
Nr.: 248 
Aan: De minister-president 
Van: Mr. J.P.M.H. Merckelbach 

10 januari 1974 

Betreft: REZ van 10 januari 1974 

Twee onderwerpen vragen in de REZ vooral de aandacht: 
het regionaal beleid en de samenwerking met de VS op 
energiegebied. 
Alvorens hier nader op in te gaan wil ik uw aandacht 
vestigen op het feit dat de Algemene Rekenkamer bij 
de voorbespreking van het Nederlandse standpunt t.a.v. 
het Europees Rekenhof (conclusies van 8 januari blz.2) 
de volgende verlangens niet gehonoreerd heeft gezien: 
a. Het Europees Rekenhof dient geen orgaan te zijn maar 

een "instelling" van de Gemeenschap in de zin van 
art.4 van het verdrag (zoals voorgesteld door 
Frankrijk). Hiervoor zou een verdragswijziging nood
zakelijk zijn; het achterliggende bezwaar is dat 
Frankrijk de positie van het Rekenhof zo zwaar wil 
maken dat de taak van het Europees Parlement wordt 
verzwakt. 

b. Het ledental van het Rekenhof dient omwille van de 
doeltreffendheid beperkt te worden tot 3 a 5 en niet 
tot 9 zoals de Commissie voorstelt. 
Deze suggustie, die Nederland nog wel zal verdedigen, 
wordt onhaalbaar geacht omdat elk land een lid zal 
willen aanwijzen. Ook de suggestie om de 3 a 5 plaatsen 
middels een roulatiesysteem door de 9 lidstaten te 
laten bezetten werd niet haalbaar geacht. 

c. De leden van het Rekenhof moeten worden geworven uit 
de kring van leden of oud-leden van de nationale 
rekenkamers, zoals de EG-commissie voorstelde. De 
Coördinatiecommissie gaf de voorkeur aan een ruimere 
formule: "bijzondere bekwaamheden met het oog op de 
door hen uit te oefenen financiële controle". Ik her
inner in dit verband aan de benoeming onder het vorige 
kabinet van het Nederlandse lid van de controlekamer. 
Burgert,,, waarin de Rekenkamer ondanks eerdergedane 
toezeggingen niet gekend werd. Dat gaf aanleiding tot 
een pittige briefwisseling tussen Peschar, Biesheuvel 
en Westerterp. 

Regionaal beleid. 
De vertegenwoordiger van Landbouw deelde in de Coördinatie
commissie mede dat minister Van der Stee in de REZ de vraag 
aan de orde wil stellen of Nederland zich niet moet (blijven) 
conformeren aan het "Duitse standpunt. In de Coördinatiecom
missie van 2 januari is men er van uitgegaan dat de gedachte 
van concentratie op de zwakste regio's geen haalbare kaart 
meer was, maar West-Duitsland heeft de afgelopen dagen die 
gedachte weer sterk naar voren gebracht en naar het schijnt 
daarvoor ook meer begrip gevonden bij de Engelsen. 
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Voor Frankrijk zijn de Duitsej ideeën echter onaanvaardbaar. 
De laatste stand van zaken zal ter vergadering kunnen 
worden medegedeeld. Ik meen dat wij onder deze omstandig
heden de steeds door ons verdedigde concentratiegedachte 
niet moeten loslaten. 

Betrekkingen met de VS op energiegebied 
Hierbij komen aan de orde de reactie op de brief van Nixon 
en de mededeling van de CommissiepV^n 9 januari 
(SEC (74) 68 final) , waarover op Brits verzoek in de 
Raadszitting van maandag a.s. wordt gesproken. 
De gedachte is om op de uitnodiging van Nixon positief te 
reageren met de mededeling dat daarover wel nog overleg in 
EEG-verband dient plaats te vinden. Dit laatste is o.m. 
ook gevraagd door de Belgen, die niet door Nixon werden 
uitgenodigd. Een vraag die bij dit EEG-overleg aan de orde 
komt is of ook de Commissie aan de besprekingen in Washington 
moet deelnemen. Nixon heeft in zijn brief aan Brandt daarvoor 
een kleine opening gemaakt. De Commissie is zelf hiervoor 
geporteerd, hetgeen o.m. blijkt uit bijgaande mededeling van 
9 januari. 


