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nopen de vraag , of de totstand aning ener Douane-OIl1e 
het juiste uit gspunt voor e he~ tt1n d.r b •• prekingen 
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GEHEIM. 

BETREFT BENELUX INITIATIEF TOT HERVATTING VAN DE INTEGRATIE-
NOTA BESPREKINGEN 

~ -
~ 
/. 

N h t zi6h laat aanzien 1 dat als gevolg van het initiatief van 
M' ' t

U 
Beeyen de drie Benelux- Regeringen de andere Regeringen der Zes 

nlnlS er , k' l' 'kt zullen opwekken tot een hervatten van de integratlebespre lngen 1 lJ 
het van bizonder belang dat het daartoe strekkende voorstel der Bene-
lux- landen een zo goed mogelijke indruk maakt. , 

Het is niet onmogelijk 1 dat het initiatief ze lve l n eerste,aanleg 
van een beperkte strekking is - b.v. gericht is op een versterklng van 
de K.S.G. - of dat weliswaar algemener geformuleerde voorste~len toc~ 
voorlopig tot een op de K.S.G . gerichte activiteit der,R~ge :lngen l~l 
den . Men moet dan uiteraard een eventuele beperkte actlv l telt als hl e r 
bedoeld beschouwen als een voorlopige stap. Dit zou immers in overeen
stemmin~ zijn met het dusverre door de Nederlandse Regering ingenomen 
standpunt. Herhaaldelijk is door de Nederlandse Reg0ring verklaard 1 

dat zij de Europese integratie ziet als een noodzakelijke politieke 
conceptie en dat zij in het bizonder aangaande de economische aspecten 
daarvan een duidelijke voorkeur heeft voor de algemene integratie bo
ven de sectorsgewijze. Een initiatief waarvan de uiteindelijke doe l
stelling niet ve rder zou reiken dan kolen 1 staal ? enke l e andere bron
nen van energie en eventueel de transportsector 1 zou op zichz e lf we i
nig zin hebben, zou imme rs het beginsel der surpa-nationale samenwerk
k i ng als politieke conceptie in zijn wez en aantasten door het te be
perken tot een aantal "ad- hoc" gevallen. Het zou e r o.m . toe leiden, 
dat de Europese economie ten dele onder supra-nationale, ten dele on
der nationale en ten dele onder beide vormen van gezag zou res s ort er~n 

- in het laatste geval veela l als betwist gebied . Het is duidelijk dat 
deze situatie nimmer een stabiele e indfase zou kunnen betekenen. 

Het feit tenslotte, dat een eventuee l bepe rkt initiatie f vooral 
z in heeft en daarom ook alle steun verdiûnt, omdat he t ue spanningen 
welke rondom en in de K. S . G. als sec torintegratie gegroeid zijn? kan 
verkleinen, onderstreept het belang van een zodanig initiatie f als 
een voorlopige oplossing. Het betekent immers geenszins dat men hie r
mede de sectorproblematiek zou ecarteren, doch alleen dat men tijde
lijke verlichting schenkt voor de huidige spanningen - s panningen, die 
zich ongetwijfeld op den duur bij een verbrede K.S.G. opnieuw en mis
schien zelfs in heviger mate zullen doen gevoelen . 

Dus bez ien is e r alle aanleiding om zich naar aanleiding van het 
Bene~~-initiatief t e bezinnen over de integratieproblematiek op lange 
termlJn, ongeacht dus het feit of de ze p robl ematiek door b epaalde 
B~~elux-voorstellen reeds onmidde llijk aan de orde zou komen. Het 
IlJkt dan in de eG r ste plaats van grote betekenis in we lke mate do drie 
Regeringen bij het formuleren van hun voorst e llen - de huidirye of do 
late~e - rekening zullen houden met de ervaringen opgedaan t~jdons do 
Studle~o~ferenties te Rome en Parijs in 1953 en 1954. Er zijn voorts 
erschllÁende redenen waarom het continueren van een gemeenschapf'olijk 
z~a~~~un der drie Regeringen en de officiële bevestiging 1n 6en daar
,oe ~6 naken afspraak grote waarde heeft. Niet in de laatste pl~ats 
:~ dlt te~ geval omdat het er toe kan bijdragen, da t de uiteindelijke 
:.:, I'!'l , .. /~ar n het Benelux- voorstel gegoten wordt aan evenwichtignuid 
"'-~ ~; ,.J.r:r1ers het gevaar, dat bepaalde nationale gezichtspunten CC!l 

d~;:ÁJilg s~e!~rI=.ol op dG voorstell0n kunnen drulrJ:f>n is klcinûr \fé;.nneJr 
d; ~ropo~ltles rCtds in overeenstemming zijn met de opvatting~n .an 

r_e ::egerlngen. l!eliS\olaar stond in hot verleden dû visie van ~(; Be' '(; 
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t doch inmidde ls 

d e standpun 9 " t ' ide Nederlan s , komen waarb lJ me 
vrl' J' dicht"b,ij het nog al rlg, aan h e t bewlnd ge het Belgische stand-

d re Regerlng 'sie van L k 
is in Belg1o , een an e een belangrijke r eVl hans bij Minister aroc , 
name van Minlste r Spaak ove r 'staat dat, altI plaats inneemt (cf. 

nt kan uitgaan . Daartegen
u ' nog een c entra e ) 

pu D ane nle t ' I.', 
de gedachte aan ee~ ,ou L rock van 2 Maa r J •• 'en van de waarschijn-

' van Mlnlster a kk n ten aanZl 1 
r edevoe rlng k I conclusie s t e tre e t ' b e sprekingen op angere 

Alvorüns en e, e " voor de integra l e chonken aan een 
lijk beste benade~~n~sw~~z:e rste plaats aandacht ~e:inde van de Parijse 
termijn gezien, ZlJ ln d t en zoals deze aan he 
lobale analyse der stan pun 

g ' veer lagen . Studieconferentle onge 

, d lagen der tegenstellingen. r ecnvoudiging 
, ,r De ~~;~n~:i~~:~!e;~~~d: ~~obale ~~a~~~e v!~e h~!g!~~t:~ling~n ,die zich 

van het we inig overzich~ellJke beeenstellingen t e ondersche lden naar 
ontwikke ld hadden, nuttlg deze t eg , ven 

' tal g e zichtspunten/alt e rnatle . 1 mogelijk van te voren 
een Vler t' ordt ofwel zovee 1 t t 
a. Het proces der integra le w , t'f) ofwel wordt vo s aan me 

bij verdrag vastgelegd (Contrat E~~CU 1 ~aarbij de uitwerki ng aan 
enkele algemeen gestelde doels~~~t~~~e~~rmatif) . 
de organen wordt overgelaten ( t voren vastgelegd ofwel 

d ganen worden van e , 'k b. De bevoegdheden van e or , 'kh 'd dat de gemeenschappe llJ e or-
men erkent de noodzaak/wensell J e~h'd kunne n verkrijgen (auto
ganen in de toekomst nleuwe bevoeg e en 

extensie). " wordt het accent voornamelijk b i j 
c. Inzake het proces de:- lntegrat~e t ' 'tische regelingen gelegd, 

het oph~ffen der natlonale pro e~ l~~lS onisatie" der economieën. 
ofwel men hecht veel waarde aan e arm, tstaan _ men wil 

d. In de practijk is nog een vierde tegen/stel lflng o~n de ontwikke ling 
biJ' verdrag in hoofdzaak een onderdeel een ase 1 k . 

' kt I (bijv het goederenver ee r . naar de gemeenschappeliJke mar re ge en , • d b d-
de Douane Unie), ofwel men wil terstond ln het verdrag e evoeg 
heden regelen betrekking hebbend op het einddoel - de gemeenschappe 
lijke markt~ het goederen- , kapitaal- en personenverkeer . 

Deze punten geven in eerst e instantie aan leiding tot de vo l gende 
opmerkingen : , , 
Ad a , b. De eigenlijke auto- extensie houdt in, dat men ?ereld lS aan,~e 
Gemeenschap verwerving van bevoegdheden toe te staan, dle ~an ~eze blJ 
verdrag niet waren toegekend . Er was geen enkel land dat dlt wllde, ~ ~_ 
dat uitbreiding van de bevoegdheden van de Gemeenschap s lechts mogel lJk 
zou zijn door verdragswijziging bij unanieme goedkeuring . Dit is, z o 
men vlil een belangrijke beperking Van het supra- nationale karakt er van 
de Gemeenschap, waarover echter in feite geen tegenstelling tussen de 
landen be stond. Wel was men bere id om aan de Gemeenschap een wetgevende 
bevoegdheid t oe te kennen teneinde binnen het algemene raam van doel
stellingen en middelen die het verdrag noemt t . a .v. bepaalde concrete 
punten tot een meer gedetailleerde regeling van de bevoegdheden der 
Gemeenschap te komen. Van nieuwe bevoegdheden is hier derhalve geen 
sprake en dus evenmin van extensie van bevoegdheden. Het gaat hier om 
een supra- nationale wetgeving d i e men als een "oneigenlijke extensie" 
zou kunnen aanduiden . In principe waren alle landen bereid deze vorm 
van ~xte~s ie te accepteren, met u itzondering van Frankrijk, dat de con
cretlserlng der taken, aangegeven in het verdrag, uitsluitend door mid
del van traité s ulté rieurs wilde bereiken . Het spreekt voorts vanzelf 
dat de supra- nationale we t geving en daarrnede het supra-nati onale karak
ter van de Gemeenschap aan inhoud en betekenis inboet naarmate de be-
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reidheid der l anden om de uitwerking der doelstellingen aan de organen 
der Gemeenschap over te laten 9 kleiner is. Er is derhalve een nauw ver
band tussen ad a. en b . 
Ad C'

9 
d. Indien men het ?pheffen der economische grenzen t.a.:" het 

goederen-, diensten- , kapltaal- en personenverkeer of ten aanZlen van 
één of enkele dezer onderdelen primair stelt (de Douane Unie approach !) 
en in zekere mate vooruit laat lopen op de harmonisatie der nationale 
economieën is men in hoge mate aangewezen op het aanvaarden van veilig
heidsclaus~les. Tijdens de besprekingen werd dit ook wel erkend. Hier
door wordt dus een belangrijke bres opengelaten ten gunste van het we
derinstellen van zuiver nationale regeling~n 9 zodra zich verstoringen 
voordoen. 
Hecht men daarentegen, teneinde de kansen op verstoringen zoveel moge
lijk t e beperken, grote waarde aan de harmonisatie der nationale econo
mieën, dan stelt men het scheppen van een gemeenschapsbeleid primair. 
Bij de ze fundamenteel andere benaderingswijze staat het Europese soli
darit ei tsgevoel - de onmisbare echter t evens nog zwak ontwikkelde voor
waarde voor het integratieproc es - voorop. Dit vereist derhalve bizon
dere voorzieningen om de haalbaarhe id te vergroten. Het nastreven van 
de Douane Unie behoeft niet noodzake lijkerwijze oen achterstellen van 
de harmonisat i e van he t economische beleid in te houden ; in concreto 
is dit echter door Nederland wel geschied. 

Voorlopig zij met de beoordeling der 4 ve rmelde geziohtspunten vol
staan. Voor een schets de r standpunten der verschillende landen aan de 
hand der verme lde criteria zij ve r wezen naar de bijlage. 

11 De nota van Minister Beyen van 24 Maart ,j .l. 
Hoewe l in algemene bewoordingen geste ld, wekt de inhoud van deze 

nota onmiskenbaar de indruk , dat de Heer Beyen zich voorstelde dat 
Nederland bij een hervatting van he t integratiegesprek in principe de 
e igen draad weer moet opnemen - het vooropstellen, van de vrijmaking 
van het handelsverkeer (dit betekent dus opnieuw de introductie van de 
op blz . 1 sub d . ' genoemde tegenstelling). 
Evenwel bleken de opvattingen van Minister Beyen op enkele punten wat 
geëvolueerd. 
a. Bereidheid werd getoond tot bizondere regelingen voor Frankrijk en 

de landbouw. 
b . Gesproken werd van de mogelijkheid om "vage" plannen over Europese 

fondsvorming, ontwikke ling van achterlijke Europese gebieden? enz. 
in het algemene v~ rdrag onder te brengen. 

c. Het be lang van een stabiliseren van de Europese markt werd beklem-
toond. 

Het sub a. en sub b. vermelde vormde in de gedachtengang van Minister 
Beyen de door Nederland te acc ept e r en concessies, het sub c. vermelde 
vertegenwoordigde "het onmiddellijke Nederlandse belang" en daartoe 
moet dan de Douane Unie dienen. 

De voorl'opige behandeling , in de Ministerraad op 28 Maart j .1. heeft 
het du i del ijk gemaakt, dat de klassieke denkbeelden over de e eonomische 
i~tegratie nog geheel en al de overhand hebben . Men voelt nog even wei
nlg als vro ege r voor de vooral bij de parlementariërs levende ideeën om 
he~ to~~tandbrengen van de organen a l s het hoofddoel te zien en de ge
l e ldellJke verwezenlijking van de integratie als een taak van deze or
ganen,in samenwerking met de nationale Rege ringen. Er is zelfs een 
stromlng om het supra-nationale e l ement ve e l ee r als een sluitstuk te 
zien van de i n t egrat i e! Het is uit dien hoofde dat in de inleiding re
kening werd gehouden me t ee~ bepe rkt initiat i e f gericht op de positie 
van de K. S .G. De nota van 24 Maart heeft dus vooral betekenis a ls zijnde 
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voortborduren op he t 
stuk dat men mag zien als een dl't reeds in 1953 en een " zoals standpunt op lange termlJn 9 

Nederlandse 
1954 werd gefor-

, l ' d t N derlandse standpunt op mu eer . d I' g van he e t t 
Voor een' cri tische beoor e ln Douane Unie ) 'lijkt he gewens 

lange termijn (het vooropstell e~ ~~~nd:an g 
achtereenvolgens aandacht te sc e d Nederlandse belangen; 

, d D e Unie voor e ' t d - de bet ekenls van e ouan beste kansen bled voor e ver-
_ de doel einden en de tactiek welke de 

wezenlijking • 

U ' e als zodani~ . 
III De betekenis van de Douane nl at het Nede rlandse be l ang een as~ 

Ons stellend op het standpunt, d t h ' dus antwoord worden gege
' pect is dat alle aandacht verdient 9 mODe l e r Unie approach zo zeer g~ _ 

" f d' t b lang door de ouane 
ven op de vraag 0 l e, n t uiteraard mede af van de vraag 
diend wordt. Het antwoord hlerop h~ g W' , 1 ten dit laatst e aspect even 
óf ,4eze benaderingswijze ha~lbaar ~:~nd~Jda~ de ingelaste "clauses de 
buiten beschouwing, voorloplg aann d ronkeliJ'ke opz e t was het 

. h' t ld nde zijn In e oorsp sauvegarde" l e r oe vo oe • t 1 nd zich aan de ver-
op grond van de ze clausules toege lat en , da (~en ~et weder instellen 
plichtingen van het ver~ra~ ko)n onttrekken ~~~alingsbalansmOeilijkhe
van kwantitati eve restrlctle s , m~ t beroep oP. I t nde resteert als 
den. De haalbaarheid dus even bUlt en b~scho~v.:lng ~ ezi ' ~ onvermijde
enige vraag in welke mate deze benaderlng~v.:lJze9 met J bel~ng kdn 
li jke veilighe idsclausules, het onmidde lllJke Nederlandse 

di enen. d 1 k nen 
(1) De betekenis van een Douane Unie v;oor Nederlan zou, voora "un " 
schui l en in het f eit dat 'mèt 'name de in Nede-rland- ontw-J:kkelde moderne 
vormen van protectie'er niet door worden geraakt. Bedoeld worden: 
de beheersing van het loon- en prijspei l ; 
ove rheve lingen in he t national e inkomen van de hogere naar de lagere 
inkomensklassen. 
Ne de rland e ist immers de afschaffing de~ k l assieke middelen vanprotec
tie (tarieven en restrictie s) doch wijst de afschaffing,fan de , juist in 
ons land zo st e rk ontwikke lde andere vormen van protectle af (de gemeen
schappelijke ec onomische politiek). Uit dien hoofde mag men ·inderdaad 
ver wacht en dat Nederland een 'aanzienlijk voordeel zou be reiken bij het 
totstandkomen van een Douane Unie . Dit voordee l zou ongetwijfeld even
eens aanwez ig zijn in tijden van minder gunstige conjunctuur. 

Deze gunstige positie van Nede rland wordt echte r aangetast door de 
bij deze conceptie onvermijdèlijk behorende veiligheidsclausules. Zul
len deze veilighe idsclausul es aan de landen zoveel minder ruimte laten 
dan b .v . in de O.E.E. C.? Formee l zou dez e ruimte inderdaad beperkter 
zijn voor zover he t toe zicht op en de verantwoordelij<beid. voor de toepassing 
der clausules bij de organen van de Gemeenschap komen te liggen. Of men 
ook materieel ge zien t erreinwinst zou b~ken, zal er in hoge mate van 
afhangen of het inderdaad zou gelukken de veiligheidsclausules te be
perken tot die, welke in het oorspronkelijke plan Beyen waren toegelaten 
op grond van be talingsbalansmoei lijkheden. Maar zelfs in dat ongetwij
f e ld gunstigste geval moet men verwachten~ dat het beroep op be talings
balansmoeil i jkheden zal toenemen naarmat e de afbraak der ec onomische 
barri ères vorde rt. De Rege ringen hebben he t zelfs in de hand betalings
balansmoei lijkheden te creë r en of te accentueren, tenoinde van de uit
wijY~ogelijkheden geb r uik t e kunnen maken . Verkleint dit dus r eeds on
der norMale omstandigheden de betekenis van de Douane Unie, h e tz elfde 
~eldt naar voorkomt in tijden van een economische t e rugslag en wel uit 
noofde van de zelfde uitwijkclausules . 
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(2) Afgezien van he t juist ve rmelde doet zich de vraag voor op welke 
, , e een Douane Unie tot de stabilisatie van de Europese markt in meer 

WlJ Z , ' 1' h 'd 1 1 algemene zin kan bijdragen. Indlen he t ondanks de vel l~ e l ~c ausu es 
zou ge lukken de voor een depressi etijd zo type rende ontwlkkelln~ van 
onderlinge economische afweermaatreg81en beperkt e~ onder ~ontrole t e 
houden, zou dit inderdaad eon voorde el be tekenen, ln het blzonder voor 
een land als het onze met een r e latief zo kwetsbaar exportpakket. Men 
mag dit evenwe l nog geen stabilisatie van de Europese markt noemen aan
gezien de depressie niett emin zal optreden. De Douane Unie approach zal 
ongetwijfe ld verlichting kunnen brengen voor onze zwakke exportproduc
ten, doch moge lijk de situatie bemoe ilijken voor die sectoren waarvoor 
ons l and importerend is en waar de rege lingen aan de grens niet,of ni e t 
meer in di e maté als thans moge lijk is, besche rming kunnen bieden. 
(3) Voorts dre igt de betekenis van eon Douane Unie "sec" door een ande r 
gevaar te worden aange tast. Men moet namelijk rekening houden met de 
mogelijkheid, dat indien het inderdaad zou gelukken de klassieke be
scherm'ende r egelingen aan de grens op effectieve wijze te beteugelen 
en af t e breken, de economische strijd tussen de landen zich zou ver
plaatsen naar een t e rre in dat hierboven werd aangeduid als de moderne 
vormon van protectie - interne economische politiek inzake lonen en 
prijzen, bedekte vormen van subsidiëring e .d. Deze interne politiek 
blijft imme rs in het kader van een Douane Unie voor een doel buiten 
schot. Dit zou bovendien de mogelijkheden tot een betere international e 
arbeidsverde ling in be langrijke mate kunnen aantasten. 

Op grond van het bovenvermelde moet de conclusie worden getrokken, 
dat men e r zich voor moet hoeden de betekenis der Douane Unie voor Ne
derland t e ove rschatten, zelfs als men uitgaat van de - in de oorspron
ke lijke Nede rlands e conc optiebesloten - gunstige omstandigheid, dat de 
ve ilighe idsclausules strikt gebonden zouden blijven aan debetalingsba
lansmoeilijkheden. 

Gebleken is echter, dat deze conceptie niet aanvaardbaar was en 
h i eraan danken ongetwijfe ld de nieuwe conce'ssies van de Heer Beyen neer
ge l egd in he t document van 24 Maart · j.l. hun ontstaan ~ de bereidheid 
om met de bizonde r e positie van Frankrijk en die van de landbouw reke
ning t e houden . Nu mag men de bere idheid tot ' het doen van concessies o~ 
z ichze lf t oe juichen, doch dit ge ldt dan met die beperking dat zij de 
integratie ook werkelijk moeten dienen. In het onderhavige geval beogen 
zij, althans in ee rst e aanl eg, all een een beperkter doelstelling - de 
Douane Uni e - t e dienen, een doelst e lling dus waarvan de waarde in zijn 
oorspronkelijke conceptie re eds beperkt wordt door de noodzakelijke uit
wijkclausul e s en waarvan de waarde met de nieuwe concessies bepaald 
t wi jfelachtig wordt . We komen hier op he t beslissende punt van de beoor
de ling van de Douane Uni e als benaderingswijze, nl. de haalbaarheid. 

I V De betekenis van de nouane Unie approach op grond van zijn hBalbaar
he id . 

Voor de beoordeling van de Douane Unie als eerste ~tappe op de we. 
naar de supra-nationale samenwerking voor het gehele economische 
(he t goederen-, pe rsonen-, diensten- en kapitaalverkeer) moeten e 
gangspunten praealabel g esteld worden. 
1. Er mag g.een misverstand OVe r bestaan, dat het einddoel de 

schappe lijke markt, of be ter, do gerne&nschappeli~ eoon e 
he t hoofddoel is . 

2 . De moge l~~khcden tot supra-nationale sarnenwork~ • 
afhankellJ~ , van.de bereidhoid der Regeringen om ...... a 
antwoordo llJkheld t e aanvaarden voor die doo18tell W.~].C~l. 
der Regeringen tot dusve rre in nationaal kader 
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t ve rwezenlijkt kun

, 'k be er 
li 'k gezamenl~J ' 'k 

heeft aanvaard en di:l~e~~; R~geringen afzond~~l~~g~merkt . In f eit e 
nen worden dan door, n s unt zij het volge~ veel anders gedaan 

Over het eerste u~tga,g P, het verleden n~ et inhoudende een 
h ft de Nederlandse Rege r~ng ~n , t he t einddoel, ' , ee " betu~gen me k waarna z~J 
dan haar algemen~, lns!::m~n~apitaal_ en go ede ren~e ~e:~~~kee r is gekomen 
vrij persone~-, ~ens - , en lan voor het go e e ndero onderwer-
harerzijds u~ tslu~ t end me t e P ft getoond t . a .v . de a d t " 
en een gereserveerd standpunt hee idelijk zou verklaren a z~J 
en . Zo de Nede rlandse Regering thans du e t zij zich ernstiger d~ tot 

Ket e inddoe l voor he t hoofddoe l ~ou~!~ ~~ Douane Unie - als zod~n~g en 
dusverre beramen over de betek~n ~s r de merit es der Douane U~~e als 
in verband met zijn haalbaarhe ~d. Ove h 'd houdt hie rmede over~gens 
zodànig is al iets gezegd . De haalbaar e ~ 1 rd moe t de vraag gesteld 

t r gefo rmu ee l ' 'k onmiddellijk verband . Want exac e ht dat de uitwijkmoge ~J -"k " ag veTWaC en, d worden, of men r edel 1 J e rwlJze m, ' zodanige grenzen gehou en 
heden t 'e rwill e van de haalbaarheld bl~nen d d waarde heeft als eerste 
kunnen worden, dat het re sult~at nog ~nd~~k~adit bij voorbaat twijfe l -
stap in de richting van he t, e~nddo~l . Bll~ middellijk e rnstig met 
a htig dan is e r alle aanleldlng zlch r ee DS ont n dit niet en blijkt 

, ' ' b' te houden . oe me ande r e benader~ngswlJzen eZ lg ' lf in zeer geclausulee r -
tijdens de onderhandelingen de Douane Unle , ~e ; ering de Douane Unie 
de vorm niet bereikbaar, dan mag de Nederlan s e deghet midde l boven het 
nimmer als voorwaarde vasthouden . Men zou daarme e 
doel stellen . . 'ht in de noodzaak 

vJat he t tweede uitgangspunt betreft" ~e t lnZ1C twoorde li 'khe id 
tot het aanvaarden van een geme enschappe llJke v eran d J 11 ' , , . d' d R 'ngen thans r ee s a e , ZlJ 
voor een aantal doelstelllngen l e e ege rl , h t 
het op grond van nationale gezichtspunten, nastreven, lS een naar e 
voorkomt zwak ontwikkelde maar t evens onmisbare voorwaarde . De zwa~t e 
van deze voorwaarde zal wel ni emand willen bestrijden, maar de onmlS
baarheid wordt naar voorkomt onvoldoende beseft . Een bewijsvoe ring van 
deze onmisbaa rhe id kan in deze not a acht e rwege blijven . 

Het is niet onmogelijk, dat de Douane Uni e- aanhange rs de ,j~isth~id 
van de evenve rm eld e gedachtengang voll edig onde r schri jvend, JUlst h~e r
aan de conclusie zullen verbinden, dat men voorshands 'een wat b esche l 
dener doel _ de Douane Unie - als tussenstation mo e t inschakelen, aan
gezien de r e is naar de e indbes t emm ing inééns geen haalbare trek is . In 
het verleden we rd t en gunste van de Douane Un i e ook wel aangevo e rd , dat 
het e inddoel en alle s wat daa rbij nodig is, zich niet van t evoren laat 
overzien en du s nie t in een verdrag t e rege l en is, t enz ij in z o alge
mene vorm dat dit geen enke l houvast zou biedon en voorlop i g tot guen 
resultaat l e iden . De zeke r heid dat e r binnen a fzienbare tijd inde rdaad 
i e ts zal gebeuren ' ligt, volgens deze r edenering, opges l ot en in een 
eerst e conc r e t e stap, di e zich van t e voren vrij goed in dot a il laa t 
overzien en bij v erdrag vastleggen . 

De vraag is nu of de ze ee rst e concre t e stap inderdaad voldoe t aan 
àe ei~en nopens de bepe r kingen die men z ich op g rond van h e t vrij ge
br ekk1ge solidarite itsbe s ef (gemeenschappel ijke ve rantwoordelijkheid) 
Moet opl~gg~n . Een drietal criteria lijkt hier van belang . 
a • • en d1ent he t accent t e l eggen op al die aspecten welke de Europese 

solidariteit kunnen ve rst 0rken . 
b. D p raealabGI~ rege ling in het ve rdrag van al di aspecten welke van 

natio~~l gozichtspunt b zien noodzakelijkerwijze tot controvorsen 
aanl<nd1ng geven, moet achtcrY/oge blijvon . 

c . M,n moet als complcm~~t v n het sub a . gestelde, boruid zijn conce 
61QS t e aanvaarden d1u nodig blijken om het huidige gebrek aan 8011 
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dari t eitsbesef t e ove rbruggen. 
Ter toelichting diene he t volgende . 
Ad a . He t zou onjuist zijn t e menen 1 dat men t egenover de ontwikke ling 
van he t Eu ropese solidarit eit sbesef voorname lijk passief zou moet en 
s t aan . Zodra men de supr a-nationa l e s amenwerking aanvaardt of aanvaar d 
wil krijgen 1 houdt dit de e rkenning in, dat men het stadi um ber e ikt 
acht waarin he t gemeenschappe lijke b elang mo et praeva l eren boven het 
nationa l e be l ang juist t erwille van dit nationalo belang . I n dez e si
tuati e · kan men ni et l ange r passief staan t egenover de voornaamste voor
waarden va n de supra- nationale samenwe rking, maar mo et men de verst er
ki ng van he t Europoso solidariteitsbes ef als e8n ze lfstandige doe lstel
ling aanvaarden . 
Het lig t daar~lj ~oor de hand a~n de~e doelstelling inhoud t e geven 
doo r i n hë t bizondor t e tonen ve rantwoordelijkhe id t e willen aanvaar den 
voor de kwetsbare economische on soc i a l e positie van bepaalde groepen 
of gebieden . Concrete aanwijzingen hie rvoor zijn t e putten uit het r e
sultaat de r besprekingen in het verleden (bijlage). 
Mee r in h et a lgemeen zal e lke Rege ring blijk moe t en geven van de opvat
ting uite indelijk een gemeenschappelijke ve r antwoordelijkhe id t e wil
l en aanvaarden die evenve r r eikt a ls de ve r antwoordelijkhe id die men 
in nationaal kade r heeft aanvaar d . 
Ad b . I n het ve rleden is gebleken, dat bij a lle Regeringen he t s treven 
bos t aat een aanta l na tiona l e ge zichtspunt en en be l angen zo effectief 
moge lijk i n he t ve r dr ag ve ilig g est eld t ~ krijgen . De ze ne i ging uitte 
zich op ve rschillende wi jzen, b.v. door he t 
- vooropst e ll en van bepaa l de onderwe rpen~ de vrijmaking van het goede

renve rkee r door Nederl a nd, mi gratie door Italië ; 
hot accentue r en Van econ~mische hulp in ve rband met de moderni satie 
van de economische en sociale structuur ~ Frankrijk en Ita lië; 

- het a fwijz en van acties op gebioden Waar men een bepaalde voorsprong 
zou kunnen kwijt r aken ~ de negat i eve houding van N'ederland jegens do 
ha rmonis a ti e van de economische politi ek ; 
he t übe rhaupt uitschake l en Van e lke supra-nationalite it door Frank
rijk ~ me t de gedacht e van de trai t6s ul'térieurs in't :r,oduc ee rde dit 
land weer in f e ite hot beginse l van de unani eme bes l uitvorming . 

I n dit ve rband zij opnieuw ve rwezen naar de bijlage . 
De h i o r ges igna l ee rde gedragslijn demonstro ert duidGlijk ho c zwak de 
basis van he t intogr a tiegespr ek nog was, ho e zeer de Regeringen e r 
e igen lijk op uit war en de to ekomstige activit e it de r supra- national e 
organo n in een bepaa~de richting t e drijven t en gunste van zekere na
tionale belangen . Do Regeringen be traden h i e rmede als het wa r e een t e r 
r e i n da t voor de organen ali f ge r ese rvee rd moet blijven . Zij bewogen 
zich imme r s op eGn geb i Gd waa rvoor men de gemeenschappe lijke autorit eit 
niet a ll eon wi l maar moet creö r en . Het ~aat hie r toch om aspecten en 
vraagstukken, die juist beoordeeld vanuit de nationale gezichtshoek 
tot een dive rgentie der standpunten mo~ le iden en die daarom in het 
kade r van de klass ieke intergouvernementele samenwerking nimmer tot 
een oplossing kunnen worden gebracht . Tot deze intergouvernementele 
salonwerking behoort ook nog het overleg omtrent een op te stellen ver
drag voor supra- nationa le samenwe r king. 
;1. c . Het aanvaarden van concessies kan noodzakelijk blijken t e zijn 
700r de haalbaarheid . Men kan daarbij zeer ver gaan met dien verstande , 
. t in Frincipe al d ié concessies gedaan kunnen worden welke dienen 
.oeten om tijdelijke weerstanden te overwinnen . Daarnaast kan men 

dezelfde reden permanente concessies aooepteren, mits deze niet ~~. 
i ': aanvIi jsbaar het algemeen belang ofl:et beJmlg ~nn één af erica1e 
e berokkenen . Hoever men daarbij gaan wil wordt uiteraard b.~~~ 
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. n en hangt vooral door de l' nterne verhoudingen bij elk der Regerlnge bb n dat het per
'd d' en meent te he e 1 samen met de mate van zekerhel le m. s niet houdbaar zal blij~~n. 

manente karakter van bepaal~e conces~l~'ng van -de concessies, tlJde
Deze wellicht wat luchthartlge beoor e ld erweging, dat de krach
lijkeen permanen~beide, kan steunen op e oVlidariteitsbesef uitgaat 
tigste werking ten gunste van het Eu:opese so Men mag aannemen dat in 
van een ge~eenSchappelijk.parlement~~~.~~:aa:;tijVerhOUdingen naar 
dit orgaan een hergroeperlng der pO.l 1 h~t een op den duur alle con-
Europese gezichtspunten zal plaatsvlnden 1 g otiveerd karakter gaat 
cessies waarvan de nationale grOndSI~~deend~~g~:tegratie , onhoudbaar 
krijgen als gevolg v~n het v~ortschrlJ e~ t totstandkomen van de ge-
zal maken . Aldus bezlen draalt all~s.om e -nationale bevoegd-
meenschappelijke organen met een mlnlmum aan supra 
heden . 

U ie inderdaad te-Stel len W1J ons nogmaals de vraag of de Doua. ne n 
t Il van de haalbaar-gemoet komt aan de beperkingen die men zich erwl e / 

heid moet stellen, dan kan thans aan de hand van het sub a. t m c. ver
melde, een ontkennend antwoord worden gegeven . . d . dit i n 
- De vrijmaking van het goederenverkeer, me t de rep~rcus~le~ tl~. het 

eerste instantie oproept, is zeker geen doelstell~ng dle e z J 1 
solidariteitsbesef versterkt, hetzij het gebr ek hleraan kan aanvu _ 
len. 

- Het is mede uit hoofde van de r epe rcussies en weerstan~en een zeer 
controversie el onderwerp van het integratieproces en dlt e l ement . 
wordt nog versterkt door elk strev.en het in een min of meer gedetall-
leerde vorm bij verdrag vast te leggen . . 

- De behoefte aan veilighe idsclausules welke de Douane Unle oproe~~ 
vormen een verdere versterking van het controvers iële element blJ de 
besprekingen . Immers de vei ligheidsclausules worden enerzijds moe i
lijk geaccepteerd en werken verder~ .clalJsulering in de hand. Ook g~_ 
ven zij aanleiding tot het eisen -van tegenprestaties ter compensatle 
van benadeelde partijen. 

Men moet daarom ernstig betwijfelen of de Douane Unie .approach een ge
zonde grondslag biedt voor een voortzetting der integratiebesprekingen, 
nu of in een later stadium. Want een Douane Unie met clauses do sauve
garde waarbij één land (Nederland in het verleden) Qf meerdere landen 
(Benelux in de toekomst) bereidheid tonen concossies te acceptoren _ 
concessies van pragmatische, handelspolitieke, niet van principiële 
aard - wordt een zuiver onderhandelingsobject . Daarbij zal geen der 
Regeringen kunnen achterblijven om bepaalde nationale verlangens inge
willigd te krijgen . Eventuele verdere concessies, zoals bijv. die wel
ke in de nota van 24 Maart zijn toegevoegd (Frankrijk, landbouw) staan 
niet in het juiste verband . Concessies _ en dit ge ldt ook voor de onder
havige - zijn slechts op hun plaats waar noodzakelijk a ls overbruggings_ 
middel terwille van wat als essent ieel beschouwd moet worden: het tot
standkomen van de organen met een minimum aan supra-nationale bevoegd
heden . Men dient de concessies niet in te voegen voor een willekeurig 
onderdeel van het integratieproces, de vrijmaking van het goederenver
keer . Doet men dit toch dan mag men op niet meer hopen dan op het tot
standkomen van een O.E.E.C. der Zes. 

v Enkele conclusies. 

'. ~~ u~twerking der sub IV vermelde richtlijnen is n~ aeer eu .. ~ 
Z~J zlJn ln hun totaliteit niet bruikbaar on ook niet bedoel 
nlmum ~oorwaarden, immers zij houden juist vele mogo11J'ca~~1 
beperklngen en concessies. Ret zijn dus alleen richtli 
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waarqchijnli jk beste benaderingwijze voor een "Regering die .het einddoel 
oprecht zou willen. Zulk een goedwillende Regering zou zïch kunnen l at en 
leiden doo r het volgende schema. 
1. Te streven ware naa r een ItContrat Normatif", behelzende : 

a . de t e,rreinen waarmede de gemeenschap zich zal bezighouden; 
b . de a lgemene doelst e llingen welke de gemeenschap zich ten aanzien 

van de betreffende terreinen stelt ; 
~. de bevoegdheden van de organen in r elatie tot de invloed van de 

nationale Regeringen voor het verwezenlijken der doelstellingen; 
d . eventue Ie verde,r e waarborgen ter verzekering van gerechtvaardig

de nationale ~e langen, alsmede bizondere "concessies", bijv. 
traités ulté~ieurs t en aanzien van bepaalde doe lstellingen, bi
zonde re positie van bepaalde bedrijfstakken (bijv. landbouw); 

e . een, zonodig ~~ngdurige, termijn waarbinnen de doe lstellingen te 
verwezenlijken waren. 

2 . Alho ewe l ten aanzien van het sub a . tlm c. vermelde een zo ruim moge
lijke formulering ,gewenst lijkt (een breed t errein, vèrstrekkende 
doelstel lingen en; bevoegdheden der organen), teneinde voor de organen 
een zo ruim mogelijke supra-nationale werkingssfeer te scheppen (on
e i genlijke exte~~de van bevoegdheden) moet ' )lJen juist ten aanzien van 
deze onderwerpen bereid zijn belangrijke beperkingen te aanvaarden; 

3. Deze bepe rkin~en zullen echt er zo min mOgelijk van dien aard mogen 
z ijn, dat men de in het algemeen aangegeven t erreinen en do~lst e l~ 
lingen zou gaan vervangen door' bizondere~ meer op b epaal de onderde
len van de totale economische en socia l e problematiek gerichte doel
stellingen, vooral wanneer het onderwerpen betreft die vanuit natio
nal e ge zichtshoek beoorde e ld, gemakkelijk tot tegenstellingen moeten 
l e iden . Dit gevaar dreigt zelfs bij van huis uit zeer "genereuze", 
dus niet controversiële voorstellen (bijv. Europees fonds), wanneer 
men hieraan (te stringent geformulee rde) voorwaarden verbindt welke 
ande re bizondere onderwerpen betreffen die wel controversiëel zijn. 

4 . Het sub 1. c. en d. verme lde zou men moeten be schouwen a ls het reser
voir van hulpmiddelen waaruit men kan putten om het gebrek aan soli
dariteitsbesef voorlopig t e overbruggen. Het lijkt met andere woor
den gewenst de mogelijkheden tot concessies aan de nationale stand
punten zovee l mogelijk uit dit r e s e rvoir te putten teneinde de doel
stellingen sub 1. a. tlm c., a ls nader aangegeven onder punt 2., zo 
gaaf moge lijk te handhaven. 

5. Inzake de terreinen en doelstellingen dient het versterken van het 
Europese solidariteitsbesef een vooraanstaande plaats in te nemen 
a ls voorwaarde voor de verwezenlijking van de gemeenschappelijke 
markt. 

Is hiermede nu het juiste alternat i ef gegeven voor de Douane Unie 
benaderingswijze of elke andere benaderingawijze die een concreet maar 
beperkt onderwerp voorop stelt? Het lijkt van niet. Immers dit alterna
tief is dat van de "goedwillende" Regering . Dit impliceert een veronder
stelling waaraan de we rke lijkhe id op dit moment niet voldoet - een vol
doe~de solidarit e itsbesef. De Douane Unie en het hier ontwikkelde alter
natief (in zijn ideale vorm) zijn uitersten en beide falen, zij het op 
andere vlijze, op de onvoldoende solidarit e it : 

de Douane Unie, omdat men dit onderwerp wel kan entameren maar vast
loopt op het terrein der vele nationale tegenstellingen tijdens het 
intergouvernementele ove rleg; 
het vooropstellen van de organen, omdat men hiermede de Scylla der 
Douane Uni e discussies vermijdend, gegrepen wordt door de Charybdis, 
aar~ezien ons alternatief thans niet - althans nie t door Nederland 0 
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of de Bene lux-landen - g e ëntame e rd kan worden, waarmede dus h e t ge
hel e initiatie f komt t e v e rvallen. 

Hie rmede is d e e igenlijke problee~stelling voor de te volgen tactiek 
g esteld . . ' 

Op grond van het vorenstaande moet men het nut van de poging 1 a l
thans in zijn oorspronke lijke opzet -de hervatting van het integratie
gesprek in zijn algemene conceptie - in twijfel trekken. Zo het al zou 
gelukken hierover in het kader van Benelux tot overeenstemming te komen, 
dan zou dit gezien de hardnekkigheid waarmede de Nederlandse Regering 
va sthoudt aan het primaat van het goederenverkee r , tot voorstellen 
leiden welke opnieuw weinig uit z icht op succes openen. Onder de gegeven 
omstandigheden zou derhalve aan een initatiefvan beperkter strekking, 
doch van grote urgentie, gericht op de versterking van de K.S.G., de 
voorkeur gegeven moeten worden, althans indien er aanwijzingen bestaan, 
dat de 6 Regeringen op dit punt inderdaad bereidheid tonen om tot stap-
pen te komen . . 

In de inleiding van deze nota werd reeds de opvatting verdedigd, 
dat een zodanig initiatief uitsluitend als een voorlopige stap be 
schouwd zou mogen worden . Met betrekking tot de integratiepolitiek op 
langere termijn lijkt een belangrijke revisie in de opvatting van de 
Nederlandse Regering bepaald noodzakelijk. Het aan de orde stellen van 
de K . S . G. - problematiek zou de .tijd een ook gerede aanleiding geven t e 
trachten deze revisie te bewerkstelligen. 

WLMJ NK 
14/4 '55 



Bi j l age . 

EEN GLOBALE PLAATSBEPALING DER STANDPUNTID~ DER ZES LANDEN IN DE ECONO
fUSCHE COl"Il"IISSIE TE PARIJS. 

Dezezag er op basis van de in de nota sub I ve rmelde criteria onge
vee r a l s vol gt uit . 

Nederland 
(1) De Nede rlandse voorst e llen behe lsden de opstelling van een Contrat 

Exécutif , echte r vnl . ge richt op een onderdeel van de gemeenschappe
l i jke ma rkt : he t goede r enverkeer. 

(2) Eni ge supra - nationa le wetgeving werd aanvaard t en aanzien van de ha r
monisatie de r economieën. 

(3) He t a ccent l ag st erk bij he t afbreken van de beschermende regelin
gen t en aanzien van het go eder enve rke er in combinatie met ve ilig
hei dsclausules - i.v.m . verstoringen in de betalingsbalans. " 

Be l g i ë , Luxemburg 
Het standpunt deze r be ide landen ve rschilde van Nederlapd t.a.v. ad (3). 
Men hechtt e name lijk een grot e waarde aan de harmonisatie der economie
en en achtt e - juist hierom - veiligheidsclausules ve e lal ove rbod ig en 
zeker ongewenst . Verde r wilde men wel een Contrat Exécutif voor , het 
goede r enve rkeer, doch ook de belangrijke doelstellingen op het" gebied 
van de ha rmonisatie bij ve rdrag vastleggen. - . . -_ . 

Duitsland 
(1) Di t l and bleek mee r geport ee rd t e zijn voor een Contrat Norma tif 

voor he t geh ele economische terrein. Het wilde daarbij in het Ve r 
drag evenwel een opsomming van doeleinden èn middelen om de ze t e 
ve rwezenlijken, die uitgebreider was dan die is nee rge l egd i n het 
ontwe rp-statuut van de Ass emblée ad-hoc. 

(2) He t toonde, wijl het "normatiever" was, meer dan Nederland de be
r e idhe id tot het aanvaarden van een supra-nat ionale wetgeving. 

(3) He t hechtte, evenals Be lgi~, een grote waarde aan de harmonisatie 
de r e conomie~n en een geringe betekenis aan de veilighe idsclausule s . 

Italië 
(1) Dit l and gaf blijk van oen uitgesproken voorkeur voor het Contrat 

Normatif, aangevende de algemene doe leinden op het gehele terrein 
van de economie, a lsmede de belangrijkste middelen om deze doelstel
lingen te verwe zenlijken. He t stond daarbij dichter bij he t te 
Straatsburg ontworpen Statuut dan Duitsland. 

( 2) He t toonde, gelijk Duitsland, meer bereidheid dan Nederland om supra
na tional e wetgeving te aanvaarden . 

(3) He t hechtte waarde aan de harmonisati e van he t e conomische en socia
l e be leid, doch me rkwaardige rwijz e evenzeer aan de ve ilighe idsclau
sules! 

Frankrijk 
Dit land wenste, dat de E.G. vo oralsnog nie t meo r dan een ove r ko epeling 
z o~ vormen van de K. S .G. en de E . D. G. en dat eventue l e toekenning van 
"r.ieuwe " bevoegdheden (in de zin van "one igenlijke" auto- ext ensie) aan 
do Gemeenscha p sle chts zou kunn en g eschieden door midd e l van nieuwe Ver
dragen . He t ve rdrag de r E.G. zou voorts slechts enke le algem0no doel 
st e llir~en dienen te ve rmelden en als middel tot uitbreiding der be
voegdheden sle chts voorzien in een r echt van studie, advies en initiatEf. 
Voorts lie t het blijken, dat he t e\.-n "praealabele" fase, wanrin de na-
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zl·ch voorbereidt op de vorming van een gemeenschappetionale economie 
lijke markt, van veel wáarde acht. 

d t opgesloten tegenstellingen kunnen Behalve de in deze stan pun en 
de volgende worden opge~omd. . . 
a Permanente uitzonderlngsposltles . 

• Frankrijk wenste t.a.v. bepaalde - bestaande en nog te vestlgen 
bedrijfstakken nationale zeggenschap te . behouden1 evenals Luxemburg 
( landbouw) • t .. 
Beide landen hadden zekere reserves gemaakt t.a.v. he vrlJe perso-
nenverkeer. 

b. Verhouding tot derde landen .. 
Inzake dit onderwerp vormden de Franse en de Nederlandse posltles 
uitersten. 
Nederland stelde, dat de gezamenlijke tarieven gelijk zouden moeten 
zijn aan de laagste der thans bestaande. . 
Frankrijk gaf de voorkeur aan een relatief hoge beschermlng. De ge
meenschap moet immers ten voordeel strekken aan de deelnemende lan
den en niet aan derde landen, was het Franse argument. 

c. Preferentie 
Frankrijk wilde voor het onderlinge handelsverkeer een preferentie 
scheppen die verder zou gaan dan die welke uit het gemeenschappe
lijke regime jegens derde landen voortvloeit . De ande re landen heb
ben zich hiertegen verzet. 

d . Het fonds 
De Nederlandse conceptie van het fonds, geheel afgestemd op de Neder
landse voorstellen - het primair stellen van de vrijmaking van het 
goederenverkeer en de zich daarbij voordoende frictieversch i jnselen 
- was uit dien hoofde beperkt van doelstelling. Het vond doordien 
geen genade in de ogen der andere delegaties . 
Een land als Italië dat grote betekenis hechtte aan veiligheidsclau
sules - doch deze niet, zoals Nederland, zag als slechts een uit
vloeisel van de vrijmaking van het goederenverkeer, doch van de vesti
ging van de gemeenschappelijke markt in zijn geheel - wenste aan het 
fonds een veel belangrijker plaats toe te kennen dan in de Neder
landse voorstellen was vervat . De Italiaanse delegatie wenste het 
dienstbaar te maken voor hulpverlening aan gehele bedri j fstakken , de 
minder- ontwikkelde gebieden in Europa, de modernisatie der econo
mische structuur.·De Franse delegatie nam een overeenkomstig stand
punt in en wilde daarbij zo ver gaan, dat men het fonds ook zou aan
vaarden bij de voorbereiding der nationale economieën op een gelei
delijke eliminatie der economische grenzen . De landen die daarente
~en vee~ waarde hechtten aan een harmonisatie der economieën c.q. 

e VO~l~g van een gemeenschapsbeleid - Duitsland en België _ hecht
ten weInIg betekenis aan een fonds, althans aan een fonds met de ge
schetste readaptieve werkingssfee r. 
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