MINISTERIE
VAN

FINANCIEN.

Jbté I». de

'S-GRAVENHAGE,

5 1 —rt

1955.

Block,
De Weledelgestrenge Heer H.H. Maas'
Ministerie van Economische Zaken.

Hierbij moge ik TT ter discussie op de
Vergadering van Werkgroep C van 2 April a.s.
aanbieden een notitie betreffende 4e el jat
van vorming van het Raadaptatiefende (punt
H 2 van bat iinteei'p aaiWIaet)»
Mr. L« de Blook.

© Collectie Griffiths (Universiteit Leiden) inv.nr. None
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/G01215

31 «aart 1953.

Hotltie van bat Ministerie van financiën.
Tnzakei Vorming van het aa^niflrtifflflia" Tft" ^ «»">Ftff ft"
•s sBmamitt) *

Be inkomsten van het aanpaaelngafonds kunnen besteam
Uit!

a. contributies door de statenleden;
b. belastingen door de Gemeenschap opgelegd.
U I aan een waarlijk eupra-nationaal geaageorgaan
cretfren, dan zal dit orgaan over eigen middelen moeten beschikken. Baast dit min of meer ideologieohe motief voor
eigen belastingheffing door de Gemeenschap, ia te stellen,
deze heffing tot een reohtvaardat men vrijwel moker c
diger verdeling van de lasten komt dan d.m.v. staatabijdragen
bij de vaststelling waarvan jaarlijks allerlei toevallige
factoren (macht van de onderhandelaars, aard en plaats der
uitkeringen enz.) een rol gaan spelen. Bovendien zal waarschijnlijk esn eigen belastingheffing bijdragen tot een
grotere eredietwaardlgheid t.o.v. derde landen.
Zou desondanks toch methode a gekosen worden, dan lijkt
het moeilijk om hiervoor verdere richtlijnen in het statuut
van de J J . P . G . vaat te leggen. Het gevolg van dame nota aal
daarom slechts handelen over methode b.
Brie vormen van belastingheffing:
A. Algemeen; dus b.v. een algemene inkomsten- of omzetbelasting. Zolang de z.g. "welvaartseorg" aan de nationale
regeringen ie toevertrouwd, lijkt het niet aanbevelenswaardig, de Gemeenschap het recht van algemene belastingheffing te geven.
B. Heffing op die bedrijfstakken, waar de aanpassingauitpen noodzakelijk mijn. pULga*«a. impliceert funcLc integraties; «ie Bijlage;, at Komen zodoende niet
Eet san aanffasalagsfonds, maar tot evenveel fondsen als
er functioneel geïntegreerde bedrijfstakken zijn. Overdracht tussen deze fondeen moet niet mogelijk zijn} het
zou beslist weerstanden tegen integratie wekken, indien
b.v. de bedrijven van de E.3.G. moesten bijdragen ten
bate van landbouw of vervoer.
Be vraag rijst intussen of het tactisch wel juist
ia om naast de Tariefgemeenschap toch weer de functionele
integraties aan de orde te stellen. Het verdient aanbeveling er direct bij te vermelden, dat bier voorlopig
aan een weinig vergaande vorm van functionele integratie
gedacht wordt; men zal zich beperken tot de oplossing
van de problemen, welke de ïariefgemeenschap voor de betreffende bedrijfstak teweegbrengt. Hiertoe ia tenminste
nodig een groep van deskundigen per bedrijfstak. Beaa
groep kan men de status van ambtelijke sdvieaaommissie.
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van departement of van gespecialiseerde autoriteit geven.
De se statuskwestie is voor bet hierboven gestelde probleem niet relevant} van belang is, dat ook reeds af ge alen
van de kwestie der heffingen «en sekere administratieve
splitsing in bedrijfstakken, m.a.w. een zekere functionele integratie, noodzakelijk ia. Dit avrteem van heffinen functionale integraties als voorwaarde, naar sluit
zich aan bij de reeds uit anderen hoofde noodzakelijke constructie.
C. Heffing van 5 ^ op alle leveranties, welke plaate vinden
binnen het kader van detfuropessDefensie gemeenschap.
Dit systeem wordt voorgesteld door de Comnission Conatitutlonnelle, maar diverse bezwaren liggen voor de hand}
1« Kr bestaat geen enkel causaal verband tussen defenaiegemeenschap en de aanpassingen, welke noodzakelijk
worden op grond van de tariefgemeenschap.
2« Ban kan heffing ten laste laten komen vans
a. de £•$•&•} dan houdt het in, dat men een deel van
de staatsoijdragen i.p.v. voor defenaie voor andere
doeleinden bestemt;
b. wapenfabrikanten; deze zullen ongetwijfeld in staat
aijn, de heffing op de ü.D.ö. af te wentelen; dus
hetzelfde resultaat als onder a.
c. de staat waar de orders geplaatst worden; dit zou
neerkomen op een wel meer willekeurige verdeling
van de lasten.
3. Wanneer de politieke situatie zich zodanig aan wijzigen, dat het militaire apparaat wordt ingekrompen,
moet het fonds met veel minder middelen rondkomen.
la aamerend lijkt dus de conclusie gewettigd dat de Gemeenschap het recht moet hebben, heffingen op te leggen aan
die bedrijfstakken, waar de integratie verder gaat dan de
Tariefgemeenschap, namelijk zo ver als nodig is voor de oplossing van de moeilijkheden (Uethode B) •
Tervolgens rijst dan het probleem, welke basis aan desa
heffingen gegeven kan worden,
a. de Import in het land met de hoge productiekosten
b. de export uit het land met de lage productiekosten naar
het dure land
c. de gehele productie in het goedkope land
d. "
•
•
Dit alles dus uitsluitend voor zover het betreft artikelen
van de bedrijfstakken, waar moeilijkheden geconstateerd zijn.

Ad BJ Heffing op de import in het dure land zou betekenen,
daFhet tot standkomen Tan de Tariefgemeenschap t.a.v. de
betreffende producten uitgesteld wordt, uit is voor de promotor wan een Tariefgemeenschap onaanvaardbaar, omdat de
«rang tot aanpassen kleiner wordt of vervalt, terwijl het
land zelf tegen dit systeem eveneens bezwaar zal hebben,
omdat het slechts neerkomt op een afstaan van bat genot van
fiscale inkomsten ten behoeve van de Gemeenschap.
Ad bi Heffing op de export uit het goedkope naar het dure
land" heeft in feite hetzelfde resultaat als de vorige methode
Dus vertraging van de drang tot aanpassing, met als resultaat de kans, dat de heffing permanent wordt, tenzij men
vooraf een tijdslimiet daaraan stelt, wat echter in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zal blijken.

Ad ct Doordat ook deze methode het oorspronkelijk kostprijaverschil kleiner maakt, geldt hier hetzelfde bezwaar als bij
a en b, n.1. vertraging van de aanlassing. Bovendien zou het
gevolg zijn, dat de consumenten van het goedkope land betalen
aan het dure land zonder dat de consumenten heervan een steen,
tje bijdragen. Dit kan te grote psychologische weerstanden
opwekken tegen de Gemeenschap. Vooral van Hederland, dat gemiddeld als het goedkoopste van de ochuoanlanden beschouwd
kan worden, zou dit systeem grote offers vergen.
di Vet betrekking tot het systeem van heffing op de proïctie van de gehele bedrijfstak of geïntegreerde groep van
bedrijven kunnen de volgende voordelen genoemd worden,
uit dan due voortvloeit êên fonds per bedrijfstak.
1 , De heffing op alle produoten ia psychologisch snap
vaardbaar.
2, Deze heffing betekent dat binnen het kader van de gehele
bedrijfstak de •gezonde" produoten in een bepaald land
bijdragen tot de "ongezonde" producten in dat zelfde laad
(Franse wijnbouw t.b.v. Franse graanbouw).
3, Het kostprijsverschil, dusde drang tot aanpassing blijft
onverminderd bestaan.
Set nadruk zij er op gewezen, dat in deze nota alleen
van het effect van de heffingen op het kostprijsverschil gesproken wordt. Ben bezwaar van deze beperking van de probli
stelling schijnt dat men de besteding niet buiten beschouwing
kan laten. Tamers deze besteding kan zijn in de vorm van een
subsidiering van het aure uroduct; deze subsidiering maakt
het kostprijsverschil, dus de drang tot aanpassing kleiner,
met als resultaat het gevaar, dat zij permanent wordt. Ben
blijvende subsidiering vereist een blijvende heffing» dus
het onder d 3 genoemde voordeel zou niet bestaan. Hiertegen
is aan te voeren, dat het gevaar voor het permanent worden
van uitgaven minder groot ia, dan dat van inkomsten.
Be vraag ia, in hoeverre het systeem van heffing volgens
methode d politiek te verwezenlijken is; immers ook de be-drijven-

d rij Yen, die uiteindelijk een uitkering uit het aanpas aingsfonds ontvangen, moeten eerst tot dat fonds bijdragen.
Daartegen is behalve de bovengenoemde voordelen aan te
voeren, dat dese heffingen een soort kostprijsverhogende be
lasting vormen, welke doorberekend kan worden aan de consu
ment. Als practisoh argument kan dienen, dat hetzelfde systeem
ook in de fUS.G. wordt toegepast.
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Verticaal zijn weergegeven de bedrijfskolommen . (Hier sta:.n er
slechts vijf* het aant.il moot natuurlijk even groot zijn als het a-ntal
bedri 1 fsstukken dat in het. econoxi^cb bestel te onder cheiden is)
c

Faro A= 'een. enkele internationale samenwerking
" B= afschaffin| invoerrechten en contingenten
" C~ 6 + recoorujnerrde productie- er. prijspolitiek
D= C + gecoördineerde sociale politiek met onbelemmerde ver-. plaatsing van arbeidskrachten
" S= D + onbelemmerd -kapitaalverkeer
n

-

Horizontaal:
I
= tariefgemeenschap zonder eontingenterin<-en .
I I = sociale integratie
I 1 3 J economische unie»
=

Het' is niet noodzakelijk, dat alle bedrijfstakken in hetzelfde
» tadiu** verkeren De kelen** en staalindustrie is 'momenteel reed° in f ïSo
1
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Het minimum

waar naar Nederland • vcf. rlovji.-- dient te f trevon is fase I,
dus geleidelijke uitschakeling van tarieven over de.gehele linie; veria»ging van ille tarieven net b.v. 10% per jaar, -zodat-na 10 jaar de tariefgemeenschap een feit poet zi.^n.
"
'

Dit kan voor sommige bedrijfstakkon de noodzaak, meebrengen om reteen
naar de vellende f a s e ^ n ) over te gaan ( .v. voor de landbouw). Dit lijkt
voor Nederland geen bezwaar. I.ien zal echter niet uit deze noodzaak mogen
concnideren. dat ren dan maar beter niet tot fase B kan besluiten: beter
is, te erhs£lgè verstoringen d.rn.v. andere maatregelen (volgende fasen)
op te vang'-n.
v

Sr »a] ejfoft wisselwerking bestaan tussen horizontale of verticale
integratie, fflyt al: uiteindelijk doel (in het verre verschiet) do economische* unie.
' ,
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