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lO. 1770 
Van Brs E.H. v.d. Beugel (DGEM) 

Aan M 

Verslag integratie-bespreking 
op 3 September j.1. 

cc de Heren Bot, Fock, 
Kupers, Fymmell, 
van Lernep, Linthorst H. 
Rutten, Teppema, Verrijn 
Stuart en 7Jemelsfelder 

Wij hebben Zaterdag 3 September aan de hand Tan 
mijn memorandum van 31 Augustus een aantal integratie-pro
blemen besproken ter vaststelling dan wel verduidelijking van 
het Kederlandse standpunt. 

Aanwezig waren de Heren Bot, Fock, Kupers, Kymmell, 
van Lennep, Linthorst Homan, Rutten, Teppema, Verrijn Stuart 
en V'emelsfelder. 

Bij deze bespreking werd het memorandum op een 
aantal punten geamendeerd. Hiermede is geen definitief Neder
lands standpunt bepaald, maar onze lijn voor de eerstkorende 
weken van de Brusselse besprekingen, die hiermede nu wel 
in de hoofdpunten voldoende is vastgelegd. 

Ik volg thans de punten van het memorandum. 

1. Geen opmerkingen. 

2. JJen kor. zich met de algemene gedachtengang ver
enigen. Ter precisering werd de volgende verduidelijking 
afgesproken: 

I. Een land heeft voortdurend grote betalingsbalans
overschotten. 
Indien nu a) andere landen da-rtegen bezwaren (dit 
woord lijkt juister dan het oorspronkelijke "klacht") 
indienen en b) werkelijk aanwijsbaar zeer ernstig schade 
door het land met de overschotten wordt toegebracht, 
zal de Gemeenschap zich met het land in kwestie in 
verbinding stellen over de maatregelen die genomen soetev 
worden om een evenwichtiger situatie te krijgen. T)e 
Gemeenschap heeft daarbij slechts adviserende en geen 
beslissende bevoegdheid. Als ultimum remediura is voor
zien in de procedure omschreven onderaan op pag. 2 van 
het ine mor and um sub b. 

II. Een land heeft betalingsbalans-tekorten. 
Ook voordat '3it land escapes voor zijn verplichtingen 
aanvraagt, kunnen andere landen al bezwaren indienen 
omdat ren de z ak ziet mislopen. Ook dan mag de Gemee¡.-3•;-h 
zich met het probleem bezighouden. Vraagt het land zel.f 
vervolgens een escape aan, dan vraagt de Gemeenschap 
het IUÈ of het Fonds van oordeel is, dat het laad in 
betalingsbalansnoeilijkheden verkeert. Is dit volgens 
het Fonds het geval, dan krijgt het land in kwestie 
recht op escapes. De Gemeenschap krijgt daarbij consul
tatieve bevoegdheden ten aanzien van «en saneringspl:-..a. 
Helpt dit alles niet, dan is uiteindelijk weer voorzien 
in het ultimum remediura van pap. 2 onderaan sub b v •• 
het memorandum van 31 Au~uatus. 
Ten en ander betekent dus, dat bij betalingsbalans-
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tekorten de Gemeenschap geen beoli&sende "bevoegdheden 
ter. aanzien van de escapes zou krijgen in tegenstelling 
tot de situatie van escapes in het geval van troubles 
fondamentaux, waarbij de Gemeenschap vel het recht 
krijgt de escapes te weigeren. 

Geen opmerkingen. 

Er bestond algemene overeenstemming over de nood
zakelijkheid, dat - evenals dit bij het goederenverkeer 
het geval is - een land bij èe door het ïl.ip erkende be-
talingsbalansnoeilijkheden automatisch een escare moet 
kunnen krijger: ten aanzien van de vrijheid van kapitaal
verkeer ter bescherming van de deviezenreserve. "Ce rol 
van de Gemeenschap is hier wel belangrijk, naar niet 
decieief. 

B̂ en was het er verder over eens, dat wanneer een 
land controle op de bedrijfs-econonische roerites van 
leningen kent, een dergelijke kwaliteitscontrole in de 
Gemeenschap moet kunnen verden gehandhaafd. Een zodanige 
controle werkt niet discriminatoir naar nationaliteit 
en geldt dus ook voor de binnenlandse emitenten. 

Een punt, dat in ons gesprek niet tot oplossing 
i3 kunnen konen, is de vraa:^, of een land autonoom moet 
blijven in de uiteindelijke zeggingschap om een deel van 
het aanbod van kapitaal voor eigen gebruik te reserveren. 
T?ij hebben afgesproken, dat wij over dit punt nog verder 
zullen praten, omdat men het gevoel had dat .Tien voorlopig 
in Prussel wel uit de voeten kwam. Dit betekent, dat 
voorlopig de laatote drie zinnen van mijn memorandum onder 
4 sub b zijn vervallen. r oebt voordat ons overleg tot een 
resultaat heeft geleid, in Brussel dit punt aan de orde 
komen, dan zal men verklaren, dat hierover nog geen stand
punt is bepaald. 

Ten aanzien van de fondsen blijkt het volgende. 
Van alle zijden werden de gedachten in Uw notitie aan 
Minister L'an3holt aanvaard, maar men was van mening, dat 
in die gedachten de rechtstreekse leningen op sreciale 
voorwaarden alsmede de grants niet pasten. Ik heb gemeend 
in deze niet van Uv, standpunt te moeten afwijken en 
wij conclude rden, dat dit probleem het beste rechtstreeks 
kan worden besproken tussen U en de Kinisters . imsholt, 
v.d. Kieft en Zijlstra. 

Ten aanzien van de voed ine van het Fonds blijft 
zowel Economische Zaken als Financiën op het standpunt 
staan, dat de automatische voedingsbron, welke door U 
was gesuggereerd, niet aanvaardbaar was. Wanneer het toch 
noodz kelijk ia, dst ö met Uw ambtgenoten over de eerste 
kwestie srreekt, lijkt het mij het beste, dat U teve-
dit vraagstuk behandelt. 
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6. Geen opmerkingen. 
7. Terecht was men van mening, dat mijn benadering van 

het probleem van het betalingssysteem te simpel v.as. 
Indien zich namelijk de situatie voordoet, waarbij 
enige landen van de Gemeenschap wel en enige niet conver-
tibel sijn, of wanneer ze geen van alle convertibel zijn, 
dan moot men uit twee oplossingen kiezen: 
a. een gemeenschappelijke invoerlijst voor die 

producten waartegen de inconvertibele landen willen 
d is crimine ren. 

o. geen gemeenschappelijke invoerlijst als onder a 
bedoeld, naar een sluiting van de binnengrens voor 
die goederen die de niet convertibele landen willen 
weren. 
Aangezien beide systemen op zeer grote bezwaren 

stuiten, neigt deze opvatting ertoe, dat convertibiliteit 
in de Gemeenscha pelijke :*arkt noodzakelijk is. 

8 en 9« • Geen opmerkingen. 

Cot zover de wijzigingen van- er aanvulüngei op mijn 
memorandum van 31 Augustos. 

Van verschillende zijden uit de Commissie Beyen 
bereikte mij de vraag, of de leden die niet aanwezig 
varen bij onze bespreking van Zaterdagmorgen op de 
hoogte zouden kunnen worden gesteld van het resultaat 
daarvan. Met üw toestecing zullen thans mijn memorandum 
met dit verslag aan de leden fan de Commissie Beyen 
worden rondgezonden. 

5-9-55 
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Nr.1746 •Persoonlijk 

FOTO-Bt3. 126792 
M E M O R A N D U M 

Van: Drs E.H. van der Beugel (DGEM) 31 Augustus 1955. 
Aan: de Heren Fock 

van Lennep 
Linthorst Homan 
de Ranitz 
Verrijn Stuart 
Teppema 
Kymmell 

cc. : DGPZ 
DWS (Mr.Bot) de Heer Rutten 

Op Zaterdagmorgen 10 uur zullen wij een aantal problemen 
bespreken ten aanzien waarvan of intern Nederlands nog menings
verschillen bestaan, of ons standpunt nog niet verduidelijkt 
is. 

Teneinde de discuseie op basis van een kort stuk te kun
nen voeren, laat ik hieronder volgen mijn mening over deze 
punten. Ik realiseer mij daarbij, dat ik niet volledig kan 
zijn en dat in de loop van onze discussie en de internationale 
discussies waarschijnlijk nog tal van problemen zullen rijzen, 
die ik niet heb genoemd„ 

1, In het stuk van de KSG wordt gesteld, dat er zeven con
crete belemmeringen zijn, die bij een gemeenschappelijke markt 
moeten worden weggenomen. Deze zeven zijn de volgende: 

lo contingenten - - ' 
2„ deviezenrestricties 
3. douanetarieven 
4. tariefdiscriminaties door vervoer maatschappijen 
5. breuken in het vervoerstarief door nationale grenzen 
6. marktverdelingen 
7o dubbele prijzen. 
Ik geloof, dat wij met deze opsomming accoord kunnen 

gaan hoewel ik hieronder daar nog iets aan zou willen toevoe
gen. 

De verplichting tot afschaffing van deze belemmeringen 
moet naar mijn mening bij verdrag^ worden geregeld, waarbij 
vanzelfsprekend de gemeenschap een belangrijke zeggingschap 
moet hebben bij het uitvoeren van deze verdragsverplichtingen, 

2. Verder is het niet te ontkennen, dat het werkelijk 
functioneren van de gemeenschappelijke markt gefrustreerd kan 
worden door tal van maatregelen van algemene economische poli
tiek. 

Het Nederlandse standpunt behoort in deze naar mijn 
mening te zijn, dat voor deze groep van "di3+orties" het enige 
criterium moet zijn de toestand van de betalingsbalans c.q. 
van monetair evenwicht. 
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Hiermede doet de betalingsbalanspolitiek zijn intrede 
in de discussie. 

Voorop staat bij mij, dat de gemeenschap zich met deze 
gehele problematiek slecht3 moet bemoeien in het geval, dat 
a. een land op grond van betalingsbalansmoeilijkhsden een 

escape clausule inroept; 
bo een land een klacht indient, dat ondanks het feit, dat 

een ander land zijn verdragsverplichtingen uitvoert, de 
algemene economische politiek van dat land de gemeenschap
pelijke markt frustreert. 
Deze laatste beperking sluit uit, dat de Gemeenschap 

zich zonder aanwijsbare aanleiding met deze problematiek 
bemoeit. Ireedt geval a of b in, dan rijst het uiterst 
moeilijke punt, -,vat de bevoegdheden van de gemeenschap moe
ten of kunnen zijn» 

In het geval, dat de' escape clause geaccepteerd wordt 
of in het geval, dat de klacht van een land als redelijk 
wordt eschcuwd, dan zal de Gemeenschap de termijn van de 
escapeclause moeten vaststelxen en tezamen met het betrekken 
land de correcties moeten uitstippelen (Hetzelfde maar in 
iets andere vorm geldt voor geval b ) . 

Is de termijn verstreken en zijn de corrigerende maat
regelen niet of in onvoldoende mate door het land genomen, 
dan komen wij aan het punt, waarop wij moeten beslissen of 
wijaan de Gemeenschap decisieve bevoegdheden in dit terrein 
willen toekennen; na lange aarzeling is mijn antwoord hierop 
ontkennend. 

Het gaat mij te ver de Gemeenschap op dit terrein deci
sieve bevoegdheden te geven, die zo zeer de kern van het 
nationale beleid raken, dat zij slechts denkbaar zijn in een 
werkelijke politieke federatie» (Ik denk hierbij ook aan het 
decreteren van een wijziging in de wisselkoers). 

Door de afwijzing van die gedachte ontstaat zowel intel
lectueel als politiek gesproken een ernstig gat. Ik geloof,, 
dat wij deze consequentie moeten aanvaarden, maar ik zou wil
len voorstellen daaraan twee maatregelen te verbinden, 
a 0 Het advies van de Gemeenschap moet onderwerp uitmaken van 

intensief overleg en moet zowel aan het nationale als aan 
het internationale parlement ter kennis worden gebracht, 

bo In het geval, dat een land blijft weigeren zijn algemene 
economische politiek zo te richten, dat zij in overeen
stemming is met de Gemeenschap behoort na afloop van de 
betrokken termijn de Gemeenschap aan de andere partners 
het recht te geven de voordelen van de vrije markt ten 
aanzien van het tekortkomende land in te trekken en de 
modaliteiten van die tegenmaatregelen te bepalen. 
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3„ Tussen de punten onder 1 genoemd en de algemene pro
blematiek onder 2 beschreven zit nog een "tussengebied", 
waarbij ik vooral denk aan de kwestie van de in vele vormen 
gebruikelijke subsidies. Ik zou als lijn willen vasthouden, 
dat ook de bevoegdheid«ten aanzien van dit punt zo concreet 
mogelijk ondergebracht wordt bij de punten onder 1 genoemd 
om daarmee het "niemandsland" zo klein mogelijk te houden. 

4* Het vri.je kapitaalverkeer. Voor mij staat vast, dat 
ten principale in een totstandgekomen gemeenschappelijke 
markt vrij kapitaalverkeer mogelijk moet zijn* Ik zou daar
bij twee opmerkingen willen maken, 
a 0 Het is niet juist te stellen, dat dit vrije kapitaal

verkeer onmiddellijk moet morden gerealiseerde Ik kan 
mij derhalve zeer goed verenigen met de echelonering, 
die Financiën op blz. 1 van de nota van 18 Augustus heeft 
aangebrachto 

b. Zelfs in de uiteindelijke situatie zal men toch enig 
toezicht van de monetaire autoriteiten niet kunnen ecar
teren. Ook in de periode van het meest vrije kapitaal
verkeer had de Centrale Bank potentieel een wapen in het 
wel of niet "loanable!' verklaren van de betrokken stukken. 
Sulk een toenicht van de monetaire overheid geldt in de 
huidige monetaire structuur nog veel sterker,, Bat—bete -

. kent dus, dat het kapifora-irerkeer-in principe vrij io»— 
maar wel onder zekere licentie zal moeten staan. Ieder 
land moet het recht hebben bij de Gemeenschap een klacht 
in te dienen indien naar het gevoel ..van dat land het 
partnerland dit licentiesysteem op/onoirbare gronden 
gebruikt, In zo'n geval beslist d̂e Gemeenschap,» Hierin 
zü-jaa^r—mi-jn -menxng^^TTTl^-e-end^w^axb-Ojrg. 

5» De fondsen. Ik zou mij hierbij graag willen baseren op 
de notitie van Minister Beyen voor Minister Mansholt naar 
aanleiding van iiens brief van 4 Augustus. Ik zou daaraan 
willen toevoegen, dat hoewel het fonds een instrument van 
de Gemeenschap is, ik mij kan voorstellen, dat geen leningen 
op bijzondere voorwaarden of grants worden ver3trekt zonder 
avis conform van ie Raad van ilinisters en in het geval van 
grants komt het mij voor, dat dit avis met unanimiteit moet 
worden uitgebracht» 

6. Het buitentarief, hoewel ik niet wil uitsluiten, dat 
men uiteindelijk water in de wijn moet doen, acnt ik de 
phase waarin het geeprek thans verkeert, bijzonder geschikt 
om met alle kracht vast te houden aan de stelling: "het 
laagste tarief", dat is dus het Beneluxtarief. 

7. Sen zeer korte opmerking over de kwestie van het beta
lingssysteem, waartoe de landen van de Gemeenschap behoren. 

De moeilijkheden op dit gebied zijn overzichtelijk 
wanneer of de E3U blijft bestaan, of de aan de Gemeenschap 
deelnemende landen alle convertibel worden. Ik geloof echter, 
dat ook in het geval, dat eommige landen convertibel 
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worden en sommige landen niet, de moeilijkheden niet onop
losbaar zijn doordat de nieuwe monetaire arrangementen in 
het geval van convertibiliteit toch in een voldoende 
monetaire link voorzien tussen wel en niet convertibele 
Suropese valuta. 

8. liet institutionele punt. Ik geloof, dat ik hierover 
na het voorgaande heel kort kan zijn, omdat de voorgaande 
paragrafen de institutionele zijde van het vraagstuk reeds 
impliceren» Het is duidelijk, dat Nederland het functione
ren van een gemeenschappelijke markt niet mogelijk acht 
^onder boven-nationaal executief orgaan» Dit orgaan heeft 
een uiterst belangrijke taak bij de uitvoering van de 
verdragsverplichtingen onder punt 1 genoemd» Het heeft 
voorts een zeer belangrijke taak bij de problematiek van 
de betalingsbalans, welke onder punt 2 is opgesomd» Ten 
aanzien van het vrije kapitaalverkeer geldt hetzelfde. 
Ook het beheer van de fondsen is niet denkbaar zonder 
boven-nationale executieve. 

Het institutionele punt vereist natuurlijk nadere 
uitwerking, met name ook ten aanzien van de samenwerking 
met de Raad van Ministers. Ik zou echter als algemene op
merking nog het volgende willen stellen. De door de Heer 
Linthorst Koman en mij aanvankelijk geopperde gedachte van 
het geëcheloneerde institutionele verdrag is door Lünister 
•̂eyen verworpen en zijn argumentatie daarvoor lijkt mij 
doorslaggevend. Wat echter wel mogelijk en wenselijk is, 
is dat de executieve van de Gemeenschap naast een boven
nationale beslissende bevoegdheid een ander soort bevoegd
heden kan hebben, welke meer liggen op het gebied van 
advies en overreding. 

9. Wanneer ik in het bovenstaande te onvolledig ben 
geweest, dan kunnsa wij Zaterdagmorgen over andere open
staande principiële punten van gedachten wisselen» Wanneer 
wij echter Zaterdagmorgen over het bovenstaande overeen
stemming kunnen bereiken, dan geloof ik, dat wij wat de 
Nederlandse voorbereiding betreft, toch een belangrijke 
stap hebben gezet» 

Minister Beyen, die dit stuk niet heeft gezien, heeft 
zich in een gesprek met mij met de grote lijnen ervan 
accoord verklaard. 
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