
MINISTERIE VAN E C O N O M I S C H E Z A K E N 
Bezuidenhoutseweg 30 - Tel. 720060* - Interl. letter G - Kengetal K 1700 

« 8 X ...Dir.....G.en..Y.»..d..B. E. B, 
No .74 .10$ 

Bericht op schrijven van 

Vervolg op schrijven van 

Betreffende 

Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig 
onderwerp, dagtekening, nr. en tetter van 
dit schrijven te vermelden. 

Bijlagen 

' s - G R A V E N H A G E , 28 ....9. c t ober 194I 

Hierbij heb ik de eer U een nota te doen toekomen 
inzake een Studiegroep voor een Europese Douane-Unie. 

Aangezien de deelnemende landen uitgenodigd zijn 
voor een eerste bijeenkomst te Brussel op 10 November 
a.s., zou ik het op prijs stellen, indien deze nota een 
punt van bespreking zou kunnen uitmaken op de eerstkomende 
vergadering van de Raad voor Economische Aangelegenhedeoi 
uit de Ministerraad. 

Afschrift van deze brief, alsmede van de bijlage, 
zond ik aan onze desbetreffende Ambtgenoten. 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
voor de Minister: 

DE SECRETARIS-GENERAAL, 
r 

Aan: 
de Heer Voorzitter van de Raad 
voor Economische Aangelegenheden 
uit de Ministerraad, 
Zijne Excellentie Dr. l.J.M. Beel, 
Plein I8l3, no.4-, 
•s-GRAVENHAGE. 
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E R I E V A N S C O N O 11 I S C H E Z A K E N 

1 s-Gravenhage, 28 ®ctebsr 1947. 

Door de 13 landen, die in September te Parijs 
de Studiegroep voer een Europese Douane-Unie hebben 
opgericht, zijn de Regeringen van België, Nederland 
en Luxemburg aangewezen als uitnodigende mogend
heden, terwijl hun tevens verzocht is om de eerste 
bijeenkomst van deze studiegroep te organiseren. 

Tot op heden werd deze uitnodiging door Zwitser 
land aanvaard, terwijl Noorwegen en Zweden zich be
reid verklaarden waarnemers te zenden. De Hongaarse 
Regering deelde mede in de onmogelijkheid te ver
keren aan het werk van de Studiegroep deel te nemen, 
maar het op prijs te stellen van de ontwikkeling op 
de hoogte te worden gehouden. 

T.a.v. het bijeenroepen van de eerste vergade
ring van deze Studiegroep is dezerzijds contact 
opgenomen met de Engelse en Franse Regeringen, waar
na Donderdag 23 October j.1. in de Raad voor de 
Handelsaccoorden met de Belgen en Luxemburgers het 
volgende is overeengekomen. 

De bijeenkomst zal plaatsvinden te Brussel op 
10 November a.s. en zal niet langer duren dan één 
week. Uitnodigingen sullen worden verzonden in de 
eerste plaats aan alle landen, die de Studiegroep 
in Parijs hebben opgericht, alsmede aan Zwitserland, 
Noorwegen en Zweden. Op verzoek van Engeland zal 
ook Don uitnodiging aan de Dominions werden ge
richt, welke dan zeer waarschijnlijk een waarnemer 
zullen zenden. Voorts zullen alle landen, di2 nog 
niet op de eerste uitnodiging hebben gereageerd, 
nogmaals in de gelegenheid worden gesteld aan het 
werk van de Studiegroep deel te nemen; dit zijn 
zoals bekend Rusland en de landen van Zuid-Oost-
Europa . 

Nederland, België en Luxemburg zullen ©p de 
Conferentie met een gemeenschappelijke delegatie 
optreden, waarvan de Nederlandse vertegenwoordiger 
veerzitter zal zijn. Mecht, zoals van Engelse en 
Franse zijde waarschijnlijk zal worden voorgesteld, 
de voorzitter van de Benelux-delegatie tot voor
zitter v_.n dj Conferentie te Brussel worden geko
zen, dan zal een Belg met de leiding ven de Benelux-
delegatie worden belast. De delegatie zal bestaan 
uit 12 leden, waarvan 5 Nederlander©, 5 Balgen en 
2 Luxemburgers. 

Ik stel mij voor als voorzitter van de delegati 
aan te wijzen de Heer D.P.Spierenburg, waarnemend 
Directeur-Generaal vi_n de Buitenlandse Economische 
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Betrekkingen en als zijn plaatsvervanger Kr.A.van 
Kleffens, Directeur v:.n de Buitenlandse Economische 
Betrekkingen. Voorts zouden Se Departementen van 
FinaneiSn, L-andbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
jn Buitenlandse Zaken in de delegatie vertegenwoor
digd inoeten zijn. Be Nederlandse vertegenwoordiger 
voor Landbouw zal voor de Benelux in zijn geheel optr 
den, terwijl de Belgische vertegenwoordiger van 
Economische Zaken eveneens de gemeenschappelijke Nede 
lands-Belgisch-Luxemburgse belangen zal behartigen,. 
De mogelijkheid om over en weer experts toe te voegen 
blijft bestaan, maar het lijkt niet gewenst de dele
gatie, die ten opzichte van andeis landen noodgedwon
gen toch al groter is, al te omvangrijk te maken. 

Op de agenda zijn de volgende punten aan de orde 
gesteld % 
1. Opening ven de Conferentie door een vertegenwoor

diger van de Belgische Regering, 
2. Samenstelling van het Bureau. 
3. Aanvaarding van het interne reglement. 
4. Be eventueel \an de G r . t.llvi^arr- zettingszones 

in Duitsland te richten uitnodiging. 
5. Vaststellin^ van het karakter van de te realiseren 

Douane-Unie. Onderzoek naar de best te volgen 
methoden t.a.v. de verwezenlijking in het bijzond 
door de vaststelling van een gemeenschappelijk 
tarief. 

Het ligt in de bedoeling dat van de zijde van 
de Benelux een overzicht zal worden gegeven van de 
wijze, waarop de Douane-Unie tussen de drie landen 
is tot stand gekomen, welke moeilijkheden zich daar
bij hebben voorgadaan,moeilijkheden die zich dus 
in nog sterkere mate zullen voordoen op de weg naar 
de totstandkoming van een Europese Douane-Unie. 

Hierna zal een algemene gedachtewisseling volgen 
over de wijze, waarop het probleem van een Europese 
Douane-Unie of Unies dient te worden ..ingepakt. Daar-
toe is het, in de eerste plaats noodzakelijk, dat de 
Studiegroep komt tot een nadere definitie van wat 
onder een Douane-Unie moet worden verstaan. Duidelijk 
verschil ware hier te maken tussen de eigenlijke 
Tarief-Unie en de volledige Economische Unie. Daarna 
zal nagegaan dienen te worden door de verschillende 
douane-experts in hoeverre voor alle Europese landen 
of slechts voor een bepaald aantal landen de mogelijk 
heid bestaat over b . v . 5 jaar door geleidelijke reduc 
ties tot een gemeenschappelijk tarief te komen, dat 
niet hoger is d n het gemid elde der tarieven der 
verschillende deelnemende l?.nden. Eet. dergelijk ad
vies zou lan door een Commissie van tarief-experts 
enige maanden later aan de Regeringen moeten worden 
uitgebracht y_ ten einde deze in staat te stellen op 
.een in Januari a.s. te houden bijeenkomst te bepalen 
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of zij mot hepaalde aadaro la&fian in onderhandeling 
willen traden ovor hot sluiton van san Dour.no-Unio . 

Zoals bekend, bastu/Ioran Frankrijk on Ita.liS 
op hot ogonblik do mogelijkheid van oen Douane-Unie 
tussen beide landen. Op do Conferentie to Parijs 
hooft de Franso Rogoring oen voor stol gedaan om ook 
mot België, Nodorland on Luxemburg oon dergelijke 
studio eventueol gezamenlijk mot Italië to ondor-
nomon. 

Do Rogoringon van België, Nodorland on Luxem
burg hobbon toon, gozion hun pcsitio als uitnodigen:" 
mogendheden, gemeend op "it Fr::nso voorstal voorshan 
niot to moeten ingaan. Frankrijk zal zijn voorstol 
tor vorwazanlijking van leze idee ochtor niot op-
gevon. Reeds bij hot contact, dat voor hot bijeen-
roopon van do Studiogroop mot frankrijk plaatsvond, 
doolde :1a Hoor Drouin mede, lat hij niot vool hoil 
zag in do pogingon om tot oon Europese Douane-Unie 
to komon on lat slechts aan combinatie :.ls loor 
Frankrijk voorgesteld werkelijk zin had. Natuurlijk 
had hij goon bezwaar togen oen eventuele deelname 

van Engel-"nd a.an deze Studiegroep on zag ook wal in, 
dat "ia Duitse zones bij 'leze Groep mooton wordon be
trokken. De Fransen maanden ochtor, dat Engeland 
beslist niet moo zou "oen, wanneer hot er op aan
kwam, torwijl do Duitse zaak in een latar stadium 
aan de orde zou kunnen komen, Vam Nederlandse zijde 
zal mon voor*!!, mat IiE'u ocg op Belgische toegevend
heid, waar het Frankrijk botroft,voorzichtig moeten 
manoeuvreren. Van onzo zijde zal zoveel mogelijk 
invloed op Engeland mooton worden uitgeoefend om 
aan oen concrete oplossing van hot vraagstuk van 
een Europose Douane-Unie mede te werken» Bij hot 
contact, dat hiorovor vorige week te Lenden plaats 
hooft govonden, bleek wel, dat Engeland hoewel niet 
geheel afwijzend, toch nog zoor huiverig tegenovor 
dezo zaak staat, waarbij do verhouding met do Do
minions oon zeer belangrijke rol spoelt, Mocht Enge
land bosluiten niet mee te doen, dan rost ons do 
vraag of de Banelux-groep bereid zal mooton zijn 
mot Frankrijk en Italië in zee te gaan. Van Belgisch 
zijde zal daarop ongotwijfold t.z.t. druk worden uit-
geoofend en het zal noodzakelijk zijn, dat de Rege
ring tijdig ter sake haar standpunt bepaalt. Dit 
wil niet zeggen, dat dit probleem op de a.s. bi joon
komst vcoi de Studiegroep accuut wordt, maar het zal 
nodig zijn dat de delegatie weet in welke richting 
en onder walko voorwaarden do Nederlandse regering 
bereid is aan ee.. bepa...lde groepering in Europa 
mee to doen. 

Voorshands lijkt een samengaan met Frankrijk 
en Italië niet zoor aantrekkelijk. Mocht mon ochtor 
ve.n Franso zijde, hetgeen zeker niet onmogelijk ge
acht moot worden, "bereid zijn oen actieve deelname 
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van u-3 3 Westelijke Zones, dwz. mot ¿o vertegenwoordi-
gors v:.n Amerika on Engeland uit 31 o zones, in do 
groep samen te workon,'dan krijgt io zaak oon voor ons 
iiantrokkolijkor aspect, Op deze wijze toch zouden wij , 
zoals Dr.Hirschfold.in zijn rapport ook roods heeft 
gesteld, de Amerikanen indirect "bij de zaak kunnen "be
trekken, terwijl tevens oon nieuw platform wordt ge
vormd, Waarop de Duitse z:,ak opnieuw en met betere 
kansen kan -worden aangesneden. Eventueel zouden 
Denemarken en Zwitserland zich bij een dergelijke 
groep kunne n aan sluiten. 

DE MINISTEE VAN ECONOMISCHE ZAKEN,A 
Voor de Minister': 

DE SECRETARIS-GENERAAL, 

S-9112-25-10-*47 
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