MEMORANDUM
Van der Beugel
De Heer Minister van Buitenlandse Zaken a.i.

Aangezien Minister Jtikker zich op het ogenblik in het buitenland
bevindt meen ik er goed aan te doen uwe Excellentie van het vol
gende op de hoogte te stellen.
De Gouncil hechtte kort geleden zijn goedkeuring a~n Aanvullend
Protocol no. 2, betrekking hebbend op het Verdrag inzake intraEuropese betalingen en compensaties voor 1949/50. Aan de hand van
dit Protocol is het thans mogelijk om middels een beslissing van
de Council wijzigingen te brengen in de z.g. multilaterale trek
kingsrechten. In het verdrag was slechts voorzien in de mogelijk
heid tot wijziging van de z.g. bilaterale trekkingsrechten;
multilaterale trekkingsrechten konden voor het tot stand komen
van het bovengenoemde Protocol niet worden veranderd.
Nederland heeft bij deze gewijzigde procedure belang, aangezien
aan de hand van het Protocol zal worden getracht om additionele
multilaterale trekkingsrechten te verkrijgen op België; multi
laterale trekkingsrechten welke door Frankrijk en Engeland niet
behoeven te worden opgenomen aangezien het betalingsverkeer van
deze landen met België zich gunstiger ontwikkelde dan aanvanke
lijk verwacht.
Le Mamer zal thans bij Nota van wijzigingen op de hoogte worden
gesteld van het onlangs in Parijs getekende Protocole Additionel
no. 2. Ik heb de betrokken stukken op mijn Bureau laten bekijken;
zij werden accoord bevonden.
Haar men mij van de zijde van Financien mededeelde, ligt het in
de bedoeling van Minister Lieftinck om het Kamerstuk na afloop
van de eerstvolgende Ministerraad door zijn Ambtgenoten van
Buitenlandse Zaken en Economische Zeken te laten mede-ondertekene
Bij afwezigheid van Minister Stikker zal Uwe Excellentie dernalye
worden verzocht om de stukken te tekenen. Met het oog op net ieit
dat deze kwestie op mijn Bureau grondig is bekeken, kunt U m.i. a
stukken zonder meer afdoen.
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