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MEMORANDUM 

Van: Mr. S. J. Ba ron van T uyll van Serooskerken 

DGEM 

DWS 

Aan : M. 
20 November 1954. 

O nderwerp : Bezoek Baron Snoy dl Oppuers . 

I Op Vrijdag 19.dezer ontving ik het bezoek van Baron Snoy 
d Oppuers,.de Belg~sche Secretaris-Generaal van het Ministerie 
van,Ec?nom1sche Zaken, tevens voorzitter van de Belgische dele
gat~e ~n de Raad van Presidenten der Benelux-commissies. 

De,heer Snoy deelde ~~j mede zich zorgen te maken over de 
verwarr~ng, welke.i~ B~lg~e doch ook elders dreigde te ontstaan, 
over de Franse in~t~at~even om met Duitlsand speciale en zeer 
nauwe economische be~rekking~n te gaan onderhouden. Hij had reeoo 
opgemerkt dat zulks ~n Belgie tot grote achterdocht had geleid 
e~.tot suggesties.om er vooral voor zorg te dragen dat België 
b~J deze Frans/Du~tse be sprekingen zou worden betrokken. De heer 
~n?y .wa~ ech~er van oordeel dat, indien van Belgische kant enig 
~n~t~at~e~ d~ende t e worden genomen , zulks in de vorm van een 
gemeenschappelijk Benelux-initiat ie~ diende te worden gegoten. 
Ook overigens was hij van oordeel dat wij op de verkeerde weg 
waren indien wij de algemene li j n uit het oog zouden verliezen 
en dwars door andere internationale afspraken heen op een nauwe 
economische samenwerking tussen Fr ankrijk , Duitsland en de Bene
lux zouden gaan neiJE I hap ~ . 

De gedachte, welke hi j bi j Minister Spaak tracht te venti
leren en welke hij gaarne tezamen met Nederland nader zou willen 
uitwerken, is de volgende. De Benelux zou een beroep op de West
Europese landen moeten doen om de Vlest -Europese economische sa
menwerking te verdiepen en t e verbreden op een wijze welke niet 
discriminatoir en dus ni et protecti onistisch zou dienen te zijn 
en welke open dient te zijn voor alle landen welke een voldoen
de graad van stabiliteit hebben bereikt om een constructieve 
bijdrage aan de samenwerki ng te kunnen verlenen. Volgens de heer 
Snoy zou een aanbod om de douane- unie der Benelux uit te brei
den tot andere landen het gevaar inhouden dat Duitsland dit aan
bod wel en Frankrijk dit aanbod niet zou kunnen aanvaarden. 
Daarom zou hij gaarne ter uggrijpen naar een reeds vroeger naar 
voren gekomen gedachte, t.w. de "zone de libre échange". In een 
z.g. "zone de libre échange" vervallen wel de invoerrechten tus
sen de deelnemende landen doch behoeven de invoerrechten tegen
over de niet aan het systeem deelnemende landen aanvankelijk 

Lzoud.en 
nog niet alle even hoog te zijn. Binnen het systeem der "zone 
de à1ibre ~change"'fvoor wat de invoerrechten bet reft,derhalve 
slechts van toepass ng zdjn rechten, welke het versch~l in de 
bastaande rechten tussen de deelnemende l anden opheffen. yoort~ 
ma ten uiteraard zoals in de douane-unie der Benelux~8ele~deliJk 
alle quantitat1eve restricties worden afges chrlt . Daar de "zone 
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l1br 'cha~n een veel soepeler sys~eem vor~t d~n de douane
unie, kunnen daaraan deelnemen landen d~e ~og n~et ~n staat zou
den zijn tot het sluiten van een douane-u~e. Mitsd1en zou ~rank
rijk aan een "zone de libre échange" kunnen meedoen en daar1n 
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LFrankrijk 

zekere ove~~angSPositi~emen terwijl tezelfder ti j d Duits
land, Italle en andere landen zouden kunnen meedoen op een ba
sis die we~~ic~t iets v:rder zou kunnen gaan dan waartoeLop 
korte termlJn 1n staat 1S . Baron Snoy hoopte dat in het gesprek 
~~ Woensdag 24 dezer tussen de l~nisters Beyen, Spaak en Bech 

....... 

gedachtep zou kunnen worden besproken. Indien een opdracht 
aan de verschillende ambtelijke instanties zou kunnen worden 
gegeven om deze geda chte nader ui t te werken, dan zou daar 
reeds mede zijn bereikt dat andere minder gewenste i nitiatie
ven zouden kunnen worden geneutraliseerd. 

Ik heb de heer Snoy gezegd dat ik zijn idee interessant 
vond en U daarvan in kennis zou stellen, doch dat ik reeds aan
stonds wilde opmerken a} dat het de vraag is of de Benelux op 
economisch gebied thans vèrgaande initiatieven zal dienen te 
nemen, b} dat het van uitermate groot belang is vast te stel
len waar e n i n welk orgaan een eventueel initiatief het best 
tot zijn recht zou kunnen komen . Ik deelde de heer Snoy mede 
dat vlij met name in de nieuwe Br us se l s Pact-organisatie niets 
wilden ondernemen waartoe Engeland nie t bereid zou zijn, ter
wijl wi j voorts noch in de KSG noch elders aan enig initiatief 
zouden willen medewerken dat het beginsel der supranationali
teit zou kunnen compromitter en . Met deze beide laatste punten 
was Baron Snoy het volkomen eens en om daaraan tegemoet te 
komen zou hij zich zeer wel kunnen voorstellen dat het door 
Benelux te nemen i nitiatief bijv. in de OEEC zou kunnen plaats 
vinden. Wat de opportuniteit van een Benelux- initiatief be
treft meende hij dat, j uist om andere minder goed doordachte 
plannen zoals de bilateral e Fr ans/Duitse besprekingen te kunnen 
weerleggen, een Benelux-initiatief i n de geest zoals hij ~t 
had uiteengezet op korte termijn wellicht zelfs noodzakell Jk 
zou kunnen wdrden. 

Wellicht kunnen DGEM , DGPZ en ik nog v66r Uw vertrek 
naar Brussel over een en ande r met U van gedachten wisselen. 

--------------------~ 


