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MINISTERIE VAN E C O N O M I S C H E Z A K E N 

Betreft: betekenis en gevolgen van cle instelling van de 
gemeenschappelijke markt voor kolen, ijzererts 
en schroot, in het bizonder voor Nederland. 

1. In overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van 
het Schuman--verdrag is op 10 Pebruari jl. de gemeenschappe
lijke markt voor kolen, ijz.ererts en schroot ingesteld, 
üen intensief overleg van de Hoge Autoriteit van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal met de nationale regeringen, 
zowel afzonderlijk als in de Raad van Ministers, is hieraan 
voorafgegaan. Zowel de ervaringen te Luxemburg opgedaan als 
de betekenis van de instellin^ der gemeenschappelijke markt 
zelf rechtvaardigen een nadere beschouwing, waarin ook de 
specifiek Nederlandse problemen met betrekking tot kolen en 
schroot betrokken zullen worden. 

2. Volgens het Verdrag wisselen de Raad van ministers en de 
Hoge Autoriteit inlichtingen uit en plegen zij wederzijds 
overleg met het doel het beleid van de H.A. en dat van de 
Regeringen, die verantwoordelijk zijn voor de algemene econo
mische politiek in hun land, in het kader van de Gemeenschap 
te doen harmoniëren. De. laatste twee zittingen van de Raad 
van lELnisteya zijn hieraan gewijd, geweest in verband met de 
problemenj die de instelling van de gemeenschappelijke markt 
met zich brengt. 

Deze zittingen hebben ernstig te lijden gehad onder gebrek 
aan voorbereiding der discussies. De H.A. was immers aanvanke
lijk niet in staa.t zich ook maar op een of ander punt uit te 
laten over de door haar te volgen gedragslijn (vgl. kort ver
slag van de vierde zitting van de Raad ,Rk'A 110.633) • In de 
laatste zitting van de Raad (2, 3 en 7 Februari jl.) kwam zij 
zo laat met haar standpunt naar voren, dat een vruchtbaar 
debat onmogelijk was 5 de betrokkenen konden weinig anders doen 
dan h l'improviste hun houding daartegenover bepalen. 

Voor een deel moet deze gang van zaken geweten worden aan 
het feit, dat de E.A. zich niet tijdig genoeg in de vraag
stukken, die met de instelling van de gemeenschappelijke markt 
samenhangen, heeft verdiept, men kan niet a,.n de indruk ont
komen, dat zij de betekenis van deze vraagstukken heeft onder
schat. Voor een deel heeft ook een rol gespeeld, dat de orga
nisatorische verhoudingen binnen het apparaat van de H.A. te 
wensen hebben overgelaten, waardoor een sterke divergentie 
is ontstaan tussen de opvattingen, die door de hoofdambtenaren 

Bezuidenhoutseweg 30 - Tel. 720060* - Interl. letter G - Netnummer K I 700 

Aan de Heren Ministers,i f 

leden van de Raad voor Economische 
Aangelegenheden uit de ministerraad. 

I . 

— van -
NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2827

© NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2827
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S00727



van de H.A. tot uiting werden gebracht, en de mening van de 
H.A. als college. Bij het uiten van deze critiek verliest 
ondergetekende echter niet uit het oog dat de omvang en het 
karakter van de problematiek de"volkomen nieuwe e:l nog zeer 
jonge organisatie aan een zware krachtproef heeft onderworpen. 
Hij°wil dan ook niet nalaten bewondering te uiten voor het 
enthousiasme, waarmee gewerkt wordt* 

De H.A. heeft, mede in verband met de opgedane ervaringen* 
thans besloten over te gaan tot de vaststelling van een alge
meen huishoudelijk reglement. De kaad van Ministers heeft 
zijnerzijds een vaste commis.jie ter voorbereiding van zijn 
vergaderingen ingesteld. Beide maatregelen zullen ertoe kunnen 
bijdragen de vruchtbare samenwerking tussen de H.A. en de 
nationale regeringen te bevorderen. 

Heeft de werkwijze van de H.A. feilen vertoond, ook de _ 
Raad van ministers heeft als instelling van de Gemeenschap 
nog niet geheel aan de verwachtingen kunnen beantwoorden. 
Bij verschillende leden van de Baad bestond nog te zeer de 
neiging zuiver nationale overwegingen tot uiting te brengen, 
onverschillig of deze nu met het Verdrag stroken en met het 
belang van de Gemeenschap als geheel in overeensio.iiing zijn 
te brengen. Ondergetekende is van mening, dat deze houding 
ernstige gevaren met zich kan brengen; zij leidt er gemakke
lijk toe te zoeken naar compromis-oplossingen ad hoe los van 
het Verdrug, waarbij ui ter aar c. de belangen van de grote landen 
het gemak..elijkste tegen elkaar worden uitgewisseld en waarbij 
de belangen van de kleine landen het sterkste in het gedrang 
kunnen komen. Hij heeft dan ook bij herhaling in de kaad van 
Ministers erop gewezen, dat aan het Verdrag, waarin de belangen 
van alle deelnemende landen zo ^oed mogelijk tegen elkaar zijn 
afgewogen, geen afbreuk mag worden gedaan. 

Hoewel de H.A. feitelijk nog niet gereed was met het nemen 
van de beslissingen, die voor de_ instelling van de gemeenschap-, 
pelijke markt noodzakelijk waren," en in de" naad van Ministers '̂ f 
over verschillende punten, hiermede verband houdend, geen over
eenstemming bestond, meent ondergetekende, dat het toch juist 
is geweest, de instellin_ van de gemeenschappelijke markt 
thans te proclameren, gen uitstel, waarvoor overeenstemming 
tussen de H.A. en de kaad van Ministers nodig sou zijn geweest, 
zou de meeste vraagstukken toch niet nader tot een oplossing 
hebben gebracht, terwijl de thans getroffen voorlopige maat
regelen voldoende zijn om wanorde op de gemeenschappelijke 
markt te voorkomen, terwijl zij er bovendien terecht toe dwin
gen met de verwezenlijking van het verdrag ernst te maken. 

Ter voorkoming van misverstand zij er hier uitdrukkelijk 
op gewezen, dat de instelling van de gemeenschappelijke markt 
niet betekent, dat er als het ware op slag geen belemmerende 
maatregelen met betrekking tot kolen, schroot en ijzererts 
meer zouden mogen bestaan. De instelling van de gemeenschappe
lijke markt brengt in de eerste plaats een wijziging in de ge
zagsverhoudingen te weeg: het gezag van de deelnemende staten 
heelt plaats gemaakt voor het gezag van de Gemeenschap. Dat 
wil zeggen, dat de nationale rederingen niet me< bevoogd 

- zelfstandig -
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zelfstandig zijn om maatregelen te treffen of te handhaven, die 
in strijd zijn met de beginselen van de gemeenschappelijke 
markt; zij bezitten die. bevoegdheid nog slechts krachtens 
het Verdrag of op gezag van de Gemeenschap. 

5. De toestand,, die met het instellen van de, gemeenschapje;-^ 
lijke" markt" is ontstaan,, wordt bepaald door aj de algemene 

- Wl*Sagsbepalïngen'j^(gedurencle 5 jaren) een overgangsregime 
is voorzien; c) de bizondere maatregelen, die de K . A . heeft 
gemeend te moeten treffen teneinde in het belang van alle 
betrokkenen het marktevenwicht zo goed mogelijk te verzeke
ren. Zowel voor kolen <̂ ls voor schroot gelden bizondere over
gangsbepalingen, terwijl de voorzieningssituatie,de H . A . 
aanleiding heeft gegeven bizondere maatregelen met betrekking 
tot de prijzen en de verdelin_, yan kolen en schroot te tref
fen, Alleen voor ijzererts zijn noch bizondere bepalingen 
in het Verdrag voor de overgangsperiode voorzien noch op 
grond van de actuele economische situatie bizondere maatrege
len noodza.ke.lijk geacht. 

6. Voor kolen geldt het volgende;. 

a De H.A. heeft het, in overeenstemming met het Comité Consulta-
tif en de Raad van ministers, wenselijk geacht maximumprijzen 
te bepalen. Zij heeft dit gedaan door voorlopig de maxlmijm-
prijsregelingen van elk der deelnemende landen te handhaven. 
Zij stelt zich echter voor deze regelingen op korte termijn 
te vervangen door nieuwe maximumprijsvoorschriften, die onder
ling zodanig op elkaar zijn afgestemd, dat zij zo min mogelijk 
tot verschuivingen in' de normale afzet van kolen leiden. Om dat 
te bereiken, denkt zij uit te gaan van maximumverkoopsprijzen 
voor de kolenmijnen in het Ruhrbekken, dat door zijn afzet de 
meeste invloed op de andere delen der Gemeenschap uitoefent, 
en de maximumverkoopprijzen voor de mijnen in die andere delen 
te bepalen door het verschil in transportkosten van de Ruhr naaa 
de andere bekkens in aanmerking te nemen. De maximumverkoop
prijzen voor de Nederlandse kolenmijnen zullen dientengevolge 
nog iets boven die van het Ruhrbekken komen te liggen.. De con
sequenties, die de maximumprijsvaststelling op dit niveau zal 
hebben voor het systeem van egalisatie van kolenprijzen hier 
te lande, worden hierna onder par, 8 behandeld. 

Over de vraag, volgens welke methode de H.A. de maximum
verkoopprijzen voor kolen zal vaststellen, is voorzover onder
getekende bekend, tot op heden geen beslissing gevallen. In de 
Raad van Ministers heeft de K.A. de mogelijkheid ter sprake 
gebracht maximumprijzen voor iedere kolensoort en -afmeting 
per onderneming vast te stellen. Ondergetekende heeft hiertegen 
ernstig bezwaar gemaakt, omdat verschillende maximumprijzen voc: 
ondernemingen die op eenzelfde markt concurreren, economische 
niet aanvaardbaar zijn. Als meest wenselijke wijze van prijs
vaststelling heeft hij de vaststelling van maximumprijzen per 
soort en afmeting voor ieder kolenbekken aanbevolen. 

b Reeds op 31 December j.1. heeft de li.A. de verdeling van de 
voor export beschikbare hoeveelheden kolen en^cokes, zoals 
die in November 1952 in de 0.ü,É,C. was overeengekomen, voor-

/b)ie bijzondere bepalingen volgens welke 
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zover de Schumanlanden onderling betreft, bindend verklaard. 
Hierdoor is tot het einde van het eerste kwartaal '53 feite
lijk een verdeling van de in de Gemeenschap beschikbare kolen 
vastgelegd. Dit betekent, dat de kwantitatieve beperkingen 
voor de export van kolen en cokes tussen de deelnemende landen, 
althans tot 1 April a.s., mogen blijven bestaan; geen land is 
verplicht de export van grotere hoeveelheden toe te staan dan 
in het verdelingschema zijn voorzien. 

De vraag, of cok na 1 April verdeling van kolen zal plaats 
vinden, is nog niet definitief beantwoord. Italië heeft in de 
laatste vergadering van de Raad van Ministers voor een verde
ling, althans van cokeskolen, gepleit. Verdeling kan ook voor 
Nederland van betekenis zijn, zoals in par. 8 nader zal 
v/orden uiteengezet. 

Ondergetekende heeft in de Raad van Ministers gesteld, dat 
zolang het noodzakelijk is maximumprijzen voor de kolen- m 
mijnen in de Gemeenschap vast te stellen, teneinde te voor
komen, dat de prijs in de Gemeenschap optrekt tot het niveau 
van de wereldmarkt, deze vaststelling gepaard moeb gaan met 
de toepassing van kwantitatieve beperkingen van de expert naar 
landen buiten de Gemeenschap. Ook hierover heeft de Hoge Auto
riteit zich echter nog niet uitgesproken. 

7. Over s_c_hro_o_t kan het volgende worden medegedeeld. 
Evenals voor kolen heeft de H.A. de vaststelling van maximum
prijzen voor schroot (d.w.z. maximumaankoopprijzen voor de 
staalindustrie) noodzakelijk geacht. Ook hier heeft zij voor
lopig volstaan met de handhaving van de bestaande nationale 
maximumprijsvoorschriften, die zij echter spoedig wenst te 
vervangen door nieuwe maximumprijzen, op soortgelijke wijze 
als voor de kolen, op elkaar afgestemd. Over het niveau van die 
nieuwe maximumprijzen heeft de H.A. zich nog niet uitgelaten» 
waar de prijzen in de deelnemende landen echter thans uiteen
lopen van ongeveer 20 dollar per ton in Nederland tot 46 in 
Italië, moet er wel rekening mee worden gehouden, dat de nieuw £ 
vast te stellen maximumprijs belangrijk boven de thans in ons 
land geldende zal komen te liggen. Op de gevolgen daarvan wordt 
hieronder in par.13 nader ingegaan. 

Voor de periode t/m 15 Maart 1953 heeft de H.A. een voor
lopige verdelingsregeling voor schroot getroffen, volgens welke 
ieder der deelnemende landen het schroot behoudt, dat binnen 
zijn grenzen valt, met dien verstande, dat Frankrijk en Duits
land verplicht zijn een zekere uitvoer van schroot ten be
hoeve van Italië toe te staan. 

De Hoge Autoriteit stelt zich voor, na 15 Maart a.s. te 
kunnenvolstaan met de volgende maatregelen; 

- maximumprijzen voor de aankoop van schroot door de staal
industrie. 

- kwantitatieve beperking van de export van schroot uit de 
Gemeenschap, 
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goedkeuring, c.q. instelling van een mechanisme ter 
egalisatie van de lasten, die VDortvloeien uit de import var 
schroot uit landen "buiten de Gemeenschap tegen hogere 
dan de in de Gemeenschap geldende maximum-prijzen. 
Dit complex van maatregelen is ook aanbevolen door de 

gezame&ijke staalindustrie in de deelnemende landen, met in
begrip van de Nederlandse. De gedachte, een egalisatie-mecha
nisme in te stellen, vloeit voort uit de wens een verdeling 
van schroot, waarvan de practische uitvoering tot grote moei
lijkheden aanleiding zou geven, zolang mogelijk te voorkomen. 
Een gezamenlijk dragen van de lasten, verhonden aan de import, 
maakt het uit financieel oogpunt onverschillig, welke "bedrij
ven het schroot uit de Gemeenschap en welke het import-schroot 
gebruiken, door het egalisatie-mechanisme wordt derhalve, 
zolang in het tekort door import kan worden voorzien, een 
verdeling van het in de Gemeenschap beschikbare schroot over
bodig gemaakt. 

Ondergetekende heeft deze gedachte in de Raad van kinis-
ters van harte ondersteund, omdat hij een dergelijk mechanisme 
beschouwt als een noodzakelijk complement van de maximum ~ 
prijsregeling in de Gemeenschap. Hij heeft daarbij in het 
midden gelaten, of de uitvoering van zodanige egalisatie van 
lasten aan belanghebbenden kan worden toevertrouwd, 
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I I 

Na voorgaande algemene beschouwingen moge thans nader op de 
s p e c i f i e k e Nederlandse belangen met be t rekking t o t kolen en 
schroot worden ingegaan. 

Kolenvoorzienirig en k o l e n p r i j z e n . 

3. ons land hee f t voor z i j n kolenvoorzienir ig t o t nu toe kunnen 
bouwen op de Nederlandse koLenproductie van rond 12 min ton p . j . , 
waardoor oneeveer 2/3 van de behoefte kon worden gedei . t . Voor hot 

/deel o v e r i g e / i s het aangewezen geweest op import ( 1 9 5 1 : 6.198.000, 
1952; 6.333.000 t on ) , waarvan in 1951 en 1952 r e s p . 2.623.000 en 
2.927.000 ton u i t andere dan thans aan de Gemeenschap deelnemen
de landen afkomstig waren. Aangezien de aanvoe rp r i j zen voor kolen 
u i t derde landen in het algemeen nog n i e t o n a a n z i e n l i j k hoger 
z i j n dan d ie voor kolen u i t andere landen der Gemeenschap (be
halve B e l g i ë ) , i s he t voor Nederland van g roo t belang tenminste ^ 
een evenred ig aandeel in de ko len , d ie u i t de Gemeenschapspro
duc t i e beschikbaar komen, te v e r k r i j g e n . In de j a ren 1951 en 
1952 i s d i t n i e t h Q t geva l gewees t : t e r w i j l de Gemeenschap a l s 
geheel genomen n i e t meer dan 9% van haar behoefte in derde l a n 
den dek te , bedroeg dat percentage voor Nederland in 1951 ruim 
15 en in 1952 z e l f s 1 7 - Verde l ing van de in de Gemeenschap be
schikbare kolen of a l t hans v e r d e l i n g van de b i j zondere l a s t e n , 
aan de import van kolen u i t derde landen verbonden (hetgeen f i 
nanc iee l op h e t z e l f d e neerkomt) z i j n dus beide nas t revenswaard . 
In de Raad van M i n i s t e r s i s de be teken i s van d i t a l t e r n a t i e f de
z e r z i j d s met klem u i t e e n g e z e t en hee f t ondergetekende een formeel 
v o o r s t e l ingediend om t o t de i n s t e l l i n g van een gemeenschappeli jke 
e g a l i s a t i e over te gaan. 

Een d e r g e l i j k e e g a l i s a t i e zou ook in verband met het v r aag 
stuk van de p r i j z e n , d ie de v e r b r u i k e r s voor ke len h i e r te lande 
hebben te b e t a l e n , van v e e l be teken i s z i j n . 

9. Zoals bekend, i s de v e r b r u i k e r s p r i j s voor kolen h i e r te 
lande na de oor l cg l a a g gehouden door de toepass ing van een ega
l i s a t i e s y s t e e m , gevoed door hef f ingen op de verkop j n u i t Neder
landse p roduc t i e . Ui t het B r a n d s t o f f e n e g a l i s a t i e f o n d s , dat door 
deze hef f ingen gevoed kon worden, werden u i t k e r i n g e n gedaan aan 
de importeurs van kolen u i t andere landen t o t een zodanig bedrag, 
dat de kolen u i t Nederlandse product ie en u i t . i n v o e r door e l k a a r 
tegen deze l fde f r ancop r i j s aan de ve rb ru ike r s konden worden ve r -
koent . Teneinde te vcorkomen, dat de Nederlandse kolen u i t het 
land zouden wegvloeien en door duurdere importkolen zouden moeten 
worden vervangen, i s de expor t van kolen en cokes s teeds aan 
strenge con t ro le onderhevig gewees t . 

Om ervoor te waken, dat b i j het in t reden van de gemeen
schappel i jke markt voor kolen de p r i j z e n , die de ve rb ru ike r s h i e r 
te lande zouden moeten be ta l en , aanstonds to t bet in de Gemeen
schap a lge neen geldende p e i l zouden s t i j g e n , i s in de overgangs
bepalingen van het Verdrag een paragraaf (§24) opgenomen, die 
v o o r z i e t in de mogelijkheid e g a l i s a t i e s y s t e m e n a l s bet Nederlandse 
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voorzover nodig en onder toezicht van de H.A. te handhaven. Hoe
wel uit deze tekst niet met zoveel woorden blijkt, dat deze hand
having de quantitatieve beperking van de export van kolen met 
zich kan brengen, is daaraan van Nederlandse zijde nooit getwij
feld, omdat de mogelijkheid van zodanige beperkingen een essen
tieel onderdeel van elk egalisatiestelsel moet vormen. 

Aangezien verwacht moest worden, dat het peil,- waarop 
de maximum-verkoopprijzen door de H.A. voor de kolenmijnen der 
Gemeenschap zullen worden bepaald, aanzienlijk: hoger zou liggen 
dan met het peil van de geldende Nederlandse verbruikersprijzen 
in overeenstemming zou zijn, is mijnerzijds bij de H.A. bepleit, 
dat Nederland toestemming zou verkrijgen zijn egalisatiesysteem 
te blijven toepassen. Terwijl van de zijde van de H.A. de nood
zaak om tot egalisatie van de kolenprijzen ten behoeve van de 
verbruikers voort te zetten niet wordt betwist, is echter wel 
ernstig bezwaar gemaakt tegen het, in verband daarmede, handha
ven van quantitatieve beperkingen voor de export van kolen. 
Daarnaast heeft de H.A. gewezen op de noodzaak het bestaande 
egalisatiesysteem technisch aan te passen aan het prijssysteem, 
dat krachtens het Verdrag in de Gemeenschap geldt en dat dubbele 
prijzen verbiedt. 

Aan deze eis van technische aanpassing kan geredelijk ge
volg worden gegeven - voor een uiteenzetting van de gevolgen 
daarvan zij naar bijlage dezes verwezen. Tot het prijsgeven van 
de bevoegdheid quantitatieve restricties op de export in ver
band met de egalisatie toe te passen, heeft ondergetekende zich 
echter niet bereid getoond; bij schrijven van 26 Januari j.l. 
heeft de H.A. doen weten, dat naar de opvatting van de Nederland
se Regering uit de wordingsgeschiedenis van § 24 niet anders kan 
worden afgeleid dan dat het de bedoeling is geweest, daardoor de 
gelegenheid te scheppen het Nederlandse stelsel te handhaven, 
waarbij de H.A. toezicht zou uitoefenen op de geleidelijke li
quidatie daarvan. Met volledige handhaving van dit standpunt 
heeft hij zich echter bereid verklaard te onderzoeken in hoe
verre een stelsel, waarbij quantitatieve restricties achterwege 
zouden kunnen blijven, gelijke waarborgen voor de handhaving van 
een redelijk verbruikersprijsniveau in Nederland zou kunnen 
bieden. 

Nadere besprekingen met de H.A. hebben nog niet tot een op
lossing van deze tegenstelling geleid . Wel is het door het feit 
van de kolenverdeling tot 1 April (vgl. § 6 b) mogelijk geweest 
tot die datum een practische regeling te treffen, waarmede ook 
de H.A. zich kan verenigen. 

In de komende weken zullen de besprekingen met de H.A. voort
gezet moeten worden. Er moet daarbij ernstig rekening worden ge
houden met de mogelijkheid, dat deze het boven ingenomen stand
punt niet zal willen aanvaarden. Teneinde een openlijk conflict 
met de H.A. te vermijden, dient reeds thans te worden onderzocht, 
onder welke omstandigheden van de handhaving van quantitatieve 
restricties, zo niet in principe, dan toch practisch afgezien zou 
kunnen worden. 
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11. In het algemeen kan worden gesteld, dat de noodzaak om 
quantitatieve restricties te handhaven vermindert, naarmate 
het Brandstoffenegalisatiefonds in staat is om de financiële 
gevolgen te dragen van de vervanging van geëxporteerde Neder
landse kolen door de duurdere importkolen. 

"De voorlopige indruk bestaat, dat de draagkracht van het 
fonds in dit opzicht groot genoeg zal zijn, indien van de zijde 
van de Gemeenschap tot egalisatie van de lasten, verbonden aan 
de import van kolen uit derde lenden, wordt overgegaan en het 
perequatiestelsel, dat voor de Belgische kolen is voorzien (vgl. 
§ 26 van de Overgangsbepalingen) werkt. "Dan imkers kan het fonds 
zelfs een meerdere exp-rt van 1.5 min ton boven de reeds be
staande export van cokes zonder moeilijkheden (n.1. verhoging 
van de verbruikersprijzen) dragen. Aangezien de Nederlandse 
mijnen in de loop van één jaar een dergelijke export waarschijn
lijk echter kunnen, noch willen bewerkstelligen, zou onder deze 
omstandigheden van de practische toepassing van de bevoegdheid 
tot exportbeperking kunnen worden afgezien. 

hoewel de kans op een gemeenschappelijke egalisatie niet J 
uitgesloten is, mag daarmede ook niet als roet een vaststaand 
feit worden gerekend. 

Bij het voortgezet overleg met de H.A. is het daarom van 
het grootste belang, dat ervan kan worden uitgegaan, dat op het 
Brand stoffenegalisatiefonds alleen die lasten drukken, die aan 
de voortzetting van de egalisatie ten behoeve van de verbruikers 
inhaurent zijn. Het opnemen van iedere last, die vreend is aan 
het wezen van de egalisatie, belemmert de mogelijkheid om met de 
H.A, practisch tot een overeenstemming te komen. In verband 
hiermede meent ondergetekende, dat de bijdragen, die ingevolge de 
wetten van 21 April 1933 (S. 1 3 1 ) , 1 Juli 1948 (S.l280)"en 
22 December 1949 ( S J 5Q1s) ten behoeve van het Algemeen Mijn
werkers Fonds door het Rijk verschuldigd zijn, maar in 1951 cp 
aandrang van de toenmalige Minister van Financiën uit bezuini
gingsoverwegingen tijdelijk van de Rijksbegroting zijn afgevoerd 
niet langer ten laste van het Brand stoffenegalisatiefonds mogen 
worden gebracht. Men kan misschien van mening verschillen, of 
deze wetten onder de omstandigheden, waarin het mijnbedrijf 
thans verkeert, ongewijzigd gehandhaafd moeten blijven - onder
getekende is gaarne bereid dit in overleg roet zijn Ambtgenoten 
van Sociale Zaken en Financiën nader te onderzoeken - maar zo
wel nm formele als om practische redenen behoren de uit deze 
wetten voortvloeiende verplichtingen niet meer op het Brandstof-
fenegalisatiefonds te drukken. Ondergetekende is van oordeel, 
dat ook van de zijde van de H.A., die volgens het Verdrag contro
le uitoefent op de toepassing van de egalisatie, ernstige bezwa
ren zouden worden gemaakt tegen het opnemen van de bedoelde 
lasten in de fondsbegroting. 

12. Vcorts zou ondergetekende, indien dat noodzakelijk mocht 
zijn om een acceptafele regeling met de H.A. te treffen, geen 
overwegende bezwaren hebben tegen verciinderügvan de lasten van 
het Fonds dcor een bescheiden verhoging van de Nederlandse ver
bruikerspri jzen voor industriekolen. Het komt mij voor, dat een 
verhoging van 4 a 5# boven het huidige niveau (gemiddeld / 56.-
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a f 57.-) aanvaard zou kunnen worden zonder stoornis van bete
kenis te verwekken. De egalisatielast zou dienovereenkomstig 
minder en de ruimte om schokken, veroorzaakt door de export op 
te vangen, groter worden, terwijl tevens een stap zou worden 
gedaan in de richting van aanpassing aan de gemeenschappelijke 
markt, een overweging, die ook tegenover de E.A. veel gewicht 
in de schaal kan leggen. Voor huis brand kolen wenst ondergeteken
de echter prijsverhoging voorlopig zoveel mogelijk te vermijden. 

De voorshands met de H.A. getroffen regeling gaat ervan uit, 
dat tot 1 April a.s. aan de bestaande verbruikersprijzen niets 
zal worden veranderd. In verband met het bovenstaande en tevens 
met het feit, dat de maximum-prijzen in de andere landen der Ge
meenschap nog niet vaststaan, is ondergetekende niet in staat 
zich definitief uit te spreken over de mogelijkheid de koLen-
prijs op het thans bestaande niveau te handhaven. Hierbij 
moet tevens rekening worden gehouden met het feit, dat omtrent 
de kostprijs van de nationale kolenproductie, die de mogelijk
heid van heffing ten behoeve van de egalisatie mede bepaalt, 
nog overleg gaande is; met enige kostprijsverhogende factoren 
(sociale lasten, heffing ten beho jve van de Gemeenschap) zal ze
ker rekening moeten worden gehouden. Het is echter niet uitge
sloten, dat daartegenover zich gunstige factoren voordoen, b.v. 
de werking van het in bet KSG-Verdrag voorziene perequatie-
systeem ten behoeve van de Belgische kolen. De conclusie schijnt 
dan ook gewettigd, dat een eventuele prijsverhoging per 1 April 
a.s. voor kolen kan beperkt blijven. 

Schro&tvoorziening en schrootprijzen. 

De bemoeienis van de H.A. met schroot is slechts beperkt, 
omdat de handelaren in schroot alsmede de schrootproducenten 
niet onder haar gezag vallen. Het Verdrag voorziet dan ook 
alleen in regelingen voor een deel van de verbruikers van 
schroot, t.w. de staalindustrie; ook de ijzergieterijen vallen 
buiten de werkingssfeer van het Verdrag. Intussen is zowel 
op bet gebied van de prijzen als van de verdeling de bemoeienis 
van de H.A. beslissend voor eventuele nationale regelingen voor 
de schroothandel. Het beeld wordt bovendien gecompliceerd door 
het feit, dat kartels, waarbij de schroothandel betrokken is, 
weer wel onder het gezag van de H.A. vallen. 

De voorlopige handhaving van de nationale schrootprijsrege
ling door de H.A. beeft hier te lande aanstonds tot moeilijk
heden geleid. Reeds enige weken voor de instelling van de ge
meenschappelijke markt stagneerde de aflevering van schroot; 
na 10 Februari j.1. heeft een algemene staking der afleveringen 
gedreigd. Op verzoek van de industrie is teen contact gezocht 
met de H.A. teneinde toestemming te verkrijgen voor de toepas
sing van de prijsregeling in die zin, dat voor afleveringen na 
10 Februari t.z.t. afgerekend zou worden tegen de dan door de 
H.A. vastgestelde maximum-prijs. De H.A. beeft zich tegen een 
dergelijke regeling niet willen verzetten; de industrie en de 
handel is dienovereenkomstig ingelicht. Indien echter zoi blij
ken, dat de schroothandel uit speculatieve overwegingen toch 
haar afleveringen zou vertragen, zal ondergetekende niet aarze
len daartegen met alle hem ter beschikking staande middelen op 
te treden. 
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14. Omtrent het uiteindelijk door de h.A. voorziene schroot-
regime kan ondergetekende zich nog bezwaarlijk definitief uit
spreken, aangezien hierover nog niet voldoende details bekend 
zijn. Hij is echter van mening, dat een verhoging van de schroot
prijs hier te lande tot het niveau, dat voor de Gemeenschap in 
haar geheel acceptabel is, niet vermeden kan worden en ook door 
de staalindustrie kan worden gedragen. Bij een verdeling van de 
lasten van de import van schroot uit derde landen lr«opt de voor
ziening van de staalindustrie met schroot geen groot gevaar; 
mocht een dergelijke regeling echter niet tot stand komen, dan 
zal ondergetekende stellig een verdeling van schroot bepleiten. 

DE MINISTER VAK ECONOMISCHE ZAKEN, 

[ Ar 
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Bijlage behorende b i j R.E.A.-Nota nr.6/+0 dd. 18 Februari 1953 

j Huidige egal isat iesysteem. 

De Nederlandse mijnen leveren aan groothandelaren en grootverbruikers 
tegen de door ondergetekende vastgestelde francoprijzen, 
Het ve r sch i l tussen deze pr i jzen en de vastgestelde kostpri jzen 
( inclus ief een redel i jke winst) wordt door de mijnen afgedragen 
ten behoeve van het Brandstoffenegalisatiefonds. 

De importeurs factureren tegen dezelfde p r i j zen . Voor het voor 
hen optredende nadelige ve r sch i l tussen deze prijzen en de inkoops
pr i jzen, vermeerderd met de bijkomende kosten (vrachten, invoer-
belas t ing , marge) ontvangen z i j een toes lag ten l as te van het fonds. 

2, Egalisatiesysteem H,A, 

De Nederlandse mijnen factureren b i j l ever ing aan groothandel en 
grootverbruikers tegen de door de H.A, vas tges te lde maximum-loco-
mijnprijzen, vermeerderd met O.B. en een gemiddeld vrachtbedrag. 

Indien het factuurbedrag (met andere woorden de nieuwe franco
p r i j s ) hoger i s dan de huidige za l de Nederlandse Overheid aan' de 
kopers een r is torno uitkeren t e r grootte van het p r i j s v e r s c h i l . 
Aldus kosten de kolen franco voor de grootverbruikers n i e t meer 
dan tot dusver het geval was en worden de groothandelaren in 
staat ges te ld door te verkopen op bas is van de voor hen geldende 
pri jzenbeschikking, waardoor u i t e i n d e l i j k ook de pr i jzen voor 
lever ing door de groothandel aan verbruikers en door de k l e i n 
handel aan verbruikers op het bestaande p e i l kunnen worden 
gehandhaafd. 

Uit pract ische overwegingen z a l aan de Nederlandse mijnen worden 
verzocht z ich met de u i tker ing van het r i s to rno te belasten het 
geen z i j op eenvoudige wi jze kunnen doen door op hun facturen een 
aftrekpost t e r grootte van het r is torno op te nemen. 

In het regime van facturer ing door en afrekening met de importeurs 
behoeft geen wi jz ig ing ten opzichte van het thans bestaande te 
worden gebracht. 

Het t o t a a l u i t te keren r is torno benevens het t o t aa l der aan de 
importeurs u i t te betalen toeslagen vormen de lasten van het 
ega l i sa t ie fonds , die worden bestreden door de mijnen een heffing 
op te leggen op basis van een nationale wet ter uitvoering van 
Par. 24 van de overgangsbepalingen. Een ontwerp van wet daartoe 
wordt op zeer korte termijn voorbereid. De heffing kan door de 
mijnen betaald worden u i t het gunstige ve r sch i l tussen de gemiddelde 
opbrengst tegen de maximumprijzen af-mijn van de H.A. en de kost
p r i j s . Voorzover de fondslasten een heffing zouden veroorzaken, die 
groter i s dan het zoeven genoemde v e r s c h i l , zou de verbruiker^prijs 
hier te lande slechts kunnen worden gehandhaafd ten koste van de 
r e n t a b i l i t e i t van de mijnen. 
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