiging 
van de overeenkomst kan een der partijen de instelling vragen van 
een commissie, welke moet onderzoeken on aanbevelen in hoeverre 
maatregelen noodzakelijk zijn ter voorkoming van stagnatie in het 
handels- of betalingsverkeer otc. als gevolg van de beöindiging 
(art.25), 

26c De overeenkomst brengt de door enkele landen ondertekende 
eerste overeenkomst van Parijs van 18 November 1947 inzake mul
tilaterale monetaire compensatie tot oen einde (art,26). 

III. Conclusies: 

27c De aanvaarding van de overeenkomst betekent slechts een 
bescheiden stap vooruit. De zo gewenste volledige multilaterali-
satie wordt hiermede nog niet bereikt. Hen kan deze overeenkomst 
slechts als een eerste begin zien. 

Er wordt echter mede bereikt, dat alle deelnemende centrale 
banken maandelijks hun gegevens bijeen legen en dat de oude 
compensatie-regeling van Bazel, -welke -wel een minimum vormde, thans 
tecminste door alle O.E.E.C .-landen wordt aanvaard. 

Tevens 
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Tevens moet worden bedach t , dat d i t systeem de voorwaarde 
vormt voor het ontvangen van dat dee l der Amerikaanse hulp, welke 
c o n d i t i o n n e e l wordt v e r l e e n d . 

T e n s l o t t e h e e f t de O . E . E . C . b e s l i s t , dat voor 31 December 
1948 een rappor t omtrent de m o g e l i j k h e i d van invoer ing van een 
i n t e g r a l e compensa t i e , waarvoor de landen z i c h reeds eerder heb
ben u i t g e s p r o k e n , moet z i j n u i t g e b r a c h t . 

HÜT HOOFD ViJT DE AFDELING 
HJITïïKLiJJDS BETrJLI NG oVE-iKSEiï, 

Ivlr c E . A . L i e f r i n c k ' 

Ministerie van Financien. 
' s- G r a v e n h a g . e« 
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