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Historical Archives of the EU 

List of documents 

Date 

Document No 1 

1 May 1958 
Protocol Number  
File APE - Assemblée parlementaire européenne, Débats 

Compte rendu in extenso des séances, 01, Mai 1958 
From - 
To - 
Description Constitutive session of the European Parliamentary 

Assembly, first session of Wednesday 19 March 1958. 
Discourse by Robert Schuman, President of the European 
Parliamentary Assembly. 

Language French 
Remarks - 
Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

- 

 

http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/commentaires-de-la-presse-americaine-apres-la-signature-des-traites-de-rome-mars-1957.html












Document No 2 

Date 25 March 1957 

Protocol Number ‐ 

File HAEU, BEI 6000 

From ‐ 

To ‐ 

Description EIB Statute. The idea to install an instrument capable of 
reinforcing  economic  integration  et  promote  Europe’s 
investments  goes  back  to  the  Messina  conference 
(1955).  Long debates  took place between  the ministers 
of the six member‐states on the suggestion to  install an 
Investment  Fund,  until  finally  the  Treaty  of  Rome, 
established  the  European  Investment  Bank.  The  first 
steps  for  the  EIB were made  in  1958:  the  organization 
and  the  structure  were  defined  in  tits  Statute,  which 
constituted an Annex to the Treaty. 

Language French 

Remarks ‐ 
Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

‐ 

 







































Document No 3 

Date 6 May 1957 

Protocol Number MAE 944 f/57 ssw 

File  Archives de la Commission, HAEU, BAC 118/1986, 13 

From Interim  Committee  for  the  Common  Market  and  the 
EURATOM 

To ‐ 

Description Working  document  by  the  Interim  Committee  for  the 
Common Market and the EURATOM  that was established 
by the Treaty of Rome in order to better define the terms 
and the application of the Treaty articles before the entry 
into force of the new Communities. 

Language French 

Remarks ‐ 
Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

‐ 

 











Document No 4 

Date 12 January 1958 

Protocol Number ‐ 

File Archives privés de Piero Malvestiti, Archivio storico 
Istituto Luigi Sturzo Roma e HAEU, PM/106 

From Henri Schwamm 

To ‐ 

Description Press  release  of  the  N.E.M  Agency,  comments  by  the 
GATT Secretary on the occasion of the entry into force of 
the Treaty of Rome, concerning the Common Market and 
the new  commercial balance  (European and global)  that 
was created. 

Language Italian 

Remarks ‐ 
Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

‐ 

 







Document No 5 

Date 17 March 1958 

Protocol Number 70/58 – F 

File Archives privés de Piero Malvestiti, Archivio storico 
Istituto Luigi Sturzo Roma e HAEU, PM/106 

From Piero Malvestiti 

To Commission of the EEC 

Description Presentation by P. Malvestiti, vice‐president of the EEC 
Commission in Strasbourg, seat of the European 
Parliamentary Assembly, on 17 March 1958,. The subject 
was the Free Trade Zone, in order to explain the new 
trade balance. 

Language French 

Remarks ‐ 

Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

‐ 























Finland 

List of documents 

Date 

Document No 1 

6.2.1957 
Protocol Number Letter 170/20 
File  
From Finlands Embassy in Brussels 
To Ministry for Foreign Affairs 
Description Embassy sends information to MFA. Cutting from French 

newspaper concerning conference of six EEC - foreign 
ministers in Brussels.  

Language Finnish / French 
Remarks MFA is not satisfied. Handwritten text at the bottom of 

the page:” Embassy should have so much interest and 
enthusiasm, that it drafts a brief analysis about the article. 
The subject is so interesting.” 

Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

MFA-FIN-73D1 EEC 

 

 







 

 

Date 

Document No 2 

14.2.1957 
Protocol Number Letter 312 RLG/SC 
File  
From Embassy of France in Helsinki 
To Ministry for Foreign Affairs of Finland / Head of Economic 

Department 
Description French Embassy sends information concerning the tax 

issues in EEC to Finnish MFA.  

Language French 
Remarks  
Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

MFA-FIN-73D1 EEC 

 

 









 

 

Date 

Document No 3 

7.1.1958 
Protocol Number Political report 1 /1958, Bern 
File  
From Embassy of Finland in Bern 
To Ministry for Foreign Affairs 
Description "The Capital of the EEC". Which will be the de facto capital 

of the Europe, a permanent site for already numerous 
institutions of the EEC. Dispute among the member 
states. Strasbourg is a strong candidate.  France suggests 
Paris or nearby Versailles, Chantilly, St. Germain. Italy is in 
favor of Milano, Torino, Monza or Stresa. Belgium 
suggests Brussels. Luxembourg has the European Coal and 
Steel Community (ECSC) and it wants at least to keep it. 
Last idea is from France, which offers big area from Gex- 
commune in the Ain department. Gex lies in south-
eastern France, in the neighbourhood of Geneva, already 
international and traditional city for institutions. And 
decentralization of the institutions is one solution. 

Language Finnish 
Remarks  
Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

MFA-FIN-73D1 EEC 

 

 









 

 

 

Date 

Document No 4 

23.4.1957 
Protocol Number Embassy reports – Bulletin, 136 / 1957 
File  
From The Political Department of the Ministry for Foreign 

Affairs 
To  
Description Political report 20 / 1957, 27.3.1957 Rome. "Risorgimento 

in the Western Europe". Treaty is signed, great festivities 
in Rome, speeches, reception of the PM Segni in Palazzo 
Veneziana, unveiling of the Alcide de Gasperi –memorial, 
day off from schools. Foreign Minister Martino of Italy: 
This is beginning of the economic and political co-
operation, in the future maybe a closer alliance of these 
states. The ratification in Italy will be evident, only 
communists are against treaty.  

Language Finnish  
Remarks  
Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

MFA-FIN-73D1 EEC 

 

 







 

 

 

Date 

Document No 5 

25.-26.3.1957 
Protocol Number  
File  
From  
To  
Description Newspaper cuttings from Finnish newspapers: " United 

Europe arises", six European countries took a historical 
step towards political unification; "Common market 
agreement signed solemnly in Rome", beginning of the 
more constructive era; "Common Market agreement – 
more powerful Europe", UK satisfied and ready to co-
operate, USA supports the Treaty, Japan is concerned for 
its foreign trade, Soviet Union: These plans can´t work. 

Language Finnish 
Remarks  
Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

MFA-FIN-73D1 EEC 

 

 









France 

List of documents 

Document No 1 

Date 30 March 1957 

Protocol Number 2531 

File Ministère  des  Affaires  étrangères,  Centre  des  Archives 

diplomatiques de La Courneuve, Télégrammes. 

From Charles  Lucet,  Minister  Counsellor  at  the  Embassy  of 

France in Washington 

To French Ministry of Foreign Affairs 

Description Telegram on  the opinions  found  in  the American press 
about  the  signing  of  the  Treaties  establishing  Euratom 
and the Common Market. Washington . 
In  this  telegram  dated  March  30,  1957,  Charles  Lucet, 
Minister  Counsellor  at  the  Embassy  of  France  in 
Washington,  echoes  the  comments written  in  the  press 
about the signing of the treaties establishing Euratom and 
the  Common  Market.  He  explains  that  most  leading 
newspapers  in  the  USA  have  devoted  editorials  on  this 
signature and emphasize the  importance of this  initiative 
for  the  free world.  If economic newspapers,  such as  the 
Wall  Street  Journal,  deal with  the  possibility  of  a  rapid 
execution  of  the  European market,  the  prestigious New 
York Times,  the newspaper of  the American Liberal Left, 
considers  that  the enforcement of  the Treaties of Rome 
will have an effective part in the political unification of the 
continent.  As  for  the  Herald  Tribune,  the  newspaper 
reports  that  the  creation  of  the  atomic  community  and 
the  European market  shows  proof  that  Europe  far  from 
ending is just beginning. 

Language French 

Remarks http://www.traitederome.fr/fr/histoire‐du‐traite‐de‐
rome/archives‐diplomatiques/reactions‐apres‐la‐
signature‐des‐traites‐mars‐1957‐juillet‐
1957/commentaires‐de‐la‐presse‐americaine‐apres‐la‐
signature‐des‐traites‐de‐rome‐mars‐1957.html 

Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

‐ 

 

http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/commentaires-de-la-presse-americaine-apres-la-signature-des-traites-de-rome-mars-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/commentaires-de-la-presse-americaine-apres-la-signature-des-traites-de-rome-mars-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/commentaires-de-la-presse-americaine-apres-la-signature-des-traites-de-rome-mars-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/commentaires-de-la-presse-americaine-apres-la-signature-des-traites-de-rome-mars-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/commentaires-de-la-presse-americaine-apres-la-signature-des-traites-de-rome-mars-1957.html






Document No 2 

Date 4 July 1957 

Protocol Number ‐ 

File Ministère des Affaires étrangères, Centre des Archives 
diplomatiques de La Courneuve, bibliothèque, Journal 
officiel de la République française, Débats parlementaires, 
Chambre des députés : compte rendu in‐extenso, Paris : 
Impression du Journal officiel, 4 juillet 1957 – 1ère séance 

From Speech by Valéry Giscard d’Estaing 

To ‐ 

Description Speech  by  Valéry  Giscard  d’Estaing  at  the  4  July  1957 
meeting  of  the  National  Assembly  prompting  the 
government  to  redefine  its  economic  policy  so  that 
France may best benefit from the common market  
Speaking  as  a  French  member  of  parliament,  Valéry 
Giscard  d’Estaing  sends  a  message  of  political 
accountability  and  financial  vigilance  to  the  government 
and  his  peers  meeting  in  the  National  Assembly. 
According  to  the  Common  Market  project,  in  cases  of 
financial  hardship,  the  Member  States  may  choose 
between  the  suspension  of  the  Common  Market 
measures  and  financial  support  from  other  Member 
States.  However,  for  Giscard  d’Estaing,  the  first 
hypothesis would mean an economic withdrawal from the 
market  and  the  second  one  a  political  withdrawal.  To 
avoid  this  uncomfortable  situation,  the  speaker  outlines 
what  should  be  the  French  economic  policy  during  the 
Common Market transitional period. In this way, he hopes 
that France will eventually prove to be a young country. 

Language French 

Remarks http://www.traitederome.fr/fr/histoire‐du‐traite‐de‐
rome/archives‐diplomatiques/reactions‐apres‐la‐
signature‐des‐traites‐mars‐1957‐juillet‐
1957/intervention‐de‐valery‐giscard‐d‐estaing‐juillet‐
1957.html 

Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

‐ 

 

 

http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/intervention-de-valery-giscard-d-estaing-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/intervention-de-valery-giscard-d-estaing-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/intervention-de-valery-giscard-d-estaing-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/intervention-de-valery-giscard-d-estaing-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/intervention-de-valery-giscard-d-estaing-juillet-1957.html








Document No 3 

Date 4 July 1957 

Protocol Number ‐ 

File Ministère  des  Affaires  étrangères,  Centre  des  Archives 
diplomatiques  de  La  Courneuve,  bibliothèque,  Journal 
officiel de la République française, Débats parlementaires, 
Chambre des députés  :  compte  rendu  in‐extenso, Paris : 
Impression du  Journal  officiel,  4  juillet  1957  –  2ème 
séance 

From Speech by Léopold‐Sédar Senghor 

To ‐ 

Description Speech  by  Léopold‐Sédar  Senghor  at  the  4  July  1957 
meeting if the National Assembly, in which he expresses 
reservations about the Common Market project 
Speaking  as  a  French  member  of  parliament,  Léopold‐
Sédar Senghor calls upon the Foreign Affairs Minister and 
draws  to  his  attention  the  fact  that  the  Overseas 
territories  economic  relations  with  the  Six  are 
unbalanced,  especially  in  the  area  of  agricultural 
products. Much more  than  a  simple  European  Common 
Market, Senghor sketches a large common market linking 
Europe and Africa. 

Language French 

Remarks http://www.traitederome.fr/fr/histoire‐du‐traite‐de‐
rome/archives‐diplomatiques/reactions‐apres‐la‐
signature‐des‐traites‐mars‐1957‐juillet‐
1957/intervention‐de‐leopold‐sedar‐senghor‐juillet‐
1957.html 

Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

‐ 

 

 

http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/intervention-de-leopold-sedar-senghor-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/intervention-de-leopold-sedar-senghor-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/intervention-de-leopold-sedar-senghor-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/intervention-de-leopold-sedar-senghor-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/intervention-de-leopold-sedar-senghor-juillet-1957.html








Document No 4 

Date 9 July 1957 

Protocol Number ‐ 

File Ministère  des  Affaires  étrangères,  Centre  des  Archives 

diplomatiques  de  La  Courneuve,  bibliothèque,  Journal 

officiel de la République française, Débats parlementaires, 

Chambre des députés  :  compte  rendu  in‐extenso, Paris : 

Impression du  Journal  officiel,  9  juillet  1957  –  2ème 

séance 

From ‐ 

To ‐ 

Description Vote on the bill authorising the President of the Republic 

to ratify Treaties of Rome ;  
The Treaty of Rome consists of three texts: the first aims 
at  the  establishment  of  the  European  Economic 
Community  (EEC),  the  second  concerns  the  European 
Atomic  Energy  Community  (Euratom)  and  the  third  the 
establishment  of  institutions  common  to  the  European 
Communities.  
Each  text  has  been  put  to  the  vote  by  the  National 
Assembly. Following these three votes, a global vote was 
held   :  the  result  indicates  that  of  the  581  voters,  312 
voted for it and 239 voted against. Absolute majority was 
set at 291. 

Language French 

Remarks http://www.traitederome.fr/fr/histoire‐du‐traite‐de‐
rome/archives‐diplomatiques/reactions‐apres‐la‐
signature‐des‐traites‐mars‐1957‐juillet‐1957/vote‐du‐
projet‐de‐loi‐autorisant‐la‐ratification‐des‐traites‐de‐
rome‐juillet‐1957.html 

Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

‐ 

 

 

http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/vote-du-projet-de-loi-autorisant-la-ratification-des-traites-de-rome-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/vote-du-projet-de-loi-autorisant-la-ratification-des-traites-de-rome-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/vote-du-projet-de-loi-autorisant-la-ratification-des-traites-de-rome-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/vote-du-projet-de-loi-autorisant-la-ratification-des-traites-de-rome-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/vote-du-projet-de-loi-autorisant-la-ratification-des-traites-de-rome-juillet-1957.html






Document No 5 

Date 10 July 1957 

Protocol Number 1909/12 

File Ministère  des  Affaires  étrangères,  Centre  des  Archives 

diplomatiques de La Courneuve, DE‐CE, vol. 629, f. 163‐v. 

From Maurice Couve de Murville, Ambassador of France to the 
Federal Republic of Germany 

To French Ministry of Foreign Affairs 

Description Telegram on the reactions of the Deutsch press after the 
French  ratification  of  the  Treaties  of  Rome.  Bonn  ; 
In  this  telegram  dated  July  10,  1957, Maurice Couve  de 
Murville, Ambassador of France to the Federal Republic of 
Germany, reports the comments of the politicians and the 
press  of  the  Federal  Republic  of  Germany  about  the 
French National Assembly  vote  for  the Common Market 
treaties. The result of this vote exceeds the expectations 
of the most optimistics and the public opinion welcomes 
the  news  that  France  has  faced  this  important  step  of 
European postwar history. 

Language French 

Remarks http://www.traitederome.fr/fr/histoire‐du‐traite‐de‐
rome/archives‐diplomatiques/reactions‐apres‐la‐
signature‐des‐traites‐mars‐1957‐juillet‐1957/reactions‐
de‐la‐presse‐allemande‐apres‐la‐ratification‐des‐traites‐
de‐rome‐juillet‐1957.html 

Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

‐ 

http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/reactions-de-la-presse-allemande-apres-la-ratification-des-traites-de-rome-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/reactions-de-la-presse-allemande-apres-la-ratification-des-traites-de-rome-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/reactions-de-la-presse-allemande-apres-la-ratification-des-traites-de-rome-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/reactions-de-la-presse-allemande-apres-la-ratification-des-traites-de-rome-juillet-1957.html
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/archives-diplomatiques/reactions-apres-la-signature-des-traites-mars-1957-juillet-1957/reactions-de-la-presse-allemande-apres-la-ratification-des-traites-de-rome-juillet-1957.html






Germany 

List of documents 

Date 

Document No 1 

24 April 1957 
Protocol Number 210-225-40-20/1050/57 
File Political Archive of the Federal Foreign Office, B 20-200, 

Bd. 105 
From Federal Foreign Office in Bonn 
To Circular Note to the Foreign Missions 
Description This is the Note Verbale that accompanied the text of the 

Treaties of Rome when it was sent to all diplomatic 
missions in Bonn. Even non-European states showed a 
lively interest in it, many of them requesting additional 
copies. 

Language German 
Remarks  
Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

 

 





Date 

Document No 2 

26 June 1957 
Protocol Number 227 
File Political Archive of the Federal Foreign Office, B 20-200, 

Bd. 17 
From Ambassador Ophüls (Brussels) 
To Report to the Federal Foreign Office  
Description The Ambassador reports on the progress made towards 

ratification by the Belgian Parliament. As the ratification 
process differed from member state to member state, but 
all partners had an interest in swift ratification, their 
missions abroad kept a close eye on what stage their 
neighbours had reached. 

Language German 
Remarks  
Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

 

 





Date 

Document No 3 

16 September 1957 
Protocol Number 210-81.01/2263/57 
File Political Archive of the Federal Foreign Office, B 13, Bd. 22 
From Memorandum by von Stempel of the European Political 

Integration Division for Deputy Director-General for 
Political Affairs Carstens 

To  
Description After the treaties were signed, the German Government 

endeavoured to raise public awareness of Europe’s new 
cooperative venture in the outside world. It did so in part 
by working intensively with the press, as demonstrated by 
this recording of an interview between an Australian 
journalist and three high-level diplomats from the Federal 
Foreign Office. 

Language German 
Remarks  
Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

 

 









Date 

Document No 4 

17 December 1957 
Protocol Number 210-81.10-1/3089/57 
File Political Archive of the Federal Foreign Office, B 20-200, 

Bd. 10 
 

From Circular Instructions from Deputy Director-General for 
Political Affairs Carstens 

To All diplomatic missions and career consular posts of the 
Federal Republic of Germany 

Description These are the instructions which informed the German 
missions abroad that the Treaties of Rome would enter 
into force on 1 January 1958. They expressly point out 
that the Treaties also apply to (West) Berlin and shall not 
affect the rights of the Western Allies. In so doing, the 
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A.P. 253/Β/Ι Brussels, 22 February 1957 
 
 
Ours nos. 127 of 30 January and 168 of 5th inst. 
 
I have the honour to communicate to you the first information and 

judgements from Belgium to come into my possession relating briefly to the 
matter [Euratom and Common Market]: 

1. The effort undertaken has in principle succeeded. A great step has been 
taken towards the unification of Europe. It is true that Mr. Spaak had hoped 
for much more, as he himself admitted to journalists and in conversations with 
others. But it is recognised that, however much the present needs and reality 
demand it, it is impossible for differences to be effaced and the prejudices of 
the entire past to be erased from one day to the next. This would not be 
natural and might therefore be dangerous.  

The first major positive step, then, has been taken. And the Paris 
agreements are regarded here as such. There are grounds for hoping that the 
European peoples will continue, perhaps slowly, but steadily, to ascend the 
stairway leading to their union. 

2. Given that the agreements are described as “a step” and are hailed as 
such, their political character is at present to the fore, as I have already 
stressed to you earlier, and their economic character occupies second place.  

Indeed, a much greater impression has been made here by the very fact of 
the achievement of an agreement that contains within it the seeds of the 
future union of Europe, than by the prospect of economic benefits, which are 
expected to be considerable in the case of Belgium, a predominantly 
exporting country. 

3. There is recognition here, even by the Opposition, of the leading role 
played in the recent talks in Paris and in earlier talks, by the Belgian Minister 
of Foreign Affairs, a role also acknowledged by all his colleagues and 
especially by Chancellor Adenauer; and one day Mr. Spaak will justifiably be 
regarded as the pioneer of European union. 

4. [...] 
5. These are the general lines of the Paris agreements. I repeat that they 

may not give the impression of a weighty success, but they are reckoned here 
to be an excellent “compromise”, especially when account is taken of the fact 
that serious obstacles have been overcome in a very short space of time, with 
great good will. The great flexibility of Chancellor Adenauer in his handling of 
affairs is acknowledged, in contrast with the occasionally stubborn persistence 
of the French Prime Minister Guy Mollet. 

I attach the relevant communiqué issued at the end of the above meetings, 
for your kind consideration. 

 
Obediently yours 
The Ambassador 
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A.P. 595/Β/Ι Brussels, 9 May 1957 
 
 
Dear Mr. Minister, 
 
I have the honour to inform you that yesterday I visited the Belgian Minister 

of Foreign Affairs, Mr. Spaak, to bid him farewell on his departure from 
Brussels to assume his new duties as Secretary General of NATO. 

I had a brief, but very interesting discussion with the Belgian Minister 
which, inevitably, also revolved around the Cyprus question. Mr. Spaak told 
me that during his last meeting with Your Excellency he had the opportunity to 
expound his views. He repeated to me that a solution can be found, but that 
what causes him concern is the stubborn stance of the Turks. He added that, 
on the basis of this, it is necessary to proceed with prudence (avec prudence). 

I did not fail to repeat to the Belgian Minister our arguments, based on your 
earlier guidelines, adding that Greece, a proven devotee of the principles of 
the Western world is, moreover, of value to the West in the Near and Middle 
East, and that it should receive special attention. 

May I take this opportunity of setting out for You certain observations that 
express the views of Belgian and foreign officials here with regard to Mr. 
Spaak, NATO and the Common European Market. 

1. Mr. Spaak, whose personality I have frequently extolled, especially in my 
report no. 2.077 of 17.12.56, is no ordinary politician. He is a visionary who is 
at the same time endowed with a rare sense of realism. 

This distinguished European has for years been the leader of the 
movement for European union and has never recanted or retreated by so 
much as an inch from the line he laid down in the beginning, at least on the 
question of Europe. 

2. The hard, decisive struggle by Mr. Spaak, who is regarded here as the 
Americans’ and Chancellor Adenauer’s man, has already begun to bear fruit. 
The economic and customs union of Europe is already a fait accompli. But 
neither the Common European Market nor the Free Customs Association at 
present under study with the consent, mainly, of Great Britain, constitute the 
objective or the end. They are merely the first stop on the way to the future 
union of Europe. 

Centuries-old conflicts and hostility cannot be eradicated as if by magic 
from one moment to the next. The fact that, only a few years after the start of 
the crusade for European union, matters have reached their present point, is 
recognised here as being highly important and above all as having special 
political significance. I cite the characterisation made by one of my foreign 
colleagues, who has compared the present Common European Market and 
the Free Customs Association with the Zollverein of last century. Just as that 
union, he said, signalled the start of German political union, which was 
achieved a few years later, so now it is hoped that the new European 
institutions mentioned above will prepare the ground for the political union of 
Europe in the near future. 

Of course, I would not go so far as to say that everything that has been 
achieved so far is due to Mr. Spaak. The unification of Europe was 
undoubtedly a genuine need. It is the fact that the Belgian politician was 



amongst the first to diagnose this truth and has devoted himself to its service 
that is a mark of the worth of the man. 

3. Official observers here consider that, in Mr. Spaak’s perception, NATO is 
closely linked with the newly founded European institutions. 

Both organisations (NATO and the Common European Market) protect 
Europe from the communist threat. The role of NATO stops at this point, 
however, while that of the newly founded institutions may go beyond it to the 
creation of the circumstances necessary for the economic survival of Europe 
and the preparation for its union. 

Accordingly it is envisaged here that when Mr. Spaak assumes his post as 
head of NATO, he will throw all his weight behind the achievement of this aim. 
In other words, he will place NATO – with the consent of the Americans – at 
the service of the Common European Market. This, in turn, aided by the 
creation in the future – perhaps slow, but sure – of the Free Customs 
Association through the accession of Great Britain, will prepare the ground for 
the unification of Europe. 

This accounts for Mr. Spaak’s special preference for NATO and his efforts 
to strengthen this organisation vis à vis UNO, which, amongst other things, he 
considers to be in decline at the present time and incapable of solving the vital 
problems of Europe. 

4. After the above, and from what has come to my notice here, may I be 
allowed to stress the need on the Greek side to give due attention to the 
Common European Market. I feel that we cannot ignore what is already a fait 
accompli. 

It is stressed here that the era of national political autonomy is past and 
that Europe is entering the stage of European political autonomy. 

The official technical observers emphasise that the underdeveloped 
European countries, like Greece, which remain outside this movement in 
order to protect their industries, run the risk of seeing their exports of 
agricultural and other products being reduced to a minimum. And if their 
agricultural class is reduced to poverty and its purchasing power to nil, the 
collapse of their industries will inevitably follow, with the attendant economic 
and social decline. 

If, however, the contrary happens, and these countries join the Common 
European Market, it is recognised that their agricultural class will prosper and 
the problem of unemployment will at the same time be solved to some extent 
(through the free movement of labour in Common Market countries). It is 
added, of course, that non-viable small industries will collapse. On the other 
hand, others will be strengthened and created through foreign investment 
and, depending on the particular circumstances in each underdeveloped 
country, these industries will not only survive but will prosper, to the benefit of 
society as a whole. 

Characteristically, a Belgian expert was saying to me a few days ago in 
response to my comments and qualms on this matter that, in accordance with 
the rule of communicating vessels, so to speak, the European economy would 
pass through a number of transitional stages and would finally stabilise after a 
few years; and that Greece, as a member of the Common European Market, 
would not be damaged but, on the contrary, would balance its industrial output 
with that of Europe and would prosper. 



I considered it my duty to report the above, since acrimonious comments 
have also been made and misgivings have been expressed about the new 
European organisations by foreign official circles, such as those of The 
Netherlands. Despite this, however – that is, despite the complaints they have 
registered – the Dutch have not considered, even for a moment, remaining 
outside the new European movement. On the contrary, they have participated 
out of a hope, as one of my foreign colleagues said to me, that one day they 
will derive benefits from the Common Market greater than what they imagine 
at this moment they will lose. 

Please receive my assurance, Mr. Minister, of my great esteem for 
Yourself.  

 
I remain, 
 
Obediently yours 
The Ambassador 
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2582 
We/Bo 

Monsieur le Directeur, 

25 juillet 1957 

Monsieur le Directeur 
du Periodique "Pourquoi Pas?" 
47, Rue du Houblon 
B r u x e 1 1 e s 

Dans le numero du 28 juin 1957 de votre periodique, vous 
avez publie a la page 12, colonne 1 et 2, un article intitule 
11La capitale du marche commun", qui contient en ce qui concerne 
le Luxembourg des appreciations inexactes que je ne puis laisser 
passer sous silence. 

L'auteur de 1 1article ecrit textuellement ce qui suit: 

11 Quant au Luxembourg il n'offre pas de facilite de transport 
11 et son aerodrome, par exemple,,; serait notoirement trop petit". 
Il reproche done au Luxembourg une pretendue absence de cormnunica
tions avec les pays voisins et plus specialernent l'insufrisance 
des installations de l'aeroport de Luxembourg. 

En ce qui concerne le premier grie~, je vous prie de bien 
vouloir vous rapporter aux tableaux ci-dessous qui dernontrent son 

inanite : 

Trajet 

Luxembourg-Paris 
Paris-Luxembourg 
Luxembourg-Bruxelles 

A. RAIL 

Liaisons journalieres 

• • • 7 
• • • 6 

10 

Temps de parcours 

4.55 - 6.39h 
4.50 
2.29 

6.39h 
3.18h 



Bruxelles-Luxerribourg 
Luxerribourg-Strasbourg 
Strasbourg-Luxembourg 
Luxembourg-Rome 
Rome-Luxembourg 
Luxembourg-La Haye 
La Haye-Luxembourg 

Luxembourg-Bonn 
Bonn-Luxembourg 
Luxembourg-Francfort 
Francfort-Luxembourg 

- 2 -

B. AVION 

• • 

• • 

• • 

• •· 

9 

7 
6 

5 
5 

8 
8 

• • 5 
• . 5 

• • 5 

• "' 5 

Trajet Liaisons hebdomadaires 

Luxembourg-Bruxelles 
Luxerribourg--Stuttgart 
Luxembourg-Amsterdam 
Luxembourg-Nice 
Luxembourg-Madrid 
Luxembourg-Rome 
Luxembourg-New York 
Luxerribourg-Londres 
Luxerribourg-Paris via Bruxelles 
Luxembourg-Londres Via Bruxelles 
Luxembourg-Londres via Amsterdam 

4 
4 
3 
3 

3 
3 
1 

9 

5 
5 
3 

2.35 - 3.24h 
2<>11 - 3.28h 
2.11 - 3.39h 

21.21 23.58h 
19.44 - 23.42h 
4.28 - 7.52h 
4.38 - 8.02h 
3.50 - 4.58h 
3. 27 - 5. 05h 
4.08 6. 39h 
Lh02 - 6.04h 

Temps de vol 

0.55h 
l.20h 
l.15h 
2.35h 
6.lOh 
4.2oh 

19.30h 
2.lOh 
3.5oh 
2.50h 
4.50h 

Ces corrnnunications seront encore amel iorees l'annee prochaine. 
Je n'ai pas besoin non plus d'attirer votre attention sur nos 
excellentes comnmnications routieres avec les pays voisins. 

En ce qui concerne l' aeroport de Luxembourg, je me per:nets de 

vous signaler que celui-ci dispose d'une piste principale de 2830m 



- 3 -

et d'une piste secondaire de 1650 m. Bruxelles-Melsbroek ae son 
cote a actuellement 2 pistes d'une longueur de 2450 resp. 2025 m. 

Je fais etudier actuellement le prolongement de notre piste 
principale a 4000 m, alors qu'a Melsbroek on envisage la construc
tion d'une piste de 3500 m. Dans un proche avenir, des travau.x 
pour l'amenagernent d'une grande aerogare moderne seront egalement 
entrepris a Luxembourg. 

Vous conviendrez certainement avec moi pour dire que l'aero
port de Luxembourg en comparaison avec celui de Bru.xelles-Melsbroek 
n' est pas "notoirement tr op peti t". 

Je suis certain que vous ne refuserez pas ma demande de pu

blier cette lettre dans le prochain numero de votre excellent 
periodique, que je lis toujours avec un reel plaisir. 

Veuillez agreer, Monsi eur le Directeur, l'assurance de ma 
haute consideration. 

Victor BODS ON 

Ministre des Transports 
du Grand-Duche de Luxembourg. 
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Annexe 1 

Declaration de M. Joseph BECH, President du Conseil 
et MiniStrecies Affa ires Etrangeres de Luxembourg , 
~-~~- du fi_~e _pt e rnbX"~=-19 57_._---- - ·---- -------

Au cours d 1un dejeuner offert en l •honneur de la 
presse beleo - luxenbourgeoise, LI . Joseph P."SCH, faisant 
allusion au probleoe du siece des i nstitutions europeennes, 
a notaoment declare: 

11Designe en 1952 pour abriter les premiers travaux et 
les premieres reunions de la nouvelle Comnunaute europeenne, 
la ville .de Luxembourg est d evenue par la force des choses , 
imprevue d' ailleur s en 1952 , un siege de fait que les 
decisions futures des six gouvernements ne pourront que 
transformer en un siP.ge definitif . Les dispositions que 
le Gouvernement luxembour r.eo is et la ville de Luxembourg 
ont du prendre pour installer les services de la Communaute 
a Luxembourg , leur ont po se des problemes diffioiles aux 
quels nous so~mes pourtant parvenus a a pporter des solutions 
satisfaisantes, tanc1is que des investissenents immobiliers 
considerables ont co~pleteoent transforme oertains quartiers 
de la ville en les elargissant au dela de tout besoin 
pureoent local . 

11 Les services de la C.E . C.A . ont ainsi trouve a Luxem 
bourg, dans une atr:iosphere favorable a leur travail , une 
installation qui ~epond a toutes les exigences . 

11 Vous cor~prenez done que devant oes discussions qu • a 
susoitee s le probler.1e des sieces d'autres coor.mnautes 
europeennes, j ' ai declare, il ya quelques seoaines a notre 
Cahobre des Deputes , que le Gouvernernent luxembourgeois ne 
pourrait donner son accord , indispensable selon les teroes 
du Traite, a un tra~sfert de la Com8unaute du Charbon et 
de 1 1 Acier dans t:.ne autre ville de la Co ri: •unaute •.• 

11 Le Gouvernement luxembourgeois n ' a pose aucune 
candidature nouvelle et si en ce moment nous faisons certaines 
etudes d •urbanisation , c'est ~urtout pour prepar er un meilleur 
amenagement des inst~tutions qui ont deja leur siege a 
Luxembourg et pour repondre , le cas eoheant , a toute deoande 
que les autres Gouverneoents pourraient etre amenes a nous 
faire d tun commun accord dans l •inter@t commun de l ' Europe 
que nous sommes en train de construire ." 
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~ /~ d(!~ t /'f 0-

tJnitl! au pluralit~ de si~ges ( .(, ft(~ ) 

A . R emarque• pr6liminairea. 

Sur le pl n prati,ue, la question de principe aurait gu~re 

ltr dis10.cife d celle du choix de la ville ~ il y aurait le ai~ge 

unique. 

Ce pendant, lee c nsideratio s expo•'e ci-apr~• val~ nt eur 

le plan general et • ' i ·nsplrent uniqueme t de l'interet sup4rieur de 

11 urope • 

• Argument juridiciue: l ' unit' de siege n•est pas pr.;vue par lea 

Trait4'a. 

Cet argument eat invoqu' aur le seul pl n juridique. 

Chaque Traite pr,voit la fixation du eU:ge de la Co.mmunaut~ 

qui en fait l ' objet (CE CA: art. 7'7; arch' Commun:art. 216; 

Eura.tom: rt. l 9 ). 

Le Trait'• e prcSvoient done pail une unit6 de ai~ge des 

trois ou mime des dewr. Communaut,s. Juridiquement, aucun Gou

ver ement ne peut do c ltre obllg' de ae prononcer aur la question 

de l•unit4 de si ge. 

c . L ' untt4 de •i~se n•eet pa• n'cea•aire: 

1) 11 ne • ' agit pa de choieir une capita.le politique de l ' Europe, 

mais de choisir le• si~g s d1institutions 1ukialisee•, dont 

cl' ailleura la nature juridique at diff,rente (pouvoir aupranatio• 

nal de la Haute Autorit4). 

2) En preae ce des moyen• modernea de transport et de tel,com

rnunicati ns , les probl~mes de la rationalisation administrative 

ne saurat(gu re P~reaenter de difficult'• •'rieuaea, dans le caa 

d ' une localisation regionale raiaonnable. 

D. L ' unite de ai~ge n•eet pas op oi-tu.ne en ce moment: 

a) Le• Commu.n.aut' ~ctuelles ne sont conatitu,ee que par six 

Etate europeens qui d'airent que d ' autrea ae joignent A eux ou 

.• I . 



... z. 

~tabliesent avec eux une cooperation etroite. Dans s conditions , 

sera 't•il opportun de fixer des mai ntenant une capitale unique de 

l ' E u.rope? 

b). Dans le st de actu.el de l' ~volution de l ' esprit europeen, il est certai

nement pref~rable de ne pas centrallser toutes les in titutions en un 

m gme lieu. Une certaine repartition g~ographique des institutions favo• 

risera le rayonnement de l ' action europ~enne. 

Les Parlementaires europeens l ' ont bien cornpris , qui , tout en 

pronant l e principe de l'unite de siege, tiennent leurs sessions alterna

tivement dans les differentes ca.pitales . 

c .)11 ne convie t pas de centraliser toutea les i nstitutions en un seul lieu 

et de creer ai si un "reservat" europeen , m ais bien a.u contraire d ' in- _ 

t6grer les fonctionna.ires internationaux dans les communautes nation&• 

les. 
d ). Une centralisation trop pouss~e entrafnerait necessairement la forma -

tion d ' une burea.ue:ratie internatiot'1ale qui aura.it de plus en plus tende.n

ce a se soustraire au c:ontrole gouvernemental et parlementaire. 

e . ) e risque de voir les institutions subil" , co sciemment ou non, 

l ' influence de l ' Et t du siege, est consid "'rabletr~nt a moindri en cas 

de multiplicit' de Ed~gea . 

E . }- 'unit~ de si~ge est actu llement difficilement realisable: 

11 y a deux situations de fait qui existent depuis un certain nombre 

d ' a n~es : 

Strasbourg a toutes les Assembl6es eu1·opee1rne Luxembourg a 

la CECA. 

En cas de iege unique , il fa.udrait done enlever d ' une de cea villet5 

de i natitUtions qui s •y sont enracinees. 

Si l ' on cnlevait a StraBbourg l'assemblee pademe ntaire des Six 

Etate , on s~parerait cette assemblee de celle du Conseil de !' Europe. ce 
de la 

qui serait certainement un geste hautement inopportun sur le plan1)6litique 

europeen e, 

I •· I 

Ant oi ne ICRI ER 
'I / 

I 
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5 . RUE DES ITALIENS. PARIS (9•) 
SOCif Tf A RESPONSABILITf LIMIT.EE 

AU CAPI TAL OE 1 . 400 . 000 FRANCS 
R. C . SEINE · 296 261 8 

AORESSE TELEGRAPHIQUE : 

JOURMONDE - PARIS 
. 1., LE JP Octobre 195 7 

TELE.PHONE (5 L IG NES ): 

TAITBOUT 76 - 60 

CHEQUES POSTAUX : 

P A RIS 4207.23 

• l o"ls ietU' Joseph Bech 
Pre' sident du Conse j i de Lu~~embouxg 
r. !_:i<;E'nbo~. 

D1ns C'le le~ r~ sema;_nes l.ll1e quest ion i!!ll)Orta."1.te 
sera. d{batt e -pa,r les : :b1;str ~ 1e~; Sjz , sj.nn'ti2ires des traites de 
F0me :t celle a·;_ siec;e des ...:·J.tt''P8 institutir:ns curop'ernes . 

:J{ i-' de nomb "'UY jou:t'naux , des syndicalistes , 
certa'nes p"rson al:i..tcs. etU"o. · ,,ru .. cz ont d''n"c lrnr avis stU' ce thet:>.e . 
I.e i~qi.de aim<>r··it T 'sp~ te~ en nernr tenps SU: ce sujet des d cle.rations 
de i':: • Furler , Dehru::i'e , _rr.a."ld , Hosenberr· , I)ella , Lm1s , Pf'liml:in , 
Seri:;ent et de vo s - ne"'le • - n· c·r ·i rn ::: - nous cor:rnte r sur votre concours ? 

Si~rrp_s At,,, ..... d 1 acco:rcl su.r cette pa··t icipati<m 
votre dt1:.c} 1r t i on u:rra.L e "t'r(" '.I" la. l on.c ueu.r d I tme page dact ylogra.,-
nh:iee 8 double int erl:ig,ne . 

ro'l."' aimerions , si cel2. vous est possible , que 
ce tey t e nous parvjennr da!ls une q_u.in;:;e.ine de jotU'S . 

borat:ion fl. cc tt P 
President , •ass 

t-'n vo'.s remercia.nt d ' avance pour votre colla-
11 rrncrntrP" cur•~'P6enne , veuillez a:.'TPer , ionsieur le 

a.ncP de mes senti..:.lents 1°s plus distingu.es . 

[,J.~~
~ 



J ·; . ·~ ~-. ., ,· J • ,. -~· • 
. , ~ . ..,,- r 

c,,.I { v 

Au cours du mois de septembre j'ai eu l'occasion de 
definir devant une reunion de journalistes l'attitude du gou
vernement luxembourgeois en face des decisions a prendre par 
les gouvernements des Six sur le siege des differe ntes commu
nautes europeennes. J'ai souligne notamment qu'etant donne la 
situation de fait creee en 1952 par l'etablissement dans la 
ville de Luxembourg des institutions de la Communaute du Char
bon et de l'Acier, j'ai ete amene a declare r devant le Parle• 
ment que le gouvernement luxembourgeois ne pourra pas donner 
son accord, indispensable selon les termes du traite, au trans• 
fert dans une autre ville de la Communaute du Charbon et de 
l' Acier .. Cette declaration a trouve 1 'ac ;.; ord unanime de la Cham
bre des Deputes. 

Luxembourg est aujourd'hui une ville ou regne une ve
ritable atmosphere corumunautaire grace aux efforts f aits par 
les f:'ouvoirs publ ics en vue de permettre aux institutions de 
la C.E.C.A. d'organiser leur travail dans des circonstances 

les plus satisfaisantes. Ayant ainsi fait notre devoir a l' e
gard de l'Europe nous avons le droit d'exiger que l'on con
s erve a notre capitale sa vocation europeenne . 

La decision des gouvernements quant a l'etablissement 
des communautes europeennes sera d'une importance capitale 
pour l'avenir de ces inotitutions. Les ministres auront a te

nir compte de consideration~ nombreuses e t variees, d'ordre 
tant politique que psychologique et materiel. Il serait a mon 
avis nuisible pour l'avenir de ces institutions si un excea 
de polemique prealable venait des~a~present discrediter aux 

yeux de l'opinion publique la tache de conciliation construc

tive qui sera celle des gouvernements responsables . Alors que 
le Traite de Rome n'est pas encore ratifie, il me semble pre
mature de la part d'un des ministres, auxquels incombera la 
decision sur le choix des sieges ou du siege des institutions 
europeennes, de discuter des .. a-1tpresent des merites du siege 
unique ou des avantages de telle ou telle ville . 
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Luxembourg, le ~ 
No ........ .. ...... . 

Le President du Gouvernement, 
Ministre des Affaires Et r · nger es 
a. 

decembre 19 57 

Monsieur le Commissaire Gen ~ ral aux Affai es Economiques , 
Membr e du Goul/ernement 

Concerne; Personnel des nouvelles institutions europeennes 

J'ai l'honneur de me r eferer ' a votre depeche N° 
2646 i/A du 4 novembre 1957 relative au recrutement du per
sonnel de s nouvelles institutions europeennes. Ainsi que 
j 'a i eu 1 'occasion de le s ouligner dans ma circulaire de ce 
j our , le Gouvernement n'a pas a interl/enir dans la s~lection 
des candidats, 'tant donne que cette responsabilit~ incombera 
exclusivement aux serv i ces ·· es nouvel l es Conimunautes . 1:;n 

conseque nce , j ' estime qu'il est inutile de former une Com
mission sp~ciale , ~tant donn~ qu'il n'; a aucune d~cision 
a prendre de notre part pour 1 ' occupation de ce rta ins postes. 

Je tiens d'ailleurs a dementir, a ce propos, cer
taine s informations tendancieuses qu i ont paru dans l a presse, 
en ce qui concerne l'occupation de postes dans les insti tutions 
europeennes (Esche r Tageblatt du JO novemb re) ~ Conform~ment a 
ce qu.e j e viens d ' exposer, ces informations ne correspondent 
d'aucune ra~on a la realite. 

Evidemment, je s Lds d 'ac i..:ord avec vous pour favori
ser l' engage1ent, par les institutions europdennes , des meil
leurs parmi les candidats luxemb urgeois qui pourront se pre 
s enter. Or , vous connaissez vous - meme suffisamment l es milieux 
internationaux pour savoir combien il faudra etre exigeant en 
ce qui concerne les capacit es et les qualifications des per-
sonnes envisa·,·ees . 

- mte - PP/LS 
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ZITTING 1956—195? — 4 7 2 5 

Goedkeuring van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, met Bijlagen 

Protocollen en Overeenkomst 

MEMORIE VAN ANTWOORD 

(Ingezonden 16 september 1957) 

Nr. 14 

Inleiding en algemene beschouwingen 

De Regering verheugt zich over het feit, dat tul van leden 
hebben verklaard, dat, ondanks de ernstige kritiek, welke op 
vele punten van het Verdrag is uitgeoefend, huns inziens de 
verdragen behoren te worden goedgekeurd. De Regering hoopt 
die leden, die hun standpunt alsnog hebben voorbehouden 
in afwachting van het antwoord der Regering te kunnen 
overtuigen, dat aanvaarding van het Verdrag zowel uit poli-
tieke als uit economische overwegingen noodzakelijk en ge-
wenst is. 

Ondergetekenden geven er de voorkeur aan thans niet op-
nieuw tot algemene beschouwingen over te gaan; zij menen, 
dat dit reeds voldoende uitvoerig is geschied in de Inleiding 
bij de Memorie van Toelichting. Zij zullen wel uitvoerig op de 
vragen en punten van kritiek, welke door de Kamer naar voren 
zijn gebracht, ingaan. 

Belang van de parlementaire behandeling 

Zeer vele leden hebben hun teleurstelling uitgesproken over 
het feit, dat de wetsontwerpen met zoveel vertraging zijn 
ingediend, dat niet vaststaat, dat de voorgenomen ratificatie-
procedure zal kunnen worden afgesloten vóór 1 januari 1958. 
De Regering verklaart gaarne, dat het haar voornemen is 
alles te doen ten einde te bevorderen, dat de ratificatie-
procedure hier te lande vóór 1 januari kan worden afgesloten. 
Of op 1 januari 1958 ook in alle andere Lid-Staten de par-
lementaire behandeling zal zijn afgesloten en de ratificaties 
zullen zijn gedeponeerd, kan echter nog niet worden voor-
speld. 

Om zo mogelijk nog vóór het einde van dit jaar de 
ratificatieprocedure te kunnen afsluiten, heeft de Regering 
ten einde de behandeling van de verdragen te bespoedigen, 
de betrokken wetsontwerpen van een uitvoerige Memorie van 
Toelichting doen vergezellen. De betrokken wetsontwerpen 
zijn eind mei, dus 2 maanden na de ondertekening der ver-
dragen, aan de Raad van State toegezonden om advies en zijn 
vervolgens bij Koninklijk Besluit van 4 juli aan de Tweede 
Kamer aangeboden. Gezien de omvang en de Gecompliceerdheid 
van de onderhavige verdragen, de grote moeilijkheden, welke bij 
de redactie in de vier talen zijn opgetreden, de noodzaak van 
voortdurend interdepartementaal overleg en van besprekingen 
van de Memorie van Antwoord in de Ministerraad, alsmede 
gezien de uitvoerigheid, waarmee de Regering heeft gemeend 
deze verdragen te moeten toelichten, lijkt het de Regering niet 
geheel rechtvaardig om te spreken van een „vertraging", wan-
neer de voorbereiding van Regeringswege ongeveer twee maan-
den heeft geduurd. 

Vele leden hebben de vraag gesteld of het niet aantrekkelijk 
zou zijn geweest, indien de zes Regeringen de ontwerp-
verdragen vóór ondertekening ter discussie zouden hebben 
voorgelegd aan de Assemblee van de E.G.K.S. 

Ondergetekenden wijzen erop, dat een dergelijke procedure 
zeker een belangrijk uitstel zou hebben betekend voor de 
parlementaire goedkeuring en de inwerkingtreding der ver-
dragen, een uitstel, dat de betrokken Regeringen zoveel moge-

I 4725 14—15 
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lijk wensten te voorkomen. Bovendien rijst bij de Regering de 
vraag of een behandeling van verdragen als deze in de Assenv 
blée van de E.G.K.S. inderdaad zou bijdragen tot een grotere 
duidelijkheid en het wegnemen van een aantal onzekerheden 
in de interpretatie van het Verdrag. Het zou naar de mening 
van de Regering, zeer goed mogelijk zijn, dat bij een dcrge-
lijke behandeling het aecent eerder op de verschillen van 
mening en de verschillen in interpretatie zou komen te liggen, 
met als gevolg, dat het vinden van een oplossing ten tijde van 
het functioneren van de Gemeenschap slechts zou zijn be-
moeilijkt. 

Op de desbetreffende vraag van de hier aan het woord 
zijnde leden of de Regering bereid is om, wanneer te zijner 
tijd een Europese politieke gemeenschap actueel zou worden, 
aan de Regeringen van de overige lid-slatcn voor t e stellen 
bij de voorbereiding van een verdrag de Assemblee Uniquc 
in te schakelen, kan de Regering bezwaarlijk op dit moment 
reeds een bevestigend antwoord geven. Of een dergelijke 
inschakeling te zijner tijd gewenst zou zijn, zal afhangen van 
de omstandigheden op dat moment en zal ook te zijner tijd 
beoordeeld moeten worden. 

De Regering heeft met belangstelling kennis genomen van 
de Resolutie 126 (1957) en de Aanbeveling 134 (1957) van 
de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa. Voor 
zover de hierin vervatte uitspraken en wensen in het algemeen 
streven naar een zo goed mogelijk functioneren van de E.E.G. 
en naar het tot stand brengen van een zo nauw mogelijke 
samenwerking tussen de E.E.G. enerzijds en de Raad van 
Europa anderzijds, kan de Regering zich met deze strekking 
geheel verenigen. 
i Wat evenwel de in genoemde Resolutie en Aanbeveling 
aangeroerde problemen betreft, is de Regering van oordeel, 
dat de behandeling hiervan grotendeels behoort tot de com-
petentie van de instellingen der Gemeenschap, op welker 
beslissingen zij thans niet vooruit zou willen lopen. 

Het doen uitgeven van een tekstuitgave, waarin bij alle 
daarvoor in aanmerking komende artikelen van het Verdrag 
een kort commentaar wordt gegeven aan de hand van de 
parlementaire behandeling in de zes lid-staten, ligt naar de 
mening van de Regering niet op haar weg, doch zou moeten 
geschieden door de E.E.G. zelve. 
) Naar aanleiding van de vraag of tijdens de Parlementaire 
behandeling van de verdragen in de partnerlanden door het 
Parlement resoluties of moties zijn aangenomen, kan de Rcge-
ring mededelen, dat dit zowel in Frankrijk als in Duitsland 
is geschied. In België, Luxemburg en Italië is de Parlemcn-
taire behandeling nog niet beëindigd. De teksten van de door 
het Franse en het Duitse Parlement aangenomen resoluties 
worden als Bijlage l aan deze Memorie toegevoegd. De bete-
kenis, welke aan deze resoluties moet worden gehecht, is dat 
zij niet meer dan algemene dcsiderala voor het toekomstig be-
leid van de Regeringen der betrokken stalen inhouden, deside-
rata waaraan de partners als zodanig niet gebonden zijn. Blij-
kens de formulering van deze resoluties kunnen zij niet wor-
den beschouwd als voorwaarden voor de goedkeuring van de 
Verdragen in de betrokken lidstaten. 

Voorgeschiedenis van de Verdragen 

Verscheidene leden hebben een nadere adstructie gevraagd 
van de stelling van de Regering, dat in een aantal partner-
landen de politieke situatie maximaal gunstig moest worden 
geacht voor het tot stand brengen en doen ratificeren van de 
beide verdragen en dat om die reden grote spoed is betracht 
met het redigeren van de verdragen. De hier aan het woord 
zijnde leden stellen deze vraag, omdat hun inziens deze spoed 
een aantal ernstige consequenties heeft gehad. Zij noemden 
als zodanig in de eerste plaats, dat Nederland daardoor een 
aantal minder gunstige compromissen heeft moeten aanvaar-
den; in de tweede plaats, dat veel ongeregeld is gebleven en 
in de derde plaats, dat een inschakeling van het bedrijfsleven 
niet bevredigend is geweest. 

Deze maximaal gunstige situatie, welke inderdaad ten grond-
slag heeft gelegen aan het hoge tempo waarin bij de onder-
handelingen is gewerkt, had betrekking zowel op de situatie 
in Duitsland als in Frankrijk. Ten tijde van de onderhande-
lingen waren in beide landen Regeringen aan het bewind, 
waarvan vast stond, dat zij het Verdrag bij uitstek gunstig 
gezind waren en bereid zouden zijn alles te doen om dit Ver-
drag door hun Parlementen te doen goedkeuren. Van de Duitse 
Regering kon met grote zekerheid worden verwacht, dat zij 
in elk geval tot de verkiezingen in september aan het bewind 
zou blijven. Hoelang de Franse Regering aan het bewind zou 
blijven, was ten tijde van de onderhandelingen bijzonder moei-
lijk te voorspellen. Niet alleen de Nederlandse Regering, maar 
ook de andere Regeringen waren echter vast besloten alles te 
doen om te voorkomen, dat ook deze verdragen een zelfde 
lijdensweg te wachten zou staan als destijds de E.D.G. be-
schoren is geweest. De Regering meent dan ook — en deze 
mening is steeds door de Regeringen van de partnerlanden 
gedeeld — dat terecht een zo groot mogelijke spoed is be-
tracht en van het politiek gunstige getij gebruik is gemaakt. 
De Regering zou er op willen wijzen, dat zij ook de indruk 
heeft gehad, dat van de zijde van zeer vele leden van de 
Kamer ten tijde van de onderhandelingen een dergelijke spoed 
noodzakelijk werd geacht. Zij herinnert in dit verband tevens 
aan de resolutie van het zgn. Actie-comité Monnet van 19 en 
20 september 1956, een resolutie welke door de leiders van 
drie fracties van de aKmcr is ondertekend en waarin op duide-
lijke wijze voor een zo spoedig mogelijke totstandkoming van 
de beide verdragen wordt gepleit. 

Hoewel, zoals ook in de Memorie van Toelichting is ge-
steld, deze spoed haar sporen in het Verdrag heeft nagelaten, 
betekent dit naar de mening van ondergetekenden nog aller-
minst, dat, indien de onderhandelingen aanzienlijk langer had-
den geduurd of in een trager tempo zouden zijn gevoerd, vele 
of alle thans voor ons land minder aantrekkelijke compro-
missen in aantrekkelijke compromissen veranderd hadden kun-
nen worden. Het hoge tempo heeft overigens ook de andere 
Regeringen op bepaalde punten ertoe gebracht met regelingen 
akkoord te gaan, waartegen zij zich wellicht na uitvoeriger 
intern overleg ernstig hadden verzet. 

Het bezwaar, dat vele onderwerpen niet nader geregeld dan 
wel ongeregeld zijn gebleven in het Verdrag, is ten dele juist. 
Hierbij ware echter te bedenken, dat voor verschillende onder-
werpen een uitvoeriger regeling in het Verdrag in geen geval 
mogelijk zou zijn geweest, omdat het hier beleidsvragen be-
treft welke te zijner tijd door de instellingen van de Gemeen-
schap moeten worden uitgewerkt en derhalve onmogelijk nader 
in het Verdrag geregeld konden worden. Voorts zijn er een 
aantal onderwerpen ongeregeld gebleven, niet als gevolg van 
het hoge tempo waarin is onderhandeld, maar omdat hierover 
ondanks intensieve onderhandelingen geen overeenstemming 
kon worden bereikt. Een van deze onderwerpen was bijv. het 
vervoer. Ondanks langdurige besprekingen zijn de Regeringen 
er niet in geslaagd ten aanzien van de beginselen van de ge-
meenschappelijk te voeren vervoerspolitiek tot overeenstem-
ming te komen. 

Wanneer de Regering niettemin zegt goede hoop te hebben, 
dat ook voor dit soort vraagstukken te zijner tijd een oplossing 
zal worden gevonden, doet zij dit, omdat zij meent, dat onder 
de druk van de geleidelijke verwezenlijking van de Gemeen-
schappelijke Markt en als gevolg van het voortdurende overleg 
in het kader van de instellingen der Gemeenschap — waarbij 
vooral de Commissie een stimulerende rol kan spelen — het 
vinden van een oplossing volstrekt noodzakelijk is. Of een 
dergelijke oplossing dan ook altijd voor honderd procent voor 
ons land bevredigend zal zijn, kan zij uiteraard niet garanderen. 

Een ander punt van kritiek dat — naar de mening van de 
Regering echter ten onrechte — aan het tempo van de onder-
handelingen wordt toegeschreven betreft de inschakeling van 
het bedrijfsleven. De wijze waarop het bedrijfsleven is inge-
schakeld, namelijk door middel van de instelling van een 
speciale Adviescommissie van de Sociaal Economische Raad, is 
uitvoerig uiteengezet in de Memorie van Toelichting. De werk-
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wijze van deze Adviescommissie is eveneens te vinden in het 
verslag, dat de Sociaal Economische Raad heelt gepubliceerd 
van de werkzaamheden dezer Commissie. 

Naar aanleiding van de kritiek welke zowel van uit het 
bedrijfsleven zelf als ook door veer vele leden op deze wijze 
van raadpleging en inschakeling van het bedrijfsleven is uit-
geoefend, ZOU de Regering het volgende willen opmerken. De 
Regering heeft begrip voor het feit, dat in verschillende ge-
ledingen van het berdrijfsleven het gevoel bestaat, dat men met 
dil Verdrag voor een feit accompli is gesteld. Zij moge er 
echter op wijzen, dat — al zijn niet alle bedrijfstakken elk 
afzonderlijk uitvoerig gehoord — zulks nog niet betekent, dat 
de belangen van deze bedrijfstakken onbekend zouden zijn bij 
de betrokken departementen. Zij is ook van mening, dat, indien 
in alle landen stuk voor stuk alle bedrijfstakken eerst uitvoerig 
geraadpleegd zouden zijn voordat ten aanzien van de ver-
schillende onderdelen van het Verdrag beslissingen werden ge-
nomen, het bereiken van een overeenstemming zeer waarschijn-
lijk aanzienlijk zou zijn bemoeilijkt en de onderhandelingen 
stroever zouden zijn verlopen. De Regering beschouwde het 
derhalve als haar plicht om, teneinde tot overeenstemming te 
komen, zelf de nodige beslissingen te nemen, ook wanneer niet 
tevoren alle betrokken bedrijfstakken volledig waren gehoord. 

Hier komt bij, dat naar de mening van de Regering de samen-
sielling van de Adviescommissie van de S.E.R. zo veelzijdig 
is geweest (de namen der leden worden in Bijlage 11 van deze 
Memorie gegeven) dat de in de Commissie aanwezige kennis 
en ervaring naar de mening van de Regering geacht kon worden 
het bedrijfsleven in zijn geheel en ook in zijn belangrijkste 
geledingen voldoende representatief te vertegenwoordigen. De 
Commissie kon bovendien steeds worden ingelicht omtrent de 
ontwikkeling van de onderhandelingen, omdat enkele leden van 
de Adviescommissie voortdurend contact hadden met de Neder-
landse delegatie en vrijwel steeds bij de onderhandelingen tegen-
woordig zijn geweest en bovendien de voorzitter en verschillende 
leden der ambtelijke delegatie zoveel mogelijk in de vergade-
ringen der Commissie aanwezig zijn geweest en inlichtingen 
hebben gegeven. Wat de verschillende malen bekritiseerde 
geheimhoudingsplicht van de leden van de Adviescommissie 
betreft, merkt de Regering op, dat deze aanvankelijk in overleg 
met de andere delegaties is opgelegd teneinde te voorkomen, 
dat onderhandelingen van een zo gecompliceerde en delicate 
aard als het ware publiekelijk zouden worden gevoerd. In een 
later stadium heeft de Regering deze op 24 januari 1957 op-
geheven, met dien verstande, dat stukken — en met name voor 
politieke verdragsteksten — welke de leden der Commissie in 
hun kwaliteit ontvingen, niet zouden mogen worden verspreid. 
Zulks geschiedde in een stadium, waarin de onderhandelingen 
zo ver gevorderd waren, dat de opzet van het Verdrag zich in 
grote lijnen ging aftekenen, en de betrokken leden van de 
Adviescommissie zich ook een voorstelling konden maken van 
de consequenties van het Verdrag voor de belangen welke zij 
vertegenwoordigden. 

Tot slot zou de Regering willen verklaren, dat zij de ad-
viezen van de Commissie steeds met nauwgezetheid heeft be-
studcerd en dat bij de onderhandelingen aan vrijwel alle be-
langrijke desiderata welke door de Commissie naar voren zijn 
gebracht, is voldaan. 

In dit verband moge de Regering ingaan op de vraag van 
verscheidene leden, op welke wijze zij zich voorstelt bij de 
uitvoering van het Verdrag een permanent contact te verzeke-
ren met het bedrijfsleven. De Regering zal dit vraagstuk nader 
onderzoeken in overleg met het georganiseerde bedrijfsleven en 
nagaan of terzake nog bijzondere voorzieningen nodig zijn 
naast die, welke thans reeds bestaan. De Regering wijst er 
echter op, dat voor het permanente contact met het bedrijfs-
leven in de eerste plaats de S.E.R. in aanmerking komt, welke 
voor dit doel door de wet is ingesteld. 

Verscheidene leden hebben een opmerking gemaakt over het 
feit, dat noch aandacht is geschenken aan het politieke aspect, 
noch aan onze economische relaties met Indonesië bij de be-
spreking van de associatieregeling voor de overzeese gebieds-

delen. Dal de politieke aspecten niet aan de orde zijn geweest, 
acht de Regering vanzelfsprekend in verband met het feit dat 
Indonesië een geheel souvereine staat is, welke als zodanig in 
geen enkel opzicht bij dit Verdrag op een bijzondere wijze is 
betrokken, althans niet op andere wijze dan elke andere staat. 
Wat de economische aspecten betreft bracht dit mede, dat voor | 
Indonesië geen regeling getroffen kon worden zoals voorzien 
is voor de mogelijke associatie van Suriname en de Neder-
landse Antillen. Op de consequenties van het Verdrag, met 
name van het toekomstig buitentarief voor een aantal produk-
ten, welke van specifiek belang zijn voor onze in Indonesië 
gevestigde belangen, zal hieronder uitvoeriger worden ingegaan 
in de beschouwingen over het buitentarief in hoofdstuk I. 
par. 2 van deze Memorie. 

De politieke betekenis van de verdragen 

Het feit, dal de Regering een onderscheid heeft gemaakt in 
de Memorie van Toelichting tussen de politieke aspecten en de 
economische aspecten van het Verdrag, betekent allerminst, dat 
de Regering hier een tegenstelling heeft willen scheppen. Het 
zou naar de mening van de Regering bovendien niet juist zijn 
de verdragen hetzij uitsluitend op de politieke aspecten hetzij 
uitsluitend op de economische aspecten te willen beoordelen. 
Beide aspecten moeten in onderlinge samenhang worden gezien. 
De Regering heeft de verdragen aanvaard zowel uit politieke 
als uit economische overwegingen. 

Kortheidshalve zou de Regering niet nader willen ingaan op 
de algemene beschouwingen, v*elke terzake van de politieke 
aspecten van het Verdrag in het Voorlopig Verslag zijn ge-
geven, aangezien deze in grote trekken overeenstemmen met 
hetgeen de Regering reeds als haar mening uiteengezet heeft 
in de Memorie van Toelichting. / 

De opvatting van sommige leden, die de verdragen alleen 
kunnen zien als stappen in een politiek streven dat er op ge-
richt is de tegenstellingen tussen Oost en West verder toe te 
spitsen en een vreedzame oplossing daarvan te voorkomen, 
gaat uit van een zienswijze, welke, zoals gebruikelijk, diametraal 
tegengesteld is aan de opvattingen van de Regering en van de 
overgrote meerderheid van de Staten-Generaal en van het Ne-
derlandse volk. 

De ondergetekenden koesteren niet de illusie, dat zij, door 
het aanvoeren van nieuwe argumenten na die, welke zij reeds 
in de Memorie van Toelichting naarvoren heeft gebracht, in 
staat zouden zijn het bij deze leden heersende wanbegrip ten 
aanzien van de juiste betekenis der onderhavige verdragen op 
te heffen. 

Terwijl ondergetekenden om deze redenen weinig behoefte 
gevoelen op de, door deze leder; gemaakte opmerkingen en 
gestelde vragen in bijzonderheden in te gaan, willen zij toch 
niet nalaten er hun verwon Jet ing over uit ie spreken, dat deze 
leden alleen de economische samenwerking van de vrije Euro-
pese staten veroordelen als een poging om de verdeling van 
Europa te bestendigen terwijl zij, althans voor zover bekend, 
tot op heden geen woord van kritiek hebben geuit op de zeer 
nauwe economische samenwerking tussen de landen van het 
Sovjet-blok welke, door middel van de Raad voor Onderlinge 
Economische Bijstand, een zeer nauwe coördinatie en zelfs in-
tegratie van de economieën der deelnemende staten nastreeft. 
Overigens achten ondergetekenden het noodzakelijk op te mer-
ken, dat de wijze waarop de coördinatie en integratie van de 
economieën van het Sovjet-blok plaats vindt bepaald geen na-
volging verdient bij het integratie-streven van de vrije Europese 
landen. 

Met veel belangstelling hebben ondergetekenden kennis ge-
nomen van de beschouwingen welke één lid aan het Verdrag 
heelt gewijd. 

Terwijl zij veel kunnen onderschrijven van hetgeen dit lid 
naar voren heeft gebracht over het karakter van het ,,veel-
vervige'" Europa en over de grote rol, welke dit continent in 
de loop der geschiedenis heeft gespeeld ten behoeve van de 
vooruitgang in de gehele wereld op geestelijk, staatkundig en 
materieel terrein, kunnen ondergetekenden zich niet verenigen 
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met de conclusie, dat de nauwe en blijvende samenwerking tus-
sen de Zes Europese staten, zoals geconcretiseerd in de onder-
havige verdragen met een echte éénwording van Europa niets te 
maken zou hebben en deze éénwording zelfs zou belemmeren. 

Ondergetekenden mogen er in dit verband aan herinneren, 
dat de Zes van de aanvang af bij hun streven om tot een 
nauwere I tmenwerking te komen, zoveel mogelijk 
andere Europese staten hebben willen betrekken. 

Dit blijkt reeds uil het communiqué van de conferentie van 
, Venetië, waarin alle Lid-Staten van de O.E.E.S. werden uitge-
nodigd aan de onderhandelingen op voet van gelijkheid deel 
te nemen. Dat aan deze uitnodiging geen gevolg is gegeven, is 
ongetwijfeld te betreuren, doch kan niet aan de Zes Regeringen 

1 worden verweten en heelt hen terecht er niet van weerhouden 
op de eenmaal ingeslagen weg voert te gaan. 

Ook thans nog hebben zij geenszins de hoop opgegeven, dat 
andere Europese staten alsnog tot de door hen gevormde ge-
meensch: len toetreden, welke wens uitdrukkelijk is 
neergelegd in de preambule van de be;de verdragen, alsmede 

.! in de artikelen 237 E.E.G. en 205 Euratom, waarin de mogc-
lijkheid tot tO( oi ille Europese staten is opengesteld, 

.i verder argument tegen de stelling, dat met name de 
E.E.G. de ei '. id in : uropa zou belemmeren, is gelegen in 
het feit, dat het juist het besluit tot oprichting van de E.E.G. 
is gewee i. hetwelk de stoot heeft gegeven tot het openen van 
de onderhandelingen over een algemene Europese Vrijhandels-
zone. De : ing van deze laatste, met de E.E.G. als 
dynamische kern, zal ongetwijfeld een uiterst belangrijk element 
vormen vi rwi enltjking van een Europese samenwer-
king op een zo breed mogelijke basis, welke ook door onder-
getekenden VMI het grootste belang wordt geacht. 

De vrees van dit lid, dal binnen de E.E.G. Duitsland, als 
gevolg van een sterke economische positie, de leiding zou 
krijgen, hetgeen op de positie van de 5 anderen een ongunstige 
invloed zou 1 n onderschat naar de mening van onder-
getekenden de feitelijke en potentiële economische moge!ijk-
heden van de andere partners in de E.E.G. en de wijze waarop 
de besluitvorming binnen de Gemeenschap is geregeld. 

Ook de bezorgdheid van dit lid, dat ten gevolge van de 
werking van de E.E.G. de burgers der zes landen na 15 jaar 
hun nationale karakteristiek zouden verliezen en als het ware 
tot Klein-Europeanen zouden zijn omgetoverd, komt de onder-
getekenden nauwelijkse reëel voor. De eigen aard der, in de 
Gemeenschap verenigde volkeren, welke door talrijke zeer uit-
eenlopende factoren is bepaald, zal ongetwijfeld niet worden 
vernietigd door een zeer nauwe economische samenwerking. 
Wel mag worden gehoopt, dat bepaalde, veelal uit een gebrek 

' aan kennis van elkanders karakter voortspruitende tegenstel* 
lingen zullen worden opgelost, hetgeen alleen maar bevorder-
lijk kan zijn voor de verwezenlijking van een, ook door dit lid 
gewenste samenwerking. 

Wat tenslotte de opmerking betreft, dat in de Memorie van 
Toelichting ten onrechte zou zijn gezegd, dat ten gevolge van 
de E.E.G. de Frans-Duitse rivaliteit niet meer tot oorlog zou 
kunnen voeren, zouden ondergetekenden het volgende willen 
stellen. 

In de Memorie van Toelichting (blz. 5, 2de kolom onder-
;.an) is naar voren gebracht, ..dat het voor West-Europa een 
levensvoorwaarde is, dat e:n eind wordt gemaakt aan de reeds 
menigmaal desastreus gebleken rivaliteit tussen Frankrijk en 
Duitsland." 

Erkend kan worden, dat de huidige wereldconstellatie het ge-
: vaar van een Frans-Duitse oorlog weinig waarschijnlijk maakt, 
doch op dit gevaar is in bovenaangehaalde passage ook niet in 
de eerste plaats gedoeld. Gedacht is vooral aan het gevaar van 
een groeiende rivaliteit politiek en economisch tussen de beide 
grootste Westeuropesee continentale mogendheden, waardoor 
iedere werkelijke Europese samenwerking zou worden ge-
frustreerd en juist de verdeeldheid van Europa alleen maar nog 
langer zou worden gecontinueerd en wellicht zelfs worden 
verscherpt. 

Het feit, dat deze beide staten deel zullen uitmaken van 
de door de E.E.G. geschapen belangengemeenschap is, naar 
het oordeel van ondergetekenden, inderdaad een waarborg 
tegen een dergelijke noodlottige ontwikkeling en kan in die zin 
worden beschouwd als een levensvoorwaarde voor West-
E uropa. 

Een gevaar dat de totstandkoming van de E.E.G. aanleiding 
zou zijn tot een fatale tegenstelling tussen Groot-Brittannië 
enerzijds en de K.E.G. anderzijds, is naar de mening van 
ondergetekenden niet aanwezig, daar een dergelijke ontwikke-
iing in strijd zou zijn met de meesl vitale belangen zowel van 
de E.E.G.-staten als van het Verenigd Koninkrijk. 

Beschouwingen over de economische betekenis van de E.E.G. 

De Regering is getroffen door de kritische en bezorgde toon, 
welke in het Voorlopig Verslag doorklinkt ten aanzien van de 
economische aspecten van het E.E.G.-verdrag. Deze kritiek, 
welke voor het overgrote deel dezelfde punten betreft als ook 
door de Regering in de algemene inleiding op de Memorie van 
Toelichting zijn besproken, mondt tenslotte uit in een aantal 
vragen en suggesties met betrekking tot hetgeen de Regering 
verder denkt te doen, ten einde voldoende waarborgen te 
creëren, dat bij de uitvoering van het Verdrag rekening zal wor-
den gehouden met de specifieke positie en problemen van 
Nederland. De suggesties ten aanzien van de wijze waarop 
deze waarborgen verkregen zouden kunnen worden, lopen 
uiteen. Enkele leden gaan zo ver, dat zij een uitdrukkelijk voor-
behoud willen zien opgenomen. Verscheidene andere leden 
geven de Regering in ernstige overweging alsnog met andere 
lidstaten in contact te treden. Weer andere leden achten een 
nadrukkelijke vermelding, dat bij de uitvoering van het Ver-
drag rekening zal worden gehouden met specifieke Neder-
landse problemen, in het onderwerp tot goedkeuring van het 
Verdrag en vervolgens in de ratificatie-oorkonde volstrekt on-
ontbeerlijk. Vele leden vragen of hetzelfde niet bereikt zou 
kunnen worden door het afleggen van een, uiteraard eenzijdige, 
verklaring ter gelegenheid van de ratificatie, waarin de Re-
gering hel vertrouwen uitspreekt dat de overige deelnemende 
landen met Nederlands bijzondere positie rekening zullen 
houden. 

Alvorens in te gaan op de wijze waarop de in het Voorlopig 
Verslag tot uitdrukking gebrachte ongerustheid op de beste 
wijze zou kunnen worden ondervangen, zou de Regering ten 
aanzien van de oorzaken van deze ongerustheid, in aanvulling 
op hetgeen zij ter zake reeds in de Memorie van Toelichting 
heeft opgemerkt, nog het volgende willen stellen. 

Voor Nederland met zijn snel groeiende bevolking is een 
krachtige economische expansie in het algemeen en een ver-
ciere industrialisatie in het bijzonder, een van de kernproble-
men van de economische politiek. Gezien onze geografische 
ligging en onze relatieve armoede aan grondstoffen, is een 
voortdurende stijging van onze export en het gezond houden 
van onze internationale concurrentiepositie van essentieel be-
lang. Om deze reden meent de Regering, dat toetreding van 
Nederland tot de E.E.G, welke voorziet in de vorming van 
een Gemeenschappelijke Markt voor een gebied waarheen 
thans reeds 40 pet. van onze export gaat, van grote be-
tekenis is, juist omdat deze toetreding onze export verder kan 
stimuleren en onze industriële en algemene economische expan-
sie ten goede kan komen. Naast het voordeel, dat de Gemeen-
schappelijke Markt additionele afzetmogelijkheden voor onze 
economie schept, is een tweede voordcel van de E.E.G, zoals 
vele leden terecht hebben opgemerkt, gelegen in de zekerheid, 
dat bij een teruggang van de conjunctuur de Regeringen van de 
lidstaten niet opnieuw eigenmachtig tot de wederinstelling 
van allerlei beschermende en invoerbeperkende maatregelen 
ten opzichte van ons land mogen overgaan. 

Een Verdrag van deze strekking houdt dus a prima vista 
voor onze economie en onze industriële expansie gunstige 
perspectieven in. 



De kern van de zorgen zowel bij de Regering, bij de 
Kamerleden, ais bij hel bedrijfsleven is, dat bet E.E.G.-ver-
drag, naast de bepalingen waarin wordt voorzien dat de be-
siaande grensbelemmeringen verdwijnen, nog een reeks andere 
voorzieningen bevat, welke ertoe zouden kunnen leiden, dat 
ae te verwachten economische voordelen van de Gemeen-
schappelijke Markt voor ons land niei worden gerealiseerd of 
welke de ontwikkeling van onze economie zelfs zouden kun-
nen schaden. Deze voorzieningen, welke liggen op het gebied 
van het hogere buitentarief, de sociale harmonisatie en eventu-
eel van de landbouw, raken ons prijsniveau en onze inter-
nationale concurrentiepositie en daarmee uiteindelijk onze 
industrialisatie en algemene economische expansie. Zoals 
uit de Memorie van Toelichting moge blijken, is de 
Regering zich van de potentiële gevaren waar het hier om 
gaat zeer duidelijk bewust. Hel spreekt van zelf, dat dit be-
tekent, dat de Regering voornemens is er bij de uitvoering van 
het Verdrag krachtig tegen te waken, dat de gesignaleerde 
potentiële gevaren zich zullen realiseren. 

indien vele leden vragen uileen te zeilen, op welke wijze de 
Regering bij de uitvoering van het Verdrag onheilen zou kun-
nen voorkomen met betrekking tot onze economische expansie 
en onze industrialisatie, dan is het antwoord van de Regering 
daarop, dat zij het vaste voorneemen heelt de economische 
politiek, gericht op deze economische expansie en industrialisa-
tie, te blijven volgen op dezelfde wijze als zij dit in grote 
trekken ook in de afgelopen jaren heeft gedaan. De middelen, 
welke de Regering daarbij ler beschikking staan, zijn voor het 
overgrote deel dezelfde als welke de Regering ook heden ten 
dage beschikbaar heeft. Deze middelen liggen op het gebied 
van de loon- en prijspolitiek, op het gebied van de geld- en 
kredietpolitiek. de belastingpolitiek, op het gebied van het 
onderwijs en hebben in hel algemeen ten doel het scheppen van 
een sociaal en economisch gunstig klimaat. Er zijn de Rege-
ring geen verdragsbepalingen bekend, welke haar gebieden 
haar beleid op deze punten ten principale te wijzigen. 

Van groot belang is in dit verband het beleid met betrekking 
tot de lonen en prijzen. Naar aanleiding van een desbetreffende 
vraag zou de Regering met betrekking tot het stabiel houden 
van lonen en prijzen willen stellen, dat een hierop gericht beleid 
niet alleen niet in strijd met het Verdrag zou zijn, doch integen-
deel juist in overeenstemming met het Verdrag is en mei name 
b.v. met de bepaling in artikel 104, waarin elke Lid-Staat zich 
verbindt een economisch beleid te voeren, waarbij het betalings-
balansevcnwicht wordt verzekerd bij een hoge graad van werk-
gelegenheid en een stabiel prijspeil. Zij moge in dit verband 
tevens wijzen op artikel 5, tweede alinea. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden, welke ver-
dragsbcpalingen de Regering ten gunste van het hierboven uit-
eengezette beleid zou kunnen hanteren, moge de Regering op-
merken, dat in het algemeen de situatie niet zo is, dat de 
Regering zich op bepaalde verdragsbepalingen behoeft te be-
roepen teneinde een economisch, sociaal en monetair beleid te 
voeren, dat de economische expansie en welvaart van ons land 
bevordert. Wel aanvaardt de Nederlandse Regering, evenals de 
Regeringen der overige Lid-Staten. met dil Verdrag de bcper-
king bij haar economisch beleid, dat zij niet bepaalde bedrijfs-
takken of bedrijven doelbewust van overheidswege zal steunen 
of bevoordelen in de concurrentiestrijd met bedrijfstakken of 
bedrijven in de partnerlandcn. Een dergelijke steun zou in strijd 
zijn met de opzet en het doel van de Gemeenschappelijke Markt 
en in feite weer ongedaan maken wat het nuttig effect van de 
afbraak der onderlinge grensbelemmeringen zou kunnen zijn. 
Deze beperking behoeft echter wat ons land betreft nauwelijks 
te worden beschouwd als een wezenlijke breuk met het tot nu 
toe gevoerde beleid met betrekking tot de economische expansie 
en de industrialisatie, aangezien de opvoedende bescherming in 
de vorm van contingenten ten behoeve van de Nederlandse 
industrie op dit ogenblik vrijwel niet meer wordt verleend. 
Aanvaarding van deze beperking brengt bovendien niet mede. 
dat de Overheid, indien werkelijk in een bepaalde bedrijfstak, 
bedrijf of streek ernstige moeilijkheden zouden ontstaan, geen 

maatregelen zou mogen treffen ler ondervanging van deze 
moeilijkheden. De Regering moge in dit verband wijzen op 
artikei 92, lid 3, waarin het nemen van dergelijke maatregelen, 
zij het als regel onder goedkeuring van de Commissie, wordt 
vo irzien. \ 

Het is op grond van bovenstaande overwegingen, dat de 
Regering geen behoefte heeft gevoeld aan een speciaal protocol 
voor Nederland. Hen dergelijk protocol zou voor Nederland 
geen mogelijkheden hebben geopend tol het nemen van maat-
regelen ten gunste van on/e economische expansie en on/e 
industrialisatie, nodig in verband met (•n/e bevolkingsaccres, 
welke hei Verdrag niet reeds toestaat. De Regering ziet niet in, 
dat een speciaal protocol voer Nederland, waarin melding 
wordt gemaakt van het demografische probleem voor ons land 
op een wijze waarop bijv. in het protocol voor Italië wordt 
gerefereerd aan de ontwikkelingsplannen voor Zuid-Italië, de 
Nederlandse Regering zou machtigen tot het nemen van be-
schermingsmaatregelen, waarop zij thans, op basis van het Ver-
drag, geen recht zou hebben of goedkeuring zou moeten vragen. 
Ook het protocol voor Italië geeft de Italiaanse Regering geen 
machtiging zondei meer beschermingsmaatregelen te nemen 
wanneer bijv. de financiering van de ontwikkelingsplannen voor 
Zuid-Italië moeilijkheden zou ondervinden. Ook voor Italië 
gelden normaal de verdragsbepalingen. Zou Nederland een 
meer materiele uitzonderingspositie hebben willen verkrijgen, 
dan bad de Regering moeten verzoeken om een protocol van 
gelijke aard. bijv. als dat voor Luxemburg, waarin materieel 
voor de Luxemburgse landbouw een uitzonderingspositie wordt 
gecreëerd. Een dergelijk protocol voor de gehele Nederlandse 
economie of zelfs uitsluitend voor de Nederlandse industrie, 
heeft de Regering echter niet willen vragen; het zou de opzet 
van het Verdrag, zeker wanneer ook andere Lid-Staten soort-
gelijke regelingen gevraagd zouden hebben, aanmerkelijk heb-
ben verzwakt. 

Mede om deze redenen meent de Regering dan ook, dat er 
geen aanleiding is om alsnog onderhandelingen met de andere 
Lid-Slaten te openen voor het verkrijgen van een speciale rcge-
ling ten behoeve van ons land. Een voorstel van dien aard zou 
allereerst in de landen waar de Parlementaire behandeling is 
afgesloten, op grote moeilijkheden stuiten. 

De suggestie van enkele leden om een uitdrukkelijk voor-
behoud bij de goedkeuring van dit Verdrag te maken, kan de 
Regering zeker niet aanvaarden, aangezien dit zou neerkomen 
op een aanvaarding van het Verdrag onder een ontbindende 
voorwaarde. In het algemeen kan zij zich verenigen met het 
betoog, dal door een aantal andere leden met betrekking tot 
dit voorbehoud in het Voorlopig Verslag wordt gehouden. 

Wat betreft de vraag van vele leden of de hier te lande be-
staande ongerustheid niet weggenomen zou kunnen worden 
door een — uiteraard een/ijdigc — verklaring van de Regering 
ter gelegenheid van de ratificatie en de suggestie een dergelijke 
verklaring eventueel op te nemen in het wetsontwerp tot goed-
keuring van het Verdrag, zou tic Regering het volgende willen 
opmerken. Hoezeer de Regering ook bereid is, de bij zeer vele 
leden van de Kamer en bij het bedrijfsleven gebleken ongerust-
heid weg ie nemen, wil zij er toch op wijzen, dat een dergelijke 
verklaring — zoals ook reeds door vele leden is betoogd — de 
andere partnerlanden niet kan binden, d.w.z. voor deze part-
ners geen verplichtingen schept, welke niet reeds in het Ver-
drag zijn verankerd. Bovendien is de Regering van mening, dat 
een dergelijke verklaring, na de uitvoerige uiteenzettingen over 
dit probleem in de Memorie van Toelichting, alsmede in deze 
Memorie, niet meer nodig is. 

"lot slot van deze algemene beschouwing willen ondergete-
kenden nog ingaan op de vraag van verscheidene leden, gesteld 
op pag. 13 van het Voorlopig Verslag, welke naar het oordeel 
van de Regering de consequenties zouden zijn, indien Neder-
Iand niet tot de Gemeenschop zou toetreden. Het spreekt van 
zelf. dat de Regering niet kan voorzien of, na een verwerping 
van dit Verdrag door Nederland, de vijf overige staten toch 
gezamenlijk een nieuwe Gemeenschap zullen aangaan, of dat 
het alternatief zou zijn een voortbestaan van de huidige con-
stellatie — zoals verschillende leden op pag. 16 van het Voor-
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lopig Verslag hebben gesteld. Zouden de vijf overige partners 
een nieuwe Gemeenschap aangaan, dan zou dit aanzienlijke 
nadelen voor een zeer belangrijk deel van onze export kunnen 
hebben, terwijl het bovendien twijfelachtig is of de Douane-
Unie tussen de Benelux-landen gehandhaafd zou kunnen wor-
den. Of deze hoogst onaantrekkelijke consequenties op enigerlei 
wijze gecompenseerd zouden kunnen worden door deelneming 
aan een eventuele Vrijhandelszone, waarvan het nog niet zeker 
is of deze er komt en welke inhoud deze zal hebben, lijkt de 
Regering een weinig zinvolle speculatie. Zouden de partner-
landen geen Gemeenschap vormen, dan lijkt de vorming van 
een Vrijhandelszone al zeer weinig waarschijnlijk. 

De Regering zou echter nogmaals willen verklaren, dat zij 
van mening is, dat het Verdrag moet worden aanvaard om des-
zelfs wille en om de positieve merites, welke deze Gemeen-
schap voor ons land heeft en dat de aanvaarding niet alleen 
moet geschieden teneinde de nadelige consequenties van een 
verwerping te ontgaan. 

Na deze algemene beschouwingen over de economische 
aspecten van het verdrag willen ondergetekenden thans nader 
ingaan op een aantal meer specifieke vragen, welke in deze 
Inleiding van het Voorlopig Verslag zijn gesteld. 

Op pag. 10 in par. X maken vele leden hun bezwaren ken-
baar ten aanzien van de economische beginselen, welke aan 
het Verdrag ten grondslag liggen en waarin zich duidelijk de 
verschillen weerspiegelen in de opvattingen van de betrokken 
Regeringen ten aanzien van de economische politiek. Voor 
zover in dit Verdrag bepaalde economische beginselen zijn neer-
gelegd — en dit is slechts in bescheiden mate geschied •— was 
het, naar de mening van ondergetekenden, uiteraard onver-
mijdelijk dat deze beginselen bij de huidige politieke constel-
latie in de deelnemende landen een compromis karakter zouden 
vertonen. Het komt de Regering voor. dat ook in de toekomst 
het beleid, dat in het overleg tussen de Commissie en de Raad 
van Ministers zal worden vastgesteld, een dergelijk compromis 
karakter zal vertonen. Dit toekomstige economische beleid van 
de instellingen van de Gemeenschap zal niet alleen een oplos-
sing moeten vinden tussen de verschillende, soms tegenstrijdige, 
nationale belangen, maar eveneens een compromis bevatten 
tussen de verschillende principiële opvattingen ten aanzien van 
de economische politiek in de deelnemende landen. 

Een ander punt is of het feit, dat het Verdrag, zoals de hier 
aan het woord zijnde leden betogen, ten aanzien van het in-
strumentarium op het gebied van de economische politiek, 
ernstige lacunes bevat, wel moet worden geweten aan verschil-
len in de economische opvattingen of inzichten ten aanzien van 
de toekomstige economische en sociale politiek. Het feit, dat 
het Verdrag voor een situatie ..pénurie scrieuse" of van ,,crise 
manifeste" minder bevoegdheden toekent aan de Commissie 
dan in het E.G.K.S.-verdrag zijn toegekend aan de Hoge Auto-
riteit, moet veeleer worden verklaard door het verschil in alge-
mene opzet der verdragen en door het verschil in de materie, 
welke is geregeld. Op het gebied van het ingrijpen in produktie 
en distributie heeft men aan de Europese Commissie minder 
bevoegdheden willen geven dan in het E.G.K.S.-verdrag aan de 
Hoge Autoriteit zijn toegekend. Zoals ook in de Memorie van 
Toelichting is uiteengezet, ligt in het E.E.G.-vcrdrag het 
zwaartepunt bij beslissingen van dergelijke ingrijpende aard 
veel sterker bij de Raad van Ministers. 

Om dezelfde reden wordt ook bij de economische en mone-
taire politiek niet gesproken van een ..gemeenschappelijke" 
politiek, doch slechts van een ..gecoördineerde" politiek. De 
zorg voor het betalingsbalansevenwicht en de stabiliteit van de 
munt, alsmede voor de werkgelegenheid en het realiseren van 
de sociaal gewenste verdeling van de nationale welvaart, blij-
ven in beginsel dus behoren tot de bevoegdheid en de verant-
woordelijkheid van de nationale regeringen. Wel zullen de rege-
ringen bij hun beleid over deze punten onderling en met de 
Commissie regelmatig overleg plegen (zie in dit verband ook 
artikel 103). Zou men de zorg voor de hierboven genoemde 
onderwerpen aan de instellingen van de Gemeenschap willen 
overlaten en zou men hier dus een gemeenschappelijke politiek 
wensen, dan zou dit meebrengen, dat de Commissie en een 

meerderheid in de Raad van Ministers voor elke Lid-Staat, en 
dus ook voor Nederland, zeggenschap zouden krijgen over de 
hoogte van de overheidsinkomsten en wellicht zelfs de verschil-
lende bronnen van inkomsten en voorts over de hoogte van 
de verschillende categorieën uitgaven bijv. voor defensie, voor 
sociale zekerheid etc. Ook zou de Gemeenschap volgens een 
bepaalde procedure het laatste woord moeten kunnen hebben 
ten aan/Jen van het loon- en prijsbeleid en ten aanzien van de 
wisselkoers. Dit alles zou in wezen een integratie in het poli-
tieke vlak impliceren en een beperking van de nationale soeve-
reiniteit inhouden van een draagwijdte, als waarvoor de situatie 
in Europa heden ten dage nog niet rijp is. 

Het feit, dat in de Preambule bij het Verdrag de Lid-Staten 
vaststellen dat de voortdurende verbetering van de omstandig-
heden waaronder hun volkeren leven en werken, een wezenlijk 
doel is van hun streven, betekent nog niet, dat de Gemeenschap 
ook verantwoordelijkheid en bevoegdheden zou krijgen ten 
aanzien van de werkgelegenheid. Het betekent uitsluitend, dat 
de verdragsluitende partijen mede door toetreding tot de E.E.G. 
een hoge graad van werkgelegenheid willen bevorderen. De 
Lid-Staten zullen echter blijkens artikel 104 zelf zorg dragen 
voor de verwezenlijking van een hoge graad van werkgelegen-
heid in hun land. 

Omdat de wijze waarop de Regeringen der Lid-Staten dit 
doel trachten te bereiken — of daarin tekort zouden schieten 
— voor een goede functionering van de Gemeenschappelijke 
Markt van groot belang is, is met name in artikel 103 
bepaald, dat de Lid-Staten hun conjunctuurpolitiek als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk belang beschouwen en 
daarover met elkaar en met de Commissie overleg plegen. 
Of voor dit doel te zijner tijd een Europees planbureau zou 
moeten worden opgericht, zoals de hier aan het woord zijnde 
leden betogen, kan de Regering op dit ogenblik nog niet 
overzien, alhoewel zij zulks zeker niet zou willen ontkennen. 
Ondergetekenden menen, dat de door deze leden bepleite werk-
zaamheden wellicht ook door de Europese Commissie zelf zou-
den kunnen worden verricht. 

Naar aanleiding van de ook in de Memorie van Toelichting 
gesignaleerde gevaren uit hoofde van het feit, dat Nederland 
deel gaat uitmaken van een Gemeenschap waarvan verschil-
lende Lid-Staten een protectionistische handelspolitiek plegen te 
voeren, wil de Regering gaarne nog eens met klem verklaren, 
dat zij alles in het werk zal stellen ten einde het beleid van de 
Gemeenschap te richten op een zo open mogelijke econo-
mische verhouding met derde landen en een niet protectionis-
tische handelspolitiek. Zij zal bovendien alles doen ten einde, 
o.a. door middel van onderhandelingen, te komen tot ver-
laging van het gemeenschappelijk buitentarief. De Regering zal 
zich voorts krachtig verzetten tegen elk streven binnen de Ge-
meenschap naar autarkie. Zij weet zich daarbij gesteund door 
het verdrag zelf, onder meer de artikelen 29 en 110. 

De achtergrond van de opmerking van de Regering, dat zij 
bij haar streven niet alleen zal staan, is, dat voor een protec-
tionistische handelspolitiek altijd een gekwalificeerde meerder-
hcid in de Ministerraad, alsmede het akkoord van de Commissie 
nodig is, terwijl bovendien voor tariefverhogingen te allen 
tijde ook in de definitieve periode unanimiteit nodig zal zijn. 

In dit verband zijn ook de onderhandelingen, welke thans 
gevoerd worden met betrekking tot de Vrijhandelszone binnen 
het kader van de O.E.E.S. van groot belang. Het feit alleen 
reeds, dat deze onderhandelingen worden gevoerd, duidt erop, 
dat het tot stand komen van de E.E.G. de krachten voor een 
vrijere wereldhandel, althans in Europa versterkt. Met betrek-
king tot de Vrijhandelszone zijn vele vragen gesteld en zijn 
ook verschillende vermaningen tot de Regering gericht. De 
Regering zou naar aanleiding hiervan voorop willen stellen, dat 
de Vrijhandelszone zich nog in het beginstadium van onder-
handelingen bevindt. Het is op dit ogenblik nog volstrekt niet 
te overzien hoe de opzet zal worden. Het is dan ook niet 
mogelijk om mededeling te doen over de wijze waarop b.v. de 
landbouw of het concurrentieregiem in de Vrijhandelszone zul-
len worden geregeld. De standpunten van de verschillende dele-
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gaties hieromtrent — voor zover deze althans reeds zijn ge-
precisecrd — lopen nog steeds aanzienlijk uiteen. De stand van 
zaken op dit ogenblik is, dat elk van de drie werkgroepen in 
liee O.E.E.S., waarin de verschillende aspecten van de Vrij-
handelszone zijn besproken, een rappon aan de Voorzitter, de 
heer Thorneycroft, heeft aangeboden. In deze rapporten wordt 
in hoofdzaak een overzicht gegeven van de problematiek en de 
veerschillende standpunten, welke naar voren zijn gebracht 
door de delegaties. Het is de bedoeling, dat de Ministers van de 
O.E.E.S. half oktober wederom bij elkaar komen en dat na-
dien de onderhandelingen verder zullen worden voortgezet. 

Naar aanleiding van de vragen, welke door vele leden zijn 
gesteld, met betrekking tot het standpunt van de Nederlandse 
Regering ten aanzien van de Vrijhandelszone, verklaart de 
Regering zich bereid enkele hoofdbeginselen aan te geven, waar-
door zij zich tijdens de huidige onderhandelingen laat leiden. 
Het is uiteraard niet mogelijk thans reeds een afgerond en uit-
gewerkt Nederlands standpunt te geven over de opzet van de 
Vrijhandelszone. In de eerste plaats baseert de Nederlandse 
Regering zich bij de onderhandelingen op het standpunt, dat de 
verplichtingen, neergelegd in het E.E.G.«Verdrag, in elk geval 
tussen de E.E.G.-leden moeten blijven gelden. Er zal bij de 
onderhandelingen dan ook naar gestreefd moeten worden, dat 
de zes E.E.G.-landen zoveel mogelijk een gelijk, of althans een 
gecoördineerd, standpunt innemen. Dit betekent echter gecns-
zins, dat de Nederlandse Regering niet in voorkomende gevallen 
van een eigen standpunt zou mogen doen blijken tijdens de 
onderhandelingen in het kader van de O.E.E.S. 

In de tweede plaats is de Regering van mening, dat een 
Vrijhandelszone „oude stijl", zoals deze in het G.A.T.T. is be-
schreven, niet zonder meer verwezenlijkt kan worden. De on-
gelijkheid van het buitentarief van de verschillende landen 
schept problemen, waarvan wellicht een aantal van de meest 
belangrijke in beginsel vóór de ondertekening van het Vrij-
handelszone-verdrag opgelost moet zijn. Voor de resterende 
problemen zal. volgens een nader vast te stellen procedure, een 
oplossing moeten worden gevonden zodra zij aan de dag 
treden. De Regering is daarbij van mening, dat in het algemeen 
de Vrijhandelszone betrekking moet hebben op een zo groot 
mogelijk gedeelte van het goederenverkeer en dat geen oplos-
singen kunnen worden aanvaard ter ondervanging van het pro-
bleem van de verschillen in het buitentarief, waarbij belang-
rijke groepen produkten buiten de Vrijhandelszone blijven. 

Bovendien dienen naar de mening van de Nederlandse 
Regering in het Verdrag voor de Vrijhandelszone zekere spel-
regels te worden opgenomen, welke waarborgen inhouden 
tegen concurrentievervalsingen. 

Wat het moeilijke punt van de landbouw betreft is, zoals 
bekend, het Nederlandse standpunt dat ook landbouwprodukten 
binnen de Vrijhandelszone moeten vallen. Dit beteken! echter 
niet, dat de landbouwsector op gelijke wijze behandeld zal 
moeten worden als de industriële sector, noch dat de voor de 
landbouw in de Vrijhandelszone te treffen regeling identiek zou 
moeten zijn aan die. welke in het E.E.G.-Verdrag is getroffen. 
Wel zullen echter redelijke garanties verkregen moeten worden 
voor de verruiming van het verkeer in agrarische produkten 
tussen de I.eden-landen en zal de mogelijkheid geschapen moe-
ten worden om eikaars landbouwbeleid te corrigeren, indien 
duidelijk wordt, dat dit beleid schadelijk is voor de positie van 
de partncrlandcn. namelijk wanneer deze getroffen worden in 
de afzet van die produkten. waarvoor zij structureel de meest 
aangewezen producenten zijn. 

Met betrekking tot het inschakelen en raadplegen van het 
bedrijfsleven ter zake van de onderhandelingen over de Vrij-
handelszone, delen ondergetekenden mede, dat de speciale 
Adviescommissie van de S.E.R., welke is ingesteld in verband 
met de onderhandelingen voor het E.E.G.-Verdrag. ook het 
orgaan zal zijn. dat door de Regering wordt geraadpleegd met 
betrekking tot de Vrijhandelszone. De samenstelling van de 
Commissie heeft daarbij een kleine wijziging en uitbreiding 
ondergaan. Genoemde Commissie is reeds aan het werk. ter-
wiil ook tussen de betrokken departementen en een groot aan-

tal bedrijfstakken reeds een intensief contact beslaat met be-
trekking tot de specifieke problemen van de Vrijhandelszone. 
De Regering heeft, mede in het licht van de ervaringen tijdens 
bet E.E.G.«Verdrag, geen bijzondere geheimhoudingsplicht van 
de leden van de Adviescommissie gevergd. De Regering hoopt, 
dat het bedrijfsleven zelf ook, behalve met de departementen, 
regelmatig contact zal houden met de Adviescommissies en dat 
de ervaring opgedaan bij de onderhandelingen over de E.E.G. 
daarbij van nut zal blijken. 

'\ 
Met betrekking tot onze economische verhouding met derde 

landen hebben verscheidene leden de vraag gesteld, uit welke 
soort produkten onze huidige import, uit de niet-E.E.G.-Ianden 
welke 60 95 van onze totale invoer uitmaakt, bestaat. 

Samenstelling Nederlandse invoer uit niet-E.E.G.-Ianden 
ii< 19.^5 naar waarde: 

grondstoffen 
halffabrikaten 
eindprodukten 

Uit bovenstaande tabel moge blijken, dat deze invoer in 
overwegende mate uit grondstoffen en halffabrikaten bestaat. 

Verscheidene andere leden zouden gaarne nader door de 
Regering aangetoond zien, waarom niet in te zien zou zijn, 
dat onze export naar derde landen zou stagneren of op het 
huidige niveau blijven of zelfs zou inkrimpen. Naar aanleiding 
niervan zou de Regering willen stellen, dat de omvang van 
onze uitvoer in het algemeen in zeer sterke mate wordt be-
paald door de welvaart in de buitenwereld. Indien produktie en 
consumptie in voor Nederland belangrijke afnemerslanden toe-
nemen, zal in het algemeen ook onze uitvoer naar die landen 
stijgen, tenzij om andere redenen onze concurrentiepositie op 
de wereldmarkt aanzienlijk slechter zou worden. Gezien het 
feit, dat verwacht mag worden, dat produktie en welvaart in 
het buitenland zullen blijven stijgen in het komende decennium, 
neemt de Regering aan, dat ook onze uitvoer naar die landen 
zal blijven stijgen. Dit zal ook zeer wel het geval kunnen zijn 
ondanks het feit, dat in ons uitvoerpatroon wellicht een ver-
schuiving zal plaats vinden van derde landen naar landen van 
de Gemeenschap. De ontwikkeling in de afgelopen jaren 
geeft wat dat betreft een leerzaam voorbeeld. Tussen 1949 en 
1956 daalde het aandeel van onze uitvoer naar de derde landen 
van 68.9 <*r tot 59.6 % van onze totale export. Niettemin 
^tceg in deze jaren het totale bedrag van deze uitvoer naar de 
derde landen van f 2500 min tot f 6500 min. De Regering acht 
het redelijk waarschijnlijk, dat een soortgelijke ontwikkeling 
zich ook in de toekomst zal kunnen voltrekken. 

Ook met betrekking tot de in de Memorie van Toelichting 
gesignaleerde gevaren op het punt van de prijsstijgingen zijn 
door de' leden verschillende nadere vragen gesteld en opmer 
kingen gemaakt. Alvorens hierop in te gaan, stelt de Regering 
het op prijs om nogmaals met nadruk te bevestigen, dat zij de 
gevaren, welke on dit punt bij de uitwerking van het E.E.G.-
Verdrag zouden kunnen blijken, zeer goed onderkent en voor-
nemens is zich niet te doen meezuigen in een ongemotiveerd 
streven naar sociale harmonisatie. C 

Wat betreft het effect van de in het Verdrag neergelegde 
verplichtingen op het gebied van de sociale harmonisatie, moge 
in het algemeen naar de Memorie van Toelichting en naar het-
geen hieronder in hoofdstuk II. par. 7. wordt gesteld, worden 
verwezen. Naar aanleiding van de vraat» van verscheidene 
leden of door dit Verdrac wijziging wordt gebracht in volg-
orde en tempo met betrekking tot de verwezenlijking van in 
ons land levende sociale wensen merken ondergetekenden op. 
dat deze vraag noch in negatieve noch in positieve zin kan 
worden beantwoord. Dit zal onder meer afhangen van de 
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mate waarin deze sociale wensen kunnen worden gerealiseerd 
binnen het raam van de stijging van de produktiviteit. Hij 
hoofdstuk [I, par. 7, wordt op dit punt uitvoeriger terugge-
komen. 

Wat betreft de consequenties van het hogere buitentarief zij 
verwezen naar hetgeen hieronder in hoofdstuk I. par. 2, wordt 
gesteld. De vraag, door sommige leden gesteld, ol de Regering 
kennis heeft genomen van berekeningen die het prijsverhogend 
effect van het Verdrag op 15 a 30 '..• schatten, beantwoordt de 
Regering ontkennend; zij acht deze berekeningen volkomen 
willekeurig. Zij moge verwijzen naar hetgeen daarover in de 
Memorie van Toelichting reeds is medegedeeld. 

Verscheidene leden hebben de vraag gesteld '.vat de indirecte 
invloed op ons prijsniveau zou kunnen zijn. Zij hebben daarbij 
o.a. gewezen op de mogelijke verhoging van de prijzen van 
bepaalde landbouwproduktcn. Verscheidene andere leden heb-
ben hierop eveneens gewezen en gevraagd of het accent bij de 
landbouwpolitiek wel zoveel mogelijk zal komen te liggen op 
de bevordering van de efficiency en de produktiviteit van de 
landbouwbedrijven en op zo laag mogelijke prijzen voor de 
consument. Wat in het algemeen de indirecte invloed op het 
prijsniveau zal zijn, kan de Regering niet bij benadering ramen. 
Hoe het landbouwbeleid van de Gemeenschap er uit zal zien, 
kan de Regering op dit ogenblik nog allerminst voorspellen. 
Zij wil echter gaarne verklaren, dat wat haar aandeel in de 
vorming van dit beleid betreft, zij er naar zal streven de tot nu 
toe in Nederland gevolgde beleidslijn voort te zeden, waarbij 
uiteraard aan de bevordering van de produktiviteit een centrale 
plaats zal worden toegekend. 

Verscheidene leden hebben gevraagd of een politiek van 
kunstmatig I lag houden van huren en pachten wel in overecn-
stemming is met het Verdrag. Of en in hoeverre de maat-
regelen ter zake van de huur- en pacht beheersing in de ver-
schillende Lid-Staten te zijner tijd aanleiding zullen zijn tot 
moeilijkheden binnen de Gemeenschappelijke Markt, is op dit 
ogenblik onmogelijk te voorzien. Naar de mening van de 
Regering zijn dit soort maatregelen niet a priori in strijd met 
het Verdrag. Mocht te zijner tijd blijken, dat als gevolg van 
deze maatregelen in de Lid-Staten distorsies optreden, dan zal 
hiervoor binnen het kader van artikel 101 een oplossing moe-
ten worden gevonden. Hoe deze oplossing zal zijn. kan onmogc-
lijk worden voorspeld. 

Sommige leden vroegen of onze sterk gestegen export naar 
de E.E.G.-landen in de afgelopen jaren niet voor een groot 
deel te Janken zou zijn aan ons lage buitentarief en of daarom 
niet de kans dat onze export in de toekomst naar deze landen 
verder zal stijgen, gering is. Ook voor de export naar de 
E.E.G.-landen geldt hetgeen ondergetekenden hebben gesteld 
'en aanzien van de export naar derde landen, dat deze in zeer 
belangrijke mate wordt beïnvloed door het welvaartspeil en 
met name door de stijging van de produktie in die landen. Nu 
is de economische expansie in de E.E.G.-landen in de afgelopen 
jaren bijzonder sterk geweest en derhalve menen ondergete-
kenden, zonder de invloed van ons lage buitentarief voor 
exondsl iffen en halffabrikaten te willen bagatelliseren, niet, 
dat deze invloed voor onze export van groot belang is geweest. 
) De hier aan het woord zijnde leden hebben eveneens ge-

1 of als gevolg van het vormen van de Gemccnschappc-
Markt niet de liquidatie van kleine ondernemingen in 

Nederland moet worden gevreesd. De Regering zou in de 
: plaats willen opmerken, dat de tegenstelling tussen kleine 

en grote ondernemingen hier niet relevant is. Indien bepaalde 
de concurrentie niet kunnen volhouden, zal dit zo-

wel het geval kunnen zijn bij kleine als bij grotere bedrijven. 
[i lerdaad zal het kunnen gebeuren, dat bepaalde bedrijven 

in moeilijkheden geraken en zullen moeten omschakelen of wel-
iicht zelfs zullen moeten sluiten. Dit is echter een onvermijde-
lijke consequentie van de betere werkverdeling, welke in 

>a en tevens ook in Nederland als gevolg van het E.E.G.-
, Verdrag tot stand moet komen en welke van direct belang is 
voor de Nederlandse consument. De Regering koestert echter 
ce verwachting, dat de nodige aanpassing zich in het algemeen 

zonder ernstige schokken zal kunnen voltrekken. De zeer 
geleidelijke tot standkoming van de Gemeenschappelijke 
Markt vormt hiervoor een waarborg. 

Het weinig supranationale karakter der Verdragen 

Na hetgeen de Regering reeds in de Memorie van Toelich-
ting heeft opgemerkt omtrent het compromis-karakter van 
beide Verdragen en de hieruit voortvloeiende zwakke supra-
pationale structuur der Gemeenschappen, acht zij het niet 
noodzakelijk op deze kwestie in het algemeen thans nog nader 
in te gaan. 

Naar aanleiding van de vraag van vele leden of de grote 
bevoegdheden van de Raad van Ministers niet het gevaar mede-
brengen, dat de werking van de Gemeenschap van binnen uit 
voor een deel zal worden uitgehold indien in sommige partner-
landen de politieke omstandigheden een, voor de Europese 
samenwerking ongunstige, wending zouden nemen, zou de 
Regering niet willen ontkennen, dat het gevaar voor een be-
lcmmcring van het goed functioneren der Gemeenschap hier 
zeker aanwezig is. Dit neemt intussen niet weg, dat de Lid-
Staten in het Verdrag een aantal algemene beginselen hebben 
onderschreven en een aantal concrete verplichtingen op zich 
nebben genomen, welke hun bindende kracht behouden onge-
acht de politieke constellatie in de deelnemende landen. Overi-
gens hebben, voor zover de Regering bekend is, gedurende de 
laatste tijd in alle partner-landen de belangrijkste politieke par-
lijen zich in beginsel uitgesproken ten gunste van een aanvaar-
ding der onderhavige Verdragen, zodat ook een verschuiving 
in de thans bestaande regeringscoalities geen ernstige belem-
meringen voor de uitvoering dezer Verdragen behoeft op te 
leveren. 

De mening van de Rcnerina. dat de kans op een soepele uit-
voering van de Verdragen groter is, doordat op vele punten in 
de Verdraeen regelingen zijn voorzien, welke in wezen een 
waarborg inhouden voor bepaalde nationale belangen, steunt 
op de overweging, dat door deze regelingen, waarvan de 
Regering overigens ook de bezwaren hccft erkend, bij de uit-
voering van het Verdraa al te arote schokken in de nationale 
economieën der betrokken landen worden voorkomen. 

Met belangstelling h°eft de Regering kennis genomen van 
het voorstel van vele leden tot invocgine van een nieuw artikel 
4,7 in de Goedkeuringswet, dat de strekking zou hebben de 
binnen het Verdragssystcem onvoldoende tot uiting komende 
parlementaire controle nan te vullen door een controle in het 
nationale vlak op het beleid der Regering binnen en ten aan-
zien van de Gemeenschap. 

Tegen de toevoeging van een dergelijk artikel bestaat bij de 
Regering geen bezwaar. 

De wetsontwerpen en de Grondwet 

Vele leden hebben, uit het in de considerans alleen aan-
halen van artikel 60. lid 2 der Grondwet, terecht afceleid. dat 
naar het oordeel der Regering de verdragsteksten niet afwijken 
van de bepalingen van de Grondwet. De Redering heeft hierbij, 
evenals de bovengenoemde vele leden, overwogen, dat de op-
dracht van bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak 
aan volkenrechtelijke organisaties in deze Verdragen geschiedt 
met toepassing van artikel 67 der Grondwet, terwiil ook 
overigens, naar haar mening, de verdraeen geen bepalingen 
bevatten, welke met de Grondwet in strijd zouden zijn en uit 
dien hoofde inachtneming van artikel 63 der Grondwet nood-
zakelijk zouden maken. 

De Nederlandse tekst van het Verdrag 

Naar aanleiding van de kritiek, welke vele leden hebben uit-
geoefend op de Nederlandse tekst van het Verdrag, zou de 
Regering, alvorens op de concrete bezwaren dezer leden in te 
gaan, gaarne enige opmerkingen maken van alsemene aard. 

In hun kritiek spreken de bedoelde leden herhaaldelijk van 
de Nederlandse ,.vertaling" van het Verdrag. Naar aanleiding 
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hiervan moge erop worden gewezen, dat het Verdrag is ge-
redigeerd in vier talen, waaronder de Nederlandse, en dat deze 
vier teksten gelijkelijk authentiek zijn (artikel 248). De Neder-
landse tekst moet derhalve niet worden beschouwd als een ver-
taling van een in een andere taal gesteld verdrag, doch als een 
oorspronkelijke verdragstekst. 

Het is noodzakelijk, dat bij de beoordeling van de Neder-
landse tekst, ook in de toekomst, met het bovenstaande reke-
ning wordt gehouden. Het verschil tussen tekst en vertaling is 
nl. niet alleen van belang voor de rechtsgeldigheid, doch im-
pliceert ook een andere wijze van totstandkoming. Indien men 
zich had moeten beperken tot het vervaardigen van een Neder-
landse vertaling, dan zou men hebben gestreefd naar een zo 
letterlijk mogelijke weergave van het in de vreemde tekst ge-
stelde. Bij het opstellen van de Nederlandse tekst heeft men 
echter kunnen en moeten streven naar een zo juist mogelijke 
weergave van de bedoelingen der partijen. De Franse en ook 
de Duitse tekst, die eerder gereed waren dan de Nederlandse, 
waren daarbij uiteraard belangrijke hulpmiddelen, maar niet 
steeds van doorslaggevende betekenis. 

De eindredacties van de vier teksten zijp in onderling overleg 
tussen de zes Regeringen vastgesteld. Zoals steeds bij meertalige 
verdragen bleek daarbij, dat op sommige punten verschillen 
in betekenis waren ontstaan in de teksten. Zoveel mogeiijk is 
getracht deze verschillen op te heffen door wijziging van deze 
of gene tekst. De Regering koestert echter niet de illustie, tl;:ï 
de onderhandelaars daarin op alle punten volmaakt zouden 
zijn geslaagd. 

Aan het bovenstaande kan worden toegevoegd, dat, wat de-
Nederlandse tekst betreft, nauw is samengewerkt met de daar-
toc door de Belgische delegatie aangewezen deskundigen. De 
delegaties van de beide Nederlands sprekende naties hebben, 
voorzover de beperkte tijd het toeliet, gestreefd naar een duide-
lijk en zuiver taalgebruik in de Verdragen en bijbehorende 
akten. Het behoeft nauwelijks betoog, dat de verschillen tu 
het woordgebruik in Nederland en dat in België, ook in de 
rechtstaal, weleens moeilijkheden opleveren zodat vaak naar 
een voor beide landen aanvaardbaar compromis moest worden 
gestreefd. 

In het licht van het voorgaande acht de Regering het bepaald 
ongewenst, dat, zoals de vele meergenoemde leden vragen, aan 
de vijf andere regeringen zou worden voorgesteld nog vóór de 
ratificatie van het Verdrag opnieuw besprekingen te openen tot 
herziening van de tekst. 

In de eerste plaats heeft de Nederlandse Regering het niet 
in haar macht dergelijke besprekingen te beperken tot de 
Nederlandse tekst en tot alleen die gedeelten daaruit waarin 
zij verandering zou wensen. Heropening der besprekingen 
over de teksten zou aanleiding kunnen geven tot het opwerpen 
van gehele reeksen nieuwe vraagstukken, temeer daar het niet 
altijd goed mogelijk is scherp de grens te trekken tussen ener-
zijds taalkundige verbeteringen en anderzijds accentverleggin-
gen, welke een materieel verschil van betekenis met zich mee 
kunnen brengen. 

In de tweede plaats vormen de vier teksten, zoals hierboven 
reeds is medegedeeld, tezamen het resultaat van de onder-
handelingen tussen de zes regeringen. De Verdragen zijn thans 
in alle zes Staten bekend gemaakt en toegelicht waarbij met 
name in België en Duitsland ook de Nederlandse tekst ter 
goedkeuring aan de volksvertegenwoordigingen is overgelegd. 
In dit stadium is het dan ook praktisch niet meer mogelijk in 
de teksten nog enigerlei wijziging aan te brengen zonder mede-
werking, niet alleen van de regeringen, doch ook van de 
parlementen der verdragsluitende Staten hetgeen, mede om 
bovenaangehaalde redenen, de inwerkingtreding der Verdragen 
aanzienlijk zou kunnen vertragen. 

Wat betreft de verschillende, door dezelfde vele leden ge-
signaleerde artikelen, moge de Regering het volgende opmerken: 

Artikel 68, eerste lid: De Regering kan instemmen met de 
gegeven interpretatie van dit artikel. Zij verwacht overicens 
niet, dat de Negderlandse tekst van deze bepaling in de prak-
tijk tot enig misverstand aanleiding zou kunnen geven. 

Artikel 109. De term „vrijwaringsmaatregelen" komt voor 
in de artikelen 108, 109 en 226, alsmede in het Protocol be-
treffende enkele bepalingen van belang voor Frankrijk, hoofd-
stuk I (paragraaf 2) en hoofdstuk II (paragraaf 2). De term 
is in overleg met de Belgische dele /en. nadat de 
Nederlandse tekst op dit punt tijdens de onderhandelingen 
verschillende malen was gewijzigd. Naar de mening van de 
Regering is de term taalkundig juist en in de samenhang der 
bepalingen begrijpelijk ook zonder Uv.nis van de Franse tekst. 

Artikel 43, lul 2: De Regering is het met de vele leden, hier 
aan het woord eens, dat beter van de „invoering"' dan van de 
„uitvoering" van de in de titel betreffende de landbouw spc-
ciaal vermelde maatregelen had kunnen worden gesproken. Het 
vraagstuk van een scheiding van machten speelt hier overigens 
geen rol daar in deze bepaling slechts sprake is van voorstellen 
van de Commissie. Opgemerkt zij nog, dat de Duitse tekst 
spreekt van „Durchfiihrung". 

Artikel 49. sub d. Bepaaldelijk moet worden ontkend, dat 
met „móeanismes propres a" zouden zijn bedoeld „lichamen 
geschikt om". Indien de vele leden deze betekenis aan de Franse 
tekst menen te moeten hechten, blijkt de bedoeling der partijen, 
•vat de onderhavige bepaling betreft, gelukk;':er te zijn uitge-
drukt door de Nederlandse dan door de Franse tekst. Dit kan 
ook worden afaeleid uit de Duitse tek« reekt over „die 
Schaffung gceigncter Verfahren". Met opzet is te dezer zake 
een vatie term gekozen teneinde aan de Commissie en Raad 
een grote vrijheid te laten. Dit neemt overigens niet weg, dat 
onder de „organisatorische voorzieningen" zeer we! een Furo-
pese arbeidsbeurs zal kunnen worden begrepen. 

Artikel 233. Inderdaad komen de geciteerde slotwoorden 
van dit artikel, zowel de-Nederlandse als de Franse versie, ook 
voor in de preambule van het ontwern-verdrag tot oprichting 
van een Benelux Economische Unie. De ondergetekenden ach-
ten de Nederlandse tekst geenszins een „geforceerde vertaling" 
van de Franse; de teksten zijn in overeenstemming met elkaar 
en beantwoorden beide aan de bedoeling, die bij de onder-
handelingen heeft voorgezeten. In overeenstemming hiermede 
luidt de Duitse tekst: „soweit die Ziele dieser Zusammen-
schlüsse durch Anwendung dieses Vcrdrags nicht erreicht sind'V 

Naar de opvatting der Regering vloeit uit deze bepaling 
overigens niet voort, dat de Benclux-partners in de F.E.G.( 
a'leen gezamenlijk zouden kunnen optreden, d.w.z., dat ieder 
van hen voor iedere daad binnen de F.E.G.-oraanisatie de 
instemming van de beide anderen zou moeten hebben. 

Een dergelijke verplichting vloeit evenmin voort uit Benelux-
overeenkomsten. Daarin is geen gemeenschappelijk Benelux-
optreden in internationale organisaties voorzien, doch een vcr-
plichting tot coördinatie van de door de drie landen in die 
c>i<> >nisaties in te nemen standpunt. 

HOOFDSTUK I 

Grondslagen van de Gemeenschap 

De opmerkingen, die gemaakt zijn over de onvolledigheid 
van het Vcrdrac, de rol van de Raad van Ministers, alsmede 
over de bezwaren, verbonden aan de stemmenweging voor de 
kleine landen, vinden hun beantwo leels in de inleiding 
van deze Memorie en deels in hoofdstuk III. Dat bij de onder-
handelingen over het Verdrag het nastreven van nationale 
interessen en het veilig stellen daarvan een grote rol hebben 
nespeeld. achten de ondergetekenden op zichzelf niet zo ver-[ 
ontrustend. 7ii menen, dat iedere Regeringsdelegatie tijdens 
de onderhandelingen in haar taakvervulling te kort zou zijn 
geschoten, indien zij anders zou hebben gehandeld. 

De beschouwingen in het Voorlopig Verslag over het ver-( 
loop van de overgangsperiode concentreren zich in feite op 
twee punten, t.w. de criteria, die worden aangelegd bij de over-
gang van de eerste naar de tweede etappe en ten tweede de 
maximale duur van de eerste etappe. { 

Wat het eerste punt betreft zij opgemerkt, dat er twee ver-
schillende voorwaarden moeten zijn vervuld: het wezenlijke van 



10 

de doeleinden, uitdrukkelijk voor de eerste etappe voorzien, 
moet daadwerkelijk zijn bereikt en de verplichtingen van de 
Lid-Staten moeten zijn nagekomen. Aangezien in het Verdrag 
telkens is aangegeven, welke beslissingen gedurende de eerste 
etappe moeten zijn genomen, is het eerste criterium niet zo 
vaag als op het eerste gezicht gedacht zou kunnen worden. Of 
aan het tweede criterium is voldaan, is, blijkens de artikelen 
169—171 voor beslissing van het Hof van Justitie vatbaar. 
Mede daarom lijkt het uitgesloten, dal enig land de overgang 
naar de tweede etappe zou kunnen tegenhouden door een 
beroep te doen op het feit, dat het zelf zijn verplichtingen niet 
is nagekomen. 

Wat de maximale duur van de eerste etappe betreft, wijzen de 
ondergetekenden erop, dat de mogelijkheid van inkorting van 
de tweede of derde etappe wel degelijk is voorzien in artikel 8, 
lid 5. De Regering meent voorts het Verdrag zo te verstaan, 
dat de eerste etappe maximaal 7 jaren kan duren, tenzij met 
unanimiteit wordt beslist, dat deze duur zal worden verlengd en 
de tweede etappe overeenkomstig zal worden verkort. 

Waar, zoals hierna nog zal worden uiteengezet, artikel 14, 
lid 7, moet worden beschouwd als een veiligheidsklep, die 
slechts in laatste instantie moet worden gebruikt om het gewone 
systeem voor de afbraak der tarieven te wijzigen, wil het de 
ondergetekenden voorkomen, dat het weinig opportuun is hier-
op een beroep te doen om de afbraak reeds in de eerste etappe 
te versnellen. Hetzelfde geldt voor artikel 33, lid 8. 

I. 1. De vrijheid van het «oederenverkeer 

De verhouding tot het G.A.T.T. Uit de vragen, die zijn ge-
steld met betrekking tot de verhouding tussen het E.E.G.-
Verdrag en het G.A.T.T. blijkt, dat hieromtrent nog enig mis-
verstand bestaat. Zo spreekt het Voorlopig Verslag over de 
..goedkeuring"' van het Verdrag door het G.A.T.T. Hiervan nu 
is geen sprake. De zes landen leggen hun Verdrag voor als lei-
tiende tot een douane-unie. Krachtens artikel XXIV van het 
G.A.T.T. brengt de douane-unie automatisch mede de moge-
lijkheid van discriminatie. De Verdragsluitende Partijen kunnen 
inderdaad bij meerderheid vaststellen, dat het Verdrag niet vol-
doet aan de eisen in artikel XXIV aan een douane-unie gesteld. 
In dat geval kunnen zij krachtens artikel XXIV, lid 7, sub a, 
een standpunt innemen, resp. bepaalde aanbevelingen aan de 
zes regeringen doen. Indien de Verdragsluitende Partijen van 
het G.A.T.T. niet bij meerderheid van stemmen een uitspraak 
doen, dat het Verdrag strijdt met de bepalingen van artikel 
XXIV. behoeft in hoofdzaak de verhouding met de andere 
leden van het G.A.T.T. geen moeilijkheden meer op te leveren. 

Thans komende tot het antwoord op de concrete vragen ver-
trouwen ondergetekenden, dat uit het bovenstaande voldoende 
duidelijk is. hoe de positie zou zijn. indien het G.A.T.T. een 
beslissing zou nemen, die zou inhouden, dat de regels van 
artikel XXIV niet. althans niet geheel in het E.E.G.-Verdrag 
zijn in acht genomen. Er zou in dat geval een delicate politieke 
situatie ontstaan en het hangt geheel af van de dan bestaande 
omstandigheden, welke beslissingen dan genomen moeten wor-
den. Ondergetekenden zien geen aanleiding bierop thans reeds 
vooruit te lopen. 

De ondergetekenden zouden de vraag, of de associatie der 
overzeese gebiedsdelen voldoet aan de in het G.A.T.T. gestelde 
eisen voor een douane-unie bevestigend willen beantwoorden. 
Inderdaad blijft voor de overzeese gebiedsdelen de mogelijkheid 
om nog douanerechten te blijven heffen. De tekst van artikel 
133. lid 3, alinea 1, stelt hiervoor echter bepaalde criteria, die 
duidelijk doen blijken, dat het niet de bedoeling is die rechten 
voor altijd te handhaven. Zij kunnen slechts blijven bestaan 
zolang zij ..in overeenstemming zijn met de eisen van hun 
ontwikkeling en de behoeften van hun industrialisatie", of „van 
fiscale aard zijn en ten doel hebben in hun begrotingsmiddelen 
te voorzien". Wat bier dus geschied is. is. dat men de grond-
regels van het Verdrag in dit opzicht heeft aangepast aan de 
economische ontwikkeling van de betrokken gebieden, hetgeen 
de Verdragsluitende Partijen van het G.A.T.T. naar het voor-
komt als gerechtvaardigd zullen erkennen. 

Verscheidene leden hebben gevraagd, of er geen gevaar be-
s'aat, dat het G.A.T.T. zijn beslissing ten aanzien van het 
Verdrag zal uitstellen. Zoals in de aanvang van deze paragraaf 
gesteld, behoeft dit geen moeilijkheden op te leveren. Er is 
geen noodzaak, dat'de Verdragsluitende Partijen een beslissing 
nemen alvorens het Verdrag, zonder in strijd te komen met de 
tegels van het G.A.T.T., in werking kan worden gesteld. Uit 
dezen hoofde is er dan ook geen aanleiding om de ratificatie-
procedure afhankelijk te maken van een G.A.T.T.-uitspraak. 

Afbraak van onderlinge tarieven en restricties. Ondergete-
kenden zijn van mening, dat het gekozen systeem onder de 
vele, die in de loop der jaren zijn voorgesteld, als een van de 
meest redelijke moet worden gerangschikt. Zelfs in vergelijking 
met het systeem, dat in het Rapport-Spaak werd uiteengezet, 
kan ongetwijfeld van een verstrakking en daardoor van een 
verbetering worden gesproken. Ten aanzien van het contact 
met het bedrijfsleven ter zake van de toepassing van het systeem 
moge worden verwezen naar wat hieromtrent in zijn algcmeen-
hcid in de inleiding dezer memorie is gesteld. 

Ongetwijfeld zou een volledig automatisch rechtlijnig af-
braak-systeem voordelen hebben gehad boven het thans ge-
kozene. Anderzijds mag echter toch niet uit het oog worden 
verloren, dat het aanbrengen van een zekere soepelheid niet 
geheel onredelijk is. Het valt immers niet te ontkennen, dat 
de aanpassing aan de nieuwe situatie in de ene bedrijfstak 
gemakkelijker en sneller kan verlopen dan in de andere, een 
feit, waarmede in een volledig rechtlijnig systeem geen reke-
ning wordt gehouden. Overigens dient men wel te bedenken, 
dat de totale verlaging over het gehele tarief steeds 10 'i zal 
moeten zijn. Wat men op bepaalde posten minder verlaagt, 
moet op andere posten worden ingehaald. Het behoeft geen 
betoog, dat men niet ongelimiteerd de moeilijkheden van de 
ene bedrijfstak kan afwentelen door de andere zwaarder te 
belasten. Artikel 14, lid 7, moet in dit verband als een laatste 
veiligheidsklep worden beschouwd. De bedoeling van dit artikel 
is zeker niet om de overgangsperiode te verlengen, hetgeen 
trouwens op grond van artikel 8, juncto artikel 9, niet wel 
mogelijk is. Om echter misbruik van deze bepaling zoveel mo-
gelijk te voorkomen, zijn bovendien nog enkele speciale waar-
borgen opgenomen. In de eerste plaats is er een voorstel van de 
Commissie nodig, terwijl in de tweede plaats raadpleging van 
de Vergadering is voorgeschreven. Tenslotte kan de Raad dan 
nog slechts met unanimiteit afwijken van de voorgeschreven 
bepalingen. Komt deze eenstemmigheid niet tot stand, dan 
blijft alles zoals het in artikel 14 is voorgeschreven. 

Ten aanzien van de heffingen van gelijke werking als in-
voerrechten is bij de beoordeling der daarop betrekking heb-
bende hepalingen te overwegen, dat het hier gaat om hef-
fingen. die een speciaal karakter kunnen hebben en die zich 
in vele gevallen wellicht niet lenen tot een geleidelijke afbraak 
als voor de tarieven voorzien. In plaats van voor deze. over 
bet algemeen van minder belang zijnde, heffingen gedetailleer-
de regelingen op te nemen, heeft men de procedure voor de 
afbraak aan de Commissie overgelaten. Dat daarbij uitsluitend 
verwezen is naar de leden 2 en 3 van artikel 14. beeft geen 
andere betekenis dan dat in deze leden het algemeen systeem 
der afbraak is opgenomen. De overige leden hebben meer 
specifiek betrekking op de tarieven, of geven bevoegdheden 
aan de Raad van Ministers, die hier niet voorzien zijn. daar de 
Commissie in laatste instantie beslist. 

Op de vraag van vele leden omtrent de gevolgen van het 
afschaffen der onderlinge invoerrechten en het invoeren van 
een gemeenschappelijk buitentaricf voor de schatkisten der 
onderscheidene landen, is geen nauwkeurig antwoord te geven. 
daar hiervoor de noodzakelijke gegevens ontbreken. Voor 
Nederland is op blz. 47 van de Memorie van Toelichting een 
ruwe schatting gemaakt voor de ontwikkeling in de eerste vijf 
jaar. Wat de andere landen betreft kan worden gesteld, dat voor 
Erankrijk en Italië de opbrengst der invoerrechten zeker zal 
dalen, waar voor deze landen het buitentaricf niet onaanzienlijk 
lager zal zijn dan hun huidige tarief. Voor Duitsland is te ver-
wachten, dat de fiscale gevolgen relatief ongeveer gelijk zullen 
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zijn als die voor Nederland. Hetzelfde geldt uiteraard voor 
België en Luxemburg. 

Afgezien van de ontwikkeling in Frankrijk, waarop in na-
volging van het Voorlopig Verslag hieronder nader zal worden 
ingegaan, meent de Regering, dat het gevaar, dat de onder-
scheidene landen in de komende maanden nog tot een be-
perking van hun liberalisatie zullen overgaan, niet bijzonder 
groot is. Men moet vooral niet vergeten, dat hier is aange-
knoopt aan beslissingen van de O.E.E.S., waarvan de zes 
landen alle lid zijn. Wenst men nog voor het in werking treden 
van het Verdrag tot deliberalisatie over te gaan, dan zal dit in 
ae eerste plaats behoorlijk geargumenteerd moeten worden 
volgens de criteria, die de O.E.E.S. daarvoor aanlegt, doch 
bovendien zal de O.E.E.S. zich over de genomen maatregelen 
moeten uitspreken. De Regering heeft niet de indruk, dat de 
Lid-Staten hiertoe zullen overgaan alleen en uitsluitend om 
zich een ander uitgangspunt voor de regels van het Verdrag te 
scheppen. 

Wat betreft de staatshandel en met name de tabaksmono 
polies in Frankrijk en- Italië moge naar aanleiding van het in 
het Voorlopig Verslag gestelde het volgende worden opgemerkt. 
Artikel 37, lid 1, bevat een duidelijke Verdragsverplichting, 
die naar zijn materiële inhoud beoordeeld moet worden. Naar 
ae mening van ondergetekenden zijn de betrokken landen er 
dus inderdaad niet af door formeel een dergelijke non-discrimi-
natie in het leven te roepen, zonder dat materieel iets aan de 
situatie verandert. Verreweg het eenvoudigste zou het uiter-
aard zijn geweest voor te schrijven, dat dergelijke monopo-
lies moeten worden opgeheven. De Nederlandse Regering 
heeft een dergelijke oplossing ook wel voor ogen gehad. Zij 
heeft echter bij de nadere bepaling van haar standpunt in aan-
merking moeten nemen, dat, hoewel dergelijke monopolies in 
hun huidige werking inderdaad een importbelcmmcrend karak-
ter hebben, toch niet ontkend kan worden, dat er nog andere 
zijden aan dit probleem zijn, waarbij met name aan de fiscale 
en sociale aspecten te denken is, terwijl tenslotte nog in ovcr-
weging moet worden genomen, dat deze monopolies ook nog 
een handelspolitieke functie ten opzichte van derde landen 
kunnen vervullen. Gezien al deze verschillende facetten bleek 
het niet mogelijk per monopolie (er zijn er meer dan alleen 
die voor tabak) gedetailleerde regelingen te geven over de 
wijze, waarop zij aan de gemeenschappelijke markt dienen te 
worden aangepast. Dat zij ook materieel zullen moeten worden 
aangepast, daaromtrent laat naar de mening van ondcrgeteken-
den het Verdrag geen enkele twijfel. 

De door zeer vele leden gestelde vragen en gemaakte opmer-
kingen ten aanzien van het speciale regiem voor Frankrijk zijn 
thans goeddeels achterhaald door de maatregelen, welke door 
de Franse Regering op 11 augustus zijn getroffen en waarbij 
in feite een devaluatie van de Franse franc met 20 % werd 
bewerkstelligd. Het bijzondere clement bij deze devaluatie is, 
dat deze devaluatie niet wordt toegepast op een aantal in te 
voeren grondstoffen en op een aantal exportprodukten. De 
Regering is van mening, dat deze maatregelen zowel door de 
vereenvoudiging welke zij ten opzichte van het voorgaande 
stelsel betekenen, alsook door de grotere mate van eenvormig-
heid bij de toepassing, moeten worden toegejuicht als een stap 
in de goede richting. Hoe deze maatregelen zich verhouden tot 
het speciale regiem, dat in het Protocol betreffende enkele 
bepalingen van belang voor Frankrijk is vervat, is een moeilijke 
vraag. Naar het voorkomt zijn hier in beginsel twee oplos-
singen mogelijk. In de eerste plaats kan men stellen, dat de 
nieuwe maatregelen, omdat zij een devaluatie betekenen, de 
oude maatregelen volledig vervangen en dat daarmee dus het 
speciale regiem als zodanig is opgeheven. Dit standpunt im-
pliceert, dat de speciale regeling volgens welke de devaluatie 
op een aantal exportprodukten niet wordt toegepast, na de 
inwerkingtreding van het Verdrag zullen vallen onder artikel 
16, terwijl de bijzondere regeling voor een aantal importpro-
dukten moet worden beschouwd als een steunmaatregel van de 
Franse Staat ten behoeve van een aantal industrieën, waarop 
de artikelen 92 t /m 94 van toepassing zijn. 

Een andere oplossing is, dat men het nieuwe complex maat-
regelen nog steeds beschouwt als een stelsel van bijzondere 
maatregelen voor de uitvoer en de invoer, dat wel het vorige 
stelsel van maatregelen vervangt, maar waarop de procedure 
van toepassing blijft, welke is neergelegd in bovengenoemd 
Protocol voor Frankrijk. In deze laatste opvatting zou Frank-
rijk echter in strijd hebben gehandeld met de uitdrukkelijke be-
paling in dit Protocol, dat het maximumpercentage voor de 
heffingen zal blijven binnen de limiet, welke op 1 januari 1957 
gold, namelijk de limiet van 15 %. Deze strijdigheid zou dan 
te gelegener tijd in het kader van de Gemeenschap moeten 
worden opgelost. ( 

Welke van de beide hierboven uiteengezette oplossingen zal 
worden gekozen, dient naar de mening van de Regering een 
punt van nader overleg te zijn tussen de zes betrokken Rege-
ringen. Dit overleg zal zo mogelijk vóór de inwerkingtreding 
van het Verdrag moeten plaatsvinden. Voorshands gaat de voor-
keur van de Regering uit naar de eerstgnoemde oplossing. 

De Regering hoopt, dat de thans genomen maatregelen 
Frankrijk in afzienbare tijd in staat zullen stellen de onlangs 
weer ingestelde invoerbeperkingen ongedaan te maken, opdat 
als uitgangspunt voor de afbraak der contingenten binnen dè 
Gemeenschap, welke één jaar na de inwerkingtreding van het 
Verdrag een aanvang neemt, niet de huidige situatie als uit-
gangspunt zal dienen, doch een gunstiger situatie. 

Artikel 10. Opgemerkt zij ten aanzien van het hier gestelde, 
dat van oorsprongscontrole niet kan worden gesproken. Het 
gaat om de vraag, of een goed, afkomstig uit een derde land, 
al of niet in het vrije verkeer is gebracht van één der landen der 
Gemeenschap. Overigens is de Regering van mening, dat hier 
geen onoverkomelijke moeilijkheden te verwachten zijn, mede 
gezien de ervaringen, die te dezer zake in de E.G.K.S. zijn 
opgedaan. 

Artikel 17. Ter zake van de vraag, of een bepaald recht al 
of niet een fiscaal recht is, moet in aanmerking worden ge-
nomen, dat het uitermate moeilijk is hiervoor een sluitende 
begripsbepaling te vinden. Daarom is in artikel 17 een regeling 
neergelegd, die zodanig is, dat men de beslissing aan de be-
trokken staten kan overlaten, zonder dat men zich over een 
juiste definitie het hoofd behoeft te breken. Zou een staat als 
fiscaal aanmerken datgene, wat wellicht een ander niet als 
zodanig wenst te beschouwen, dan is het enige resultaat, dat 
de betrokken staat de opbrengst van het recht niet bij de be-
rekening van de totaal-opbrengst, bedoeld in artikel 14, lid 3 
en lid 4, in aanmerking mag nemen en niet meer de vrijheid 
heeft om het recht minder dan 10 % te verlagen. Zou een staat 
het omgekeerde doen en dus een kennelijk fiscaal recht als niet-
fiscaal beschouwen, dan zou dit voor de uiteindelijke afschaf-
fing geen enkel verschil maken. Weliswaar zou men het tempo 
iets kunnen vertragen en zou de ontvangst bij de totale bereke-
ning medetellen, maar hier staat weer tegenover, dat de betrok-
ken staat niet meer de bevoegdheid heeft, verleend in het derde 
lid, om de betrokken rechten te vervangen door een binnen-
landse heffing. Uit het bovenstaande volgt, dat er voor de 
betrokken staten geen enkele aanleiding is om fiscale rechten 
als niet fiscaal aan te merken en omgekeerd. 

Het van de gewone regels afwijkende systeem voor de af-
schaffing der fiscale invoerrechten heeft dus juist de bedoeling 
misbruik te voorkomen zonder noodzaak om tot preciese defi-
nities van fiscale rechten te komen. 

I. 2. Het gemeenschappelijk douane tarief 

Na aandachtige kennisneming van de uitvoerige beschou-
wingen, waartoe dit onderdeel van het verdrag aanleiding 
heeft gegeven, menen de ondergetekenden goed te doen het 
antwoord daarop samen te vatten in een algemene uiteenzet-
ting, zonder streng aan de volgorde van de gemaakte opmer-
kingen vast te houden. Zij willen daarbij aanstonds tot uit-
drukking brengen, dat ook de regering het gemeenschappelijk 
douanetarief op zichzelf niet als een aantrekkelijk onderdeel 
van het Verdrag beschouwt. Zij is er zich van bewust, dat tegen 

I 4725 14—15 3 
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tal van afzonderlijke gedeelten van het tariefhoofdstuk gerecht-
vaardigde bezwaren zijn in te brengen en dat het voor bepaalde 
sectoren van hel economisch leven wellicht tot moeilijkheden 
zal kunnen leiden. Zij meent echter haar opvatting dat de be-
palingen inzake het gemeenschappelijk douanetarief, in het 
kader van het Verdrag als geheel een aanvaardbaar compromis 
vormen, te mogen handhaven. Zij zou er daarbij aan willen 
herinneren dat de Adviescommissie van de S.E.R. een soort-
gelijk oordeel heef) gegeven in haar advies over de onderhavige 
materie. 

Bij de beoordeling van hel douanetarief mag niet uit het 
oog worden verloren, dat het een douanetarief van de E.E.G. 
is. Het moet bezien worden tegen de achtergrond van de struc-
tuur van de /es landen ais geheel, en niet alleen van die van 
Nederland. Zowel agrarisch als industrieel vertonen de vier 
douanegebieden structurele verschillen', die tot op zekere hoog-
te in hun do;! | tol uitdrukking kwamen. In het bij-
zonder met betrekking tot de industriële goederen moet er op 
worden gewezen, dat de belangrijkste tariefverschillen niet 
zozeer lagen in de sector van de grondstoffen, noch in die 
van de eindprodukten ais wel in de grote groep halffabrikaten. 
Miei in weerspiegelt zich. in het algemeen gesproken, het feit 
dat in de Benelux, en met name ook in Nederland de industrie 
veel sterker op tic produktie \un eindprodukten uit ingevoerde 
halffabrikaten is ingesteld dan in de grote partnerlanden het 
geval is. Men kan bovendien constateren, dat in sommige 
sectoren, waarin ook hier te lande de produktie van half-
fabrikaten een grotere omvang heeft genomen, het Bene-
luxinvoerrecht voor halffabrikaten niet altijd zo laag ge-
noemd kan worden. Met name bij de onderhandelingen over 
de tarieven op chemische produkten (lijst D en E) heeft 
dit feit een niet onbelangrijke rol gespeeld. Als het. gemeen-
schappelijk douanetarief in liet bijzonder voor een aantal 
halffabrikaten belangrijk hoger zal worden gesteld dan het 
huidige Bencluxtarief, dan is dat mede te zien in het licht 
van een ontwikkeling, die ook reeds in de Benelux merkbaar 
was, en van de tructuur. die de E.E.G. als geheel vertoont. 

In aansluiting hierop zij erop gewezen, dat voor Nederland 
in het bijzónder iie verhogingen in de sfeer van de halffabri-
katen van belang schijnen, maar dat daartegenover niet vcr-
geten moet worden, dat voor.,1 i,> Frankrijk en Italië naast ver-
lagingen op sommige grondstoffen ook verlagingen op half-
fabrikaten ca eindprodukten voorkomen, waarvan op de Ge-
meenschappelijke Markt een gunstige invloed kan uitgaan. 

De regering sluit Zich dan ook aan bij die leden, die heb-
ben geconstateerd, dat hel gemeenschappelijk douanetarief 
in de genoemd; landen tot verlagingen leidt, die voor hun 
economieën ver reikende consequenties kunnen hebben. Dat 
ons land daartegeno venredig grote offers zou brengen, 
achten ondergetekenden voorshands niet bewezen. Alvorens 
op de gevolgen van het gemeenschappelijk tarief nader in te 
gaan. dienen enkele opmerkingen te worden gemaakt en enige 
vragen te worden .! ter verduidelijking van de in-
houd van het Verdn g 

Vooreerst zij er nog eens op gewezen, dat volgens de hoofd-
regel het gen: tanetarief zal worden bepaald 
door het rekenkundig gemiddelde van de op 1 januari 1957 door 
de vier douanegebieden feitelijk toegepaste rechten. De voor een 
groot aantal posten in Frankrijk en in het bijzonder in Italië 
ingeschreven, doch niet toegepaste hoge rechten blijven dus 
buiten beschouwing; alleen voor Frankrijk is hierop in een be-
trekkelijk klein aantal gevalleneen uitzondering gemaakt. Deze 
gevallen zijn in lijst A bij het Verdrag opgenomen. Vergelijking 
hoe daarbij de in rekening te brengen tarieven zich tot de 
feitelijk to. . «erhouden, leert dat voor de meeste posten 
het feitelijk toegepaste recht 0 is, behalve voor de posten 19.04 
(40), ex 48.01, 48.04, ex 48.05 en ex 48.07 (alle 22), ex 58.06 
(25-.4S) en ex 84.59 (10). 

Wat de inhoud van de lijsten B tm F aangaat, deze be-
horen tot het Verdrag en kunnen als zodanig niet meer wor-
den gewijzigd of aangevuld. Aan lijst G, vermeldende de goc-
deren waarvoor het invoerrecht nog volgens de procedure 

van artikel 20 zal worden vastgesteld, kunnen nog, binnen 
bepaalde grenzen, artikelen worden toegevoegd, ook al staan 
/ij op de lijsten B, C, D of E vermeld. Naar het de regering 
voorkomt, geldt dit niet voor lijst F. Voor de daarop vermelde 
posten is het invoerrecht bij Verdrag vastgesteld en dus niet 
meer voor wijziging, behoudens toepassing van artikel 28, 
1 I I of 235/6, vatbaar. Hierbij zij terloops aangetekend, dat 
het recht voor de posten van lijst F in doorsnee is bepaald 
op een niveau, dat niet belangrijk van het rekenkundig gemid-
delde afwijkt, en in een aantal gevallen daar beneden ligt. 

Enigerlei beslissing t.a.v. de produkten welke zij eventueel 
nog aan lijst G zou willen toevoegen, heeft de regering nog 
niet genomen; zodanige beslissing acht zij in dit stadium in-
opportuun. 

Een juiste beoordeling van het gemeenschappelijk douane-
tarief is niet mogelijk zonder de daarbij behorende bepalingen 
inzake tariefcontingenten, restitutie van invoerrechten bij 
uitvoer naar derde landen, onderhandelingen met derde lan-
den over tariefverlagingen en uitstel van de toepassing van 
het gemeenschappelijk douanetarief in aanmerking te nemen. 
Het is de regering opgevallen, dat vele leden over het effect 
daarvan niet optimistisch konden zijn, doch daartegenover 
met nadruk wezen op het grote voordeel van de soepele wijzi-
gingsprocedure van de artikelen 235 en 236, die zij blijk-
baar geschikt achtten om binnen niet al te lange tijd tot een 
grondige herziening van vele tariefposten te komen. 

De ondergetekenden delen zomin het pessimisme van deze 
leden ten aanzien van het bepaalde inzake tariefcontingenten 
en andere maatregelen die tot verlichting van de bezwaren 
tegen het douanetarief kunnen bijdragen, als hun opvatting 
over de grote betekenis van de artikelen 235 en 236 in dit 
verband. In plaats van zich te beroepen op de genoemde 
artikelen, zou het meer voor de hand liggen op artikel 28 te 
wijzen. Het belang van al de genoemde artikelen is naar de 
mening der regering evenwel achter te stellen bij de moge-
lijkheden die de artikelen 25 en 111 bieden om tot feitelijke 
verlichting van de druk van het gemeenschappelijk douane-
tarief te geraken, al ware het alleen maar, omdat in laatst* 
genoemde bepalingen geen, althans niet blijvend unanimiteit 
in de Raad van Ministers is voorgeschreven. 

Met betrekking tot artikel 25 inzake de tariefcontingenten 
mogen de ondergetekenden nog eens onderstrepen, dat de 
toekenning van contingenten op zichzelf aan objectieve cri-
teria is gebonden. Weliswaar moet de Europese Commissie 
volgens lid I een bepaalde toestand constateren, maar indien 
deze feitelijk wordt bewezen, kan de Raad van Ministers de 
toekenning van een contingent niet meer weigeren; slechts 
de omvang daarvan kan aanleiding tot discussie geven. De 
regering wil niet ontkennen, dat in dit verband moei!ijk-
heden zouden kunnen optreden door de interpretatie van de 
clausule volgens welke aan de contingenten niet een zodanige 
omvang mag worden gegeven, dat voor verplaatsing van bcdrij-
vigheid moet worden gevreesd. Zij is echter van mening, dat een 
zodanige verplaatsing uitgesloten moet worden geacht als de 
contingenten in omvang de traditionele import niet te boven 
gaan; ceteris paribus kunnen zij dan immers niet tot additionele 
export op de gemeenschappelijke markt aanleiding geven. 
Contingenten tot die grens lijken derhalve verzekerd te zijn. 
De ondergetekenden zijn voorts van mening, dat de beslissin-
gen van de Europese Commissie en van de Raad van Minis-
ters, die in dit opzicht onbevredigend zouden zijn, eventueel 
met vrucht voor het Hof van Justitie aangetast zouden kun-
nen worden. Voorshands heeft de regering echter geen 
redenen aan te nemen, dat het zover zou behoeven te komen; 
zij stelt ten deze voldoende vertrouwen in de Europese instel* 
I in gen. 

Voor tle tariefcontingenten krachtens lid 2 geldt een en 
ander in gelijke zin. Hier is de beoordeling van de contingen-
ten zelfs uitsluitend aan de Europese Commissie overgelaten. 
De vrees, dat Nederland in voorkomende gevallen geen ta-
ricfeonüngenten b.v. voor de chemische produkten toegewezen 
zou krijgen, omdat de reeds enigszins bewerkte grondstof-
fen ook uit de partnerlanden betrokken zouden kunnen wor-
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den, acht de regering, in het licht van de duidelijke bewoor-
dingen van deze bepaling, ongegrond. Naar aanleiding van 
een desbetreffende vraag bevestigt zij voorts uitdrukkelijk, 
dal /ij voornemens is op he' bepaalde in lid 2 van artikel 
25 in alle gevallen, waarin zulks noodzakelijk voorkomt, een 
beroep te doen. 

Inderdaad zou het nodig kunnen blijken te zijn te VOOrko-
nien, dat doorverkoop naar andere partnerlanden van in het 
kader van tariefcontingenten geïmporteerde goederen wordt 
voorkomen. Een stelsel van certificaten van oorsprong is 
daartoe echter niet onontbeerlijk, zoals de practische tocpas-
sing van paragraaf 15 van de Overgangsbepalingen bij het 
E.G.K.S.-Verdrag heelt aangetoond. Overigens acht de re-
gering de vrees dat de toepassing van het stelsel van tarief-
contingenten tot een uitgebreide overheidsinmenging zou kun-
nen leiden, niet gerechtvaardigd. Indien de omvang van de 
contingenten beperkter zou zijn d.m de behoefte, zou dit 
weliswaar tol verdeling! elen aanleiding kunnen ge-
ven. maar dan toch alleer., voorzover het bedrijfsleven zelf niet 
in onderling overleg tot een oplossing zou kunnen komen. 

Wat de restitutie van invoerrechten bij export naar derde 
landen aangaat, kan de betekenis daarvan moeilijk worden 
overschat. Niet slechts in bepaalde, maar in zeer vele geval-
len zal daardoor naar het oordeel van de ondergetekenden 
aan de moeilijkheden, die uit het verhoogde buitentarief 
voortvloeien, tegemoet kunnen worden gekomen. Zij wijzen 
er in dit verband op. dat voor specifieke exportbedrijven ook 
thans reeds bijzondere regels worden toegepast, waardoor bij 
de invoer in het geheel geen invoerrechten betaald behoeven 
te worden. De geringe verhoging van kosten, doordat in de 
invoerrechten moet worden geïnvesteerd, lijkt dan ook niet 
van al te grote betekenis. De Regering is evenwel bereid te 
onderzoeken of ook hieraan door het verlenen van verder-
gaande faciliteiten met betrekking tot de vrijstelling van invoer-
iechten op goederen bestemd voor cxporlproduktie tegemoet 
gekomen zou kunnen worden. 

Het vraagstuk van de financiering van de restitutie, door 
verschillende ieden aangeroerd, vindt in het Verdrag inder-
daad geen oplossing. Gedurende de overgangsperiode, als 
nog een deel van de tussen de Lid-Staten bestaande tarieven 
wordt toegepast, zullen de regels, die de Commissie krachtens 
artikel 10 zal kunnen geven, tot een oplossing voor dit fiscaal-
technisch probleem kunnen bijdragen. Het wordt eerst in zijn 
volle omvang van betekenis na afioop van de overgangspe-
riodc. !n het kader van artikel 201 of van artikel 236 zal er 
alsdan een oplossing voor gezocht kunnen worden. Tijdens 
de conferentie van Brussel bestond lussen de delegaties over-
eenstemming, dat t.z.t. een regeling op dit punt zou moeten 
worden getroffen. 

Naar aanleiding van de vraag inzake de toepassing van 
artikel 27 merken de ondergetekenden op, dat in het licht van 
de ervaringen bij de toepassing van het Beneluxtarief opgedaan, 
niet behoeft te worden gevreesd, dat door de douaneadministra-
ties van de Lid-Staten onderling verschillende richtlijnen voor 
de toepassing van het gemeenschappelijk douanetarief zullen 
worden gehanteerd. Integendeel staat reeds thans vast, dat aari 
die administraties uniforme aanwijzingen voor de toepassing 
van het gemeenschapstarief zullen worden verstrekt. 

Overeenkomstig het verzoek in het Voorlopig Verslag ge-
daan, is t.b.v. de Kamer een overzicht opgesteld, dat voor elk 
hoofdstuk van de Brusselse nomenclatuur de voornaamste in-
voerposten van Nederland vermeldt, met daarnaast het be-
staande Benclux-invocrrecht alsmede het invoerrecht dat, op 
grond van de thans bekende gegevens, als het voorlopig voor-
zienbare recht volgens het gemeenschappelijk douanetarief kan 
worden beschouwd. Fr zij nadrukkelijk op gewezen, dat, be-
houdens voor de posten die op lijst F zijn vermeld, aan de 
cijfers die als vermoedelijk nieuw douanerecht zijn genoemd, 
uitsluitend indicatieve betekenis toekomt. In het bijzonder geldt 
dat voor de sector van de eindprodukten waar de verschillende 
indeling van de in de E.E.G.-landen toepasselijke douane-
tarieven voor een exacte berekening moeilijkheden opleverde, 

die slechts door een arbitraire beslissing op grond van artikel 
21 t.z.t. zullen kunnen worden opgelost. ' ) 

Wat nu de gevolgen betreft van het gemeenschappelijk 
douanetarief dat de toepassing van het verdrag zal meebren-
gen, moeten de ondergetekenden vooropstellen, dat deze niet 
exact kwantitatief zijn weer te geven. Het zou in zekere zin 
nog mogelijk zijn geweest, dat te doen, als men zou mogen 
aannemen dat een verhoging van het douanetarief voor enig 
goed altijd tut prijsverhoging zou leiden. Dit is echter gcens-
zihs het geval. Een dergelijke veronderstelling gaat wel op 
voor goederen die uitsluitend uit derde landen worden betrok-
ken of waarvoor binnen de gemeenschappelijke markt geen of 
in onvoldoende mate produktie bestaat, zodat de binnenlandse 
prijs zich aan het importgoed optrekt. Naarmate echter 
binnen de E.E.G wel een zekere of misschien zelf een belang-
rijke produktie aanwezig is. wordt dat gevaar kleiner. Dan 
zal het van de mate van concurrentie op de gemeenschappe-
lijke markt afhangen of wijziging in het douane tarief ook 
wijziging van de prijs van het importgoed met zich zal 
brengen. Men moet daarbij dan ook nog rekening houden met 
het wegvallen van de invoerrechten binnen de E.E.G., alsmede 
met de invloed, die de prijs van die produktcn uit andere 
E.E.G.-landen van het gemeenschappelijk douanetarief zal 
ondergaan. Voor een aantal halffabrikaten en een groot 
deel van de eindprodukten zal een verandering in de invocr-
prijs dan ook waarschijnlijk niet behoeven op te treden. Voor 
sommige sectoren ligt dit echter anders, b.v. voor tal van 
chemische produkten, die op de lijsten D. en E. staan. Daarop 
wordt hieronder nog teruggekomen. / 

Gezien de veelheid van factoren, die de concurrentieposi-
;ie bepalen, welke naast de invoerrechten de prijs van in-
voergocdeien beïnvloedt, zal het begrijpelijk zijn, dat de 
regering ervan heeft afgezien te trachten voor elke post 
van het tarief van invoerrechten nauwkeurig te doen vaststellen, 
wat de gevolgen van het gemeenschappelijk douanetarief zou-
den zijn. Dergelijke uitgewerkte analyses per produkt waren 
binnen de beschikbare tijd niet uit te voeren, te minder om-
dat de supposities zich tijdens de besprekirlgen herhaaldelijk 
gewijzigd hebben. Zij zouden trouwens, zoals ook in het Rap-
port van de vier werkgeversverbonden wordt erkend en vele 
contacten met het bedrijfsleven in de loop van dit jaar hebben 
bevestigd, niet tot exacte resultaten hebben geleid. Het was 
derhalve onvermijdelijk het vraagstuk meer globaal te be-
naderen en te beoordelen. Dit is geschied zowel voor de 
volkshuishouding als geheel beschouwd, als voor afzonder-
lijke bedrijfstakken. 

Wat de gevoigen van het gemeenschappelijk douanetarief 
voor de volkshuishouding als geheel aangaat, zijn in de loop 
der onderhandelingen verschillende berekeningen gemaakt, 
zowel op de Ministeries van Economische Zaken en Land-
bouw, Visserij en Voedselvoorziening als op het Centraal 
Planbureau. Bij deze berekeningen is aanvankelijk liitgegaan 
van een gemeenschappelijk tarief op basis van het Rapport-
Spaak, later van een gemeenschappelijk tarief op basis van de 
voorstellen ter conferentie besproken, voorstellen die ook aan 
de adviezen van de S.E.R.-commissie Europese economische 
integratie ten grondslag hebben gelegen. Verondersteld is 
daarbij door de Ministeries dat in de handelsstromen geen 
wijziging zou worden gebracht, door het C.P.B, dat de tarief-
wijzigingen door de importeurs als gewone prijsstijgingen of 
-dalingen worden ervaren, zodat de resulterende verschuivin-
gen geraamd konden worden aan de hand van de in het 
verleden waargenomen samenhang tussen invoerprijs en in-
voervolume. Beide veronderstellingen zijn, zoals reeds 
werd opgemerkt, abstracties van de werkelijkheid, maar zij 
hadden in ieder geval het voordeel, dat het resultaat der be-
rekeningen aan de veilige kant bleef. Dat resultaat is reeds 
in de Memorie van Toelichting vermeld: omgerekend over de 

r 
1 ) Het bedoelde overzicht kan wegens overbelasting van de Staats- | 

drukkerij niet reeds bij deze Memorie worden overgelegd, maar zal in de 
komende dagen aan de stukken worden toegevoegd. 



gehele Ncderlandc omzet van industriële en agrarische pro-
dukten zal het slechts gaan om een kostenstijging die aan het 
eind van de overgangsperiode, dus bij de volledige toepassing 
van het gemeenschappelijk douanetarief niet meer dan 1 a 2% 
zou bedragen. Deze uitkomst kan ook in het licht van de resul-
taten der onderhandelingen, zoals zij in het verdrag zijn neer-
gelegd, gehandhaafd worden, dus inclusief de in het V.V. 
bedoelde-graanrechten. 

Wat de gevolgen voor de afzonderlijke takken van het in-
dustriële en agrarische bedrijfsleven betreft zijn eveneens, 
aan de hand van een berekend douane-tarief aanvankelijk 
op basis van het. rapport Spaak, later op basis van de tijdens 
de conferenie ter discussie gekomen voorstellen, studies door 
de betrokken diensten opgesteld ten einde na te gaan aan 
welke posten van het gemeenschappelijk douanetarief bij-
zondere aandacht zou moeten worden besteed om moei-
lijkheden voor het bedrijfsleven in de ruimste zin zoveel 
mogelijk te vermijden. Deze studies, alsmede de resultaten 
van het overleg in de S.E.R.-commissie hebben als richt-
snoer gediend bij het beleid van de delegatie tijdens de onder-
handelingen, die zich in het eindstadium, op de gronden reeds 
elders in deze memorie omstandig uiteengezet, onvermijdelijk in 
een snel tempo moesten voltrekken. De regering is van oor-
deel, dat de delegatie zich in de moeilijke omstandigheden 
waarvoor zij was gesteld, op verdienstelijke wijze van deze 
taak heeft gekweten. Zij acht kritiek in de vorm en be-
woordingen, waarin zij in het Voorlopig Verslag tot uitdruk-
king is gebracht, niet alleen onbillijk, maar ook ongegrond. 
Het bewijs, dat ernstige fouten tijdens de onderhandelingen 
zijn gemaakt, wordt in het Voorlopig Verslag trouwens al-
lerminst gegeven. 

Met betrekking tot de in het Voorlopig Verslag bizonder-
lijk genoemde produktcn en bedrijfstakken, merken de on-
dergetekenden het volgende op. 

Koffie 

Uit het het bestaan van het z.g. koffieprotocol, bij de Toe-
passingsovereenkomst betreffende de associatie van de landen 
en gebieden overzee met de Gemeenschap, kan worden af-
geleid. dat ook de regering aan de instelling van een invoer-
recht van 16% op koffie bezwaren verbonden acht. Of deze 
bezwaren echter m.b.t. de belangen van de invoer uit Indo-
nesië zo ernstig zullen zijn als in het Voorlopig Verslag gesteld, 
wagen de ondergetekenden te betwijfelen. Zij wijzen er in 
dit verband op, dat van de totale uitvoer van Indonesië aan 
koffie in 1956 (58.700 ton) niet meer dan 12.737 ton naar de 
E.E.G.-landen ging, waarvan een zeer aanzienlijk gedeelte 
naar Italië, waar een specifiek invoerrecht geldt, dat ongeveer 
overeenkomt met een waarderecht van 12 %. Dat deze invoer 
bij verhoging van het invoerrecht tot 16 % aan het einde van 
de overgangsperiode onmogelijk zou worden, lijkt voorshands 
niet aannemelijk. De positie van de Indonesische koffie zal dan 
gelijk zijn aan die van koffie uit derde landen, die voor over-
eenkomstige doeleinden wordt gebruikt. In 1956 bedroeg de 
totale invoer in de landen der Gemeenschap van koffie uit 
derde landen ongeveer 340 000 ton, waarvan nog geen 13 000 
ton uit Indonesië. Indien men zou aannemen, dat deze invoer 
voor de helft door leveranties uit de Congo en de Franse ge-
associeerde gebieden verdrongen zou worden — wat een ver-
c.ubbeling van de Afrikaanse koffieproduktie zou veronder-
stellen — dan zou dat voor de invoer uit Indonesië geen ern-
stiger gevolg hebben dan bij de vermindering van invoer uit 
oat gebied in de jaren 1954 tot 1956 reeds het geval was (in-
voer uit Indonesië in E.E.G. in 1954: 24 000, in 1956: 13 000 
ton). In deze beschouwing is de voortdurende toeneming van 
het koffieverbruik in de E.E.G.-landen nog niet in aanmerking 
genomen. Deze bedroeg in 1956 20 % ten opzichte van 1954. 

Op deze gronden lijkt het niet waarschijnlijk, dat zo ernstige 
gevolgen voor de handelsbetrekkingen met Indonesië en voor 
de Nederlandse koffiebelangen aldaar uit het invoerrecht van 
16 % zullen voortvloeien, als door zeer vele leden wordt ge-
vreesd. 

Cacao 
De opmerking dat voor dit produkt in wezen dezelfde rede-

nering als voor koffie geldt, komt de ondergetekenden onjuist 
voor. Indonesië is een zeer kleine exporteur van dit artikel: 
de uitvoer beloopt niet meer dan 600 ton, waarvan ongeveer 
de helft naar E.E.G.-lantlen, d.w.z. alleen naar Nederland en 
Duitsland gaat. Nederland importeerde in 1954 uit Indonesië 
niet meer dan 100 ton, tegenover 24.000'ton uit de Franse 
overzeese gebieden op een totaal van meer dan 50.000. Hier 
te spreken van ernstige gevolgen voor Indonesië en de han-
delsbetrekkingen van ons land daarmee, lijkt overdreven. 

Thee 
Ook voor dit artikel moet, naar het de ondergetekenden 

toeschijnt, de betekenis van een invoerrecht, zoals dat uit de 
toepassing van artikel 19 van het Verdrag zal kunnen voort -
vloeien, n.1. van ongeveer 33% voor groene en 35% voor zwarte 
thee voor de handelsbetrekkingen met Indonesië en de Neder-
landse produkticbelangen aldaar niet worden overschat. De 
prijsverhoging die daaruit in de loop van de overgangsperiode 
voor de consument zou kunnen voortvloeien, t.w. 12 a 15 cent 
per ons, wordt niet onderschat, doch is aanzienlijk geringer dan 
de verhoging, die in de afgelopen jaren in de theeprijs is op-
getreden (1953: fl. 0,65, 1957: fl. 0,83 met een top van zelfs 
fl. 1,17). Deze prijsfluctuaties in het verleden zijn niet gepaard 
gegaan met enige vermindering van het verbruik, integendeel. 
Het valt niet in te zien, waarom dat bij prijsverhoging tengevolge 
van het invoerrecht welke zich bovendien uitstrekt over een 
periode van vele jaren, anders zou zijn. Voorts valt op te 
merken, dat de Indonesische thee bij de toepassing van het hoge 
invoerrecht toch nog in de Bondsrepubliek wordt geïmporteerd. 
Waar de mogelijkheid van theeproduktie in de geassocieerde 
landen en gebieden te verwaarlozen is, kan van het invoerrecht 
bovendien ook nauwelijks enige verschuiving in het invoer-
patroon worden verwacht. 

Het bezwaar tegen het invoerrecht van 35% ligt dan ook 
wel in de eerste plaats in de sfeer van de betekenis voor de 
consumptieprijs voor de kosten van levensonderhoud. Voors-
hands lijkt het waarschijnlijk, dat daarvoor met de toepassing 
van artikel 25 lid 3 een oplossing kan worden verkregen: een 
tariefcontingent voor thee kan, bij afwezigheid van produktie 
binnen de gemeenschap of de geassocieerde gebieden immers 
niet tot marktverstoringen leiden. 

Ten overvloede zij opgemerkt, dat de invoerrechten op thee 
hoofdzakelijk een fiscaal karakter dragen. Indien de landen 
met een hoog tarief van de inkomsten deswege geen afstand 
zouden willen doen, bestaat zeer wel de mogelijkheid, dat de 
toepassing van artikel 22 jo 19 tot een lager rekenkundig 
gemiddelde leidt dan hierboven is aangenomen. 

Tabak 

De opvattingen die m.b.t. de gevolgen van een invoerrecht 
van 30 % op ruwe tabak in brede kring blijken te bestaan, 
geven de Regering aanleiding op dit onderwerp enigszins uit-
voerig in te gaan. 

In de eerste plaats de vraag: gaat tengevolge van het in-
voerrecht van 30% op ruwe tabak de bij uitstek gunstige 
positie, welke de tabakverwerkende industrie en speciaal de 
sigarenindustrie voor de Euromarkt bezit, verloren? De onder-
getekenden menen zulks, op de volgende gronden, ernstig te 
moeten betwijfelen. Juist voor de Nederlandse sigarenindus-
trie zijn de voordelen van de gemeenschappelijke markt evi-
dent, omdat de prijs van het eindprodukt zeer veel geringer 
is dan de invloed die van de afbraak van de tussenstaatse 
tarieven en kwantitatieve beperkingen op de afzetmogelijk-
heden in de partnerlanden zal uitgaan. Te denken valt hier 
aan het invoerrecht op sigaren, dat thans in Duitsland bestaat 
en 75 DM per kg bedraagt. Mocht de Bondsrepubliek daarvan 
een deel uit fiscale overwegingen in een indirecte belasting om-
zetten, dan treft die ook de binnenlands geproduceerde sigaren. 
Bevoordeling van de binnenlandse produktie door middel van 
accijnsrechten zal in de Gemeenschap niet langer mogelijk zijn 
(artikel 95) . 
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In frankrijk en Italië ligt de situatie i.v.m. het tabaks-
monopolie iets anders, maar het gemeenschappelijk invoerrecht 
is voor de toepassing van artikel 37 op de tabaksmonopolies in 
wezen irrelevant. Overigens moge terzake van dit artikel ver-
wezen worden naar het in het vorige hoofdstuk gestelde. 

De Regering verwacht niet dat de geleidelijke invoering van 
een recht van 30 % op ruwe tabak ertoe zal leiden dat de 
Nederlandse tabaksindustrie genoopt zou worden minder kwa-
liteitstabak, in het bijzonder uit Indonesië, te gaan verwerken 
dan voorheen. De enige sigarentabak binnen de E.E.G. ver-
bouwd, is de Duitse. Zij lijkt op Braziltabak en is, zoals ook 
uit de prijzen kan worden afgeleid verre inferieur aan de 
Indonesische tabakken. Daarbij valt erop te wijzen dat ondanks 
het bestaande Duitse invoerrecht op sigarentabak Indonesische 
tabak in de Bondsrepublfck een belangrijke afzet pleegt te 
vinden. Evenwel, mocht zich een zo aanzienlijk prijsverschil 
ontwikkelen dat de smaak van het publiek mede uit financiële 
overwegingen gunstiger tegenover het gebruik van inheemse 
gemeenschapstabak zou blijken te gaan staan, dan behoeft dit 
de positie van de sigarenindustrie op de Euromarkt niet aan 
te tasten: zij zal aan die smaak kunnen voldoen door meer in-
heemse tabak te vervaardigen, terwijl haar voorsprong in vak-
kundigheid, in het verleden zo duidelijk gebleken, haar gunstige 
positie zal kunnen doen behouden. Voor de export van tabaks-
fabrikaten naar derde landen levert het invoerrecht op zichzelf 
geen bezwaar op. 

Op bovenstaande overwegingen lijkt het dan ook niet ge-
rechtvaardigd grote gevaren voor de Nederlandse producenten 
van ruwe tabak in Indonesië of voor de internationale tabaks-
handel te duchten. 

Naar de ondergetekenden menen begrepen te hebben, spelen 
in de sfeer van de tabakshandel en de tabakverwerkende 
industrie ook nog enige fiscaaltechnische problemen een rol 
bij de beoordeling van het te verhogen invoerrecht. Voor-
zover de belangen van Nederland als internationale tabaks-
markt daarbij in het geding zijn, zegt de Regering gaarne toe 
naar een oplossing daarvan te zullen streven. Wat het resti-
tutievraagstuk voor de industriële export betreft, zij voorts ver-
wezen naar wat terzake hierboven reeds is opgemerkt. 

In antwoord op de vraag, die verscheidene leden hebben ge-
steld over de passage in de Memorie van Toelichting, waar-
in de Regering zich bereid verklaarde t.z.t. te overwegen zo 
nodig maatregelen in de fiscale sfeer te treffen, ten einde 
eventuele moeilijkheden voor de tabaksindustrie uit de weg 
te ruimen, wijzen ondergetekenden er nogmaals op, dat een 
oplossing voor de gevreesde moeilijkheden naar hun mening in 
beginsel in de toepassing van tariefcontingenten dient te worden 
gezocht. Mocht een dergelijke maatregel niet voldoende soelaas 
blijken te kunnen bieden, dan denkt de Regering aan de moge-
lijkheid de accijns op tabaksprodukten te verlagen ter compen-
satie van de invloed van het verhoogde invoerrecht op de 
binnenlandse prijs. 

Palmolie 

Het is de ondergetekenden niet duidelijk, waarop de opvat-
ting van vele leden, dat het invoerrecht van dit produkt „waar-
schijnlijk hoog" zal worden, is gegrond. Ter zake wensen zij 
zich niet aan voorspellingen te wagen, zij wijzen er echter op, 
dat ook West-Duitsland en Italië een aanzienlijk belang hebben 
bij een laag invoerrecht op dit produkt. Het onderwerp is 
tijdens de onderhandelingen uitvoerig besproken en van zo 
complex karakter bevonden, dat de beslissing naar een later 
tijdstip is verschoven. Bij de houding van de Nederlandse 
delegatie ter zake hebben overwegingen t.a.v. onze Indonesische 
interessen een belangrijke rol gespeeld naast de problemen, die 
voor de verwerkende industrie zouden kunnen rijzen. Ook bij 
de onderhandelingen in het kader van artikel 20 zal daarmede 
t.z.t. rekening worden gehouden. 

Chemische industrie 

Naar aanleiding van de vraag hoe de Regering de positie 
van deze bedrijfstak beschouwd, merken de ondergetekenden 
op, dat met die naam een zeer veelsoortige groep van bedrijven 

wordt aangeduid, die m.b.t. het gemeenschappelijk douane-
tarief niet als een eenheid kan worden beschouwd. Naar zij 
aannemen hebben de leden, hier aan het woord, bedoeld alle 
bedrijven die hetzij goederen op de lijsten D en E vermeld, 
produceren, hetzij die goederen alleen maar verwerken. Hier-
tussen moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt: de 
betekenis van het invoerrecht op teerkleurstoffcn is geheel 
anders voor de fabrikant dan voor de verbruiker dier kleur-
s tof f en. 

In het algemeen kan worden gesteld, dat de fabrikanten 
van de bedoelde goederen van het gemeenschappelijk in-
voerrecht geen nadeel zullen ondervinden, integendeel. Bezwa-
ren kunnen echter wel rijzen bij de chemische producten 
verwerkende industrie, en wel voornamelijk wegens de sterke 
kartellering, die de zware chemische industrie in de zes 
E.E.G.-landcn vertoont. Een laag invoerrecht, zoals in het 
Beneluxtarief in het algemeen geldt voor de chemische 
produkten, waarvoor geen of een betrekkelijk geringe eigen 
produktie bestaat, vormt een doelmatig correctief op prijs-
afspraken en discriminerende praktijken van de machtige 
leveranciers. Het is daarom van groot belang, dat voor de 
goederen van lijst E, waar het gesignaleerde gevaar het 
sterkst geldt, de meest soepele tariefcontingentenprocedurc 
(artikel 25 lid 2) van toepassing is. Voorts wijzen de onder-
getekenden nog op de betekenis van artikel 89 lid 3, dat o.a. 
de mogelijkheid inhoudt bij wijze van anti-kartellistische maat-
regel invoer tegen vrijdom van recht toe te staan. 

Het spreekt vanzelf, dat een eigen produktie van halffa-
brikaten aan de gesignaleerde moeilijkheden tegemoet zou 
kunnen komen. De Regering wijst erop, dat de produktie 
in ons land reeds voor tal van goederen ter hand is genomen. 
De ontwikkeling van de steenkoolchemie en de aardoliechemie, 
op welke gebieden hier te lande grote bedrijven zijn ontstaan, 
zal m.b.t. dit vraagstuk in de toekomst zeker een gunstige 
factor kunnen vormen. 

Landbouwindustrie 

In antwoord op de vraag naar de invloed van het buiten-
tarief op suiker voor onze condensexport naar derde landen, 
zij opgemerkt, dat deze invloed bij een goede werking van het 
restitutiestelsel nihil zal zijn. Voor wat betreft het tarief op 
granen moge naar het gestelde in het volgende hoofdstuk 
worden verwezen. 

Havenbedrijf 

De reden waarom de ondergetekenden in de Memorie 
van Toelichting geen afzonderlijke beschouwingen hebben 
gegeven over de gevolgen van het gemeenschappelijk douane-
tarief voor onze internationale handel en scheepvaart, is dat 
zij voor die takken van economische activiteit geen ongunstige 
gevolgen voorzien. Toegegeven wordt, dat iedere douane-unie 
en dus ook de onderhavige, tot een zekere mate van ,,diver-
sion of trade" kan leiden. Aangenomen mag worden, dat 
deze voornamelijk in de sfeer van de verder bewerkte goe-
deren zal optreden. De activiteit van onze internationale 
handel behoeft daardoor niet geschaad te worden; de activi-
teit in onze zeehavens behoeft er niet door te verminderen. 
Immers, zelfs een relatieve afname van de handel met derde 
landen behoeft nog geenszins een absolute vermindering 
mede te brengen. De geleidelijkheid van de uitvoering der 
verschillende maatregelen maakt het integendeel waarschijn-
lijk, dat een mogelijke ..trade diversion" reeds in absolute 
omvang zal worden opgevangen door een normaal activiteits 
accres. De ondergetekenden herinneren er hierbij aan, dat 
ondanks het feit, dat in de laatste 7 jaren het aandeel van 
onze handel met derde landen van ongeveer 70 tot 60% ver-
minderde (en de handel met de E.E.G.-landen evenredig steeg), 
die handel met derde landen in waarde met 130% en in volume 
met 110% toenam. Ook van de ontwikkeling in de afgelopen 
jaren kan niet worden gezegd, dat zij onze handel, scheepvaart 
en zeehavens heeft getroffen. 
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Aan het slot van dit gedeelte van haar antwoord moge de 
Regering nog eens herhalen wat reeds in de Memorie van 
Toelichting werd aangeduid, n.1. dat zij er naar heult gestreefd 
bijzondere voorzieningen te treffen voor al die produkten met 
betrekking waartoe hij de hepaling van hel gemeenschappelijk 
buitentarief door de toepassing van de hoofdregel van het 
rekenkundig gemiddelde ernstige bezwaren dreigden. Die 
bijzondere voorzieningen zijn neergelegd in de artikelen 20, 
25, 26 en 89 van het Verdrag, alsmede in lijst F, waarop een 
aantal van de belangrijkste importgrondstoffen voorkomen 
tegen het recht 0: Dit geldt o.a. voor aardolie, koper, nikkel, 
tin, magnesiet, grafiet, asbest, huiden, natuurrubber, wol, 
katoen en jute, alsmede oliehoudende zaden. Het komt de 
ondergetekenden voor, dat het genoemde streven, de omstan-
digheden in aanmerking genomen, in redelijke mate tot het 
beoogde doel zal blaken te hebben geleid. 
) Met .betrekking tot de inschakeling van de S.E.R. en het 
contact met het bedrijfsleven inzake het gemeenschappelijk 
douanetarief moge worden verwezen naar hetgeen ter zake 
in de inleiding en algemene beschouwingen van deze Me-
morie is opgemerkt. De opvatting dat het toch moeilijk ver-
dedigbaar is over de essentiële belangen van een bedrijfstak 
te onderhandelen en te hesluitcn zonder voor-overleg, zonder 
dat zorgvuldig in uitgewerkte analyses de consequenties zijn 
overzien, achten de ondergetekenden in belangrijke mate juist, 
maar noch bij de wetgevende arbeid in Nederland, noch bij 
internationale onderhandelingen als de onderhavige onder alle 
omstandigheden voor integrale toepassing vatbaar. 

Met betrekking tot de onderhandelingen die nog moet wor-
den gevoerd, geven de ondergetekenden gaarne uiting aan 
hun vastbeslotenheid deze tot een voor Nederland zo geluk-
kig mogelijk einde te voeren. De Regering zal daarbij zeker, 
overeenkomstig het van verschillende zijden geuite verlangen, 
een nauwe Beneluxsamcnwerking nastreven. Zij wijst er 
evenwel in dit verband op. dat het onjuist zou zijn te ver-
onderstellen, dat voor elk produkt een tegenstelling tussen 
de belangen van de Bcneluxlanden en de ..drie grote mogend-
heden" zou bestaan. Tijdens de onderhandelingen over het 
Verdrag is gebleken, dat de verhoudingen op menig punt 
ook anders kunnen liggen en dat de Bcneluxlanden zeker 
niet altijd alleen zullen staan in de verdediging van hun op-
vattingen. Met vele leden is de Regering overigens van mening, 
dat artikel 29 een steunpunt kan vormen bij de verdere bc-
sprekingen in het kader van de Gemeenschap over tariefaan-
geiegenheden. 
) Naar aanleiding van de uitspraak van zeer vele leden, waar-
in de hoop tot uitdrukking wordt gebracht, dat de Nederlandse 
Regering er met voortvarendheid op zal aandringen, dat de 

idelingen niet het buitenland inzake taricfaangele-
genheden op korte termijn door de competente organen zul-
len worden ter hand genomen, delen de ondergetekenden 
mede. dat de regeringen van de E.E.G-landen gezamenlijk 
hun bereidheid tot spoedige besprekingen in het kader van art. 
XXIV lid 6 van het G.A.T.T. tot uitdrukking zullen brengen. 
; In verband met de beschouwingen, welke zeer vele leden 
aan de mogelijkheden en het belang van de totstandkoming 

! van de Vrijhandelszone hebben gewijd, zij in de eerste plaats 
verwezen naar hetgeen terzake is medegedeeld in de inlei-
dende beschouwingen van deze Memorie. Te dezer plaatse zij 
nog slechts een enkele opmerking, gemaakt over de hetckenis 
van de zgn. oorsprongscontrole en de noodzaak van het wer-
ken met certificaten van oorsprong. 

!n een Vrijhandelszone ontbreken p c definitie een gemeen-
schappelijk buitentarief en een gemeenschappelijke handels-
politiek van de aangesloten landen ten opzichte van de buiten-
wereld. De verschillen in het buitentarief en het handelspoli-
tiekc regiem van de aangesloten landen kunnen aanleiding 
geven tot omleidingen in het handelsverkeer en in bepaalde 
gevallen zelfs tot kunstmatige verschuivingen in het produktie-
patroon. Deze consequenties dienen zoveel mogelijk te worden 

J voorkomen. De Regering is van mening, dat het meest ge-
eigende middel hiertoe is, dat de tarieven van de deelnemende 
landen zodanig worden geharmoniseerd, dat de hier gesigna-

• leerde bezwaren worden ondervangen. Zij is zich er evenwel 
van bewust, dat een oplossing langs deze neg niet altijd ge-
vonden zal kunnen worden. Waar een dergelijke oplossing niet 
gevonden kan worden, is een andere voorziening, dat bepaalde 
eisen worden gesteld ten aanzien van de omvang van de be-
werking welke de betrokken produkten moeten hebben onder-
gaan teneinde de zgn. Vrijhandelszone-oorsprong te verkrijgen, 
en op grond waarvan deze produkten vrij binnen de zone kun-
nen circuleren. Wanneer men echter de oplossing van de hier 
gesignaleerde moeilijkheid vindi in het vaststellen van een zeker 
oorsprongscriterium, dan zal hiervoor een systeem van oor-
sprongscertificaten moeten worden ingevoerd en zal hiervoor 
ook een oorsprongscontrole nodig zijn. Hoewel dit systeem in 
beginsel door de Regering niet aantrekkelijk wordt geacht en 
zeker vaak gecompliceerd zal zijn, is anderzijds de ervaring met 
dit systeem niet zodanig, dat hiervan bepaaldelijk grote onbil-
iijkheden of een geknoei op grote schaal behoeven te worden 
verwacht. 

Met betrekking tot het gevaar, dat via Oost-Duitse gebie-
den de muur van hei buitentarief zou kunnen worden omgaan, 
wijzen de ondergetekenden er op. dat paragraaf 2 en 3 van 
het desbetreffende Protocol voldoende mogelijkheden lijken 
te verschaffen om dat gevaar te keren. 

I. 3. De Landbouw 

Met waardering heeft de Regering kennij genomen van de 
algemene instemming met het feit, dat de gemeenschappelijke 
markt mede de landbouw en de handel in landbouwprodukten 
omvat. Over de wijze waarop zulks is geregeld lopen de me-
ningen in sterke mate uiteen. Alvorens op de hierover gemaak-
le opmerkingen in te gaan, wil de Regering niet nalaten er 
nogmaals op te wijzen, dat het landbouwhoofdstuk geenszins 
beoogt een uitputtende regeling tot stand te brengen. Gezien de 
door vele leden gememoreerde veelal tegenstrijdige agrarische 
belangen der verdragspartners en de ingewikkeldheid van de 
door een economische integratie gestelde problemen moet het 
niet voor mogelijk gehouden worden tijdens inter-gouverncmen-
tcle onderhandelingen tot een zodanige overeenstemming te 
geraken, dat elk der ondehandelendc partijen volledig zou 
kunnen worden bevredigd. Dit geldt evenzeer voor de andere 
sectoren van het economisch leven. Het streven van de Rege-
ïing is dan ook van de aanvang af gericht geweest op het 
scheppen van onafhankelijke gemeenschappelijke organen met 
eigen verantwoordelijkheid en uitgerust met voldoende bevoegd-
heden, aan wie mede de totstandbrenging van het gemeen-
schapelijke landbouwbeleid zou kunnen worden toevertrouwd. 
Ondanks de onvolkomenheden die de ontworpen regeling be-
vat en waarop de Regering reeds in de Memorie van Toe-
lichting heeft gewezen, is zij toch van mening in deze opzet ook 
voor wat de landbouw betreft te zijn geslaagd op een wijze, 
die perspectieven opent welke zonder dit Verdrag niet zouden 
bestaan. Zij kan de opvatting dan ook niet delen van de ver-
scheidene andere leden, die van mening zijn „dat een land-
bouwregeling zou moeten worden aanvaard de facto zonder 
centrale Europese leiding". Hier ligt tevens het verschil waar-
naar door deze leden wordt gevraagd tussen het landbouw-
hoofdsluk van het Verdrag en het systeem van de z.g. „Green 
Pool", waarover partijen in de jaren 1952—1954 niet tot over-
censtemming konden komen, in het bijzonder omdat toen de 
gedachte van gemeenschapsorganen en meerderheidsbeslissin-
gen van de hand gewezen werd. Een belangrijke reden waarom 
zich ten deze een wijziging ten gunste van het Nederlandse 
standpunt heeft voltrokken is gelegen in het feit dat de land-
bouw niet, zoals in 1952, geïsoleerd van de andere sectoren, 
doch juist als onderdeel van de gehele economie in de Brusselse 
onderhandelingen werd betrokken. Het is in deze geest dat de 
door verscheidene leden geciteerde passage uit de Memorie 
van Toelichting over de onvermijdelijke concessies, die geen 
compensatie vonden in voordelen in andere sectoren van de 
economie, gelezen moet worden. In de instelling van deze ge-
meenschapsorganen ligt tevens een wezenlijk verschil met Bene-
lux zodat de Regering van oordcel is dat de naar de mening 
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van verscheidene andere leden povere resultaten van deze laat-
ste vorm van samenwerking niet in de weg behoeven te staan 
aan hel vertrouwen dat de te Rome aanvaard'; regeling hel 
mogelijk zal maken een gemeenschappelijk landbouwbeleid op 
te bouwen in het kader van de gemeenschappelijke markt. De 
aard van dit beleid zal mede door tal van concrete omstandig-
heden bepaald worden en kan uiteraard niet van tevoren in 
zijn onderdelen worden vastgesteld. Te verw achten valt. dat de 
Europese organen aan de ontwikkeling van het beleid een 
onderzoek zullen laten voorafgaan naar hetgeen in Europees 
verband nodig is om de doelstellingen van het Verdrag in con-
crete regelingen om te zetten. In de taak, die aan de Europese 
organen bij de bepaling van het gemeenschappelijk beleid wordt 
toebedeeld, ziet de Regering een waarborg tegen het door vele 
andere leden gememoreerde protectionische streven bij som-
mige partnerlanden. Een verdere waarborg kan gevonden wor-
den in het bevorderen van de rationalisatie in de Europese 
landbouw. Mochten de eerder genoemde protectionistische ten-
denties desondanks dreigen door te zetten dan zal de Regering 
zich hiertegen met kracht verzetten en niet schromen gebruik 
te maken van de mogelijkheden, die het Verdrag haar biedt. 
Niet uit het oog mag worden verloren dat deze protectionis-
tische tendenties vrijwel ongehinderd kunnen blijven bestaan 
zo er geen gemeenschappelijke markt tot stand zou komen en 
dat, zoals terecht werd opgemerkt, juist de gemeenschappelijke 
regelingen waarin het Verdrag voorziet ertoe kunnen bijdragen 
dat het protectionisme binnen de zes 1.uiden effectief wordt' 
bestreden. De in dit verband voor ver-chcidenc andere leden 
gevraagde gegevens worden vermeld in bijlagen 5A en 5B van 
deze Memorie van Antwoord. 

De Regering zal zo nodig eveneens krachtig weerstand bie-
den aan eventuele pogingen om in de landbouw tot een inte-
gratie per produkt of groep van produktcn te komen. Welis-
waar moet het niet uitgesloten worden geacht dat de gemcen-
schappelijke marktordeningen per produkt of groep van pro 
dukten onderling verschillen zullen vertonen, doch di! is een 
verschijnsel dat ook in nationaal verband bestaat en dat 
vloeit uit verschillen in de aard van het produkt zelf. De > 
of de aandrang van de Franse Regering om in het Verdrag 
voorzien in het afsluiten van overeenkomsten op lange t 
voor de levering van bepaalde agrarische produktcn niet reeds 
als een streven naar integratie per produkt moet worden ge-
kenschetst, moet naar de mening van de Regering ontkennend 
beantwoord worden. Frankrijk beoogt met deze voorziening 
tegenover de automatisch tot stand komende grotere invoer-
mogelijkheden van de partnerlanden een waarborg te verkrij-
gen voor de uitvoer van haar agrarische produktcn waarvoor 
het land normaal geen afzet kan vinden. 

Met betrekking tot de in Frankrijk ingestelde fondsen welke 
in de overgangsfase dienstbaar gemaakt zouden kunnen worden 
aan een omschakeling of aanpassing van de prodtiktie. kan 
worden opgemerkt dat ook onder de huidige omstandigheden 
in vele landen produkties worden instandgehouden of uitge-
breid, die, economisch gezien, beter zouden kunnen worden in-
gekrompen.'De Regeringen kunnen imers zeer wel op tal van 
andere wijzen dan met behulp van speciale fondsen invloed uit-
oefenen op het produktiepatroon. Het grote winstpunt bij het 
totstandbrengen van de gemeenschappelijke markt is, dat de 
nationale landbouwpolitiek meer en meer onder controle van 
de gemeenschapsorganen worden gebracht. 

Tn dit verband moge ook de aandacht worden gevestigd op 
de in artikel 40 genoemde oriëntatie- en garantiefondsen, die 
instrumenten van het gemccnschapelijke beleid zullen vormen 
en als zodanig onder toezicht van de gemecnschapsorg.inen 
staan. Aangezien derhalve ten aanzien van dit onderwerp de 
nadere uitwerking is overgelaten aan de gemeenschapsorganen 
is het de Regering niet mogelijk nadere mededelingen te doen 
over de middelen van deze fondsen. 

Ter beantwoording van de vraag van verscheidene andere 
leden of onze partners in de Benelux Nederland zullen steunen 
in pogingen zijn plaats als producent van veredelingsprodukten 
te Behouden, dicne dat België en Luxemburg in het algemeen 

gespreken de positie van hel Beneluxgebied als exporteur van 
agrarische produktcn erkennen. Hieraan dient te worden loe-
gevoegd dat het ontwerpverdrag voor de Benelux-Unie voor-
ziet in het aanvaarden en voeren van een gemeenschappelijk 
beleid op het gebied van de buitenla ndel. Naar het 
oordeel van de Regering zal voorts hel !'.' .G.-verdrag op zich 
zelf de harmonisatie van de landbouwpolitiek in de Benelux 
— waartoe in 1955 werd besloten niel behoeven te vcr-: 
tragen omdat zulks, zoals terecht v. m , ! t, i:i strijd zou 
zijn met artikel 233. Voorts mogi < opgemerkt dat in 
de overgangsovercenkomst behorende hij het ontwerp-uniever» 
drag, dat binnenkort ter behandeling aan de Staten-Generaal zal 
worden voorgelegd, voor deze harmonisatie een termijn van 
5 jaar is opgenomen. C 

In antwoord op de door verscheidene leden gestelde vraag 
betreffende het betrekken van het iseerde bedrijfsleven 
bij de uitvoering van het Verdra"., moge worden verwezen naar 
blz. 3 van de Inleiding van deze memorie. Me! inachtneming 
van de eigen verantwoordelijkheid van de Regering zal de 
Volksvertegenwoordiging zoveel mogelijk op de hoogte gesteld 
worden. 

Naar aanleiding van de door vele andere leden gestelde vraag 
over de uitbreiding van de lijst van bijlage il moge de Regering 
opmerken, dat voorstellen hiertoe krachtens artikel 38 van de 
Commissie dienen uit te gaan. Gezien de aan de samensteling 
van de lijst voorafgegane onderhandelingen kan worden ver-
wacht dat wellicht nog voor plaatsing op de lijs! in aanmerking 
komen die produktcn waarvan de grondstoffen reeds zijn op-

men. ( 
De Regering heeft zich altijd op het standpunt gesteld'dat de 

enschappelijke markt een zo groot mo inden 
zal moeten omvatten. Zij staat derhalve ook positief tegenover' 
een eventuele toetreding van Denemarken lot de Gemeenschap.' 
Dit zal dan evenwel een volledige toetreding moeten zijn: voor; 
de landbouwsector alléén zou het niet ''haar zijn. De 
legering is voorts van mening dat zolang voornoemd land geen ' 
deel uitmaakt van de gemeenschappelijke markt het niet moge-
lijk is Denemarkcn«uit de nodigen tot de in artikel 43 voor-
ziene conferentie van de Lid-staten. ( 

Betreffende de door verscheidene leden gestelde vraag over 
de plannen inzake de vrijhandelszone moge de Regering, in 
aansluiting op hetgeen hierover reeds op blz. 6 en 7 van de 
Inleiding van de?e memorie werd opgemerkt, eraan herinneren 
dat zij zich steeds on het standpunt heeft gesteld dat voor de 
landbouw in de vrijhandelszone een regeling eetroffen zal 
moeten worden welke de landbouw in zijn geheel omvat. Ten 
aanzien van de door deze leden gesignaleerde consequenties 
voor de concurrentiepositie van Nederland bij deelneming aan ! 
de vrijhandelszone is zij diligent. Waar de vrijhandelszone ech-
ter nog in het stadium van onderhandelingen verkeert meent de 
Regering thans met deze opmerkingen te moeten volstaan. 

Vervanging der nationale marl tregelingen 
door gemeenschapsregelingen 

Met betrekking tot de door vele leden gestelde vraag naar . 
de verhouding tussen de regeling van het gemeenschappelijke 
landbouwbeleid en artikel 38, vierde lid, kan worden opge-
merkt dat het landbouwhoofdstuk bijzondere bepalingen om-
vat, die ten dele afwijken van en ten dele verder gaan dan de 
algemene bepalingen van het Verdrag. In hel laatste geval be-
houden de aleemene bepalinacn hun geldigheid. ( 

Van vele zijden werden vragen gesteld over de in artikel 43. 
eerste lid, bedoelde conferentie van de i i l-Staten. In aanslui-
tin" on hetgeen reeds in de Memorie • in Toelichting werd ver-
meld, zij opgemerkt dat naar het inzicht ' an de Regering de op 
verzoek van de Franse Regcrinc o| ing „met 
name door een overzicht op te stellen van hun middelen en bc-
hoeften" de conferentie slechts ten doe! stelt het materiaal 
bijeen te brengen dat een beter inzicht in de produktie, het ver-
bruik en het handelsverkeer der Lid-staten verschaft, waarmee 
dan de Commissie rekening kan houden bij het formuleren van 
zijn voorstellen. 
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Waar uitdrukkelijk aan de Europese organen de opdracht 
wordt gegeven tot het totstandbrengen van het gemcenschap-
pelijk landbouwbeleid, meent de Regering, dat een voldoende 
waarborg is geschapen tegen de gevreesde eventueel te vèr-
gaandc bemoeienis van de conferentie met het gemeenschap-
pelijke landbouwbeleid. Indien niettemin deze tendentie aan 
de dag zou treden, zal de Regering zich hiertegen met grote 
nadruk verzetten. Gezien de aan de Europese organen bij de 
totstandkoming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
toegekende bevoegdheden schijnt de door verscheidene andere 
leden verwachte onmogelijkheid om tijdens deze conferentie 
tot reële resultaten te komen dan ook van minder belang. 

Ten onrechte wordt door deze leden in de Memorie van 
Toelichting gelezen, dat de Regering van mening is dat het 
verschil tussen de conferentie bedoeld in artikel 43, lid 1, en 
de conferentie van 1952 zou kunnen zijn de aanwezigheid op 
de cerstbcdoelde conferentie van ook andere sectoren dan de 
landbouw. De betreffende passage doelt niet op de conferentie 
bedoeld in artikel 43, doch op de onderhandelingen te Brussel, 
welke aan de ondertekening van het E.E.G.-verdrag vooraf-
gingen. 

In het bovenstaande heeft de Regering reeds de redenen uit-
eengezet, die ertoe hebben geleid, dat in het Verdrag slechts 
de doeleinden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wer-
den vastgelegd en dat de uitwerking hiervan aan de gcmecn-
schapsorganen werd opgedragen. Met het oog hierop acht de 
Regering het niet opportuun uitvoerig op dit beleid in te gaan. 
Wel zij opgemerkt, dat het onderscheid gemaakt tussen Iibera-
listische en dirigistische agrarische politiek misleidend is. De 
aard van de gevolgde politiek is in elk land sterk afhankelijk 
van de concrete omstandigheden. Zo is bekend, dat landen die 
op agrarisch terrein niet of weinig exporterend zijn hun land-
bouw veelal vérgaande protectie kunnen verlenen en dit in 
feite ook doen door beschermende maatregelen te treffen ten 
aanzien van de invoer. Men kan in deze landen dan vele maat-
regelen achterwege laten die in agrarische exportlanden moei-
lijk ontbeerd kunnen worden indien het beleid gericht is op 
het verzekeren van een redelijk inkomen aan de werkers in de 
landbouw. Het zou evenwel niet juist zijn de landbouw-
politiek in bedoelde agrarische importlanden, die wellicht be-
trekkelijk weinig regelingen kennen doch in feite hun land-
bouw bijzondere sterke protectie verlenen, als liberalistische te 
betitelen. Voor het ontwikkelen van een Europese landbouw-
politick is de gemaakte onderscheiding dan ook volstrekt on-
houdbaar. De in Europees verband te treffen voorzieningen 
zullen in eerste aanleg gebaseerd moeten zijn op wat om prak-
tische redenen noodzakelijk lijkt om de fundamentele belangen 
van de landbouw veilig te stellen, zoals b.v. een redelijk agra-
risch inkomen, om de positie van de landbouw op lange ter-
mijn te versterken, b.v. door het opvoeren van de produktivi-
teit, waarmede tevens de belangen van de consument gediend 
worden, omdat aldus een redelijke prijsvorming wordt bevor-
derd, en om tevens de economische barrières tussen de landen 
weg te nemen. 

Naar aanleiding van de vragen over de doelstellingen van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid zij ten aanzien van ar-
tikel 39, lid 2a. opgemerkt, dat het niet gaat om het wegnemen 
van alle structurele verschillen. Zo zullen b.v. de natuurlijke 
verschillen — meer dan in de huidige situatie — kunnen bij-
dragen tot een betere inter-Europcse arbeidsverdeling. Daar-
naast bestaan echter ook structurele verschillen die wel degc-
lijk aanleiding moeten zijn voor het tot ontwikkeling brengen 
van een Europees beleid op structureel gebied. Om die reden 
voorziet het Verdrag in het investerings- en readaptatiefonds 
en in de oriëntatiefondsen. In dit verband zij opgemerkt dat 
de coördinatie van de beroepsopleiding — waaronder naar de 
mening van de Regering het vakonderwijs moet worden ver-
staan —, het landbouwkundig onderzoek en de landbouwkuiv 
dige voorlichting als een onderdeel van het in het kader van 
de Gemeenschap te voeren structuurbeleid dient te worden be-
schouwd. Het is de Regering uiteraard niet mogelijk thans 

nader op deze aan de gemeenschapsorganen opgedragen taak 
in te gaan. 

Naar het de Regering voorkomt is het niet juist te spreken 
van een optimaal gebruik van de grond in alle deelnemende 
landen. Terecht wordt in het Verdrag ten deze de grond niel 
geïsoleerd genoemd, maar in verband met de andere produktie-
factoren in hun onderlinge samenhang. Daarbij zal uiteraard 
in elk geval en op elk moment rekening moeten worden ge-
houden met de concrete mogelijkheden welke de economische 
en sociale omstandigheden bieden. Een toenemende vrijheid 
op het gebied van personen-, diensten- en kapitaalverkeer zal 
deze mogelijkheden om het gewenste doel te bereiken onge-
twijfeld belangrijk kunnen vergroten. 

Wat betreft de vraag over de wijze waarop de in artikel 39, 
eerste lid, genoemde redelijke prijzen kunnen worden bereikt 
— een vraag, die, naar de mening van de Regering, vooruit-
loopt op het gemeenschapsbeleid — kan worden opgemerkt. 
dat dit doel ook bevorderd kan worden door een verruiming 
van de concurrentie alsmede door het bevorderen van een 
rationele produktie. 

Met betrekking tot de discriminatie, die bij de totstandko-
ming van het Verdrag zou hebben plaatsgevonden tussen de 
werknemers in het agrarisch bedrijf en die bij de industrie, 
moge de Regering opmerken, dat, zoals in de Memorie van 
Toelichting op blz. 30 wordt gesteld, de Regering ten aanzien 
van de overwerkuren geen vaste verplichting op zich heeft ge-
nomen. Niettemin is de positie van de agrarische werknemers 
in de Gemeenschap een punt waarop de Regering diligent zal 
zijn zonder evenwel ongemotiveerde harmonisatieverlangens 
te stellen. 

Een ordening van de landbouwmarkten, waarbij de vorm 
gekozen wordt van „gemeenschappelijke regels inzake mede-
dinging", maakt deel uit van het gemeenschapsbeleid, zodat 
ook hier over de toepassing in concreto nog geen uitspraak 
kan worden gedaan. De verwijzing in artikel 42 naar het 
eerste hoofdstuk van' de eerste titel van het derde deel van het 
Verdrag zou er echter op kunnen wijzen dat ook gedacht wordt 
aan mededinging tussen individuele bedrijven. 

Krachtens de reeds eerder gegeven interpretatie van artikel 
38, tweede lid, is de Regering van mening dat de regeling aan-
gaande heffingen als bedoeld in artikel 13, lid 2, wel slaat op 
de produktcn bedoeld in artikel 38, lid 3. Dit brengt echter 
niet mee dat ten aanzien van de monopolieheffingen hetzelfde 
zou moeten gelden als hetgeen de Regering in de Memorie 
van Toelichting bij artikel 44 ten aanzien van de invoerkalen-
ders heeft opgemerkt. De monopolieheffingen maken deel uit 
van een prijsegalisatiesysteem dat tot heffingen kan leiden, 
maar ook tot subsidies op de geïmporteerde produktcn. Zij 
vormen als zodanig een onderdeel van het nationale landbouw-
beleid. 

De toevoeging ,,alsook de uitvoering van de in deze titel 
speciaal vermelde maatregelen" in artikel 43, lid 2, heeft vol-
gens de mening van de Regering ten doel de procedure van 
artikel 43 toepasselijk te doen zijn op die maatregelen uit het 
landbouwhoofdstuk welke niet gekwalificeerd kunnen worden 
als ..voorstellen inzake de totstandbrenging en de uitvoering 
van het gemeenschappelijke landbouwbeleid daarbij inbcgre-
pen de vervanging van de nationale organisaties door een van 
de in artikel 40. lid 2. genoemde vormen van gemeenschap-
pelijke ordening". Als voorbeeld moge genoemd worden het in 
het derde lid van artikel 38 genoemde besluit. 

Het in artikel 43, lid 3, sub b, gemaakte voorbehoud beoogt 
een bijzondere waarborg te scheppen dat de gemeenschappe-
lijkc regelingen geen andere belemmeringen voor het handels-
verkeer tussen de deelnemende Staten zullen bevatten dan die. 
welke ook binnen het kader van de nationale markt bestaan. 

Ten aanzien van de positie van de Nederlandse publiek-
rechtelijkc bedrijfsorganisaties op agrarisch gebied moge wor-
den verwezen naar hetgeen de Regering hierover in de Me-
morie van Toelichting op blz. 8 heeft opgemerkt. 
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l)i' instituut; van miiüiwiinprij?en 

De Regering moge vooropstellen dat, zoals reeds in de Me-
morie van Toelichting werd uiteengezet, de minimumprijzen 
gezien moeten worden als een overgangsmaatregel welke ten 
doel heeft te voorkomen dat de geleidelijke afbraak van de 
grensbelemmeringen het nationale prijsbeleid in de landbouw 
op losse schroeven zet. Hel lijkt de Regering derhalve niet 
ju'si 'e stellen, gelijk verscheidene leden doen, dat het han-
teren van minimumprijzen juist hel belemmeren van de in-
voer beoogt. 

Het is de Regering geenszins ontgaan — en dit blijkt ook uit 
de Memorie van Toelichting —, dat aan de toepassing van 
minimumprijzen gevaren verbonden kunnen zijn. Zij deelt 
evenwel de mening van de verscheidene leden, die erop heb-
ben gewezen dat ook thans de positie van onze land- en tuin-
bouw, wat de export betreft, uiterst kwetsbaar is door het op-
treden van de importlanden. De Regering is daarenboven van 
mening dat de door het Verdrag aan de gemeensehapsorganen 
opgedragen laken — in elk geval vanaf het begin van de derde 
elappe — waarborgen scheppen welke momenteel ontbreken. 
Het is om deze reden dat de Regering van de minimumprijzen 
in bel kader van de E.E.G. gunstiger resultaten verwacht dan 
die welke in Benelux bereikt zijn. Weliswaar worden de mi-
nimumprijzen in Benelux in gemeenschappelijk overleg vast-
gesteld, doch elk der partners kan uiteindelijk autonome be-
slissingcn nemen. De door verscheidene andere leden gevraagde 
cijfers over de ontwikkeling van de markt van landbouw-
produkten binnen Benelux sedert ongeveer 1950 in vergelijking 
met de handel op derde landen worden overgelegd in de bijlagen 
6A en 6B van deze memorie. 

Ten aanzien van het gesignaleerde gevaar dat het autonoom 
loepassen van minimumprijzen gedurende de eerste twee ctap-
pen achter de daardoor verleende bescherming zou leiden tot 
een uitbreiding van de produktie op een ongewenst hoog kos-
tenpeil en het hierbij aangehaalde voorbeeld van de snijbloe-
menteelt in België moge het volgende worden opgemerkt. Ook 
hier moet opnieuw worden gesteld dat in de huidige omstan-
digheden ieder land onbelemmerd bepaalde takken van pro-
duktie op kunstmatige wijze kan uitbreiden. Een belangrijk 
winstpunt in het onderhavige Verdrag schuilt, gelijk reeds 
vaker werd betoogd, in de toenemende invloed welke de Euro-
pesc organen op het landbouwbeleid kunnen uitoefenen. Wat 
in het bijzonder de snijbloementeelt in België betreft zij nog 
opgemerkt dat deze inderdaad sedert 1952 met ca. 25% is 

nomen doch dat voor snijbloemen in Benelux-verband 
geen minimuminvoerprijzen gelden omdat de snijbloemen tijde-
lijk onderworpen zijn aan een conligenteringsregeling van een 
aflopend karakter en aan een heffing. 

De consequenties van de invoer van het minimumprijzen-
stelsel zullen in zeer grote mate afhankelijk zijn van de uit-
werking, die door de gemeenschapsorganen aan de verdrags-
bepalingen inzake minimumprijzen zal worden gegeven. De 
Regering heeft vooralsnog geen reden om aan te nemen dal een 
achteruitgang in de handelsbetrekkingen op het gebied van 
tuinbouwprodukten met Duitsland moet worden verwacht. 

Van vele zijden werd de vraag gesteld in welke gevallen 
minimumprijzen kunnen worden ingesteld. De Regering is van 
mening, dat dit slechts mogelijk is ten aanzien van niet-gelibe-
raliseerde produkten. Het is haar bekend, dat er een andere 
lezing beslaat over de betekenis van de woorden „en ter ver-
vanging van contingenten". Uit de parlementaire behandeling 
san het E.E.G.-verdrag in andere Lid-Staten is haar echter tot 
nu toe niet gebleken, dat deze andere interpretatie door de 
betrokken Regeringen wordt gehuldigd. Mocht dit alsnog het 
geval blijken te zijn dan zal het Hof van Justitie ten deze moeten 
beslissen. 

Betreffende de eveneens van vele zijden gestelde vraag welk 
liberalisatiepeil in acht dient genomen te worden, zijn in het 
Verdrag geen bepalingen opgenomen. De Regering is echter 
van mening dat de landen, die minimumprijzen willen instellen, 
wèl een beroep kunnen doen op artikel 31, alinea 2. Bepalend 
is dus de situatie op het moment van de instelling van de 

minimumprijzen. Voor het overige moge de Regering zich ver-
oorloven te verwijzen naar hetgeen te dezer zake werd gesteld 
op blz, 10 van de Memorie van Antwoord aan de E.crste Kamer 
Op Hoofdstuk XI der Rijksbegroting voor 1957. 

Naar de mening van de Regering laat artikel 44 aan het land, 
dal de minimumprijzen instelt, de vrije keuze tussen de Iwec 
genoemde systemen. Waar mei de opneming van het tweede 

m beoogd wordt de toepassing van het tussen Nederland 
en Duitsland voor de tuinbouwexport bestaande systeem moge-
lijk te maken, mag aangenomen worden, dat ook in de Gemeen-
schap een exportland de minimumprijs kan garanderen. De 
Regering zegt gaarne toe dal zij bereid is zulks te bevorderen. 

Bij de in het eerste lid van artikel 44 gegeven waarborg 
gebaseerd op de uitbreiding van het handelsverkeer is dc/c 
uitbreiding onmiddellijk gerelateerd aan de toepassing van het 
minimumprijzcnstelsel. Dit begrip moet daarom aldus worden 
gelezen, dat de uitbreiding niet mag worden gehinderd voor 
elk van die produkten waarvoor een minimumprijs wordt in-
gesteld. 

Onder verwijzing naar het in het bovenstaande met be-, 
trekking tot het streven van de Regering bij de vaststelling van 
het landbouwhoofdstuk opgemerkte, is de Regering van mening, 
dat ten aanzien van het vastslellen van de objectieve criteria 
nogmaals kan worden aangevoerd, dat het hier gaat om een 
materie waarbij in eerste instantie verantwoordelijkheid moet 
worden toegekend aan de Europese organen. Het objectief 
karakter is zodoende beter gewaarborgd dan indien deze 
materie, welke zozeer onmiddellijk raakt aan de nationale be-
langen, zou zijn overgelaten aan het zuiver inter-gouvernemen-
tele overleg. Het lijkt evenwel niet juist deze criteria te zeer 
te vereenzelvigen met de gemiddelde nationale kostprijzen. 
Rekening moei immers mede gehouden worden met de ge-
leidelijke verbetering van de bedrijfsvoering en met de nood-
zakelijke aanpassing en specialisatie binnen de Gemeenschap. 
Dit betekent dat deze criteria een dynamisch element moeten 
bevatten en met name niet mogen leiden tot het bevriezen van 
bestaande toestanden. De bepalingen dat met de positie van de 
verschillende ondernemingen ten opzichte van de gemiddelde 
kostprijzen in een land rekening moet worden gehouden kan 
naar de mening van de Regering niet anders worden geïnter-
preteerd dan dat bij bepaling van de gemiddelde kostprijzen 
aan de verschillende bedrijven niet altijd hetzelfde gewicht kan 
worden loegekend. Ook in Nederland berust de bepaling van 
de kostprijzen op een gerichte keuze ten aanzien van de be-
drijven alsook ten aanzien van de gebieden, waar deze bedrijven 
liggen. Het feit, dat de Commissie eveneens een procedure moet 
voorstellen voor de herziening dezer criteria teneinde rekening 
te houden met de technische vooruitgang en ter bevordering 
van het tot elkaar brengen van de prijzen in de verschillende 
landen houdt tevens in dat de bewegingsvrijheid van de ver- [ 
schillende landen op het onderhavige terrein geleidelijk aan 
kleiner wordt. 

In antwoord op de desbetreffende vraag diene, dat slechts 
Duitsland momenteel over een met het L.E.I. vergelijkbare 
instelling beschikt. Dit betekent niet, dat ook in andere landen 
geen ontwikkeling in deze richting bestaat. 

De bevorderingn van de geleidelijke verbetering van de 
bedrijIsmethodcn in de landbouw en de noodzakelijke aan-
passing en specialisatie binnen het gebied van de gemeen-
schappelijkc markt behoren tot de taak van de gemeenschappe-
lijke organen. Te dezer plaatse dient de Regering te volstaan 
met op te merken, dat zij hier positief tegenover staat. 

De Regering is van mening, dat, indien het niet mocht ge-
lukken de objectieve normen voor de minimumprijzen binnen 
drie jaar vasl te stellen, het vijfde lid van artikel 44 toepasselijk 
is. Met andere woorden, zij is derhalve de opvatting toegedaan, 
dat in dt geval geen beroep op artikel 175 gedaan zou kunnen 
worden, maar dat gewacht zal moeten worden op het begin 
san ile derde etappe tenzij het inmiddels mogelijk is gebleken 
wèl eenstemmigheid over de criteria te bereiken. Inderdaad 
zal bij toepassing van artikel 44, lid 5, de Raad in feite be-
schikken over criteria hoewel dit formeel niet zo behoeft te zijn. 

I 4725 14—15 4 
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Met betrekking tot de in het zesde lid van artikel 44 ge-
trollen regeling moge verwezen worden naar blz. 17 van de 
Memorie van Toelichting. Hieraan kan toegevoegd worden dat 
aan hel einde van de overgangsperiode ten aanzien van de dan 
nog resterende minimumprijzen een regeling zal moeten worden 
getroffen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw-
heleid. Op de vraag of deze beslissing ook het beslaan van een 
gemeenschapsregeling zal inhouden kan derhalve op dit moment 
niet geantwoord worden. 

Ier beantwoording van ue vraag gesteld over tic maatregelen 
van phyto-sanitaire en veterinaire aard moge verwezen worden 
naar artikel 36 van het Verdrag. 

Met tic vraag over de onlangs te Parijs gehouden conferentie 
van de Ministers van Landbouw wordt waarschijnlijk gedoeld 
op de bijeenkomst van de Ministeriële Commissie voor Land-
bouw en Voedselvoorziening van de O.E.E.S. waar het Iand-
bouwbeleid in het kader van de Zes geen onderwerp van be-
spreking heelt uitgemaakt. 

Overeenkomsten <>/> lange termijn 

In het tweede lid van artikel 45 wordt gesproken over over-
eenkomsten of contracten tegen prijzen, die zich geleidelijk 
aanpassen aan de nationale prijzen in het kopende land. Deze 
geleidelijke aanpassing dient aan te vangen bij het prijspeil, 
waarvoor op de wereldmarkt kan worden gekocht en waarvoor 
in feite thans de surplusproduktie wordt afgezet. 

De door vele leden te dezen gegeven interpretatie werd 
tijdens de onderhandelingen, die aan de ondertekening van het 
Verdrag vooraf zijn gegaan, door geen der delegaties ge-
huldigd. 

Het initiatief voor dergelijke overeenkomsten of contracten 
kan van ieder der Lid-Staten uitgaan. In hel algemeen kan 
evenwel worden verwacht, dat het initiatief hiertoe vooral van 
Franse zijde zal komen, omdat Frankrijk van bepaalde agra-
rische produkten grote overschotten produceert, terwijl vele 
andere partnerlanden in eigen land een uitgesproken tekort 
hebben aan diezelfde produkten. Een extra-aankoop van b.v. 
Franse tarwe, waartegenover minder tarwe van buiten de 
E.E.ü. kan worden aangekocht, ligt zeker binnen de mogelijk 
heden. Men zou een dergelijke extra-afzet van Franse tarwe 
evenzeer additioneel kunnen noemen als een vergroting van 
b.v. de boter- of kaasexport naar Frankrijk, waardoor Frank-
iijk minder van deze produkten uit landen buiten de E.EG. 
zou afnemen, aangezien het hier afzet betreft boven die. welke 
automatisch uit de afschaffing van de handelsbelemmeringen 
voortvloeit. 

De produkten, waarvoor overeenkomsten of contracten kun-
nen worden afgesloten, zijn niet in aantal beperkt. In het alge-
meen zullen hiervoor echter uitsluitend de belangrijkste agra-
rische produkten in aanmerking komen. Voor de betekenis, 
die in dit verband aan het begrip basisprodukten moet worden 
gehecht, zij verwezen naar artikel 45, lid 1, van het Verdrag. 
Voor koffie lijkt voorshands een long-term overeenkomst dan 
ook niet waarschijnlijk. 

Hel beginsel van wederkerigheid, zoals bedoeld in artikel 45, 
lid 1, betekent naar de mening van de Regering, dat de he-
doelde overeenkomslen of contraden geen eenzijdige afspraken 
zijn. waarbij slechts de export van het ene land naar een 
partnerland wordt vastgelegd, maar dat wederkerig het partner-
land evenzeer kan eisen, dat het exporterende land ook van de 
partner meer produkten betrekt, zulks vanzelfsprekend binnen 
het kader van de bestaande invoerbehoefte. De Regering is van 
oordcel. dat de tegenprestatie ook op andere wijze dan in long-
term-contracten — mits binnen de agrarische sector -— ge-
vonden zou kunnen worden. 

Mede in verband met het reciprociteitsbeginsel ligt het niet 
in de bedoeling van de Regering het initiatief te nemen lot 
hei afsluiten van long-term-contracten. 

Uit het bovenstaande blijkt verder, dat tot op zekere hoogte 
de vergroting van de import op basis van long-term-overeen-
komsten of «contracten moei prevaleren boven traditionele 
importen van buiten de E.E.G. Immers, in de gemeenschappe-

lijke markl moet een uitbreiding van het onderlinge handels-
verkeer worden verwacht. Hij de afsluiting van long-term* 
contracten zal maximaal de werkelijke importbehoefte aan de 
desbetreffende goederen bepalend zijn; voor zover deze goedc-
ren nodig zijn om na veredeling gereëxporteerd te worden, zal 
overeenkomstig lid 3 van artikel 45 dus niet via long-term-
contracten gekocht behoeven te worden, tenzij het verschil 
tussen de contractprijs en de wereldmarktprijs wordt bijbe-
taald op grond van een unaniem ie nemen raadsbesluit. De 

ng van de wijze, waarop het in artikel 45, lid 3, bedoelde 
il lussen de contractprijs en de wereldmarktprijs aan tic 

grondstoffen importerende Lid-Staat zal worden gerestitueerd, 
is overgelaten aan de organen van de Gemeenschap. 

Krachtens artikel 45, lid I, komen voedergranen wel voor 
overeenkomsten op lange termijn in aanmerking, doch op 
grond van artikel 45, lid 3. vallen zij, indien gebruikt als 
grondstoffen voor de veredelingsproduktie, bestemd voor derde 
landen, erbuiten. 

In artikel 45 is geen voorkeur voor bilaterale of multilaterale 
onderhandelingen vastgelegd. De omstandigheden zullen moe-
ten bepalen, welke onderhandelingen het meest praktisch zijn. 
De Regering geeft vooral: nog de voorkeur aan multilaterale 
besprekingen. Het is daarbij zeker niet uitgesloten, dat Neder-
landse agrarische exportprodukten, zoals b.v. pootaartlappelen, 
boter en melkpoeder onder deze long-term-overeenkomsten of 
•contracten worden verhandeld. Het is immers zeker niet 
noodzakelijk, dat in deze overeenkomsten vaste prijzen worden 

ld; integendeel moet het niet uitgesloten worden geacht, 
dat een zekere preferentiële prijs op andere wijze wordt be-
reiki. b.v. door voor een zeker kwantum ontheffing te geven 
van het betalen van invoerrechten of andere maatregelen van 
deze aard. indien i>p een dergelijke wijze overeenkomsten kun-
nen worden bereikt, wordt tegelijkertijd voorkomen, dat op de 
binnenlandse markt verschillende prijzen gaan ontstaan, waar-
door de noodzaak zou ontstaan .voor deze produkten staats-
handc! in te voeren. Evenzo kan b.v. binnen het raam van der-
gelijke evereenkomsten de Regering voor een zekere hoeveeF 
heid granen teruggave verlenen van de monopolieheffing onder 
voorwaarde dat dit eraan niet beneden een zekere prijs op de 
:" Nederlandse markt word! afgezet. Bij een dergelijke regeling 
ou het niet noodzakelijk zijn over te gaan tot staatshandel, 

jl de Nederlandse graanpolitick op dezelfde voet kan wor-
oortgezet. 

Het is niet geheel duidelijk, wat wordt bedoeld met een 
graanmonopolic in handen van de Gemeenschap. Een derge-
lijke monopolie kan zowel voordelen als nadelen hebben, het- -
geen geheel afhankelijk is van de mate van het monopolie en 
de wijze, waarop dit wordt gebruikt. Voorlopig behoeft niet te 
worden gevreesd, dat deze overeenkomsten de weg daartoe 
effenen, terwijl evenmin gevreesd behoeft te worden, dat 
Frankrijk de enige graanleverancier voor de Nederlandse markt 
zal worden. 

De Regering is ten slotte van mening, dat naast de vee-
houderij de pluimveehouderij mede als voorbeeld vermeld had 
kunnen worden. 

Buitentarief vot <r landbouw produkten 

In aansluiting op de uiteenzetting in hoofdstuk I, 2, van deze 
Mei.; 'lic van Antwoord, waar een deel van de gestelde vragen 
reeds beantwoording vond. moge de Regering nog het volgende 
opmerken. 

De speciale regeling uit lijst F van bijlage I van het Verdrag 
met belrekking tot hel buitentarief van granen en tarwemeel 
is door Nederland voorgesteld, omdat de Regering van mening 
was, dat, gezien het grote belang van deze produkten voor de 

Iselvoorziening en de verdelingsproduktie, 
niet het risico kon worden gelopen, dat de opschorting van de 
heffing van de toepasselijke rechten op tariefcontingenten zou 
worden geweigerd of slechts gedeeltelijk zou worden toege-
staan, zoals op grond van artikel 25, lid 3, mogelijk zou zijn. 

Krachtens arlikel 10. lid 2, alinea 2, wordt het aan de Com-
missie overgelaten een billijke regeling tot stand te brengen 



voor de restitutie van <Je invoerrechten en de heffingen bij 
de export ruiar de partnerlanden. 

De Regering kan niet inzien, waarom een stijgende invoer 
in ons land van industriële produkten uit de partnerlanden en 
de daarmee gepaard gaande daling van de imporl van die 
artikelen uit Engeland en Noord-Amerika noodzakelijk van in-
vloed zou moeien zijn op de exportmogelijkheden van de 
tuinbouw* en sierteeltprodukten naar genoemde landen. Het 
is nl. zeer de vraag, of de totale import van de Zes uit ge-
noemde landen zal dalen, mede gezien de te verwachten stijging 
van de levensstandaard binnen de gemeenschappelijke markt. 
Anderzijds valt niet aan te nemen, dat juist tegenover Nedcr-
land maatregelen getroffen zouden moeten worden, terwijl 
bovendien rekening moet worden gehouden met de versterkte 
onderhandelingspositie van de Zes. 

Het is de Regering niet mogelijk in te gaan op de gevolgen 
van de verhoogde rechten op tarwe en voedergranen, zolang 
niet bekend is in hoeverre de voor deze produkten vastgestelde 
rechten ook zullen worden toegepast, terwijl het evenmin be-
kend is, welke marktiegelingen voor deze produkten in de 
Gemeenschap zullen worden aanvaard. De Regering is waak-
zaani ten aanzien van het gesignaleerde gevaar, dat de pro-
d uk ten van onze veredclingslandbouw van derde markten ver-
dreven zouden kunnen worden. 

Zo Nederland produkten aanbiedt, waarin grondstoffen zijn 
verwerkt, welke zijn aangekocht tegen de wereldmarktprijs, 
zullen de eventueel hieruit voortvloeiende moeilijkheden door 
de partnerlanden opgevangen kunnen worden door een beroep 
op artikel 44, waarbij ook de bepaling van artikel 10, lid 2, 
in aanmerking moet genomen worden. Zodra een gemeen-
schappelijke ordening zal zijn tot stand gekomen, zal een op-
lossing in het kader hiervan gevonden moeten worden. 

Door de wijze, waarop het gemeenschappelijk tarief voor 
granen en het toekomstige invoerrecht op veredelingsprodukten 
tot stand is gekomen, valt moeilijk te bepalen in hoeverre te 
allen tijde een juiste verhouding tot stand is gekomen. Met 
het oog hierop is in artikel 21, lid 2, een bepaling opgenomen, 
welke tot correcties zal kunnen leiden. Opgemerkt zij hierbij. 
dat in het algemeen alle leden der Gemeenschap gelijkelijk 
belang zullen hebben bij dergelijke correcties. 

De artikelsgewijze gestelde vragen zijn alle in het boven-
staande bantwoord. Met betrekking tot artikel 47 wilde de 
Regering in de Memorie van Toelichting slechts tot uitdrukking 
brengen, dat, zo een advies aan het Economisch en Sociaal 
Comité wordt gevraagd, het advies van de afdeling landbouw 
van dit comité afzonderlijk zal moeten worden overgelegd. 
De Regering beoogde dus slechts de aandacht te vestigen op 
de laatste alinea van artikel 198. 

I. 4. De vrije migratie 

Het verheugt de Regering, dat van vele zijden instemming 
is betuigd met het in artikel 48, lid 1, neergelegde algemene 
beginsel, dat aan het einde van de overgangsperiode het vrije 
verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap tot stand 
moet zijn gebracht. Dat de vrees geuit door vele leden, dat het 
in artikel 48, lid 3, gemaakte voorbehoud van openbare orde, 
openbare veiligheid en volksgezondheid zou kunnen leiden tot 
misbruik bij de toepassing van het algemene beginsel. bewaar-
heid zal worden, gelooft de Regering niet. De begrippen 
openbare orde, veiligheid en volksgezondheid hebben immers 
zowel in Nederland als in de andere Lid-Staten een in hoofd-
zaak vaste rechtsinhoud, welke bepaald wordt door een in de 
historische ontwikkeling gegroeid algemeen normbesef. 

De Regering erkent wel, dat binnen deze grenzen tussen de 
deelnemende landen afwijkende interpretaties mogelijk zijn. 
Bij de uitwerking van artikel 48 zal de Nederlandse Regering 
trachten dit gevaar zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien 
kan ieder van de Lid-Staten. indien hij van mening is, dat een 
ander Lid-Staat een van de krachtens het Verdrag op hem 
rustende verplichting niet nakomt, zich tot het bij het Verdrag 

ingestelde Hof van Justitie wenden. Het Hof zal de eerbiedi-
ging van het recht bij de uitlegging en toepassing van het Ver-
drag verzekeren, zodat tegen misbruik kan worden opgetreden. 

De mening van dezelfde leden, dat in een bepaalde bedrijfs-
tak beslaande arbeidsvoorwaarden ook van kracht zullen zijn 
voor buitenlandse arbeidskrachten, zodat de verplichting, ge-I 
noemd in artikel 4iN niet kan leiden tot een doorkruising van de 
loonpolitiek, deelt de Regering geheel. 

Door de verwijzing tijdens de onderhandelingen naar de in 
Nederland heersende woningnood heeft de Regering ie kennen 
willen geven, dat toepassing van de rechten, vermeld in artikel 
48, lid i, gedurende een aantal jaren op bijzondere moeiiijk-
heden zou kunnen stuiten. Zonder aan deze verwijzing het ka-
rakter van een formeel voorbehoud te willen geven, heelt de 
Regering er bij voorbaat op willen attenderen, dat het tempo 
voor het bereiken van een geheel vrije migratie gedurende 
enige jaren in Nederland noodgedwongen mogelijk lager zon 
moeten zijn dan in sommige andere landen van de genieën-
schap. 

Artkel 48cl omschrijft het recht, dat een werknemer wordt 
toegekend om, ook na eventueel verlies van werkkring, in een 
land van de Gemeenschap verder verblijf Ie houden, indien hij 
althans gedurende een bepaalde termijn in dat land heeft ge-
werkt. Ten einde dit recht een redelijke grondslag te geven, is 
verwezen naar uitvoeringsverordeningen, die nog door de 
Commissie zullen moeten worden vastgesteld. Zo zal o.a. de 
termijn van werkzaamheid moeten worden aangegeven, al-
vorens van dit recht gebruik mag worden gemaakt. 

Artikel 49a, waarnaar vele leden verwijzen, houdt in. dat 
de bemiddelingsorganen ter bereiking van een niet alleen 
vrije, doch ook geordende migratie, nauw zullen moeten samen-
werken. Hoe de samenwerking tussen deze organen zal moe-
ten worden geëlfectueerd, zal tussen de betrokken landen van 
de Gemeenschap nog moeten worden geregeld. Gedacht is hier 
aan een vorm van multilaterale samenwerking tussen de be-
trokken arbeidsbureaus. Met de leden hier aan het woord, 
acht de Nederlandse Regering de oprichting van een gemeen-
schappelijk bureau voor arbeidsbemiddeling voor het bereiken 
van het bovengenoemde doel van grote betekenis. Met kracht 
is dan ook gedurende de onderhandelingen door de Nedcr-
landse delegatie aangedrongen om de oprichting van een der-
gelijk bureau in duidelijke bewoordingen in artikel 49d vast 
te leggen. Daar de hier ontwikkelde gedachte niet bij alle Lid-
Staten onverdeelde instemming ontmoette, is het niet gelukt 
deze door de Nederlandse Regering wenselijk geachte vorm 
op onomwonden wijze in de tekst van het Verdrag te ver-
ankeren. Bij de uitwerking van de bepalingen van artikel 49 
onder « en d zal waarschijnlijk wel blijken, dat voor de 
coördinatie en de effectiviteit der samenwerking tussen de zes 
nationale arbeidsbureaus de oprichting van een bureau als door 
de leden hier aan het woord is bedoeld, vrijwel onmisbaar zal 
zijn. 

De factoren bevolkingsdichtheid en bevolkingsaanwas, waar-
naar dezelfde leden verwijzen, bepalen reeds in belangrijke mate 
op natuurlijke wijze de richting en de omvang van de vrije mi-
gratie. Daarenboven zal het op grond van het gestelde in ar-
tikel 49(/ nog mogelijk zijn organisatorische voorzieningen te 
treilen, welke 10 nodig rekening kunnen houden met factoren. 
welke voor de sociaal-economische structuur van de deelnemen-
de Staten van belang zijn. 

Met betrekking tot de regeling, welke de leden hier aan het 
woord opperen, om door volledige bewegingsvrijheid toe te 
staan aan jongeren beneden de 20 jaar en vervolgens deze leef-
lijd ieder jaar met één jaar te verhogen, de vrije migratie ge-
leidelijk te verkrijgen, merkt de Regering hei volgende op. 

Teneinde een meer bindend karakter te verlenen aan hei 
tempo, waarin de vrije migratie zich gedurende de overgangs* 
periodc zal voltrekken, is tijdens de onderhandelingen bij voort-
during getracht te geraken tot het opstellen van schema's, die 
zonder de sociaal-economische structuur van de landen der 
gemeenschap te schaden, de berechting van een bewegings-
vrijheid in stadia zouden vastleggen. Dit is tensloüe niet geluki. 
omdat alle ontworpen stelsels, welke een automatisch karakter 
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hebben, onvoldoende rekening houden met de factoren, waar-
van de mobiliteit van arbeidskrachten vooral in tic aanvang 
afhangt. Ook het door de hier aan het woord zijnde leden 
voorgestelde systeem moet als een te weinig flexibel schema 
worden beschouwd. Het komt de Nederlandse Regering 
voor, dat een harmonischer ritme zal worden verkregen, 
indien bij de voortgang naar de vrije migratie voor elk land 
in het bijzonder gelet zal worden op factoren, welke rekening 
houden met de opbouw van de bevolking en met vraagstukken, 
welke betrekking hebben op de structuur van de nationale ar-
beidsmarkt. Voorts kan ook de woningnood, zoals is aangc-
geven, invloed hebben op het tempo, waarin de vrije migratie, 
voor zover het ons land betreft, zich zal kunnen voltrekken. 
Een streng automatisme zou. vooral in de aanvang, een schade-
lijke uitwerking kunnen hebben. 

Met vele andere leden is de Regering geneigd de artikelen 
48 en 135 in onderlinge samenhang te zien. Op het ogenblik 
valt echter niet aan te geven op welke wijze verband tussen 
beide artikelen zal worden gelegd, daar, zoals deze leden te-
recht opmerken, deze materie nog in nadere overeenkomsten 
zal moeten worden uitgewerkt. 

Alle bepalingen van het verdrag en dus ook de regelingen, 
welke het verdrag op het gebied van het vrije personenverkeer 
kent, zijn slechts van toepassing tussen de zes landen van de 
gemeenschap, zodat noch de werknemers uit andere landen, 
noch degenen, die in Nederland politiek asyl genieten, op toe-
passing van het E.E.G.-Verdrag aanspraak kunnen maken. 
Niet ras of kleur, maar de nationaliteit is hierbij beslissend. 

De bestaande regelingen met betrekking tot tewerkstelling 
van buitenlandse arbeidskrachten blijven dan ook onvcrmin-
derd op werknemers uit derde landen van toepassing. Overigens 
mag er aan worden herinnerd, dut de rechtspositie van vluchte-
lingen ook op het gebied van het verrichten van arbeid is ge-
regeld en aanzienlijk is verbeterd in het ook door Nederland 
geratificeerde Verdrag betreffende de status van vluchtelingen 
(Tractatenblad 1951, nr. 131). 

De Nederlandse Regering deelt de mening van de hier aan 
het woord zijnde leden, dat toepassing van het individuele 
sociale recht van vrij verkeer van werknemers in samenhang 
dient te worden gezien met enerzijds de functie van de man 
als gezinshoofd en anderzijds met de sociale structuur van een 
bepaald land. Teneinde een juist evenwicht te bevorderen 
tussen enerzijds de ongebreidelde uitoefening van de in arli-
kelen 48 en 49 onvoorwaardelijk toegekende individuele rech-
tcn en anderzijds dringende sociaal-economische belangen van 
de eigen gemeenschap, heeft de Regering met volharding ge-
streefd en zal zij blijven streven naar de instelling van een 
gemeenschappelijk bureau voor arbeidsbemiddeling. Hoewel 
de instelling van een dergelijk bureau de individuele rechten 
van de artikelen 48 en 49 niet zal kunnen aantasten, mag toch 
worden verwacht, dat het, mits doelmatig georganiseerd, grote 
invloed zal kunnen uitoefenen, waarbij zo nodig met de sociaal-
economische structuur van de deelnemende landen rekening 
gehouden zal kunnen worden. 
i Ofschoon, zoals aangegeven, de Nederlandse Regering in 
beginsel de stelling met de hier aan het woord zijnde leden 
deelt, dal de regeling van een vrij verkeer ook moet inhouden, 

' dat eveneens hel gezin de vrijheid heeft om zich te verplaatsen, 
wijst zij er toch op, dat bijzondere omstandigheden, bijv. 
schrijnende woningnood voor de eigen bevolking, afwijking 
van dit beginsel, vooral in de aanvangsjaren, mogelijk kunnen 
maken. 

De artikelen 48 en 49 kennen aan werknemers individuele 
rechten toe. Na de overgangsperiode kunnen de werknemers 
van deze rechten in volle omvang gebruik maken. Op welke 
wijze de Regering alsdan nog om redenen van het behoud 
van de gezinsband of in het algemeen om redenen van sociale 
aard de uitoefening van deze rechten kan beperken, is de 
Regering niet duidelijk. 

Ook de Regering acht het opnemen van artikel 50 in het 
verdrag, inhoudende de begunstiging van de uitwisseling van 
jeugdige werknemers van belang, omdat de mogelijkheden van 
een vrije migratie in het bijzonder van betekenis kunnen zijn 

voor jeugdige werkers. De keuze van het woord uitwisseling 
is evenwel niet geschied om nog eens in het bijzonder de be-
zorgdheid van de Europese overheid voor de zedelijke en cul-
turele aspecten van het jongelingenvraagstuk te accentueren. 
De inhoud van hel woord uitwisseling is geen andere dan die, 
welke aan het woord migratie wordt gehecht. 

Artikel 50 heeft, zoals overigens het gehele hoofdstuk 1 van 
titel III van het Verdrag, uitsluitend betrekking op hen, die 
in loondienst werken. De Regering deelt de mening van de 
hier aan het woord zijnde leden, dat het een kwestie van tijd en 
energiebesparing is. wanneer rekening wordt gehouden met de 
werkzaamheden welke op het gebied van gelijkwaardigheid van 
diploma"s reeds in de Raad van Europa zijn verricht. 

De toevoeging in artikel 49rf van de woorden ,,om het 
evenwicht daarvan te vergemakkelijken onder voorwaarden, 
welke ernstige gevaren voor de levensstandaard en de werk-
loosheid in de verscheidene gebieden en industrieën uitsluiten", 
naar welke artikel verscheidene andere leden verwijzen, heeft 
in het bijzonder betrekking op het treffen van organisatorische 
voorzieningen, welke rekening zullen houden met de sociaal-
economische structuur van de deelnemende landen. Welke 
vorm deze voorzieningen zullen krijgen, is nog niet bepaald 
en zal derhalve nog nader moeten worden geregeld. 

Met de hier aan het woord zijnde leden is de Regering van 
mening, dat ten aanzien van het gestelde in artikel 135 een 
weloverwogen beleid dient te worden gevoerd. Vooral bij deze 
materie, als ook overigens bij de toepassing van het gehele 
hoofdstuk met betrekking tot de vrije migratie van werk-
nemers, zullen de arbeidsbureaus van de deelnemende landen 
een belangrijke taak toegewezen krijgen. Zo zullen ook de 
arbeidsbureaus, hetzij door toepassing van artikel 49a, hetzij 
door middel van het gestelde in artikel 49f/, tegen verschijn-
selen als door de hier aan het woord zijnde leden bedoeld 
— het weglokken van geschoolde arbeiders door beschikbaar-
stelling van woningen —. voor zover zulks tenminste binnen 
haar macht zal liggen, moeten waken. 

De tewerkstelling van werknemers in een der andere landen 
der Gemeenschap, wordt bepaald door factoren — met name 
die van de passende arbeid —, welke ook op het ogenblik van 
kracht zijn. Voor vrees voor „gedwongen" tewerkstelling, waar-
op sommige leden doelen, is dan ook geen aanleiding. Als 
factoren voor „passende arbeid" worden niet alleen de aard 
van en de geschiktheid voor het te verrichten werk, in aan-
merking genomen, doch ook factoren als geografische ligging, 
afstand, vestigingsmogelijkheden en bijzondere sociale om-
standigheden van het gezin. 

I. 5, De vrijheid van vestiging en de vrijheid van het 
dienstenverkeer 

Artikel 52. De vrijheid van vestiging is niet onbeperkt. Dit 
blijkt uit de tweede alinea van dit artikel, waar immers is 
bepaald dat op de vestiging in de betrokken landen van kracht 
zijnde wettelijke bepalingen van toepassing blijven, zij het dan 
dat zij op onderdanen van de partnerlanden op dezelfde wijze 
moeten worden toegepast als op de eigen onderdanen. Hoe 
in de praktijk moeilijkheden, ontstaan door de verschillen in 
eisen, die door de wetgeving in de verschillende landen wor-
den gesteld, kunnen worden opgelost en de vrijheid van 
vestiging tot een realiteit kan worden gemaakt, vormt het 
onderwerp van de regelingen, die de Raad krachtens artikel 54, 
lid 2, telkenmale moet nemen. Juist de grote verscheidenheid 
van regelingen op dit gebied maakt het onmogelijk in het 
Verdrag verder te gaan dan het opnemen van een doelstelling 
en een procedure om tot het gestelde doel te geraken. Indien 
de tussen de Beneluxlanden getroffen regeling nuttig werkt, 
is niet in te zien waarom een dergelijke regeling krachtens 
artikel 54, lid 2, niet zou zijn te treffen. Wat de bestaande 
regeling in Bcnelux-verband — die overigens als tijdelijk is 
bedoeld — betreft, deze kan ongetwijfeld voorlopig blijven 
beslaan krachtens artikel 233 van het Verdrag. 

Artikel 54, lid 1. De bepaling, dat een dergelijk programma 
voor het einde van de eerste etappe door de Raad moet wor-
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den vastgesteld betekent niet, dat het na deze periode niet meer 
kan. Uiteraard blijft echter de bepaling ten aanzien van de 
stemmenmeerderheid, i.c. de unanimiteit, van kracht. 

Artikel 54, lid 3. Het lijkt moeilijk en ook weinig wenselijk 
om nu reeds vast te leggen, welke procedures en handelwijze 
voor Nederland hieronder zouden kunnen vallen. In het alge-
meen zijn bedoeld die bepalingen, die hetzij direct, hetzij in-
direct de vrijheid van vestiging in feite frustreren, zoals b.v. 
de beperking van een bepaalde bedrijfsuitoefening tot eigen 
onderdanen. 

Artikel 57. De ondergetekenden zijn van mening dat het 
Verdrag geenszins in de weg behoeft te staan aan het ook in 
de toekomst volgen van het tot heden gevoerde vestigings-
beleid te onzent. Daarbij zal uiteraard met de belangen van 
de partners rekening moeten worden gehouden. Een zo vol-
ledig mogelijke vrijheid van vestiging zal uileraard ten zeerste 
zijn gediend door een coördinatie van de bestaande voorschrif-
ten ter zake. Dit behoeft echter in de eerste plaats niet een 
gelijktrekken te betekenen en in de tweede plaats is het zeker 
niet de bedoeling van de Nederlandse Regering om waarde-
volle voorschriften alleen om der wille van de coördinatie te 
doen vervallen. De eenstemmigheid vereist voor richtlijnen 
t.a.v. de wijziging van bij de wet vastgestelde maatregelen is 
te dezer zake een zeer behoorlijke waarborg te noemen, te-
meer, omdat het vast is komen te staan, dat ook andere landen 
zeker niet bereid zullen worden gevonden om op grote schaal 
afstand te doen Van goede regelingen, alleen om deze aan te 
passen aan de voorschriften in landen, waar men minder ver 
is gevorderd. Dit behoeft echter op zich zelf een coördinatie 
niet in de.weg te staan, zij het dan ook, dat hier zeker wel 
enige tijd mede gemoeid zal zijn. De in de partnerlanden op 
dit punt levende wensen zijn de ondergetekenden op dit ogen-
blik nog niet bekend. Wellicht doet zich binnenkort een moge-
lijkheid voor, de partnerlanden te polsen ten aanzien van de 
gedachten die ter zake van de coördinatie der vestigingsrege-
lingen bestaan. 

I. 6. De vrijheid vs»n het kapitaalverkeer 

7oaIs vele leden constateerden, heeft een vrijmaking van het 
kapitaalverkeer tussen de Lid-Staten gevolgen op gebieden waar 
anderzijds de nationale verantwoordelijkheden in beginsel on-
gewijzigd bleven, zoals de politiek gericht op handhaving van 
het monetaire evenwicht en het evenwicht in de betalingsbalans 
en zoals de nationale conjunctuur politiek. In bepaalde concrete 
situaties kan hier dus stof liggen voor een conflict. In hoeverre 
zich dit zal kunnen voordoen met betrekking tot hetgeen de 
hier aan het woord zijnde leden de lage rentepolitick van de 
Regering noemen, valt echter moeilijk te voorspellen. Aan-
gezien het Nederlandse deviezenregime in de kapitaalsector 
reeds betrekkelijk liberaal is en aangezien voorts te verwachten 
valt dat de liberalisatie van het kapitaalverkeer krachtens het 
Verdrag slechts zeer geleidelijk zal plaatsvinden, kan worden 
aangenomen, dat pas aan het einde van de overgangsperiode een 
situatie zou kunnen ontstaan dat het Nederlandse rentepeil door 
de onderhavige liberalisatie in opwaartse richting zou kunnen 
worden beïnvloed. Men moet echter de kans op een dergelijke 
opwaartse druk ook op deze lange termijn niet overschatten. 
Gezien artikel 68 lid 3 zal de liberalisatie in het Verdrag zich 
beperken tot het particuliere kapitaalverkeer en juist in deze 
sector zullen de hetzij door de geldverschaffers hetzij door de 
geldontvangers op zich te nemen koersrisico's de nivellering 
van de renteniveaux te allen tijde remmen. Hierbij komt dal bet 
geenszins bij voorbaat vaststaat dat te zijner tijd het Nederlandse 
rentepeil belangrijk lager zal zijn dan in de andere Lid-Staten. 

De consequenties welke het vrije kapitaalverkeer ondanks de 
voorgaande opmerkingen niettemin te eniger tijd voor Nedcr-
land zouden kunnen hebben, vormden een reden om te stre-
ven naar verdragsbepalingen, waarbij een vrijmaking van het 
kapitaalverkeer niet automatisch plaats zou vinden doch op 
een wijze waarbij rekening kan worden gehouden met de 
monetaire situatie in de Lid-Staten. 

Hiermede is de door vele andere leden gestelde vraag om-
trent de te verwachten gevolgen voor de stand van de rente 
tevens beantwoord. De hier aan het woord zijnde vele andere 
leden vragen in dit verband voorts naar de inzichten van de 
Regering over de invloed van het vrije kapitaalverkeer op de 
nationale investeringen, in het bijzonder in verband met de 
toekomstige werkgelegenheid voortvloeiende uit het grote be-
volkingsoverschot. De regering wijst er op, dat toetreden tot 
het Verdrag impliceert, dat voortaan nok de oplossing van dit 
nationale vraagstuk in principe gezocht zal moeten worden 
binnen het raam van de mogelijkheden van de gemeenschap-
pelijke markt als voortvloeiende uit het Verdrag. Indien te 
eniger tijd het kapitaalverkeer krachtens het Verdrag zou wor-
den vrijgemaakt in verder gaande mate dan thans reeds door 
Nederland autonoom is geschied, zal dit inderdaad van invloed 
kunnen zijn op de investeringen hier te lande, daar de mede-
dinging op de Nederlandse kapitaalmarkt naar de voor inves-
tcringen aangeboden besparingen dan groter kan worden. Hier-
tegenover staat echter de corresponderende vrije toegang tot 
de andere markten voor Nederlandse vragers naar kapitaal, 
zodat moeilijk valt ie voorspellen wat het netto-effect zal zijn. 

Dat Nederland genoodzaakt is in verband met zijn bevoL 
kingsproblccm een aanzienlijk deel van het nationale inkomen 
te besparen en deze beparingen te reserveren voor investeringen 
is juist. Maar ditzelfde geldt in beginsel, zij het op andere gron-
den, en wellicht niet geheel in dezelfde mate voor de andere 
Lid-Staten. In ieder geval gaan de regeringen in de andere Lid-
Staten ook van de gedachte uit dat de vrijheid van het kapitaal-
verkeer nimmer zal mogen leiden tot het in gevaar brengen 
van de nationale investeringen, noch van de nationale werk-
gelegenheid. 

De regering deelt het inzicht, naar voren gebracht door ver-
scheidene andere leden, dat de vrijheid van het kapitaalverkeer 
een gecompliceerde materie betreft, waarbij grote voorzichtig-
heid in acht dient genomen te worden. Of het uitwerken van 
voorschriften ten aanzien van deze vrijhetd als uitvoering van 
het Verdrag moet worden beschouwd, dan wel het invullen 
van een stuk ongeschreven verdrag is zouden de onderge-
tekenden in het midden willen laten. Dat hierbij niet de eis is 
gesteld van een unanieme beslissing van de Raad van Ministers 
hangt samen met het feit, dat ook ten aanzien van andere 
belangrijke nadere preciseringen van bepaalde beginselen uit 
het verdrag met name b.v. op het gebied van de landbouw en 
het verkeer, steeds een meerderheidsbeslissing na 4 of 8 jaar 
wordt voorzien teneinde te voorkomen dat deze regelingen 
niet tot stand komen als gevolg van het gebruik van het veto 
door een Lid-Staat. De Regering wijst er overigens op, dat het 
Verdrag met name in de artikelen 68 lid 3, 73 en 109 reeds de 
nodige voorzieningen bevat, welke waarborgen inhouden tegen 
mogelijke ernstige consequenties van de vrijheid van het kapi-
taalverkeer. 

Wat artikel 67 betreft, bleek het niet mogelijk concrete in-
houd te geven aan de passage, welke door de hier aan het 
woord zijnde leden werd geciteerd. Zulks zal te zijner tijd 
moeten geschieden door de Europese Commissie tezamen met 
de Raad van Ministers. 

Artikel 67, Uil I. De formulering, dat het kapitaalverkeer 
vrijgemaakt zal worden ,,in de mate waarin zulks voor een 
goede werking van de gemeenschappelijke markt nodig is" 
hangt samen met de hierboven reeds geconstateerde tegen-
stelling tussen de wenselijkheid het vrije kapitaalverkeer tot 
stand te brengen als één van de grondslagen van een gemeen-
schappelijke markt en anderzijds de bezwaren die hieruit kunnen 
voortvloeien uit hoofde van de nationale verantwoordelijkheid 
voor het nationale monetaire evenwicht. Het leek daarom, 
zoals hierboven reeds opgemerkt, wenselijk de mogelijkheid 
van dit conflict althans te beperken door. waar een vrij kapi-
taalverkeer niet nodig is voor een goede werking van de ge-
meenschappelijke markt, een dergelijke vrijmaking niet te ver-
eisen. Als voorbeeld moge er ter illustratie op worden gewezen, 
dat niet alle vormen van effectenverkeer essentieel zullen zijn 
voor een juiste werking der gemeenschappelijke markt. Wat 



24 

de gestelde vraag betreft wal onder hei begrip ..personen" 
dient Ie worden verstaan, kan er naar tle mening van de 
Regering aan dit begrip hier een uitputtende betekenis worden 
toegekend. Het gaat hier om rechtspersonen en natuurlijke 
personen. • 

Artikel 68, lid I. Hier wordt geduid op de mate waarin 
vergunningen zullen worden verstrekt in die sectoren van het 
kapitaalverkeer welke te eniger tijd (nog) niet krachtens het 
Verdrag zullen zijn geliberaliseerd. 

Artikel 68, lid 3. Dit lid voorziet in overleg tussen stalen 
ingeval de opbrengt van een lening direct of indirect bestemd 
is om de behoeften van een Lid-Staat of van een publiek-
rechtelijk lichaam te financieren. Het is daarbij onverschillig 
of de lening wordt uitgeschreven of geplaatst door de betrokken 
slaat of het publiekrechtelijk lichaam zelve of door een als 
tussenpersoon optredende particuliere instelling. Bepalend voor 
de toepasselijkheid van dit artikel, en dus voor de eis van 
prealabel overleg, is het feit, dat de te lenen gelden direct of 
indirect bestemd zijn voor de behoeften van de centrale over-
heid van een Lid-Staat of van een publiekrechtelijk lichaam en 
niet wie als debiteur optreedt. Ook indien van een tussenpersoon 
gebruik wordt gemaakt zal het lenende land dus eerst ovcr-
censtemming met het land waar geleend wordt moeten be-
reiken. teneinde vast te stellen, dat de versunnine om de 
emissie te plaatsen en/of de opbrengst te transfereren, inder-
daad verstrekt zal worden. Onder het onderhavige lid zal het 
land waar geleend wordt immers een dergelijke vergunning al-
tijd kunnen weigeren, indien vermoed wordt dat de opbrengst 
van de lening voor de financiering van een andere Lid-Staat 
strekt. Wat betreft de vraag hoe de f.id-Staten thans hun 
leningspolitiek en hun emissiehclcid regelen, is de regering 
gezien de korte termijn van beantwoording, niet in staat dit 
vee! omvattende en gecompliceerde onderwerp in deze Memorie 
te behandelen. 

Artikel 70, lid 2. Daar moeilijk in concreto te voorzien viel 
welke de geëigende maatregelen zijn om ,,doorstroming" van 
kapitaal naar derde landen — wegens tussen de Lid-Staten 
onderling afwijkende regels voor het kapitaalverkeer met derde 
landen — te verhinderen, moest met deze algemene formulering 
worden volstaan. Als voorbeeld zou op de volgende casus-
positie kunnen worden gewezen. Gesteld, dat het onderlinge 
kapitaalverkeer tussen filialen of moeder, en dochtermaatschap-
pijen gevestigd in de Lid-Staten vrijgemaakt is. Gesteld voorts 
een filiaal in Frankrijk en een filiaal in Nederland van een 
buiten de gemeenschap gevestigde moedermaatschappij. Gesteld 
tenslotte dat re-transfer van kapitaal naar derde landen door 
Frankrijk niei maar door Nederland vel is toegestaan. Via het 
Nederlandse filiaal zou het Franse filiaal toch naar de mocder-
maatschappij bullen de Gemeenschap kunnen transfereren door 
toepassing van de regels van het onderling vrijgemaakte kapi-
taal-verkeer. Een geëigende maatregel om dit te voorkomen 
zou nu kunnen zijn dat de vrijheid van kapitaalverkeer tussen 
filialen etc. gequalificeerd wordt door te vereisen, dat voor 
kapitaal bewegingen tussen gelieerde vestigingen binnen de Ge-
meenschap, indien deze bepaalde verbindingen met maatschap-
pijen buiten de Gemeenschap hebben, slechts onder nadere 
voorwaarden van hel automatisch recht op een vergunning 
gebruik kan worden eemaakt. 

; Artikel 72. Het moet inderdaad niet onmogelijk worden ge-
acht dat er Lid-Staten zijn, die bepaalde kapitaalbewegingen 
van en naar derde landen niet kennen. Met de beperking ..hun 
bekende kapitaalbewegingen" wordt beoogd, dat Lid-Staten 
niet verplicht gehouden kunnen worden alle kapitaalbewegingen 
te kennen. Dit kan van belang zijn met het oog op handhaving 
van het bankgeheim. 

Artikel 73. lid 2. Als voorbeeld van redenen van een geheim 
of dringend karakter voor autonoom door Lid-Staten te nemen 
maatregelen ter vermijding van verstoringen op de kapitaal-
markt, kan op de volgende mogelijkheid worden gewezen. Ge-

steld, dal een Lid-Staat als essentieel onderdeel van zijn budget-
taire en monetaire politiek een grote leningsoperatie wenst Ie 
ondernemen of er van op de hoogte is, dat op korte termijn 
zeer belangrijke emissies zijn te verwachten van binnenlandse 
bediijven voor doeleinden, welke vanuit een oogpunt van 
nationaal belang grote betekenis hebben. Dil kan gedurende 
enige lijd een overwegende invloed op de kapitaalmarkt doen 
gelden. Een tijdelijke afsluiting van de kapitaalmerkl voor 
buitenlandse emissies kan dan wenselijk zijn om stabiele ver-
houdingen te helpen handhaven; de achtergrond van deze maat-
regelen moet dan uit de aard der zaak geheim blijven, terwijl 
tevens spoed kan zijn vereist. Als ander voorbeeld moge worden 
gewezen op de wenselijkheid om bij het ontstaan van inter-
nationale politieke spanningen op zeer korte termijn maat-
regelen te kunnen nemen ten einde bewegingen van vlucht-
kapitaal te voorkomen. 

I. 7. Het vervoer 

Algemeen. De ondergetekenden zijn met de Kamer van 
mening, dal een goede regeling van het vervoer in het E.E.G.-
Verdrag voor Nederland van uitzonderlijke betekenis moet 
worden geacht door de belangrijke plaats, welke de/c tak van 
bedrijf in de nationale economie en in het bijzonder in de 
economische relaties met het buitenland inneemt. Het is om 
deze reden, dat van Nederlandse zijde tijdens de onderhandc-
lingen ie Brussel met volharding is getracht een aantal begin-
selen voor een Europees vervoerbeleid in het Verdrag te doen 
opnemen. De punten, welke de Commissie uit de S.E.R. in 
haar advies heeft opgenomen, hebben de instemming der Re-
gering en geven in het algemeen ook de richting van haar 
vervoerbeleid aan. Dat het pogen deze beginselen ingang te 
doen vinden vergeefse moeite is geweest, zoals vele leden op-
merkten, kan niet worden onderschreven. Opvattingen, welke 
aan de Nederlandse inzichten tegengesteld zijn, hebben immers 
niet de overhand kunnen verkrijgen. Bij onderhandelingen als 
die, welke voor het totstandbrengen van het E.E.G.-Vcrdrag 
nodig waren, doen zich steeds twee vragen voor. De eerste is, 
welke beginselen men in het Verdrag wenst te zien ncerge-
legd, en de tweede vraag is. hoc, indien de andere partners 
zich tegen bepaalde beginselen verzetten, te voorkomen, dat 
de tekst van het Verdrag in de weg zou staan aan een loc-
komstige introductie dezer beginselen in het Europese beleid. 
Een deel der door Nederland vertegenwoordigde inzich-
ten nu heeft zijn weg in het Verdrag gevonden en ander-
deels staat de weg naar hetgeen volgens de hier te lande gel-
dendc opvattingen als een gezond vervoerbeleid wordt be-
schouwd. nog steeds open, zoals hieronder nog nader zal 
worden aangetoond. Reeds hier zij echter, om de gedachten 
te bepalen, de aandacht gevestigd op het hoofdgeschilpunt bij 
de voorbereiding van het Verdrag. Met uitzondering van 
Nederland wensten de onderhandelingspartners hel vervoer in 
het Verdrag voornamelijk behandeld te zien als hulpmid-
del ten dienst» van de goederenmarkt. Tweeërlei vraag stcl-
de men daarbij. In de eerste plaats: wat is nodig om het ver-
vocrapparaat als middel tot verplaatsing in stand te houden 
en uit te breiden? Hierbij dacht men voornamelijk aan investe-
ringsvraagstukken. De andere vraat' was, welke voorschriften 
aan het vervoer ter regeling van de concurrentieverhoudingen 
op de goederenmarkten zouden moeten worden opeelcgd 

n de gedachte, waarvoor de Nederlandse delegatie zich 
sterk maakte, dat nl. het vervoer een zelfstandige bedrijfs-
tak in de dienstenverleningsscctor vormt en een vervoer-
markt zou moeten worden geschapen, stond men afwijzend. 
Niettemin is de zelfstandige plaats van het vervoer als 
onderdeel van het dienstverkeer nu in het Verdrag vast-
gelegd. De verdragssystematiek is thans deze. dat het ver-
voer krachtens artikel 61. vallende onder hoofdstuk II. 
titel IIL is opgenomen onder de bedrijfstakken, waarvoor het 
vrije verkeer als grondslag der gemeenschap is gekenmerkt. 
De verwezenlijking van dit uitgangspunt zal dan aan de hand 
van verdragsvoorschriften moeten geschieden door middel 
van hetgeen men een Europees vervoersbeleid zou kunnen 
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noemen. Dal een dergelijk vervoersbeleid wordl voorzien, 
zal niemand verwonderen, die kennis neeml van het feit, dal 
overal, en niet in het minst in ons land. een vervoerwetgeving 
bestaat. Al ligt dus de richting van het beleid vast. het is te 
betreuren, dal men beginselen, die als vrucht van langdurige 
discussies in deskundigenkring binnen de E.C.E. te Genè> -

reeds zijn geformuleerd, niel levens in het Verdrag heeft kun-
nen formuleren, In het tijdens de onderhandelingen gehoorde 
bezwaar, dat de beginselen evenveel nieuwe vragen en onzeker-
hcden omtrent de aard en grenzen van hun toepassing 
werpen als beantwoorden schuilt wellicht een element 
waarheid. Niettemin, richtlijnen zouden meer houvast h< 
geboden. Thans zal veel uit de samenhang van hel Verdrag 
moeten worden afgeleid. 

De door vele leden uitgesproken bezorgdheid over de moge-
lijkhcid van handhaving van de in Nederland gevoerde trans 
portpolitiek vindt haar oorzaak in de onduidelijkheid van het 
Verdrag. Uit het voorgaande volgt echter tevens, dat de mening. 
dat grote concessies aan Duitsland en Frankrijk zouden zijn 
gedaan, moet worden afgewezen. 

Naar de opvatting van ondergetekenden sluit artikel 74 
(juncto artikel 61) uit, dat een politiek zou worden geïntrodu-
ceerd strijdig met de algemene doelstellingen van het Verdrag. 
Het in Nederland gevoerde beleid kan in grote lijnen zeker 
gelden als dienstig voor het bevorderen van deze doe!stellin-
gen. Bovendien is de strekking van het vervoerhoofdstuk uit 
het Verdrag zodanig, dat Nederland niet verplicht kan worden 
besluiten te aanvaarden, die het vervoer maken tot een in-
strument in de algemene economische en sociale politiek. 

Wel zullen andere landen een dergelijke politiek binnen 
zekere grenzen en onder toezicht van de Europese Commissie 
kunnen handhaven. Het is voorts in het bijzonder de taak' 
van de Europese Commissie ook voor de vervoerssector de 
initiatieven te nemen voor het totstandkomen van een werkc-
üjk Europees beleid. In antwoord op de opmerking van vele 
leden, dat zij de artikelen 74—78 achtten te behoren tot de 
zwakste delen van het Verdrag, willen de ondergetekenden 
erop wijzen, dat de betekenis van het Verdrag voor bet ver-
voer, zoals reeds opgemerkt, volstrekt niet hij uitsluiting aan 
de inhoud van de artikelen 74—78 mag worden afgemeten. 

Hoewel zij erkennen, dat deze artikelen enkele op zichzelf 
betreurenswaardige leemten bevatten, zijn zij niettemin van 
mening, dat het Verdrag in zijn totaliteit ook op vervoerge-
bied voor Nederland mogelijkheden biedt voor een aanvaard-
haar beleid, nl. een ontwikkeling in de richting van meer vrij-
heid van dienstenverlening. Voorts wordt een teruggang op 
hetgeen terzake reeds is verworven belet door een stand-still-
clausule. 

Uit het voorgaande blijkt, dat met vele andere leden de 
Regering inderdaad niet een onverdeeld enthousiasme over de 
regeling van het vervoer in het Verdrag koestert. 

Met het door deze leden gevoerde betoog, 'lat de thans tot 
stand gekomen verdragstekst te prefereren is boven de hui-
dige situatie, kunnen de ondergetekenden evenwel instemmen. 

De plaats van de artikelen 2. 3, 61 en 74 e.v. in het Ven 
en hun onderlinge samenhang vormen een onmiskenbare 
vooruitgang, vergeleken met de tegenwoordige situatie. 

Naar aanleiding van de opmerking van deze leder, dat het 
nu voorgelegde ..kaderverdrag" zowel goede als kwade ont-
wikkelingsmogelijkheden openlaat, kan worden geantwoord, 
dat het samengaan in een gemeenschap steeds de mogelijk-
heid insluit, dat het beleid anders zal uitvallen dan wellicht 
in het nationale verband het geval geweest zou zijn. Geheel 
willekeurig zal het beleid van de gemeenschapsorganen echter 
niet mogen zijn. zoals hierboven is betoogd. Het is een stap 
vooruit, dat in ieder geval aan een exclusieve nationale politiek 
van een der partners geen ruimte meer zal worden gelaten. 

Voorzover deze leden voorts het te ontwerpen vervoerbe-
leid in verband brengen met. naar zij stellen, de wel gehoorde 
kritiek over het vermeende „veriadersbeleid" van de E.G.K.S. 
en daa'aan de vraag verbinden naar een speciaal Europees 
orgaan voor het vervoer, zij opgemerkt, dat een dergelijk or-
gaan in het Verdrag niet is voorzien. De oprichting van een 

dergelijk orgaan — men ziet in dit verband wel verwijzingen 
naar de figuur van de Interstate Commcrce Commission in 
de Verenij / >u niel a priori verwerpelijk behoeven 
te zijn. De E.Ê.G. zal echter eerst in werking moeten zijn 
getreden en men zal eerst enige ervaring t.a.v. de omvang der 
opkomende vraagstukken moeten hebben opgedaan, alvorens 

wenselijkheid van een zodanig orgaan kan worden beoor-
dceld. In ieder geval ligt hel in de bedoeling der Regering Ie 
bevorderen, dal de vervoervraagstukken linnen de gemeenschap 
op hun eigen merites worden getoetst en dat aan vervoer-
bedrijven een eigen commercieel ondernemingsbeleid wordt 
mogelijk gemaakt. 

Ingestemd kan worden met de verwijzing naar de institu-
tionele opzet, zonder welke de onzekerheden welke het 
Verdrag ook terzake van het vervoer bevat, niet aanvaardbaar 
zouden zijn geweest. In hei voorgaande is te dien aanzien reeds 

•en op de belangrijke taak. welke met name de Europese 
missie op het gebi d der beleidsvorming zal toevallen. 
dient daarvoor, zoals de hier aan het woord zijnde leden 

betogen, heh «quipeerd te worden. 
De door deze leden gesignaleerde kwade kans. dal na de 

n' rgangsperiode via beslissingen met gekwalificeerde mcer-
derheid in de Raad van Ministers een beleid opgebouwd zal 
worden, dal weinig of niet in overeenstemming is met het in 
Nederland betrekkelijk algemeen als juist beschouwde beleid, 
achten de ondergetekenden in het licht der voorgaande uiteen-
zettingen te somber. Men zou kunnen stellen, dat enerzijds 
de algemene doelstellingen van het Verdrag juist een onder-
steuning van de Nederlandse principes vormen, doch dat wei-
licht daartegenover verschillende partnerlanden — door een zo 
ruim mogelijk beroep te doen op de uitzonderingen, welke 
enkele der specifieke vervoerartikelen toelaten — bepaalde pro-
tectionistische elementen in hun vervoerbeleid zullen trachten 
te behouden. De aard van de vervoerbepalingen brengt der-
halve mee. dat voor alle betrokken partijen goede en minder 
goede kansen in het Verdrag opgesloten liggen. 

Het spreek) vanzelf, dat de Regering bij de uitvoering van 
het Verdrag er met alle kracht naar zal streven het te voeren 
Europese beleid van de in Nederland gangbare opvattingen te 
doordringen, resp. daaruit die elementen te weren, die haar 
voorkomen in strijd te zijn met een gezonde ontwikkeling van 
de Europese vervoermarkt. Daarbij is het van belang vast 
te stellen, dat bij het totstandkomen van het beleid de ad-
viezen van d! >reanen niet consultatieve status een be-

;:kc invloed kunnen uitoefenen. De ondergetekenden 
menen gegronde hoop te mogen koesteren, dat de geleidelijke 
doorwerking van de N e denkbeelden, waarvan de 
symptomen ook de vele andere leden niet zijn ontgaan, juist 
in deze organen het eerst tot uiting zal komen. Dit geldt met 

voor de Vergadering en voor het Economisch en Sociaal 
Coniité Ifut Comité van Deskundigen zal waarschijnlijk eer-
der de Regeringsstandpunten weerspiegelen. Het komt de onder-
getekenden echter prematuur voor zich thans reeds te verdic-
pen in i omtrent het onthaal, dat de Nederlandse doeI-
stellingen in deze organen zullen genieten. Recente publica-

landen verschenen, tonen echter aan. dat voor 
„een niet serieus nemen" door de andere partners niet behoeft 
te worden geviv :d 

Wal de definitie van het discriminatiebegrip betreft, menen 
de ondergetekenden inderdaad te kunnen stellen, dat de 

' •• hel vervoer als zelfstandige bedrijfstak als ge-
volg van het verbod \i>n discriminatie niet in gevaar wordt 
gebracht. Derhalve mag van een meer evenwichtige hehan-
dcling van de belangen van verladers en vervoerders wor-
d'n gesproken dan het geval is in het E.G.K.S.-Verdrag, dat 
nu eenmaal ten behoeve van een gemeenschappelijke markt 
voor kolen en staal en niet voor het vervoer is opgesteld. Bij 
de opmerkingen naar aanleiding van artikel 79 zal op het 
punt der discriminatie nader worden ingegaan of dat de positie 
van hel vervoer als renderende bedrijfstak redelijk is vastge-
legd in artikel 78, zoals door de hier aan het woord zijnde 
leden wordt gevraagd, menen de ondergetekenden te moeten be-
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twijfelen. Zij hadden gaarne een duidelijker redactie van dit 
punt zien vastgelegd. Niettemin kan het thans alleiwcge merk-
bare streven om bij liet bepalen van het vervoerbeleid in meer-
derc mate het accent te leggen op de noodzaak, dal vervoers-
ondernemingen rendabel behoren te zijn, aan deze bepaling 
een stimulans ontlenen. De vraag, ot' op de grondslag van 
dit Verdrag voldoende mogelijkheden openblijven voor het 
Nederlandse vervoerswezen om zijn internationale functie 
te vervullen, menen de ondergetekenden in positieve 
zin te kunnen beantwooiden. Dit antwoord vloeit voort uit 
de overweging, dat enerzijds op grond van artikel 76 de be-
staande mogelijkheden in het buitenland niet op discrimina-
toirc wijze, dus ten gunste van de eigen onderdanen der part-
ncrlanden, mogen worden beperkt, terwijl anderzijds, uitgaan-
de van de algemene doelstellingen en de uitvoering, welke daar-
aan volgens artikel 75. lid 1, moet worden gegeven, verdere 
mogelijkheden zullen worden geschapen, zowel wat net inter-
nationale vervoer als de deelname aan hel binnenlandse vcr-
voer in de andere I.id-Staten betreft. De opmerking van dezelf-
tle leden, dat zij. mede op grond van de nationale ervaringen, 
een geordend en gecoördineerd vervoer ook op internationaal 
niveau onvermijdelijk achtten en juist daarom een duidelijk 
omlijnd Europees vervoersbeleid node missen, kan de Regering 
onderschrijven. Het vinden van principiële richtlijnen voor de 
vervoercoördinatie is evenwel een proces, dat in de meeste 
Europese landen zelfs op nationaal niveau nog tot veel moei-
lijkheden aanleiding geeft. Het vinden van gemeenschappelijke 
uitgangspunten tussen landen, welke op vervoergebied vaak 
een zo verscheidene ontwikkeling hebben gekend, zal derhalve 
niet dan na zorgvuldige besprekingen in de verschillende or-
ganen tot resultaten kunnen leiden. De hoop mag worden ge-
koesterd, dat als gevolg van de institutionele opzet van de 
E.E.G. bevredigende afweging van de verschillende factoren 
bereikt kan worden. 

Uit hetgeen hierboven is opgemerkt, blijkt reeds, dat de on-
dergetckenden van mening zijn. dat de algemene doclstcllin-
gen van het Verdrag inderdaad van toepassing zijn op het 
vervoer. Het tegendeel büjkt op generlei wijze. De plaats, 
welke het vervoer in het Verdrag inneemt, nl. in deel II, rege-
lend de grondslagen van de Gemeenschap, kan tot geen andere 
interpretatie aanleiding geven. De organen van de gemeen-
schap zullen bij het beoordelen van gevallen, waarin een be-

1 roep wordt gedaan op vi ijwaringsmaatregelen, deze grondslagen 
van de Gemeenschap als uitgangspunt moeten nemen. 

Dit betekent, dal uitzonderingen binnen de daartoe aange-
geven grenzen mogen worden toegestaan, doch nimmer als 
algemene verplichting aan enig Lid-Staat mogen worden 

opgelegd. Men denke hier b.v. aan de subsidies, welke krach-
tens artikel 77 in de vervoersector in bepaalde constellaties 
zijn toegestaan. Het feit, dat ten aanzien van het investerings-
bcieid in de verkeerssector geen bijzondere bepalingen zijn 
vastgesteld, belet allerminst, dat de organen van de Gemeen-
schap op dit punt initiatieven nemen. Voor de financiering van 
bepaalde projecten zal hetzij direct door de Regeringen, hetzij 
door tussenkomst van de Commissie, een beroep op de In-
vesteringsbank kunnen worden gedaan. 

De ondergetekenden zijn van mening, dat de positie van 
de zeevaart en de luchtvaart op de juiste wijze in het verdrag 
is bepaald. De regelingen, welke in het Verdrag voor de drie 
takken van „inland transport" zijn opgenomen, zouden in de-
ze vorm op de zeevaart en de luchtvaart niet kunnen worden 
toegepast. Bovendien moge erop worden gewezen, dat de zee-
vaart in het Comité voor de Zeescheepvaart van de O.E.E.S. 
over een orgaan beschikt, dat aan de problemen van de intcr-
nationale zeevaart voortdurend aandacht wijdt, terwijl voor 
de luchtvaart een Europese organisatie bestaat, welke t.a.v. 
het luchtverkeer éénzelfde taak verricht. Ten aanzien van de 
bestrijding der vlagdiscriminatie, welke door de hier aan het 
woord zijnde vele leden ter sprake wordt gebracht, zou in de 
toekomst wellicht een gezamenlijk standpunt kunnen worden 
ingenomen b.v. in het kader van de gemeenschappelijke han-
delspolitiek. 

Op zich zelf is daarbij het bepalen van een gemeen-
schappelijk standpunt mogelijk, zonder dat tot toepassing 
van artikel 84 behoeft te worden overgegaan. De verhoudingen 
lussen de zeehavens zuilen, als gevolg van de behandeling 
van de vraag.lukken op het gebied van het vervoer per spoor, 
over de weg en te water ongetwijfeld aan de orde komen. 

De ondergetekenden verwachten inderdaad, dat uit dit over-
leg geleidelijk zekere vormen van samenwerking inzake de 
zeehavens voortvloeien. 

De verhouding van het via dit Verdrag te ontwikkelen ver-
voerbcleid en de in het kader daarvan vast te stellen regels ten 
opzichte van andere Europese verdrags- of andere regels wordt 
beheerst door de artikelen 232 tm 234. 

Met betrekking tot het E.G.K.S.-verdrag wordt in artikel 
232 bepaald, dat het onderhavige verdrag geen wijziging brengt 
in het E.Ci.K.S."Verdrag, met name o.m. wat betreft de rech-
ten en verplichtingen der Lid-Staten. Aangezien de vervoer-
bepalingen van het E.G.K.S.-verdrag. met name artikel 70, 
vijfde lid, het vervoerbeleid in het algemeen voorbehouden 
aan de Regeringen, kunnen deze daarbij ten volle rekening 
houden met hun verplichtingen op grond van andere verdragen. 

De verhouding tot de Akte van Mannheim wordt bepaald 
door artikel 234. Op dit punt zal nader worden ingegaan bij 
de beantwoording van de opmerkingen bij de afzonderlijke 
artikelen. 

Het Moezel-verdrag valt onder geen der vorengenoemde ar-
tikelen, aangezien Nederland geen partij is bij dit Verdrag. 

Het samenstellen van goede Europese vei voerstatistieken 
heeft de aandacht van de Regering. Nederland maakt reeds 
sedert jaren actief deel ui! van de werkgroep voor de vervocr-
statistiek van de Economische Commissie voor Europa te 
Gonève. 

Ook ten behoeve van de Centrale Rijnvaart Commissie 
en de E.Ci.K.S. worden vervoerstatistieken samengesteld, 
welke mede het uitgangspunt kunnen vormen voor een homo-
geen geheel van Europese transportstatistieken. Initiatieven 
op dit punt van de E.E.G. zullen in beginsel stellig worden 
ondersteund. 

Uil het voorgaande is reeds gebleken, dat de ondergelekcn-
den met de verscheidene andere leden de onzekerheid crken-
nen, die voortvloeit uit het ontbreken van vervoerprincipes 
in hei Verdrag. 

. Naar aanleiding van de stelling, dat het ontbreken van deze 
principes tevens zou kunnen leiden tol een slechts gedeelte-
lijke functionering van de Gemeenschappelijke Markt, kan 
worden opgemerkt, dal de Commissie voor deze goede func-

ring in eerste instantie heeft te waken. Zij zal daarbij 
op de algemene richtlijnen, welke het Verdrag geeft, moeten 
u rugvallen. 

De strekking van de door de hier aan het woord zijnde leden 
gemaakte opmerking, dat regelingen voor de concurrentie-
tarieven geenszins zijn uitgesloten, is niet geheel duidelijk. De 
tekst in het Verdrag voorziet geen regeling van COncurrentie-
tarieven, maar kent slechts de toetsingsmogelijkheid, of be-
paalde tarieven of vrachten wel. zijn te beschouwen als te zijn 
gebaseerd op concurrentie-verhoudingen dan wel als discrimi-
natoir uit hoofde van de nationaliteit van de verlader of de 
ontvanger zijn te beschouwen. 

De hierboven geconstateerde onzekerheid met betrekking tot 
de ontwikkeling van het gemeenschappelijke vervoerbeleid, wel-
ke in hei bijzonder na afloop van de eerste twee fasen van de 
overgangsperiode door deze leden klemmend wordt geacht, 
geeft aanleiding tot een tweetal vragen betreffende de moge-
lijk heden inzake een doorwerking van het Nederlandse ver-
voerstandpunt in het Europese beleid en eventuele waarbor-
gen tegen een ontwikkeling van dit beleid in een voor Neder-
land ongewenste richting. Het antwoord op deze vragen is 
in de voorgaande beschouwingen in feite reeds gegeven. Veei 
zal afhangen van het beleid van de instituten, waarbij de 
rol van de Commissie van groot belang zou kunnen blijken te 
zijn. Mede dank zij de algemene bepalingen van het Ver-
drag en de positieve elementen, welke de vervoerparagrafen 
zelve bevatten, zal het naar de mening van de ondergeteken-
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den mogelijk moeten zijn hel gemeenschappelijk beleid een 
zodanige vorm te geven, dat de door Nederland voorgestane 
principes geleidelijk aan tot hun recht komen, al zullen door 
het \ erdrag toegestane uitzonderingen op de algemene lijn 
in sommige landen kunnen blijven bestaan. Een dergelijke 
situatie behoeft echter niet a priori een belemmering van bc-
tekenis te vormen voor de ontwikkeling van een Europese 
vervoersmarkt. 

Het gebrek aan overeenstemming over de beginselen van 
hot gemeenschappelijke vervoerbeleid is niet zo absoluut ge-
weest als deze leden aannemen blijkens hun opmerking, dat 
men het er ten aanzien van het gemeenschappelijk beleid te 
Brussel slechts over eens bleek ie zijn. dat er geen overecn-
stemming was. Zo is in het laatste stadium van de onderhande-
lingcn. met name van Franse zijde, getracht door amen-
dering van de Nederlandse voorstellen terzake overeenstemming 
over een aantal in het Veidrag op te nemen principes te be-
reiken. Indien Nederland deze voorstellen zou hebben aan-
vaard, zouden naast enkele waardevolle richtlijnen ook cnke-
le naar Nederlandse opvattingen, althans voor een politiek 
op lange termijn, onjuiste beginselen zijn vastgelegd. Onder 
deze omstandigheden heeft de Nederlandse delegatie er de 
voorkeur aan gegeven de algemene beginselen ook voor het 
vervoer te laten domineren in de overweging, dat deze begin-
selen aan de Nederlandse opvattingen meer steun bieden dan 
aan sommige afwijkende uitgangspunten van de andere Lid-
Staten. Concluderend kan men dus stellen, dat niet alle door 
Nederland verdedigde principes door de verdragspartners 
zijn afgewezen. In sommige gevallen is er sprake van nuan-
eeringen, welke de hoop op overeenstemming op langere ter-
mijn redelijk doet voorkomen. De door dezelfde leden geschil-
derde gevaren, die het Europese vervoerwezen bedreigen als 
gevolg van de bij enkele verdrags-partners gebleken drang tot 
naar Nederlandse opvatting onjuist ingrijpen in de verhou-
dingen op de vervoermarkt, waarvan reeds thans o.a. de strijd 
rond artikel 7U van het E.G.K.S.-verdrag getuigt, zouden ech-
i.r niet mi.uier worden, indien het Verdrag niet tot stand zou 
zijn gekomen. Integendeel, het doorvoeren van een Euro-
pees beleid zal unilaterale acties, welke nadelig zijn voor de-
ontwikkeling van het internationale vervoer, kunnen voorko-
men. 

in het algemeen is echter tevens te bedenken, dat uit de aard 
van de internationale samenwerking voortvloeit, dat com-
promissen worden gesloten, die afwijken van datgene, wat 
elk der landen afzonderlijk — en dus ook Nederland — bij 
voorkeur zou hebben tot stand gebracht. 

In antwoord op de vraag, of de vaagheden, welke het Verdrag 
bevat, de weg naar het Hof zullen versperren, indien een Lid 
Staat afwijkingen van de algemene doelstellingen van het Vcr-
drag bij het vervoerbeleid van de Gemeenschap meent te kun-
m_:i constateren, kan worden opgemerkt, dat van .,versper-
ren" moeilijk sprake kan zijn, daar het Hof ingevolge artikel 
164 mede de uitlegging van het Verdrag tot taak heeft. 

Door de ontwikkeling van de jurisprudentie, ook ten aan-
zien van artikelen, die voor andere sectoren analoge gevallen 
regelen, zouden de bestaande vaagheden geleidelijk kunnen 
worden opgeheven. 

De ondergetekenden zouden echter nogmaals willen wij-
zen op de grote waarde, die moet worden toegekend aan de 
adviezen der consultatieve organen en de voorstellen der Com-
missie. De Raad van Ministers moge hieraan zoal niet gebon-
den zijn, toch zullen de besluiten van de Raad er, wat de grote 
lijnen van het beleid betreft, beslissend door kunnen worden 
beïnvloed. Dit temeer, omdat de Raad slechts met algemene 
stemmen een voorstel van de Commissie zal kunnen wijzigen. 

Het niet mogen uitbreiden van bestaande beperkingen ais 
derde der door deze leden genoemde .,waarborgen" kan voor-
al bij teruglopende conjunctuur bijzonder waardevol blijken 
te zijn. 

Verschillende weer andere leden stellen de vraag, of er 
bij de deelnemende landen eensgezindheid bestaat over de 
definitie van de begrippen „discriminatie" en „concurrentie-
tarief". 

De definitie van het begrip discriminatie zal ongetwijfeld 
meningsverschillen kunnen doen ontstaan bij de beoordeling 
van concrete gevallen. De praktijk van de E.G.K.S, heeft ech-

eleerd, dat het opnemen van een discriminatie-verbod 
niettemin zinvol is. Van belang is vooral, dat dit begrip in het 
E.1'G Verdrag duidelijk beperkt is tot de afzonderlijke onder-
nemer. ( 

Het begrip ,.concurrcntie-tarief" is in het Verdrag niet gc-
definieerd. Te Luxemburg is het echter in vele gevallen aan 
de praktijk getoetst, zonder dat dit tot al te grote moeilijkheden 
aanleiding gaf. Deze leden stellen tegenover elkaar, dat de 
andere landen zich ervan verzekerd hebben, dat ondersteuning 
van hun economie door middel van speciale subsidies aan trans-
portondernemingen en door stcun- en andere uitzonderings-
tarieven mogelijk blijft, dat zijn vcrvoerpoliticke beginselen 
onaangetast kunnen blijven. (• 

Het is echter niet zo. dat de hier gememoreerde uitzonde-
ringen, welke op de algemene regels zijn toegealten, de ver-
voerpolitiek der andere landen voor aantasting vrijwaren. 

Integendeel, de uiztonderingen zijn restrictief geformu-
lccrd en worden door de Commissie getoetst. Omgekeerd biedt 
de toepassing van de algemene beginselen van het Verdrag 
voor Nederland de redelijke zekerheid, dat althans de grote 
lijnen van het huidige beleid niet worden aangetast. Op deze 
pinten is ook in het voorgaande reeds uitvoerig ingegaan, 
evenals op het ontbreken van de vervoerpolihiekc principes in 
de artikelen 74 en 75, en de risico's, die daaruit voortvloeien, 
wanneer in de derde etappe van de overgangsperiode heslis-
singen in de Raad van Ministers met gekwalificeerde meer-
derheid kunnen worden genomen. Naar de mening van onder-
getekenden moet de inhoud van artikel 74 zo worden verstaan, 
dat een gemeenschappelijk vervoerbeleid van de algemene 
doelstellingen van het Verdrag, waartoe ook de vrije uitwis-
scling van diensten en de opheffing van maatregelen en situa-
ties, welke de mededinging vervalsen, behoren. Verschei-
dene nog andere leden hebben uit de Memorie van Toelichting 
ten onrechte afgeleid, dat de Regering van mening is, dat alle 
bepalingen in het Verdrag nopens de vrijmaking van het dien-
stenverkcer ook op het transport van toepassing zullen zijn. 
De Memorie van Toelichting zegt, dat het principe van de 
vrijmaking van het dienstenverkeer krachtens de tekst van 
artikel 61 ook op het transport van toepassing is. De regels, 
welke hierbij zullen worden gevolgd, zijn echter — blijkens 
artikel 61 — niet die welke zijn neergelegd in hoofdstuk 3 van 
Titel III, doch die van Titel IV inzake het vervoer. Titel III 
geeft in artikel 61 de opdracht tot regeling. Over de interpre-
tatie welke de andere verdragspartners op dit punt huldigen, 
is niet veel bekend. De stukken betreffende de parlementaire 
behandeling van het Verdrag in die landen geven hieromtrent 
vrijwel geen uitsluitsel. Derhalve moet worden volstaan met 
het volgende citaat uit de Memorie van Toelichting aan de 
Belgische Kamer der Volksvertegenwoordigers. Het hoofdstuk 
over het vervoer ..bevat niet enkel de bepalingen, welke be-
stemd zijn om een vervalsing der mededingingsvoorwaarden 

van het goederenverkeer te vermijden, maar ook be-
paalde regels in verband met de geleidelijke totstandbrenging 
van een vrije prestatie der vervoerdiensten". 

De vraag van sommige leden of de bepalingen inzake het 
vervoer niet betekenen, dat na de tweede fase van de over 
g;'.ngsperiode matregelen kunnen worden genomen, die een 
ernstige bedreiging voor het Nederlandse transportwezen vor-
men is in het voorgaande reeds beantwoord. 

De garantie, dat de commerciële vrijheid van zeevaart en 
luchtvaart niet wordt aangetast. ligt in de unanimiteit waar-
mede d.> Raad van Ministers in eerste instantie beslissingen 
met betrekking tot deze vervoerstakken moet nemen. 

Artikel 74. Naar aanleiding van de door vele leden geinaak-
te opmerkingen met betrekking tot de betekenis van dit ar-
tikel mogen ondergetekenden allereerst verwijzen naar hetgeen 
door hen naar voren is gebracht bij de beantwoording van 
de algemene beschouwingen over de vervoerparagrafen in 
verband met artikel 61. De Regering is met deze leden van 



28 

mening, dal een gemeenschappelijke vervoerpolitiek gerichl 
moei zijn op de totstandkoming van een gemeenschappelijke 
vervoermarki. Voorts vroegen deze leden, of alle artikelen van 
het Verdrag gelden voor hel vervoer, behoudens de nadere 
bepalingen in de artikelen van Titel IV. De ondergetekenden 
menen deze vraag zo te moeten beantwoorden, dat het Verdrag 
in zijn algemeenheid op het vervoer van i g is. In hel 
bijzonder zijn voor hei vervoet van belang de bepalingen die 
op hel geheel van de Gemeenschappelijke Markt betrekkin» 
hebben. Als voorbeelden da kunnen o.a. worden »c-
noemd: de bepalingen van het eerste deel van het Verdrag, dus 
met inbegrip van de door leze leden genoemde artikelen, en die 
omtrent de gemeenschappelijke concurrentieregels, de harmoni-
satie van de wetgevingen en de vestiging van ondernemingen. 
Naar de mening van de Regering kunnen deze bepalingen van 
groot belang zijn voor de opbouw van een Furopese vervoer-
politiek en dienen zeker van Nederlandse zijde in de besprc-
kingen |c worden gehanteerd. Zij is eveneens van oordeel, dat 
bij hel Hof zo nodig een beroep on de algemene beginselen 
van het Verdrag kan worden gedaan. 

Artikel 75. lid 1. In verband met de vragen, die dezelfde 
leden stelden over de interpretatie van de procedure voorzien 
in artikel 75. lid I, en artikel 149. merken ondergetekenden op. 
dal ind : hel initiatief voor een Europees vervi erl ' id 
primair bij dé Commissie ligt. zulks overeenkomstig haar alge-
mene taal even in artikel 155 van het Verdrag. Daarbij 
is het niet zo dat de Raad van Ministers slcchls de keus heeft 
lussen aanvaarding of verwerping. Krachtens artikel 149 heeft 
de Raad ook bel recht het voorstel van de Commissie te amen-
deren. Een dergelijk gewijzigd voorstel wordt, tenzij de Com-
missie zich met dit amendement kan verenigen, slechis raads-
besluil bij unanimiteit. 

Volstaai de Raad met het voorstel van de Commissie te ver-
werpen, met andere woorden, behaalt het voorstel van de Com-
missie niet het vereiste aantal stemmen, dan kan de Commis-
sie uiteraard met een gewijzigd voorstel komen al is zulks 
niet uitdrukkelijk in het verdra» bepaald. Tn dit verband wil 
de.Rcgering in verband met de door ,!• : leden geuite denk-
beeldên als haar mening uitspreken, dat het inderdaad gewenst 
is. zicb reeds tijdens de ei ppe te berade ov :r de grond-
slagen van een Europees vervoerbeleid, zulks temeer met het 
oog op de bepalingen van artikel 75. lid 1, sub a en b. 

/ Artikel 75, lid 1, mb a. Dezelfde leden stelden vo 
enige vragen met betrekkin» tol artikel 75. lid 1. suh a Deze b :-
paling is naar de menina van ondergetekenden geschreven 
voor het grensoverschrijdende vervoer tussen de Lid-Staten. 
Ten aanzien van de samenwerking der ze 1 id-Staten inzake de 
toelatingsvoorwaarden voor het vervoer naar en van derde 
landen bevat het Verdrag geen uitdrukkelijke bepalingen. 

Wei kan worden voorzien, dal de naleving van de bepalingen 
over de handelspolitiek, met name artikel 112. lid I en arti-
kel 113. lid 1 consequenties met zich zal boeneen met betrek-
k : ' i" tot die vervoertarieven, welke van invloed zijn on de 
concurn ntieverhi udineer van de ondernemingen der Gemeen-
schan bij export van goederen naar of import uit derde binden. 
Ook andere maatregelen, welke weliswaar betrekking heb-
hen op het vervoer van goed ren van of naar derde landen, 
doch welke een rechtstreekse beïnvloeding van de concurren-
lieverhoudingen in de transportsector, inclusief de zeehavens, 
binnen de Gemeenschap beogen, moeten geacht worden te 
vallen onder de bepalingen omtrent bet gemeenschappelijk 
vervoerheleid. 

Artikel 75, lid I. sub h. Op de vraag van verschei 
leden, of hel bepaalde in artikel 7 5 . lid 1 sub /> niet reeds sen 

: aanwijzing betekent, .! ' gen omtrent de vrij-
making van bet dienstenverkeer niet van toepassing zullen zijn, 
zij allereerst opgemerkt, dat de onderhavige bepaling alleei 
betrekkin» heeft op vervoerondernemers, die verveer verrichten 
tussen twee punl :n binnen een land, waar hun onderneming 
met is gevestigd. Ingeval van vestiging in een andere I.id-Staat 

gelden ook voor liet vervoer de bepalingen van Hoofdstuk 2 
van Rtel " i met betrekking tot de vrije vestiging. 

Wordt vervoer uitgeoefend tussen twee punten binnen een 
land. waar Je vervoerondernemer niet is gevestigd, dan zullen 
hierbij toch bepaalde regelen in acht moeten worden geno-

l'r mo ' dus een evenwicht worden gezocht tussen de 
binnenlandse n en de regelen, op grond waarvan 

nlandse ondernemers worden toegelaten. Tuist daarom 
is hel loe te juichen, dal het Verdrag hier een gcmeenschappe-

oplossing van dit vraagstuk voorschrijft door de opstel-
lin • van gemeenschappelijk vastgestelde toelatingsvoorwaar-
den. finpücite is in artikel 75, lid 1, sub h erkend, dat de vrij-
heid en dienstverlening zich in beginsel ook uitstrekt tot het 
binnenlandse vervoer in landen, waar de transportondernemer 
niet 'is "evcstigd. Daarbij geeft de regering aan deze leden 
gaarne de verzekering, dat zij er krachtig naar zal streven 
de toelating van vreemde vervoerders tot het binnenlandse 
vervoer van een lid-staat op gelijkwaardige wijze te doen ge-
schieden als voor de nationale vervoerderd het geval is. mede 
gelet op de inhoud van artikel 7. De desbetreffende bepaling 
impliceert dus geenszins, dat op dit punt het vervoer in een 

nderingspositie geraakt. Het is immers niet zo. dat in een 
gemeenschappelijke vervoermarkt op geen enkele wijze kwan-

i of kwalitatief beïnvloeding van het aanbod en van 
ijsvorming vin vervoerdiensten zou mogen of kunnen 

pil atsvinden. Het feit. dat het Verdra» een gemeenschappelijke 
vervoerpolitiek voorschrijft, wijst reeds in andere richting. 
Een en ander behoeft specialisatie niet in de weg te staan. 

:t zo juist gestelde volgt, dat de regering met vele andc-
den van mening is. dat de toelating van buitenlandse ver-

voerder tol het vervoer van andere Lid-Staten plaats zal vin-
den onder vigueur van algemeen geldende vervoerregels, die 
in elk geval moeten voldoen aan artikel 7 van het Verdrag. 
Maar aanleiding van de opmerking van zeer vele andere leden 
over het onthreken van het non-discriminatiebegrip in de ver-

rafen, zij de aandacht erop gevestigd, dat enerzijds 
artikel 7 een dergelijke bepaling overbodig doet zijn en 
d il anderzijds voot het grensoverschrijdende vervoer en het 
• • '(overvoer het non-discriminatiebegrip alleen geen vol-
doende aanknopingspunten biedt voor de gewenste vrijma-
king van de vervoerdiensten. 

Artikel 75, lid f, s'ub c. Naar aanleiding van de vragen hier-
over door vele leden gesteld, zij geantwoord, dat de hier be-
uoelde regels zowel betrekking kunnen hebben op nationaal als 
op internationaal vervoer. Het is inderdaad niet waarschijnlijk 
te achten, dat de nationale wetgevingen geheel intacl kunnen 
woiden gelaten, evenmin als dit voor andere economische 
sectoren bet geval is. Het Verdrag voorziet in de artikelen 3 en 
100 t i ; 102 uitdrukkelijk in de mogelijkheid een harmonisatie 
van wetgevingen. 

Artikel 75. lil 2., De interpretatie door vele leden gegeven 
i Regering juist voor. 

Artikel 75, lid 3. De Magen t n opmerkingen, hierover door 
dezelfde leden gesteld, mogen ondergetekenden als volgt beant-
woorden. Lid 3 houdt niet in. dat bepaalde streken van de 

selen van een gemeenschappelijk vervoerbeleid kunnen 
worden uitgezonderd. ' id 3 heeft een geheel andere strekking: 
het vormt nl. een uitzondering op de regel van gekwalificeerde 
meerderheid. Voorzover de vaststelling van principes aan de 
orde is. waarvan de toepassing voor bepaalde streken of 
voor het gebruik van het vervoerapparaat de in dit lid aange-
duide konsekwenties heeft, kunnen deze principes slechts met 

imiteit worden aanvaard. Dit geldt niet alleen voor de 
nj speriode, maar ook voor de definitieve periode. De 

procedure van artikel 63 is, zoals bij de beschouwingen over 
Igemene opmerkingen reeds bleek, op het vervoer niet 

van toepassing. Naar de mening van de regering kan artikel 
75. lid 3. niet tengevolge hebben, dat de totstandkoming van 
een Europese vervoermarkt eindeloos wordt uitgesteld. Dit 
blijkt reeds uit de tekst van lid 3, waarin is bepaald, dat reke-
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ning moet worden gehouden met de noodzakelijkheid van een 
aanpassing aan de economische ontwikkeling, voortvloeiend 
üii de vestiging van de gemeenschappelijke mark!. Handha-
ving van een status quo zonder meer is dus niet mogelijk. Bo-
vendien is hel mogelijk om, indien een I.id-Staat zich beroept 
op de desbetreffende bepaling l inde het treffen van 
bepaalde voorzieni ;en te houden, tegen deze Staat 
een beroep op het Hoi te doen. Dit beroep kan op grond van 
artikel 169 door de Commissie zelf geschieden, ot' door een 
I.id-Staat op grond van artikel 170. Het beroep zal dan in-
houden, dat het lid van de Raad van Ministers, dar zich tegen 
de Commissie en de meerdeerheid in de Raad verzet, ten on-
rechte stelt, dat het geval van artikel 75, 3de lid, zich voordoe!, 

dergelijk beroep, dat de opvatting in de Commissie en de 
gekw; : taad vertegenwoordigt, zal 
in de regel vrij sterk staan. De geografische gebieden van lid 3 
van artikel 75 zijn in eerste instantie de minder ontwikkelde 
gebieden. Uit de bovenstaande toelichting volgt, dat de inhoud 
van deze bepaling niet kan worden gebruikt om het gebied van 
é';n der deelnemende Staten in zijn geheel van de gemeenschap-
pelijke vervoermarkt uit te zonderen. De mening van deze 
leden, dat de procedure van artikel 75 lid 3 na de eerste twee 
etappen alleen nog kan gelden voor de onder 2 (bedoeld zal 
zijn I) sub c vallende bepalingen, lijkt theoretisch aanvecht-
baar, doch men mag verwachten, dat de regelingen sub <t en 
h niet zullen kunnen leiden tot de in lid 3 omschreven ver-
storingen. 

Artikel 76. De regering acht het met vele andere leden 
bevredigend, dat een standstill-regeling in het Verdrag is op-
genomen. 

Het artikel maakt het in beginsel mogelijk de invoerin -
van technische maatregelen, die langs een omweg de diensten-
verlening van buitenlandse vervoerders belemmeren, 
te "aan. Noodzakelijk is dan echter, dat die technische maat-
regelen uitsluitend tegen buitenlandse vervoerders zijn gericht. 
Met de door Duitsland genomen maatregelen is dit niet het 
geval, daal de/e ook betrekking hebben op Duitse wegvervoer-
ondernemers. Wel zal het echter in de toekomst mogelijk zijn 
dergelijke maatregeien ter discussie te stellen in de Raad in 
verband m 't de harmonisatie van de wetgevingen. Met name 
moge in dit verban i verwezen naar artikel 101. De 
bewoordingen van dit artikel luiden algemeen, zodat allerlei 
maatregelen eronder kunnen vallen. 

Artikel 77. Van verschillende zijden en door vele leden 
werd kritiek op dit artikel uitgebracht. 

Het volgende moge ten dien aanzien worden opgemerkt. 
De algemene artikelen iii7ake het coneurrentieregiem bevat-
ten in artikel 92 een algemeen verbod voor subsidieverlening. 
met overigens talrijke uitzonderingen. Daarbij zij allereerst 
n;v\r voren gebracht, dat de gereleveerde tegenzin van de re-
gering niet zo zeer betrekking heeft op de financiële compen-
satie van bepaalde la.sten voortvloeiend uit het gebruik van ver-
voertakken als openbare diensten. In de laatste jaren is deze 
materie uitvoerig besproken in het kader van de Economi-
sebe Commissie voor Europa. Het Inland Transport Com-
mittee van dit orgaan heeft allereerst een lijst opgesteld van 
de hier bedoelde lasten. Als zodanig kunnen werden genoemd: 
de verplichting om verliesgevende lijnen te exploiteren, het 
verrichten van vervoerdiensten tegen verliesgevende tarieven 
door de Overheid opgelegd e.cl. Het Inland Transport Com-
mittee heeft voorts geconcludeerd, dat voorzover deze lasten 
niet konden worden opgeheven, de verliezen uit deze lasten 
door de Overheid dienden te werden vergoed. Dergelijke com-
pensaties zijn eigenlijk niet als subsidies te beschouwen en 
verstoren ook niet de concurrentie-verhoudingen. Iets anders is 
het gesteld met de'subsidies voor de coördinatie van het ver-
voer. De draagwijdte van deze bepaling valt moeilijk te over-
zien. Op grond van artikel 93 behoudt de Europese Commissie 
toezicht op de verlening van de subsidies en zij bepaalt of en 
in hoeverre bepaalde subsidies nodig kunnen zijn ten behoeve 
van de coördinatie van het vervoer. 

Artikel 78. Hij de beantwoording van de algemene op-
merkingen hebben de ondergetekenden reeds doen blijken. 

ij gaarne in dit artikel een duidelijke vermelding van 
het beginsel der rentabiliteit hadden zien opgenomen. Het is 
echter gemakkelijker een dergelijk principe in een resolutie 

leg n dan in een verdragstekst, welke in zijn woor-
den voor alle pa;tijen bindend is. De Regering zal er harer-
zijds zoveel mogelijk naar straven bij het interpreteren van 
„de economische toestand der vervoerders" de rentabiliteit 
als doorslaggevend criterium aanvaard te krijgen. Of de an-; 
dere landen hierin zullen meegaan, kan thans uiteraard niet 
worden vi d, al is juist op dit punt enig optimisme 

cl va -' \d. ( 
Het is juist, dat de toekomstige Europese vervocrpolitiek 

niet met dit artikel in strijd mag zijn. Deze bepaling is der-
halve niet zonder nut. Mocht de bovcnaangegeven interpretatie 
ingang vinden, dan zal de waarde ervan nog belangrijk groter 
worden. 

Over de verhouding tot artikel 77 kan na hetgeen over tlit 
laatste artikel hierboven reeds is gezegd, nog worden op-
gemerkt, dat de subsidies, bedoeld in artikel 77 het middel 
kunnen zijn om lasten, die niet als concrete dienstverlening 
aan een bepaalde gebruiker zijn te beschouwen, te eomperi-
seren. Tegenstrijdigheid met artikel 77 acht de Regering in 
zoverre aanwezig, dat beide artikelen verschillende uitgangs-
punten hebben. Dit behoeft echter niet te betekenen, dat ze 
onverenigbaar zijn. Artikel 78 geeft aan. dat het beleid van 
de organen der Gemeenschep niet mag leiden tot aantasting 
van de economische positie van de vervoerondernemingen. 
Artikel 77 daarentegen staat aan Lid-Staten toe om. in afwij-
king van het verbod van artikel 92. in bepaalde gevallen 
voort te gaan met het verlenen van subsidies. Deze tegen-
strijdigheid kan eerst worden opgelost, wanneer in het kader 
van de gemeenschappelijke transportpolitiek het geven van 
subsidies in de eigenlijke zin van het woord geleidelijk aan 
verdwijnt. 

Artikel 79, lid 1. De mogelijkheid van een botsing van het 
discriminatiebegrip van dit artikel met dat van artikel 70 
van hei E.G.K.S.-verdrag achten de ondergetekenden met ve-
Ie leden aanwezig, doch een dergelijke botsing zou slechts 
voort kunnen komen uit een onjuiste extensieve interpretatie 
van het genoemde artikel van het E.G.K.S.-verdrag. In wezen 
is liet begrip van artikel 70 van hei E.G.K.S.-verdrag gelijk 
te achten aan artikel 79. lid 1, van het E.E.G.-verdrag. Ne-
derland heeft juist op de huidige teks' van artikel 79 lid 1 van 
het E.E.G.-verdrag aangedrongen, teneinde de discussies op 
dit punt af te snijden. ( 

Deze leden geven tevens, als hun oordeel, dat ook na hel 
aflopen van de tweede etappe het in dit artikel omschreven 
beginsel van non-discriminatie dient te worden gehandhaafd. 
Deze opmerking is ondergetekenden niet geheel duidelijk. 

Noch het discriminatiebeginsel noch de definitie zijn aan 
'de overgangstermijn gebonden. De in lid I genoemde termijn 
heeft uitsluitend betrekking op de' afschaffing van op het mo-
ment van inwerkingtreding van het Verdrag bestaande concre-' 

• J:,criminatics. Zouden tijdens of na deze termijnen nieuwe 
discriminaties ontstaan, dan zullen deze eveneens worden af-
geschaft. ( 

Met vele andere leden is de Regering van mening, da! uit de 
toepassing van het nou-discriminatiebeginsel geen verplichting 
tot uniforme tarifering voor een gehele vervoertak ot' tol tarief-

>r de Overheid kan worden afgeleid. 

\ 
Artikel 70. lid 2. Uiteraard kunnen de in dit lid bedoelde 

maatregelen niet in strijd zijn met lid I. 
Lid 2 is ontstaan uit de vrees van sommige partnerianden 

dat de definitie van hel begrip discriminatie maatregelen op hel 
i der vervoertarieven onmogelijk zou maken, die meer-

dere ondernemers bintien. De huidige tekst heelt de bedoeling 
duidelijk te maken, dat dergelijke maatregelen niet zijn uit-i 
gesloten, doch alleen in het kader van de gemeenschappelijke 
vervoerpolitiek en volgens de procedures voorzien in artikel 
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75 kunnen worden doorgevoerd. De bepaling van lid 2 kan 
derhalve de inhoud van lid 1 nimmer op losse schroeven zct-
ten. Voorls bestaat er geen direct verband tussen artikel 79 
lid 2 en artikel 85 eerste lid sub d of artikel 86 sub <-, omdat 
laatstgenoemde artikelen specifieke gevallen van kartels en 
monopolies regelen. De opmerking van vele leden, dat een 
volkomen gelijkwaardige positie van afnemers van produktcn 
een ongelijkwaardige en tot onrentabiliteit leidende behande-
ling van vervoerbedrijven ten gevolge kan hebben, kan alleen 
juist zijn. indien voor ongelijkwaardige vervoerprestaties gelijke 
vervoerprijzen zouden worden geëist. Hel Verdrag geeft geen 
aanleiding tot een dergelijke veronderstelling. 

Lid 3 heeft betrekking op de naleving van het voorschrift 
van lid 1. Zoals hierboven reeds werd vermeld, is de definitie 

j van het begrip discriminatie in artikel 79 zo vastgesteld, dat 
daaruit niet een eventuele cis tot publikatie der vervoerprijzen 
kan worden afgeleid. Tot invoering van een publikalieplicht 
kan derhalve evenmin op grond van de bepaling van lid 3 
worden overgegaan. De parallelliteit met artikel 7. welk artikel 
een algemene werking heeft, kan hier bovendien heilzaam 
werken. Uit artikel 7 kan nl. een verplichting tot publikatie van 
de prijzen van goederen al evenmin worden afgeleid. Op zich-
zelf behoeft een publikatieplicht niet in strijd te zijn met de 
eis van een rendabele bedrijfsvoering. Hij beperkt echter de 
mogelijkheden van een commerciële prijsstelling der onder-
nemers. 

Tot het invoeren van een algemene publikatieplicht of 
bedrijfstakgewijze tariefstelling zou slechts kunocn worden 
besloten in het kader van het gemeenschappelijke vervoerbc-
leid en volgens de daardoor geldende procedure van het Ver-
drag. Lid 2 van artikel 79 legt. zoals reeds eerder opgemerkt, 
dit uitdrukkelijk vast. De interpretatie, welke de Regeringen 
der partncrlanden hieromtrent geven, is de Regering niet be-
kend. Wel betreuren sommige Regeringen het verschil in be-
woording tussen het discriminatiebegrip van het E.E.G.-ver-
drag en dat van het EE.Ci.K.S.-vcrdrag. 

Artikel HO. Artikel 80 is in feite een nadere uitwerking 
op vervoergebied van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag. 
Zoals reeds in verband met artikel 77 werd opgemerkt, wordt 
het subsidiebeleid van de regeringen een zaak voor de Euro-
pese Commissie en dus van Europees beleid. De regering kan 
in dit verband niet instemmen met de mening van vele leden, 
dat artikel 80 een gevaarlijke bepaling is. Artikel 80 houdt toch 
in de eerste plaats een categorisch verbod van ondersteuning 
staan, zijn niet ovegelaten aan de geïnteresseerde regeringen, 
maar hierover beslist de Europese Commissie. In dit ver-
band zij tevens opgemerkt, zulks naar aanleiding van des-
betreffende vragen van andere zijde, dat de in het tweede lid 
genoemde criteria voldoende bruikbaar zijn voor een con-
crect beleid ten aanzien van ondersteuningstarieven. Dit 
neemt uiteraard niet weg. dat de Reecring deze uitzonderingen 
gaarne verder beperkt had willen zien. Voorts zien onderge-
tckenden in artikel 80 inderdaad een mogelijke verzwakking 
van artikel 77. Met de in het eerste lid van artikel 80 ge-
noemde ondernemingen zijn bedoeld de gebruikers van ver-
voerdiensten. 
> Vele leden was de strekking en draagwijdte van het derde 
lid 3 is concurrentietarieven, dat wil zeggen vervoerprijzen, 
die zijn afgestemd op de marktverhoudingen in hel vervoer, 
niet te verbieden. Voor Nederland betekent dit dus, dat bij-
voorbeeld de contract vrachten van de N.S.. die typische con-
currentietarieven zijn. niet behoeven te worden afgeschaft. 
Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen, dat elke re-
ductie op een tarief gegeven, als ondersteuning zou worden 
beschouwd, waar in vele gevallen van ondersteuning geen 
sprake is. maar de gebruikelijke commercilëc aanpassing van 
prijzen aan de marktconstcllatie heelt plaatsgevonden. Het 
zal geen betoog behoeven, dat lid 3 van artikel 80 ook voor de 
binnenscheepvaart en het wegvervoer van groot belang is. 
\ 

Artikel 82. Kan verschillende zijden werden over dit ar-
tikel vragen gesteld. 

Ondergetekenden zijn van mening, dat het niet is uilgc-
sloten, dat Duitsland op dit artikel een beroep zal doen ter 
bescherming van de Duitse zeehavens. Ook in' dit geval is het 
de l.uropese Commissie, die beslist of dit beroep gegrond is. 
Daarbij dient inderdaad in rekening te worden gebracht, dat 
de ondersteuningstarieven ook voor de deling van Duitsland 
bestonden, waardoor het vermoeden gewettigd is. dat deze 
tarieven om andere redenen dan de deling zijn ingesteld. 

Artikel 83. Ondergetekenden zijn met vele landen over-
tuigd van de wenselijkheid de Commissie met een deskundige 
op een dynamisch Europees beleid ingestelde vervoerafdeling 
te equiperen. Voorts achtten deze leden deelneming van de 
werknemersorganisaties aan de werkzaamheden van de ver-
vocrafdeling van het Economisch en Sociaal Comité zeer ge-
wenst. De ondergetekenden staan tegenover deze gedachten 
niet afwijzend. Hierbij dient wel te worden bedacht, dat slechts 
een beperkt aantal zetels ter beschikking staat. 

Naar aanleiding van hetgeen is opgemerkt omtrent het 
Comité van Deskundigen wil de Regering stellen, dat zij geen 
behoefte aan dit Comité heeft gevoeld. Zij huldigde de opvat-
ting, dat de andere organen der Gemeenschap reeds de moge-
lijkheden bieden opvattingen en belangen te bepleiten. Tn ver-
band het hetgeen is te berde gebracht omtrent de benoeming van 
onafhankelijke deskundigen zij opgemerkt, dat deskundigheid 
niet alleen bestaat uit theoretische wetenschap, maar in grote 
mate uit kennis van omstandigheden en belangen. In Europese 
verhoudingen moet er vooralsnog mee rekening gehouden wor-
den, dat deskundigen de taal spreken van het wetenschappelijk 
en praktisch milieu, waaruit zij voortkomen. Slechts indien het 
Comité zou worden belast met het ontwerpen van maatregelen 
en toezicht op de uitvoering daarvan, zouden de deskundigen, 
indien dit een permanente dagtaak zou inhouden en zij uit een 
algemene Europese kas zouden worden bezoldigd, onder ver-
bod nog elders werkzaam te zijn, hun deskundigheid kunnen 
behouden en tevens onafhankelijk zijn. Dit is echter niet de 
bedoeling met dit Comité. Bij de totstandkoming van dit artikel 
is van enkele zijden tot uiting gekomen, dat men het Comité 
wenst ten einde door regeringsvertegenwoordigers een directe 
invloed uit te oefenen bij het ontstaan van voorstellen en be-
siuiten. Bij haar benoemingen zal de Regering met deze situatie 
rekening moeten houden. 

Artikel 84 lul I. Naar aanleiding van de vraag, waarom 
de kustvaart hierin niet is opgenomen, wijzen ondergeteken-
den erop, dat de kustvaart krachtens haar structuur is be-
grepen onder de zeescheepvaart. 

Lid 2. Te dien aanzien willen ondergetekenden verwijzen 
naar hetgeen reeds is opgemerkt in het algemeen gedeelte van 
deze paragraaf inzake bet vervoer. 

Artikel 234. De algemeen gewenste nadere toelichting 
op dit artikel, in verband met de Akte van Mannheim, wil-
len de ondergetekenden, gezien het belang van dit vraagstuk, 
gaarne geven. 

In de Akte van Mannheim is de vrijheid van dicnstenver-
keer sedert lang gewaarborgd. Er bestaat derhalve geen tegen-
strijdigheid tussen de doeleinden van het E.E.G.-verdrag en 
deze Akte. 

De incorporatie van het Rijnregimc in de Europese gemeen-
schappelijke vervoermarkt dient ook naar de mening van de 
ondergetekenden te worden bevorderd, waarbij associatie van 
Zwitserland wordt toegejuicht. 

Naar aanleiding van een door tal van leden gestelde vraag 
over de zienswijze terzake van de Regeringen der partnerlanden 
moge het volgende worden opgemerkt. 

De ondergetekenden nemen aan, dat de Regeringen der an-
dere Lid-Staten evenmin als zij zelf het Verdrag in strijd achten 
met de Akte van Mannheim. Bij de uitvoering van het Verdrag 
zullen uiteraard de doeleinden van beide verdragen in het oog 
moeten worden gehouden en gestreefd zal moeten worden naar 
een onderling overeenstemmende toepassing van beide ver-
dragen. 
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Overigens meenden de ondergetekenden te moeten opmer-
ken, dat de regelingen, welke in hel Verdrag zijn voorzien en 
op de daarin vastgestelde wijze tól stand zijn gekomen, geacht 
moeten worden een bestanddeel van het Verdrag zelf te vormen. 

II. 1. Het coiicurrentieregime voor de ondernemingen 

Het verheugt de ondergetekenden, dat men zich over het 
algemeen kon verenigen met de gedachte, die aan het gemecn-
schappelijk beleid ten aanzien van de concurrentie ten grond-
slag ligt en die in de Memorie van Toelichting wordt om-
schreven als het zoveel mogelijk verzekeren van een normale 
en gezonde werking van de concurrentie. De kritische opmer 
kingen en vragen, die aan deze instemming met de grondge-
dachte van verschillende zijden worden verbonden, betreffen 
in het bijzonder twee punten. In de eerste plaats de vraag, of 
het wel juist is, dat in hel Verdrag nog geen keuze wordt ge-
daan ten gunste van een stelsel van verbodswetgeving tegenover 
een stelsel van misbruikwetgeving. In de tweede plaats de vraag 
of de artikelen 85 en 86 van het Verdrag reeds terstond bij het 
inwerkingtreden van het verdrag rechtstreeks tegenover de 
burgers zullen gaan werken. 

Met betrekking tot de eerste vraag zouden de ondergeteken-
den allereerst willen aansluiten bij de door vele leden aange-
haalde uitspraak van de Commissie Europese Econo-
mischc Integratie uit de Sociaal-Economische Raad, dat de 
tegenstelling tussen verbodswetgeving en misbruikwetgeving 
niet te absoluut moet worden gezien. Men kan, naar de vorm 
ziende, op het eerste gezicht inderdaad betogen, zoals de in 
het Voorlopig Verslag het eerst aan het woord zijnde vele 
leden doen, dat in artikel 85 van het Verdrag het systeem 
van verbodswetgeving is gevolgd. Toch achten de ondergcte-
kenden een dergelijke karakterisering formeel en materieel 
niet verantwoord. Zoals in de Memorie van Antwoord op het 
wetsontwerp economische mededinging aan de Tweede Ka-
mer destijds is opgemerkt, zijn de twee hoofdkenmerken van 
een verbodsstelsel, dat de normen ten aanzien van mededin-
gingsbeperkingen volledig door de wetgever zijn vastgelegd 
en dat het toezicht op de naleving van deze normen is toever-
trouwd aan de strafrechter. Noch het een. noch het ander is 
hier geschied. Ook is het in de genoemde Memorie van Ant-
woord genoemde materiële bezwaar, dat een verbodsstelsel 
met bijzondere omstandigheden in bepaalde gevallen moeilijk 
rekening kan houden, in casu niet aanwezig. Artikel 87, twee-
de lid. onder c en artikel 85, derde lid. bieden afdoende mo-
gelijkheden om met de bijzondere omstandigheden van elke 
bedrijfstak en elk afzonderlijk kartel rekening te houden. 
Indien deze mogelijkheden consequent worden toegepast, 
krijgt men — om nogmaals de genoemde Memorie van Ant-
woord op het wetsontwerp economische mededinging te ci-
teren — een bijzondere vorm van het misbruikstclsel. Meer 
concreet gesproken biedt het Verdrag stellig de mogelijkheid 
op alle nuttige mededingingsregelingen, hétzij door het uit-
vaardigen van bijzondere voorschriften voor bepaalde bc-
drijfstakken, hetzij door algemene vrijstellingen voor de 
betrokken soorten regelingen, hetzij door individuele onthef-
fingen het verbod van artikel 85 eerste lid, niet van toepassing 
te verklaren. Het is in die zin, dat de ondergetekenden van 
oordeel zijn, dat het Verdrag nog geen keuze ten gunste van een 
stelsel van verbodswetgeving tegenover een stelsel van mis-
bruikwetgeving heeft gedaan. Alles zal hier van de uitvoerings-
voorschriften. uit te vaardigen op grond van artikel 87 en 
van het uitvoeringsbeleid van de bevoegde organen afhangen. 

Uiteraard is het thans nog niet wel mogelijk ten aanzien 
van die concrete toepassing voorspellingen te doen. Eveneens 
lijkt liet prematuur om. zoals vele leden bij de behandeling 
van artikel 87, tweede lid, sub b, vragen, thans reeds een ge-
dachtengang van de Nederlandse regering over de meest wen-
selijke inhoud der uitvocringsvoorschriftcn te ontwikkelen. 
Toch willen de ondergetekenden op dat punt, mede naar 
aanleiding van het door vele andere leden in het Voorlopig 
Verslag gestelde, wel enkele opmerkingen maken. 

Op grond van de twee vereisten van artikel 87, tweede lid, 

sub /) te weten doeltreffendheid van het toezicht en een-
voud van de administratieve controle — zai zoveel mogelijk 
vermeden moeien worden, dat afzonderlijke mededingings-
regelingen aan de beginselen van artikel 85 moeten worden 
getoetst. Met betrekking tot in het algemeen ongevaarlijke 
groepen van mededingingsregelingen zal daarom naar het 
voorkomt zoveel mogelijk gekerkt moeten worden met alge-
mene vrijstellingen, of met een toetsingsprocedure, die in-
dividuele beoordeling door Europese organen zoveel moge-' 
lijk onnodig maakt. Omgekeerd vormen deze twee vereisten 
echter een argument om voor mededingingsregelingen die in 
het algemeen giote gevaren inhouden, zoveel mogelijk het 
verbod van artikel 85, eerste lid. ook inderdaad /onder con-' 
crete toetsing van elke afzonderlijke regeling te laten gelden, 
waarbij dan altijd een individuele ontheffingsmogelijkheid 
blijft bestaan. De naleving van dit verbod za! voorts door 
doeltreffende sancties moeten worden verzekerd, waartoe de 
civielrechtelijke nietigheid, welke volgens artikel 85, tweede lid, 
dreigt, stellig onvoldoende is. Zeker voor een land als Nedcr-
land, dat in zo sterke mate afhankelijk is van invoer uit en 
afzet naar de partneilanden, is van essentieel belang, dat con-
currentiebèperkingen, die deze invoer en afzet op onredelijke 
wijze ongunstig zouden beïnvloeden, ook zo doeltreffend mo-
gelijk bestreden zullen worden. Met betrekking tot in beginsel 
gevaarlijke karteis kan een verbodsuitgangspunt dienaangaan-
de stellig onder omstandigheden meer waarborgen bieden dan 
een waarbij ook gevaarlijke kartels in beginsel aanvaard 
zouden worden. De bewijslast van schadelijk gedrag zou dan 
in de praktijk gemakkelijk op het benadeelde land worden 
gelegd en de achter een schadelijke mededingingsregeling 
staande belangengroepen zouden veelal in de hand hebben een 
beslissing, dat de betrokken gedragingen moeten worden be-
eindigu, aanzienlijk te vertragen. 

Met betrekking tot de tweede in de aanhef genoemde vraag, 
te weten, of de artikelen 85 en 86 reeds terstond bij het in 
werkingtreden van hel Verdrag rechtstreeks tegenover de bur-l 
gers zullen gaan werken, mogen de ondergetekenden in de 
eerste plaats verwijzen naar de Memorie van Toelichting op het 
wetsontwerp tot uitvoering van artikel 88 van het Verdrag 
(stuk 4778). Het verheugt de ondergetekenden, dat ook vele 
leden, in het Voorlopig Verslag het eerst aan het woord, van 
oordeel zijn, dat de opzet en de geschiedenis van de totsland-
koming van de verschillende bepalingen van dit hoofdstuk een 
rechtvaardiging vormen voer he; standpunt, dat de artikelen 
85 en 86 aanvankelijk slechts de betekenis hebben van richt-
lijnen voor de Staten. De ondergetekenden kunnen zich niet ver-
enigen met de opvatting van deze leden, dat de tekst van artikel 
88 met deze uitleg moeilijk te verenigen zou zijn. Artikel 88 cis; 
niet, zoals deze leden en ook de verscheidene leden, na deze 
leden in het Voorlopig Verslag aan het woord, blijkbaar menen, 
dat de nationale autoriteiten lieslissen onder toepassing van de 
bepalingen van artikel 85. derde lid. en artikel 86, maar in over-
eenslemming daarmede. De formele basis van de beslissingen 
van de nationale autoriteiten zal daarbij de nationale kartelwet-
geving vormen, voor zover deze aanwezig is. Daar artikel 88 
uitdrukkelijk aanvaardt, dat in overeenstemming met het natio-
nale recht wordt beslist, kan men ook niet stellen, dat dit, 
voor zover afwijkend van artikel 85. eerste lid (waarnaar 
artikel 88 trouwens niet eens uitdrukkelijk verwijst), daardoor 
zou worden opzijgezet. Wel zal uiteraard materieel een beleid 
moeten worden gevoerd, dat met artikel 85, derde lid en ar-
tikel 86 in overeenstemming is. De Europese Commissie 
houdt daarop krachtens artikel 89 toezicht. Naar de mening 
van de ondergetekenden wordt dit dubbele vereiste van arti-
kel 88 genegeerd in het artikel van Dr Günther in het tijd-
schrift AVirtschaft und Wcttbewerb"'. waai over vele andere 
leden de mening van de Regering vroegen. De ondergetcken-
den hebben overigens geen redenen om aan te nemen, dat 
genoemd artikel de huidige opvatting van de Duitse regering 
weergeeft. 

De Regering ziet voorshands geen aanleiding om overeen-
komstig de resolutie van de werkgeversverbonden in de 
zes landen van 18 juli 1957 een gemeenschappelijke inter-

/ 
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pretatieve verklaring van de zes regeringen met betrekking 
lot artikel 88 te bevorderen Zoals uit hel bovenstaande 
blijkt acht de I lelijk, hoe artikel SS van het Ver-
drag en in verband daarmede de artikelen 85 en 8ïi moeten 
worden uitgelegd. Ken interpretatieve verklaring van de zes 
regeringen zou voorts geen rechtskracht bezitten. Daar artikel 
SS d iing over de toelaatbaarheid van mededin 
regelingen gedurende de aanvangsperiode op ondubbelzi 
wijze toevertrouwt aan de door de nationale wetgeving be-
voegd verklaarde autoriteiten, achten de ondergetekenden het 
ook niet wel denkbaar, dat de rechter zich bevoegd zal achten 
over de interpretatie van de artikelen S5 en 86 in deze periode 
een uitspraak te doen, zoals de vele leden in het Voorlopig 
Verslag het eerst aan liet woord, blijkbaar vrezen. Dit zou 
hoogstens het geval kunnen zijn, wanneer de nationale wct-
gever er niet toe zou overgaan een tot toepassing van artikel 
88 bevoegde autoriteit aan te wijzen. De ondergetekenden 
erkennen, dat de mogelijkheid tot het voeren van dergelijke 
procedures uil een oogpunt van rechtszekerheid ernstige be-
zwaren zou opleveren, indien deze enige kans op uitspraken 
van de rechter over de toelaatbaarheid of de nietigheid van 
bepaalde mededingingsregelingen of over de toelaatbaarheid 
van een bepaald gebruik van economische macht zouden 
bieden. 
) Naar aanleiding van de vraag van vele leden, of „affecter" 
in artikel 85 niet ien onrechte is vertaald met ..ongunstig be-
invloeden" merken de ondergetekenden om te beginnen op, 
dal van een vertajingsfoul reeds daarom niet kan worden ge-
sproken, omdat de vier talen (a.uiers dan bij het E.G.K.S.-
verrdrag het geval is) gelijkelijk bindend zijn. De Duitse, 
de Italiaanse en de Nederlandse tekst spreken daarbij uit-
drukkelijk uit, dat de invloed op de tussenstaatse handel een 
ongunstige moet kunnen zijn. In de Franse tekst wordt dit niet 
uitdrukkelijk uitgesproken, doch men vergist zich als men 
stelt, dat „affecter" in het Frans een uitsluitend neutrale 
betekenis heeft. De ondergetekenden wijzen in dit verband op 
artikel 224 van het Verdrag, waar het woord „affecter"' tot 
tweemaal toe duidelijk in de zin van ..ongunstig beïnvloc-
den" wordt gebruikt. Voor /over hun bekend, wordt het woord 
..affecter"' in het Frans ook nimmer gebruikt, wanneer van 
een gunstige beïnvloeding sprake is. Wanneer men in de Ne-
dcrlandse tekst zonder meer gesproken zou hebben van ,.beïn-
vloeden"' zou naar de mening van de ondergetekenden dan 
ook niet aan de Franse en nog minder een aan de Duitse en 
Italiaanse term equivalente uitdrukking zijn gebezigd, wat 
het gevolg zou kunnen hebben, dat ook concurrentiebeper-
kingen, welke voor de ontwikkeling van de gemeenschappe-
iijke markt in geen enkel opzicht relevant zijn, toch geacht 
zouden worden onder het verbod van artikel 85, eerste lid, ie 
vallen. 

• Artikel 85, lid I. Een ondernemersovereenkomst zal de 
handel tussen de Lid-Staten in de eerste plaats ongunstig kun-
nen beïnvloeden, wanneer hierbij ondernemers uit vcrschil-
lende Lid-Staten betrokken zijn. Ook een ondernemersovereen-
komst met deelnemers uit één land kan echter een ongunsti* 
ge invloed hebben op de afzet uit of de invoer in dat land en 
daarmede op de tussenstaatse handel. Gedacht kan hier bij-
voorbeeld worden aan nationale exelusiefvcrkeeiskaitcls, die 
liet afnemen van of het leveren aan buitenlandse ondernemers 
beperken, aan exportkartels, waarbij voor de export prijzen 
zijn vastgesteld die een bedrijfseconomisch verantwoorde prijs-
concurrentie tussen de betrokken exporteurs belemmeren, en 
aan prijsregelingen voor. de binnenlandse markt, die excessief 
hoge of excessief lage prijsstellingen voor de afzet in het buiten-
land in de hand wei ken. 

y Artikel 85, Uil 3. Het billijke aandeel voor verbruikers in 
de uit een mededingingsregeling voortvloeiende voordelen zal 
stellig ook in kwaliteitsverbeteringen, ruimere serviceverle-
ning e.d. kunnen bestaan. 
) De vraag, wanneer aan de betrokken ondernemers beper-
kingen worden opgelegd, welke geacht moeten worden voor 
het bereiken van de in dit lid genoemde doelstellingen niet 

lisbaar Ie zijn. kan niet in haar algemeenheid worden be-
chts voor bepaalde soorten van regelingen 

of individuele gevallen. Daarbij zal ongetwijfeld gewaakt 
moeten worden tegen het gevaar van willekeur. Daartoe zal 
inschakeli het Hof op enigerlei wij/c inderdaad dien-

" /ijn. Deze kan op grond van hel gestelde in artikel 87, 
ie i.;l onder i/. ook worden verwacht. De ondergeleken-

den zouden zich thans nog niet willen uitspreken over de 
I chakeling slechts in de vorm van een mo-

gelijkheid van beroep op het Hoi zou moeten plaatsvinden, 
wel of tevens beslissingen over individuele gevallen aan 

de hand van duidelijke algemene richtlijnen rechtstreeks aan 
het Hof zouden kunnen worden toevertrouwd. Dal het Hof 
tenminste een rechtmatigheidscontrole zal kunnen uitoefe-
nen, voigt reeds uit artikel 173 van het Verdrag. 

Artikel 86. De ondelgetekenden vestigen er de aandacht 
op. dat hel toepassen ten opzichte van handelspartners van 
ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties dooi dit 
artikel niet steeds verboden wordt, doch uitsluitend indien 
de mededingingspositie van deze handelspartners daardoor 
wordt geschaad. 

Artikel 87, lid 2, sub h. Op de eerste vraag van vele leden 
zijn de ondergetekenden hierboven reeds ingegaan. De onder-
getekenden delen de mening van deze leden, dat het toezicht 
doeltreffend zal dienen te zijn en dat een duidelijke voorkeur 
voor een bovennationale uitoefening van dit toezicht boven 
een nationaal toezicht moet worden uilgesproken, voor zover 
de doeleinden van de gemeenschappelijke markt en belangen 
van andere landen dan waar de betrokken ondernemers zijn 
gevestigd, in het geul:,;: zijn. Of mededingingsregelingen een 
plaats dienen te vinden in een publiekrechtelijke organisatie 
van het bedrijfsleven, waardoor ook de arbeidersorganisaties 
medezeggenschap zouden verkrijgen in dit deel van de bedrijfs-
politiek, lijkt in de eerste plaats afhankelijk van de wense-
lijkheid bedoelde mededingingsregelingen algemene gelding 
te verschaffen, in de tweede plaats van de rijpheid van de ge-
zamenlijke bedrijfsgenoten in de verschillende partnerlanden 
om een dergelijke publiekrechtelijk gefundeerde vcrantwoor-
dehjkheid te kunnen dragen en \\\ de derde plaats van de be-
reidheid der regeringen om hun zodanige verantwoordelijkheid 
toe te vertrouwen. Naar de aanvankelijke mening van de on-
dergetekenden biedt het Verdrag geen aanknopingspunt om een 
dergelijke organisatie in het leven te roepen. 

Artikel 87, lid 2, sub c. Dit artikellid biedt in beginsel met 
betrekking tot alle bedrijfstakken de mogelijkheid aan de 
bepalingen van artikel 85, met name het eerste lid en artikel 
86 een meer op de concrete omstandigheden der verschillen-
de bedrijfstakken toegespitste en dus scherper omschreven 
inhoud te geven. Voor de landbouw wordt overigens verwezen 
naar artikel 42. Met betrekking tot het vervoer dient te worden 
gestreefd naar Je toepassing van de concurrentiebcpalingen in 
Uci kader van het krachtens de artikelen 74 en 75 te voeren 
beleid. 

Artikel 87, lid 2, sub e. De concrete betekenis van deze 
bepaling voor onze nationale mededingingswetgeving zal eerst 
komen vast te staan door de inhoud van de krachtens artikel 
87 uitgevaardigde uitvoeringsvoorschriften. Door deze uit-
voeringsvoorschriften zal met name bepaald kunnen worden, 
in hoeverre naast de artikelen 85 en 86 in de definitieve toe-
stand ook de nationale mededing ving nog toegepast 
zal kunnen worden op situaties, welke door het verdrag worden 
bestreken. In hoeverre daarnaast nog aanleiding zal kunnen 
bestaan de artikelen 100 t/m 102 toe te passen met betrek-
king tot de mededingingswetgeving, vermogen de ondergeie 
kenden thans nog niet geheel te overzien. 

II. 2. De regels niet betrekkin» tot de steunniaairegelen 
van de Staten 

Vele leden hebben gevraagd of de subsidies voor de woning-
bouw onder Artikel 92, !id 2, vallen. De Regering is van me-
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ning, dat de woningbouwsubsidies in het gehi_c) niet vallen 
onder de in Artikel 92, lid l, verboden steunmaatregelen, aan-
gezien zij niet kunnen worden geacht bepaalde produkties te 
vervalsen noeh ook het handelsverkeer tussen de Lid-Staten on-
gunstig te beïnvloeden. De vraag of de/e woningbouwsubsi-
ilies onder Artikel 92, iid .!. vallen, waarin e n uitzondering 
wordt gegeven op de algemene regel van iid J. rijst dus niet. 

!!. 3. Knkeli' fiscale voorzieningen 

Verscheidene leden, daarin bijgevallen door vele andere 
leden, vestigen de aandacht op de grote verschillen in de be-
tastingwetgeving van de Lid-Staten, welke verschillen ertoe 
kunnen leiden dat het bedrijfsleven in de bij hel Verdrag aan-
gesloten landen onder niet vergelijkbare omstandigheden zou 
moeten werken. In dit verband wordl in het Voorlopig Ve 
gewezen op de wenselijkheid een aanpassing van alle fiscale 
voorzieningen na te streven. Met de hier aan het woord zijnde 
leden is de Regering van oordeel, dat aan dil probleem ook 
ten onzent bijzondere aandacht moei worden geschonken. Zij 
is er zich van bewust, dat de gewijzigde omstandigheden, welke 
zich door de geleidelijke verwezenlijking van een Gemeen-
schappelijke Markt in Europa zuilen voordoen, ook op het 
terrein der belastingen bepaalde aanpassingen noodzakelijk 
kunnen maken. Dat daarbij in he! bijzonder aandacht zal \vor- 
den geschonken aan de voor Nederland met zijn snel groeiende 
bevolking geboden krachtige industrialisatie en de daarvoor 
noodzakelijke mogelijkheden tot investering, spreekt vanzelf. 

Intussen moge hierbij worden opgemerkt, dat een volledige 
aanpassing van de gehele belastingwetgeving en van de fiscale 
politiek in al haar onderdelen voor het bereiken van de docl-
einden van de Gemeenschap niet noodzakelijk en zelfs niet 
mogelijk voorkomt. 

Immers blijven, ook in de definitieve fase van de Gemeen-
schap. zeer belangrijke terreinen van overheidszorg uitslui-
tend aan de nationale Regeringen voorbehouden. Reeds de om-
standigheid dat de daarvoor benodigde middelen, van land 
tot land sterk uiteen zullen lopen, maakt het noodzakelijk. 
dat de deelnemende landen zich een overeenkomstige mate 
van vrijheid op het terrein van hun fiscale politiek voorbc-
houden. 

Uiteraard zal moeien worden voorkomen, dat tengevolge 
van de door één of meer der Lid-Staten gevoerde belasting-
politiek de werking van de gemceuschappelijke markt in ge-
vaar wordt gebracht of de concurrentievoorwaarden binnen de 
gemeenschap worden vervalst. Voor een aantal belastingen 
zijn te dien einde in de artikelen 95 tot en met 98 van het ver-
drag specifieke bepalingen neergelegd. Voor het overige zijn 
de regelen welke de artikelen !()() tot en met 102 van het ver-
drag geven voor de harmonisatie van de wetgevingen en de 
distorsies ook van toepassing ten aanzien van de fiscale voor-
zieningen. In deze artikelen is het instrument gegeven om ver-
valsing van concurrentievoorwaarden, ook indien een zodanige 
vervalsing een gevolg zou zijn van fiscale maatregelen, op te 
heffen. 

Met het in artikel 95 van het Verdrag gebezigde woord 
,,belastingen" zijn bedoeld de belastingen, die rechtstreeks 
op goederen drukken, zoals de omzetbelasting, de accijnzen 
en belasting van een overeenkomstig karakter. Om te voor-
komen dat belastingen, welke in aard overeenkomen met de 
omzetbelasting of een accijns doch onder een andere naam 
worden geheven, aan de werking van de in dit hoofdstuk neer-
gelegde bepalingen zouden zijn onttrokken, zijn in de tekst 
van artikel 98 van het Verdrag naast de omzetbelasting en de 
accijnzen genoemd „de overige indirecte belastingen". Bij de 
woorden ,,andere belastingen" in laatstgenoemd artikel dient 
voornamelijk te worden gedacht aan de directe belastingen, 
zoals inkomstenbelasting, de i hapsbelasting en de ver-
mogensbeiasting. 

II. 4. I)c harmonisatie der wetgevingen 

De Regering is zich bewust van he! probleem van de samen-
hang der wetgeving op verschillende gebieden, waarop door 
vele leden de aandacht is gevestigd. De Regering is van mening. 

dat het door de/e leden gesignaleerde gevaar niet te groot 
moet worden geacht, waar tijdens de onderhandelingen is ge-j 
bleken, dat ook de andere Regeringen het feil van deze samen-

als een belangrijk en zeker in acht ie nemen verschijnsel 
hebben erkend. Het gevaar, <.'. : .^VA deze samenhang niet de 
aan lacht zou worden geschonken, die nodig is. zou het meeste 
kunnen dreigen bij de toepassing van artikel lo l . De onder-
getekenden wijzen er in dil verband op, dat de formulering 
van dat artikel zodanig gekozen is. dat het geheel van wette* 
lijke voorschriften en feitelijke voorzieningen in aanmerking 
/al worden genomen bij de beoordeling van het effect van 
dispariteiten in de wetgeving op de concurrentie. Overigens 
verklaart de Regering gaarne, dat zij te dezer zake grote 
waak/a: mheid in acht zal nemen. ( 

ren aanzien van de uitvoering van de Wet Economische 
Mededinging in verband met de Gemeenschappelijke Markt, 

worden verwezen naar wat hierover onder hei hoofd-
stuk inzake het concurrentieregiem voor de ondernemingen in 
deze Memorie is gesteld. ( 

Wat de Bedrijfsvergunningenwet betreft is de Regering met 
vele andere leden van mening, dat bij een ver gaande libera-
lisaiie van het handelsverkeer de autonome toepassing van die 
wei niet meer tot hel daarmee beoogde resultaat zal kunnen 
leiden. De gecoördineerde handhaving van maatregelen is een 

legenheid, die in het kader van artikel 103 valt. Te dezer 
.uilen na liet in werking treden van het Verdrag bespre-

kingen met de andere Regeringen en de Europese Commissie 
moeien worden gevoerd. Hoe het hier inderdaad bestaande 
probleem daarbij zal worden opgelost, is uiteraard nog moeilijk 
te voorspellen. ( 

Ten aan/ien van de opmerking over arlikel 101 in verband 
met de huur- en prijsbelicersing moge worden verwezen naar 
wat in antwoord op de overeenkomstige vraag in de Algemene 
Beschouwingen in de Inleiding dezer Memorie is medegedeeld. 

II. 5. l>e coördinatie v >'i de conjunetuurpolitick en de 
samenwerking bij hetuliiigsbahiii.sn:oeilijkheden 

Naar aanleiding van de beschouwingen van tal van leden, 
dat het \ erdrag geen voldoende grondslag biedt voor een 
gemec n schappelijke conjunctuurpolitiek, welke beschouwingen 
door vele leden worden gedeeld, zou de Regering er nogmaals 
op willen wijzen, zoals zij reeds in de Inleiding van deze 

ie deed. dal voor een werkelijke gemeenschappelijke 
conjunctuurpolitiek de politieke verhoudingen in Luropa nog 
niet rijp zijn. De gemeenschappelijke conjunctuurpolitiek zou, 
anders dan bij een coördinatie van de conjunctuurpolitiek —i 
waarbij hel voortdurend overleg tussen de Regeringen het 
essentiële clement is — een gemeenschappelijke besluitvorming 
van de Commissie en de Raad van Ministers betekenen. Even-
als bijv. op het gebied van het vervoer en de landbouw, waar 
van een gemeenschappelijk beleid wordt gesproken, zou dit 
dan ook hebben betekend, dat er beslissingen met bepaalde 
meerderheden genomen zouden moeten kunnen worden. De 
consequenties hiervan zouden zijn, dat de Gemeenschap een 
zekere mate van medezeggenschap zou hebben over onder-
delen van de algemene sociaal-economische en monetaire poIi-
tiek als hel begrotingsbeleid, hel loonbeleid, het investerings-
beleid etc. Tot het aanvaarden, allhans formeel, van een 
dergelijke mede i de Regeringen van de Lid-

Staten niet bereid. v 
De Regering wil er overigens naar aanleiding van deze 

beschouwinj aarschuwen, hel verschil tussen een 
gecoördineerd beleid en e "i gemeenschappelijke conjunctuur-
politiek te scherp te siel!' varingen in het vlak van de 
intergouvernementele samenwerking in de afgelopen jaren 
hebben wel geleerd, dat ook door onderling overleg veel kan 
worden bereikt op hei gebied van de beïnvloeding der alge-
menc economische politiek. De Regering geloof! dan ook niet, 
dat hei ontbreken van procedures met meerderheidsbeslissingen 
op het gebied van de conjunctuurpolitieke maatregelen een 
zeer ernstige leemt,' zal blijken te zijn bij de vorming en de 
goede functionering van de Gemeenschappelijke Markt. 
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Zoals algemeen werd opgemerkt, vereist een effectieve 
vrijheid van het goederen, dienst-, personen-, en kapitaal-
verkeer een vrijgave van de daarmede verband houdende be-
talingen, hetgeen voor het handhaven van het interne en ex-
terne monetaire evenwicht dat een nationale verantwoorde-
lijkheid blijft, bijzondere moeilijkheden me! zich kan brengen. 
) Zoals door tal van leden werd geconstateerd, kan zulks 
dus remmend op de ontwikkeling van het vrije verkeer wcr-
ken. Dit onderstreept ook naar de mening van de regering de 
noodzaak van een intensieve samenwerking op het gebied van 
de economische politiek in het algemeen en op het gebied van 
de monetaire politiek, welke blijkens artikel 105 ook wordt 
voorzien en ter bevordering waarvan tevens een speciaal 
Monetair Comité zal worden ingesteld. 

Artikel 104. Dit artikel dient als een beginselverklaring te 
worden beschouwd. De regering meent, dat de uitwerking van 
dit beginsel en met name de vraag in hoeverre het door de 
ledenstaten gevoerde economische beleid in overeenstemming 
is met de in dit artikel neergelegde doelstellingen, een onder-
werp is, dat regelmatig aan de orde zal zijn in de Europese Com-
missie en in de Raad der Ministers. Het betreft hier anderzijds 
een materie, die er zich weinig toe leent, dat bij het Hof 
een klacht wordt ingediend, indien het economische beleid 
in een lid-staat, naar de mening van een andere lid-staat niet 
zou corresponderen met artikel 104. Evenmin lijkt het aan-
nemelijk, dat een in siaat van beschuldiging gestelde lid-staat 
gedwongen zou kunnen worden zijn economisch beleid te 
herzien. De regering ziet de betekenis van dit artikel dan ook 
vooral in het feit, dat hier een basis voor gezamenlijk overleg 
wordt geschapen. 
) De regering deelt de mening van vele leden dat de huidige 
monetaire verhoudingen binnen de 6 landen een minder 
goed uitgangspunt vormen voor de tot standbrenging van de 
gemeenschappelijke markt. Anderzijds meent de regering, 
tlat het in het geheel niet zinvol zou zijn te wachten met de 
inwerkingstelling van het verdrag op het moment waarop ieder 
van de Lid-Staten in een optimale monetaire positie zou ver-
keren. In dit verband kunnen naar de mening van de regering 
de recente monetaire maatregelen in Frankrijk als een slap in 
de goede richting worden beschouwd. 
) Wanneer vele andere leden hier de vraag stellen of een 
positief overschot op een betalingsbalans op een minder ge-
zonde situatie wijst, dan meent de regering erop te moeten 
wijzen, dal dit geheel van de concrete situatie afhangt. Voor 
Nederland spreekt het vanzelf, dat een overschot op lopende 
rekening nodig is ter financiering van het tekort op de kapi-
taalrekening en ten behoeve van de noodzakelijke versterking 
der deviezenreserves. Laatstbedoelde doeleinden vallen overi-
gens onder de omschrijving van artikel 104 waar gesproken 
wordt van evenwicht in de betalingsbalans en handhaving van 
het vertrouwen in de valuta in de ruimste zin des woords. 

Artikel 105 lid 1. Naar de mening van de regering dient 
onder economisch beleid het loonbcleid mede gerekend te 
worden. De woorden economisch beleid zijn hier in de meest 
ruime betekenis ecbruikt. 
\ 

Artikel 105 lid 2. De regering deelt in beginsel het stand-
punt van de hier aan het woord zijnde leden, dat het door 
het Monetaire Comité uit te brengen verslag aan de Ver-
gadering kan worden voorgelegd. Wel meent de regering, 
dat het van de aard van het verslag moet afhangen in 
hoeverre aan dit beginsel uitvoering zou kunnen worden gege-
ven. Wat betreft de door vele andere leden gestelde vraag, wat 
bedoeld wordt met „het algemene betalings verkeer", moge 
worden medegedeeld dat hiermede wordt beoogd te bereiken 
dat het Monetaire Comité zich kan bezig houden met het be-
talingsverkeer der leden-staten in zijn ruimste vorm, dus ook 
met het betalingsverkeer met derde landen, alsmede bij voor-
beeld het probleem van de convertibiliteit. 

\ 
Artikel 106 iid !. Naar de mening van de regering slaan 

de woorden „in de mate waarin" in dit artikel en in artikel 

67 niet op dezelfde situatie. In het onderhavige artikel wordt 
bedoeld, dat het betalingsverkeer wordt vrijgemaakt naar mate 
het in het artikel genoemde goederen- en dienstenverkeer wordt 
vrijgemaakt. Telkens wanneer dus krachtens de vcrdragsbe-
palingen een bepaalde categorie van reële transacties vrijgemaakt 
is, kunnen automatisch ook de betalingen voor die transacties 
vrij plaatsvinden. In artikel 67 daarentegen worden de woorden 
„in de mate waarin" gebruikt in de zin van „voor zover nodig 
voor". Het gaat hier om de mate waarin de realisatie van de 
doelstellingen van de gemeenschappelijke markt een vrijmaking 
van het kapitaalverkeer nodig maakt. In hoofdstuk 1 paragraaf 
6 van deze Memorie wordt dit nader uiteengezet. 

Artikel 107. Dit artikel is evenals het gehele Verdrag on-
dergeschikt aan andere internationale verdragsverplichtingen. 
In casu ware hier te denken aan de verhouding tot het lnter-
nationalc Monetaire Fonds. Het betrokken artikel brengt geen 
wijziging in de verplichtingen welke Nederland en de andere 
Lid-Staten onder de statuten van het IMF hebben. 

Artikel 108 lid l. Zoals vele leden constateerden, bevat het 
Verdrag geen specifieke procedure om moeilijkheden in de 
betalingsbalans positie te voorkomen. De regering wijst er cch-
ter op dat de artikelen 104 en 105 wel degelijk tot strekking 
heboen betalingsbalans moeilijkheden door gemeenschappe-
Iijk overleg te voorkomen. Het is nauwelijks mogeiijk daarvoor 
een concrete procedure vast te stellen daar het hier veeleer 
gaat om het voeren van een goed en goed gecoördineerd mo-
netair beleid dan om de oplossing van concrete moeilijkhe-
den. welke zich tot een procedurele behandeling lenen. De 
regering merkt nog op, dat naar haar mening ook de ad-
viezen welke het monetair Comité zal uitbrengen, gericht 
dienen te zijn op de doelstelling betalingsbalans moeilijkheden 
te voorkomen. 

Lid 2. Er moge op worden gewezen, dat de hier voor 
Nederland geschetste gevaren zich uiteraard ook voor andere 
landen, die als krediet verleners zouden moeten optreden, 
voor kunnen doen en dat het niet waarschijnlijk is, dat juist 
Nederland zich hier in een uitzonderingspositie zal bcvin-
den. Wat ten aanzien van Nederland is opgemerkt is over het 
algemeen naar de mening van de regering wel juist doch 
geldt voor alle landen. Dit zal er toe bijdragen, dat het ge-
signaleerde bezwaar aanzienlijk gemitigeerd zal worden. Terwijl 
de regering het risico van de mogelijke inflatoire gevolgen van 
kredietverlening onderkent, meent zij dal vrijwillige kredietver-
lening zoals in het Verdrag voorzien, dit risico binnen redelijke 
perken houdt. Overigens deelt de regering het inzicht van de 
hier aan het woord zijnde leden, dat hier grote voorzichtigheid 
in acht moet worden genomen in verband met de nationale 
verantwoordelijkheid voor het betalingsbalans-evenwicht en 
voor het interne monetaire evenwicht. 

Lid 3. Indien zich, zoals verscheidene leden aan de orde 
stellen, een situatie voor zou doen waarbij een aantal of zelfs 
alle lid-staten in betalingsbalans moeilijkheden zouden komen 
te verkeren, zou inderdaad met behulp van wederzijdse bij-
stand geen oplossing te vinden zijn. De regering neemt aan, 
dat de hier aan het woord zijnde leden een situatie voor 
ogen hebben, waarbij het betalingsbalans-evenwicht tussen de 
Gemeenschap en de rest van de wereld ernstig verbroken wordt. 
Het Verdrag biedt daarvoor uiteraard geen remedie en kan dat 
ook niet. De mogelijkheid blijft echter open, dat de leden van 
de Gemeenschap zich in een dergelijk geval tot het lnternatio-
nale Monetaire Fonds wenden om tijdelijke kredietverlening. 
De werkelijke remedie ligt hier uiteraard voor de Lid-Staten 
in een aanpassing van het economische beleid. 

Artikel 109 lid 1. Het is moeilijk in concreto aan te geven 
onder welke omstandigheden van een plotselinge crisis in de 
betalingsbalans gesproken kan worden. De mate, waarin, en 
het tempo waarmede, de monetaire reserves afnemen, kunnen 
inderdaad sterke aanwijzingen zijn om een plotselinge crisis-
toestand aanwezig te achten. De druk op de koers van de na-
lionale valuta, die vervolgens weer van dergelijke abnormale 
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mutaties in de deviezenvoorraad uitgaat, kan de aanleiding 
tot een dergelijke kwalificatie slechts versterken. Ook is er 
reden van een plotselinge crisis te spreken, wanneer om eni-
gerlei reden het vertrouwen in de valuta ernstig ondermijnd 
wordt en zulks tot speculatieve internationale geldbewegingen 
aanleiding zou geven. De nationale verantwoordelijkheid voor 
het betalingsbalans-evenwicht kan dan prompt ingrijpen recht-
vaardigen. 

II. 6. De Gemeenschappelijke handelspolitiek 

Waar de Regering de beschouwingen van vele leden, onder 
dit hoofdstuk weergegeven, volledig deelt, behoeft op dit 
punt niet nader te worden ingegaan. 

II. 7. De sociale politiek 

Hoewel vele leden het een bewijs van verantwoorde behoed-
zaamheid achtten, dat met betrekking tot de sociale structuur 
van de afzonderlijke landen de verantwoordelijkheid bij de 
nationale Regeringen der Lid-Staten zou blijven, kwam niette-
min het ontbreken van een algemeen sociaal plan hun voor als 
een symptoom van een tekort aan positieve instelling. Indien 
de hier aan het woord zijnde leden denken aan een soort 
prioriteitenschema, dan is de Regering van mening, dat zulk 
een „plan" niet in een verdrag thuisbehoort. Het betreft hier 
een stuk beleid van de Lid-Staten. dat binnen het kader van 
de Gemeenschap gecoördineerd kan worden en dat bij de uit-
voering van artikel 118 zeker aan de orde zal komen. 

Dezelfde leden onderschreven ten volle de beginselverklaring 
van artikel 117. Meer dan een beginselverklaring dient in dit 
artikel echter niet te worden gezien. Het legt geen nauwkeurig 
vastgestelde verplichtingen aan de leden op. Aan de privaat-
rechtelijke regelingen is in dezen geen concrete plaats toe-
gedacht. 

Vele andere leden achtten de uitwerking van het beginsel, 
dat in artikel 2 is neergelegd, mager. Ondergetekenden megen 
erop wijzen, dat volgens artikel 117 de beoogde ontwikkeling 
niet alleen zal voortvloeien uit de werking van de Gemecn-
schappelijke Markt, maar tevens uit de in dit Verdrag vast-
gestelde procedures en het nader tot elkaar brengen van wette-
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen.'Met het oordeel van 
deze leden, dat een volledige sociale harmonisatie slechts moge-
lijk is, indien met name op monetair terrein tot een verder 
strekkende integratie wordt overgegaan, is de Regering het 
eens. Zij zou echter nog verder willen gaan en zeggen, dat een 
dergelijke volledige harmonisatie een integratie in het alge-
mene politieke vlak vereist, waarvan de monetaire integratie 
een onderdeel is. Zij wijst er overigens op, dat in de Memorie 
van Toelichting reeds is uiteengezet, dat een volledige sociale 
harmonisatie, zo zij in een zo uitgebreid gebied als de E.E.G. 
zal omvatten al mogelijk ware, niet is nagestreefd. 

Naar aanleiding van de vraag dezer leden, of in de E.E.G. 
een systeem van sociale wetgeving zou kunnen worden opge-
houwd in analogie aan dat in de Verenigde Staten, waarbij 
bepaalde minima voor alle Lid-Staten worden vastgesteld, 
zouden ondergetekenden willen opmerken, dat zij in beginsel 
sympathiek tegenover een dergelijke gedachte staan. Ook dit 
is echter een punt, waarover te gelegener tijd binnen de Ge-
meenschap overleg zal moeten worden gepleegd. 

Betreffende de door deze leden wenselijk geachte bevorde-
ring van een nauwe samenwerking op sociaal gebied, mogen 
ondergetekenden erop wijzen, dat in het kader van de Raad 
van Europa een Europees Wetboek van sociale zekerheid 
wordt voorbereid. Dit wetboek zal de minimumnormen be-
vatten, waaraan de wetgeving inzake sociale verzekering van 
de landen, die het wetboek bekrachtigen, dient te voldoen. 

Inderdaad was de Regering op de hoogte van Aanbeveling 
104, welke op 26 oktober 1956 door de Raadgevende Verga-
dering van de Raad van Europa is aangenomen en waarin 
het Comité van Ministers wordt verzocht het opstellen van 
een Europese Conventie over Sociale en Economische Rechten 
ter hand te nemen. 

Tevens wordt daarin aanbevolen om zowel met het Qntwerp-

Europees Sociaal Handvest, dat als bijlage was gevoegd bij 
bovengenoemde Aanbeveling, als met de opmerkingen en voor-
stellen, welke tijdens het debat in de Raadgevende Vergadering 
naar voren zijn gekomen, rekening te houden. 

Mede naar aanleiding van Aanbeveling 104 heeft het Comité 
van Minisiers in zijn Resolutie nr. 25 van 15 december 1956 
het ambtelijke Comité Social van de Raad van Europa onder 
meer opdracht gegeven om uiterlijk 31 december 1957 met een 
ontwerp-Europces Sociaal Handvest gereed te zijn, en daarbij 
rekening te houden met de hierboven vermelde Aanbeveling 
104. Het ambtelijk Comité Social hoopt op de aangegeven 
datum met een ontwerp-Europees Sociaal Handvest gereed te 
ziJ"- ' '\ 

Zolang dit ontwerp nog niet aan het Comité van Ministers 
is aangeboden, kwam het de Regering minder juist voor, hier-
over reeds mededelingen te doen in de Memorie van Toelich-
ting bij het wetsontwerp inzake de Europese Economische 
Gemeenschap. Wel moge hier worden opgemerkt, dat in de 
tekst van een ontwerp Europees Sociaal Handvest enigszins 
rekening zal moeten worden gehouden met de omstandigheid, 
dat dit ontwerp te zijner tijd aan de Regeringen van 15 Euro-
pese landen met vrij sterk verschillende sociale voorzieningen, 
ter bekrachtiging zal moeten worden voorgelegd. 

Het is dan ook zeer wel mogelijk, dat sommige bepalingen 
in dit Handvest, minder vèr zullen kunnen gaan dan in kleiner 
Europees verband mogelijk zou zijn. 

a. Sociale voorzieningen 
Naar aanleiding van het betoog van vele leden met be-

trekking tot de harmonisatie der arbeidsvoorwaarden, zij het 
volgende opgemerkt. Of een beroep op de artikelen 100 t /m 
102 mogelijk is, indien het niveau der arbeidsvoorwaarden 
achterblijft bij datgene, wat uit een oogpunt van produktiviteit 
en ruilvoet mogelijk zou zijn, is niet van tevoren te zeggen; 
dit zal van het oordeel van de Commissie afhangen (artikel 
101). De Commissie kan behalve het initiatief ex artikel 101 
wellicht ook het initiatief nemen op grond van artikel 118. 
Ondergetekenden zijn van mening, dat een door de Commissie 
uitgebracht advies, gecombineerd met de invloed van de vak-
beweging, van niet te onderschatten betekenis kan zijn. Wei-
licht ten overvloede tekenen de ondergetekenden hierbij nog 
aan, dat bij de toepassing van de hier te lande gevolgde geleide-
loonpolitiek wel is gebleken, hoe moeilijk het is om met enige 
nauwkeurigheid en zekerheid vast te stellen, welk niveau van 
arbeidsvoorwaarden uit een oogpunt van produktiviteit en 
ruilvoet mogelijk is. 

Met de opmerkingen van verscheidene groepen leden be-
treffende het vraagstuk van de sociale harmonisatie in het 
algemeen, kunnen ondergetekenden zich in grote trekken ver-
enigen. Zij mogen ter zake verwijzen naar hetgeen zij ook reeds 
in de Inleiding van deze Memorie hebben betoogd. 

Naar aanleiding van de verschillende opmerkingen, gemaakt 
met betrekking tot de gelijke beloning van mannen en vrouwen 
voor gelijke arbeid, mogen ondergetekenden het volgende 
stellen. 

Of, bij het ontbreken van specifieke bepalingen in het hoofd-
stuk over de sociale politiek sprake zou zijn van een specifieke 
distorsie en Frankrijk uit dien hoofde maatregelen op grond 
van de artikelen 100 t /m 102 zou hebben kunnen vragen, 
kunnen ondergetekenden niet zonder nadere gegevens beamen. 
Zij wijzen erop, dat het oordeel hier overigens zou afhangen 
van hetgeen de Europese Commissie onder het begrip .,distor-
sie" wil verstaan. 

Ondergetekenden zijn van mening, dat de doorvoering van 
het beginsel in eerste instantie een aangelegenheid van het 
bedrijfsleven dient te zijn, waarbij de Regering de ontwikkeling 
nauwlettend zal volgen. Dit zal haar echter niet kunnen ont-
slaan van de verplichting, tot haar bevoegdheid behorende, 
maatregelen te treffen, indien deze ontwikkeling naar haar 
inzicht bevredigend verloopt. De controle of in de gehele 
Gemeenschap het beginsel toepassing gaat vinden, zal dienen 
te geschieden door de Europese Commissie. Ondergetekenden 
stemmen in met de opvatting van vele andere leden, dat het 



•lijke arbeid" in de praktijk slechts zal kunnen gelden 
voor die b roepen ven, waar door mannen en vrouwen 
dezelfi zaamheden worden verricht. Ten aanzien van 
traditioneel door vrouwen uitgeoefende beroepen is de be-
p;i!ing dus niet van directe invloed. Uit het bovenstaande volgt 
reeds, dat de term „equal pay", als bedoeld in het thans voor 
goedkeuring vo ; n Verdrag afwijkt van het begrip, ver-
vat in de desbetreffende Conventie van Genève, waar sprake 
is van gi clijkwaardige arbeid. Dit be-
tekent een belangrijke beperking van de concessie aan Frank-
rijk. De ; is zich steeds van deze beperking bewust 
geweest. 

Ni Ier] d tal zich ten opzichte van de ontwikkeling van de 
,,equal pay"-gedachte inderdaad kunnen houden aan de feite-
lijke situatie in Frankrijk. Dit impliceert, dal nog dient te 
worden uitgemaakt, op welke grondslag hier en elders het loon 
is opgebouwd. Het nagaan van de feitelijke situatie in de zes 
landen van bedrijfstak tot bedrijfstak is echter door gebrek aan 
gegevens thans nog niet wel mogelijk. 

Verscheidi ne weer andere leden vroegen naar de concrete 
inhoud van de in artikel 1 19 vastgestelde verplichting. Zij 
wezen in dit verband op de omstandigheid, dat in Frankrijk 
het functieloon gebaseerd is op de behoeften van de alleen-
staande man. terwijl dil in Nederland berust op de behoeften 
van een gezin met twee kinderen. De ondergetekende deelt, 
wat dit punt betreft, de mening van vele andere leden, die 
opmerkten, dat in Nederland de functieionen gebaseerd zijn 

[ op algemeen economische fact< ren en niet op de behoeften van 
het gezin met twee kinderen. De Regering zal de nodige \vaak- 
zaamheid betrachten, dat de verplichting niet tot een onbc-
doelde extra lastenverzwaring zal leiden. 

Rij de in de ' ' van Toelichting gegeven raming inzake 
de gevolgen van de betreffende maatregel voor het loonpeil. 
is het directe effect in aanmerking genom n. De mogelijke ge-
leidelijke aanpassing van de lonen van andere groepen van 
vrouwelijke werknemers is derhalve niet in de berekening op-
genomen. 

Ondergetekenden zijn zich bewust, dat het geraamde per-
centage voor bepaalde bedrijfstakken te laag ligt. Zij zullen voor 
rationalisatie en verl iroduktiviteit moeten 
trachten, hun concurrentiepositie zoveel mogelijk te behouden. 
Mocht de hier besproken verdragsverplichting, mede doordat 
zij reeds gedurende de eerste etappe van het Verdrag moet 
worden verwezenlijkt, tot ernstige moeilijkheden aanleiding 
geven, dan zal de Rertering niet schromen een beroep te doen 
op de ontsnappingsclausule, voorzien in artikel 226. 

Verscheidene roegen de aandacht voor de ter bc-
schikking staande bevoegdheden teneinde de aangegane ver-
plichting te realiseren. De Regeringen van de overige vijf lan-
den beschikken voor zover bekend niet over overeenkomstige 
bevoegdheden als de Nederlandse Regering, welke ingevolge 
het Buitengewoon Beslui) Arbeidsverhoudingen 1945 rccht-
streeks in de loonvorming kan ingrijpen. Deze omstandigheid 
kan de N legering evenwel niet ontslaan van de 
verplichting te zorgen voor de nakoming der onderhaviae ver-
dragsbepalingen. De andere Staten-Leden, die in gelijke om-
standigheden komen te verkeren, zullen zich echter de be-
voegdheden moeten verwerven, die nodig zijn om de aangegane 
verdragsverplichtingen Ie kunnen nakomen. 

Ten aanzien van de betaalde vakantie is in artikel 120 uit-
gegaan van de bestaande gelijkwaardigheid der voorzieningen. 
Indien de Regering van een der landen een eenzijdige ver-
betering dezer voorzieningen zou willen aanbrengen, zal zij 
hierover met de Regeringen der andere Fid-Staten overleg 
moeten plegen. Doet zü dit niet. en voert zij de verbetering 
eenzijdig door. dan behoeft deze eenzijdige verbetering van de 
situatie niet te worden overgenomen door de partnerlanden. 
Artikel 102 is in dit vcband van belang. 
) Naar aanleiding van de beschouwingen met betrekking tot 
de speciale regeling voor de vergoeding van overuren willen 
ondergetekenden het volgende opmerken. 

In de eerste plaats zouden zij er nogmaals op willen wijzen, 
(.lat, blijkens de woorden van het speciale Protocol voor Frank-
rijk, hier geenszins sprake is van een absolute verplichting tot 
de invoering van het vermelde overwerktaricf (zie ook de 
Memorie van Toelichting, blz. 30). Indien te zijner tijd zou 
blijken, dat in ons land tegen de onderhavige vorm van loon-
verhoging, in het licht van de gewenste prioriteiten ten aanzien 
van andere sociale voorzieningen, bezwaren bestaan, kan zeer 
wel worden afgewacht of en in hoeverre de Commissie be-
paaldc Franse bedrijfstakken zal toestaan zekere bcschcrmings-
maatrcgelen te nemen. 

De voor vele leden in dit verband niet geheel duidelijke 
passage in de Memorie van Toelichting, betreffende het niet 
overgaan tot beschermingsmaatregelen ten gunste van Frank-
rijk. betekent dat Frankrijk geen beschermingsmaatregelen zal 
kunnen vragen, indien het loonpeil in een partnerland, in welke 
vorm dan ook, een nader vast te stellen percentage meer stijgt 
dan in Frankrijk zelf. Dit houdt dus inderdaad in, dat in de 
toekomst voor de vergelijking met Frankrijk elke vorm van 
loonsverhoging, hoe ook verleend, in deze berekening mag 
worden opgenomen. Dat deze voorziening van weinig reële 
betekenis kan zijn, indien het loonpeil in Frankrijk ten gevolge 
van inflatoire oorzaken bijzonder sterk stijgt, erkennen onder-
ge'ekenden. 

De ondergetekenden verwachten niet, dat de door deze leden 
noodzakelijk geachte coördinatie ten aanzien van de arbeidstijd 
in de industrie en de landbouw einslig zal worden bemoeilijkt 
door het feit, dat de regeling der overuren uitsluitend op de 
industrie betrekking heeft. Zoals in de Memorie van Toelichting 
op blz. M) is uiteengezet, behoeft de regeling bepaald niet te 
leiden tot een wijziging van de arbeidstijd in de industrie. In 
feite zou de regeling bij een -!8-urige werkweek neerkomen op 
2 uur extra loon per week. Een loonstijging van deze omvang 
kan ongetwijfeld aan het eind van de eerste etappe ook in de 
landbouw z:;n tot stand gekomen. 

Vele leden achtten het gewenst, op korte termijn ook in 
Nederland het vraagstuk van de verkorting van de arbeidstijd 
nader te bezien. De Regering wijst er op, dat bij brief van 
22 november 1955 de Staatssecretaris van Sociale Zaken zich 
tot de Sociaal-Economische Raad heeft gewend met het ver-
zoek over dit vraagstuk advies uit te brengen. 

De zelfde leden waren van mening, dat onder de regeling 
voor vergoeding van overuren ook takken van bedrijvigheid als 
verkeer, handel, diensten en landbouw moeten vallen. Onder-
getekenden wijzen er op, dat in het speciale Protocol voor 
Frankrijk sub 2 slechts sprake is van de industrie. 

De vraag van verscheidene leden of in dit verband ,Joon-
peil" in ruime zin is op te vatten, kan, voorzover de verbete-
ïingen van andere sociale voorzieningen het kostenpeil ver-
hogen, bevestigend worden beantwoord. 

Verscheidene leden waren van oordeel, dat de op grond 
van artikel 118 aanwezige stimulans voor de arbeid van de 
Europese Commissie er niet toe zal mogen leiden, dat er een 
doorbreking van ons loonbeleid en onze sociale politiek uit zou 
kunnen voortvloeien. De Regering stemt geheel met deze ziens-
vvijze in. 

Vele leden stelden de vraag, of de geraamde verhoging van 
het loonniveau, welke begin 1962 voltrokken zal moeten zijn, 
niet ze! leiden tot een doorbreking van het door de Regering 
opgestelde prioriteitenschema. De Regering is van mening, 
gezien het hierboven uiteengezette karakter der verplichting 
tot vergoeding van overuren, dat het gevaar van een doorbre-
king van het prioriteitenschema nauwelijks te verwachten is. 
Indien wordt verondersteld, dat een redelijke stijging van de 
arbeidsproductiviteit in de komende jaren blijft optreden. be-
hoeft naar haar mening voor zulk een doorbreking niet te 
worden gevreesd. 

Het vraagstuk van de doorberekening van de loonstijging in 
de prijzen zal eerst in het licht van de dan heersende omstan-
digheden kunnen worden bezien. In het bijzonder zal dit afhan-
keliik zijn van het feit of en in hoeverre compenserende fac-
toren aanwezig zullen zijn. 

file:///vaak-


37 

b. Het Sociale Fonds 
Vele leden waren v;m mening, dat de uitwerking van de 

in wezen /elfde ideeën in het E.G.K.S.-Verdrag en het ter 
goedkeuring voorgelegde Verdrag zulke aanzienlijke verschillen 
verionen, dat er huns inziens geen overeenstemming is naar de 
geest. De ondergetekenden kwamen tot deze opmerking 
omdat, gelijk de aan het woord zijnde leden stellen, in wezen 
dezelfde ideeën, nl. het streven om de arbeiders te beschermen 
tegen verlies van hun werkkring, in beide verdragen aan de 
onderling afwijkende regelingen, ten grondslag liggen. 

Ten aanzien van de vergoedingen uit het Sociaal Fonds 
geldt als algemene regel, dat de betreffende uitgaven door een 
Lid-Staat of door een publiekrechtelijk lichaam reeds moeten 
hebben plaatsgehad. Er is derhalve steeds sprake van een reeds 
verleend voorschot. Indien het verzoek om restitutie geschiedt 
op grond van het bepaalde in artikel 125, eerste lid, sub />, 
dient voldaan te zijn aan de in het tweede lid sub a, b en c 
gestelde voorwaarden. In dat geval zal aan de betrokken Staat 
50 % worden vergoed van de gedane uitgaven om de beloning 
van de werknemers op het zelfde peil te houden tot het mo-
ment, dat zij wederom volledig tewerk worden gesteld. 

De door vele leden gesignaleerde mogelijkheid ten aanzien 
van artikel 126 is inderdaad theoretisch niet uitgesloten. Zou 
wel een meerderheid worden gevonden voor het beëindigen 
der bijdrage, doch geen unanimiteit worden bereikt omtrent 
nieuwe taken, dan zal dus de taak van het Sociale Fonds be-
eindigd zijn. Of dit een wenselijke situatie zal zijn of niet, 
zal te zijner tijd in het licht van de ervaringen, welke met het 
Fonds zijn opgedaan en van de dan heersende omstandigheden 
moeten worden beoordeeld. 

Het initiatief tot hulpverlening in de gevallen, voorzien in 
artikel 125, ligt inderdaad bij de nationale regeringen. In wezen 
moet het Fonds dan ook gezien worden als een belangrijke 
stimulans voor de Regeringen om terzake van de herscholing 
etc. de nodige voorzieningen te treffen. Bij grote tcrughoudend-
heid in een bepaalde Lid-Staat, zou de Europese Commissie op 
grond van artikel 118 adviserend kunnen optreden. 

De activiteiten van het Fonds beperken zich volgens de 
huidige opzet tot degenen, die in juridische zin werknemer zijn. 
Er zullen derhalve geen bijdragen kunnen worden verstrekt 
aan hen, die geheel of gedeeltelijk zelfstandig werken. Onder-
getekenden zien geen discrepantie tussen de taakomschrijving 
van het Fonds en het gestelde in artikel 3, sub i. 

Daar de verdeling van de lasten van het Europees-Sociaal-
Fonds werd vastgesteld mede op grond van de verhouding 
tussen de nationale inkomens, kwamen voor Nederland en 
België verschillende bijdragen tot stand. De Regering acht het 
niet aannemelijk, dat dit enige invloed zal hebben op het 
prestige van Nederland. 

II. 8. De Investeringsbank 

De Regering vernam met voldoening dat het voorstel tot op-
richting van een Europese Investeringsbank vrijwel algemeen 
met instemming is begroet. 

Wat de door vele leden gestelde vraag betreft welke bete-
kenis de bank voor de conjunctuur kan hebben, deelt de Re-
gering het inzicht van de hier aan het woord zijnde leden, 
dat de bank een zekere betekenis kan krijgen voor de con-
juncturele situatie, omdat er eerder in een periode van hoog-
conjunctuur dan in een periode van laagconjunctuur aanlei-
ding zal blijken te bestaan gebruik te maken van de in het 
Verdrag voorziene mogelijkheid van de speciale leningen, 
te verstrekken uit publieke middelen, omdat er dan een toe-
stand van relatieve schaarste op de kapitaalmarkt zal kun-
nen bestaan. De Regering vertrouwt er op dat de bestuurs-
organen van de bank met de aan deze situatie verbonden con-
sekwenties ten volle rekening zullen houden. De Regering 
verwacht met name dat in het bijzonder het op aanwijzing 
van de Europese Commissie te benoemen lid zich uit over-
wegingen van algemeen economisch beleid met deze situatie 
zal bezig houden. 

Ten aanzien van de gevraagde uiteenzetting over de monetair-
financiële betekenis van de bank meent de Regering niel dat 
de actieve of passieve operaties van de bank grote monetaire 
consekwenties voor de betrokken Lid-Staten behoeven te 
hebben. Mochten de actieve operaties sterk op één land 
worden geconcentreerd, dan nog meent de regering niet dat 
de omvang van deze operaties zodanig zou zijn. dat daaruit 
voor dat land bijzondere consekwenties van monetaire aard, 
b.v. inflatie zouden behoeven voort te vloeien. Opgemerkt moge 
worden dat de passieve operaties van de bank wel ernstige 
monetaire consekwenties zouden kunnen hebben, met name 
indien de bank optreedt op een kapitaalmarkt niet een be-; 
trekkelijk klein volume, b.v. d;e van een klein land. Hiervan 
zou een ernstige verstoring van het evenwicht op een dergelijke 
kapitaalmarkt het gevolg kunnen zijn. De Regering vertrouwt 
er evenwel op, dat wal Nederland betreft in artikel 22, lid 2, 
van het Statuut van de Investeringsbank een voldoende waar-
borg tegen een dergelijk optreden gevonden zou kunnen 
worden. 

Wat betreft de door verscheidene andere leden gestelde 
vraag of de limitering der actieve operaties tot 250 pet. van het I 
geplaatste kapitaal van de bank niet aan de bescheiden kant 
zou zijn, meent de regering dat een bedrag ter grootte van 
9 000 000 000 gulden niet bescheiden genoemd kan worden. 

Wat de in het voorlopige verslag naar voren gebrachte 
bezwaren en wensen betreft, moge het volgende worden op-
gemerkt. 

De financiering ten behoeve van de ontwikkeling van min-
der omwikkelde gebieden. De Regering deelt het standpunt 
van vele leden die in het kader van het sociale en economische 
belang om tot een grotere economische ontwikkeling in die 
gebieden te komen door een versterking van de infra-struc-' 
tuur in de achtergebleven gebieden wezen op de wenselijk-
heid van een coördinatie met de activiteiten van het S" ';ale 
Fonds. Dit kan zeer zeker geschieden voor zoveel de acti-
viteiten van het Sociale Fonds betrekking hebben op de wer-
keloosheid in de betrokken gebieden. De Regering meent 
dat een dergelijke coördinatie met name bevorderd zai worden 
door de omstandigheid dat één van de leden van de Raad van ! 
Bewind van de bank wordt aangewezen door de Europese 
Commissie. Wat voorts de door de hier aan het woord zijnde 
leden gemaakte opmerking over de kwaliteit sar. de leden 
van de Raad van Bewind betreft, acht ook de Regering het 
wenselijk dat als zodanig conform het 3e lid van artikel 11 ; 
van het Statuut van de investeringsbank gekozen worden 
personen die alle waarborgen bieden voor de nodige bekwaam-
lieden om de bank in het kader van zijn doelstellingen te 
besturen. 

Wat de door dezelfde leden gestelde vraag betreft omtrent 
de verhouding tussen het nationaal ontwikkelingsgebied en 
het hier aan de orde zijnde werkterrein van de bank. meent 
de Regering, dat de nationale ontwikkelingsgebieden hier-
onder dienen te worden gerekend. 

In antwoord op de opmerking van vele andere leden, 
dat zij het betreuren dat er acen gelden a fonds perdu beschik-
baar worden gesteld, merkt de Regering op. dat de financiële 
draagkracht van de verdragspartners zodanig is. dat aan geld-
verstrekking bij wijze van gift geen behoefte bestaat. Om 
die reden behoeft het geen verwondering te wekken, dat dit 
aspect bij de onderhandelingen niet aan de orde is geweest. ( 

De financiering van projecten welke in hel kader van de 
Gemeenschappelijke Markt een omschakeling of modernisatie 
van ondernemingen beogen. De Regering deelt niet de mening 
van de hier aan het woord zijnde leden, dat vrees gekoesterd 
moet worden, dat de onderhavige activiteiten van de bank 
tot een terugdringen van particuliere instellingen zullen lei-
den. De Regering zou een dergelijke ontwikkeling ten zeerste 
betreuren en niet conform de opzet en doelstellingen van 
de bank achten. Gewezen moge worden op de Nederlandse 
Herstelbank wier activiteiten zeer wel te vergelijken zijn met 
de onderhavige activiteiten van de Invesfc k en die 
toch ook niet geleid hebben tot uitschakeling san het parti-
culiere bankwezen. Eerder acht de Regering het \saarsehijn-
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lijk, dat er oen vruchtbare samenwerking tussen particuliere 
financieringsinstellingen en de Investeringsbank tot stand zal 
komen. 

De financiering van projecten van gemeenschappelijk be-
lang, welke niet door één land kunnen worden qefinanceerd. 
Ook hier mecnl de Regering niet, dat de activiteiten van de 
bank /uilen leiden tot een terugdringen van particuliere in-
vestcringen noch tot overheidsinmenging op de kapitaal-
markt. Eerder acht de Regering het waarschijnlijk, dat door 
de overkoepelende functie welke de bank kan vervullen, het 
particuliere financieringswezen ingeschakeld kan worden in 
projecten, welke door hun omvang en veelzijdigheid thans 
minder voor financiering door particuliere instellingen in aan-
merking komen. Ook hier acht de Regering een kans op samen-
werking waarschijnlijk. De Regering wijst wat het probleem van 
de verhouding tot particuliere instellingen betreft, trouwens op 
de ervaring welke werd opgedaan met de Wereldbank. Deze 
heeft een grote samenwerking met hel particuliere bankwezen 
tot stand kunnen brengen, hetgeen mei name tot uiting komt in 
het steeds meer voorkomende verschijnsel, dat door een of meer 
particuliere banken in leningen, welke de Wereldbank voor ont-
wikkelingsprojecten verstrekt, wordt geparticipeerd. Menig-
maal is het verstrekken van een lening voor een ontwikkelings 
project door de Wereldbank de basis geweest waarop ook 
van particuliere zijde een lening werd gegeven of de basis 
waarop de betrokken debiteur met succes op een buitenlandse 
kapitaalmarkt een emissie kon plaatsen. In dit verband ver-
wacht de Regering trouwens, dat een samenwerking tussen de 
Wereldbank en de Investeringsbank tot stand zal komen, zo-
als bedoeld in lid 1 van artikel 16 van het Statuut van de In-
vesieringsbank. 

) Met betrekking tot de afzonderlijke artikelen van dit Statuut 
moge in antwoord op de opmerkingen in het Voorlopig Verslag 
het volgende naar voren worden gebracht. 

Artikel 4, lid 1. Daar de participaties in het kapitaal van 
de bank werden vastgesteld op grond van overwegingen waar-
in de verhoudingen gebaseerd op nationale inkomens mede 
vervat waren, kwamen voor Nederland en België verschil-
lende bijdragen tot stand. De Regering acht het niet waar-
schijnlijk, dut dit verschil tot uiting zal komen in de Neder-
landse invloed in de bank. Vooropgesteld zij immers, dat de 
Raad van Bewind komt te bestaan uit personen die alle 
waarborgen bieden voor hun onafhankelijkheid en die slechts 
aan de bank verantwoording verschuldigd zullen zijn. Voorts 
moge worden opgemerkt, dat zowel België als Nederland één 
lid voor benoeming in de Raad van Bewind kunnen aanwij-
zen. In zoverre is er dus pariteit tussen Nederland en België, 
hetgeen eveneens het geval is in de Raad van Gouverneurs, 
die bestaat uit door de T.id-Staten aangewezen ministers. 

Artikel 9, lid 4. Naar de mening van de Regering vloeit 
uit dit artikel niet voort, dat de Raad van Gouverneurs be-
voegd is een besluit tot Iikwidatie te nemen. Deze Raad kan 
slechts besluiten nemen met betrekking tot de uitvoering van 
enig besluit tot de Iikwidatie van de bank. Een dergelijke 
Iikwidatie kan slechts plaats vinden na wijziging van artikel 
129 en 130 van het Verdrag. 

Artikel II. lid 2. De in dit artikel vereiste waarborg voor 
onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Bewind im-
pliccert niet. dat een lid van deze Raad geen andere beroeps-
bezigheden zou mogen verrichten. Wel dient de Raad van 
Gouverneurs conform lid 5 van dit artikel vast te stellen, 
welke functies onverenigbaar zijn met het ambt van Bewind-
voerder. 
-\ 

HOOFDSTUK lil 

DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP 

Algemeen 
-' Zoals in de Memorie van Toelichting reeds tot uitdruk-
king is gebracht beschouwen ook ondergetekenden de in het 
E.E.G.-vcrdrag neergelegde institutionele structuur zeker niet 
als de meest ideale oplossing. In beginsel kunnen zij dan ook 

vele van de, in het Voorlopig Verslag tegen de structuur in-
gebrachte bezwaren onderschrijven. 

Andcrszijds wensen zij er echter nogmaals de nadruk op 
op te leggen, dat de op dit stuk bereikte compromissen, 
gezien de feitelijke situatie tijdens de onderhandelingen, 
het maximum betekenen dat door Nederland kon worden 
bereikt. Zij zijn bovendien van oordeel, dat de voorziene in-
stitutionele structuur voldoende waarborgen bevat voor de 
totstandkoming en uitvoering van een werkelijk gemeenschaps-
beleid. 

Gezien het bovenstaande behoeft het wel geen betoog, dat 
de Regering ook in de toekomst met kracht zal streven naar 
een verdere versterking van de institutionele structuur van 
de Gemeenschap, en met name van de positie der Europese 
Commissie, in al die gevallen waarin zulks naar het oordeel 
van de Regering in het belang der Gemeenschap zou zijn. 

Artikel 155, dat de mogelijkheid voorziet tot delegatie van 
uitvoerende bevoegdheden door de Raad aan de Commisie. 
biedt hier zoals vele leden en vele andere leden terecht op-
merken ongetwijfeld perspectieven waaraan de Regering haar 
volle aandacht zal schenken. 

De ondergetekenden delen de opvatting van vele leden, 
dat ook de Vergadering een belangrijke rol kan spelen door 
in samenwerking met de aan haar verantwoordelijke Com-
missie de positie van deze laatste te versterken. 

Wat betreft de verhouding van de Vergadering tot de Raad 
enerzijds en tot de Commissie anderzijds, kunnen onderge-
tekenden zich zeer wel verenigen met de karakterisering van 
verschillende leden, dat de Vergadering in haar relatie tot de 
Raad een raadgevende en in haar verhouding tot de Commissie 
een controlerende functie heeft. Dit laatste neemt overigens 
niet weg dat, zoals reeds in de Memorie van Toelichting is 
gesteld, ook de Commissie de vrijheid heeft desgewenst het 
advies van de Vergadering in te winnen. Indien de Commis-
sie hiertoe overgaat alvorens een voorstel bij de Raad in te die-
nen wordt deze laatste hierdoor echter niet ontheven van 
de verplichting eveneens de Vergadering te raadplegen in die 
gevallen waarin zulks door het verdrag uitdrukkelijk wordt 
voorgeschreven. 

Deze raadpleging kan, nog afgezien van haar verplicht 
karakter, overigens zeer wel materiële betekenis hebben ook 
wanneer de Commissie reeds tot het inwinnen van een prea-
label advies der Vergadering is overgegaan omdat het im-
mers volstrekt niet vaststaat dat het uiteindelijke voorstel der 
Commissie conform zal zijn aan het advies van de Vergadering. 

De Regering is overigens zeker bereid te bevorderen dat in 
het reglement van de Raad de mogelijkheid wordt geopend 
dat tussen de Raad en de Vergadering, binnen het kader 
van de considtatieve verhouding tussen beide instellingen, een 
zo nauw mogelijk kontakt wordt tot stand gebracht. 

Wat tenslotte de vraag betreft door verschillende leden 
gesteld, welke maatstaven behoren te worden aangelegd bij de 
aanwijzing van de leden der Commissie, zou de Regering 
willen aansluiten bij de opmerking van vele leden, dat de 
leden der Commissie zoveel mogelijk zullen moeten beschik-
ken over een combinatie van politieke ervaring en deskundig-
heid of wel, zoals de hierbedoelde verschillende leden het 
uitdrukken, dat zij niet alleen over gespecialiseerde econo-
niische kennis moeten beschikken doch vooral ook ,.de kunst 
van het regeren" moeten verstaan. 

Naar aanleiding van de vraag of het bepaalde in artikel 
157, lid 2 tweede alinea, betekent dat een lid van de Com-
missie niet meer tot commissaris van een onderneming kan 
worden benoemd en dat hij een zodanige post moet prijsgeven 
indien hij deze vervult, moge de Regering opmerken dat op 
zichzelf genomen niet iedere vervulling van enig commissa-
riaat in strijd behoeft te zijn met dit artikel, en dat van geval 
tot geval beoordeeld zal moeten worden of sprake is van 
..beroepswerkzaamheden". 

Besluitvorming van de Raad 
Tegenover de vele leden die de juistheid betwisten van de 

in de Memorie van Toelichting weergegeven stelling, dat 



39 

met betrekking tot de besluitvorming in de Raad de basis-
regel zou zijn: absolute meerderheid zonder stemmenweging, 
mogen de ondergetekenden wijzen op de tekst van artikel 
148 waarin wordt gezegd dat, voorzover in dit Verdrag niet 
anders is bepaald, de Raad zijn besluiten neemt met volstrekte 
meerderheid van stemmen. Van een „basisregel" in norma-
tieve zin is hier derhalve inderdaad sprake omdat de regel 
geldt indien niet uitdrukkelijk een afwijking is voorzien. 

In de Memorie van Toelichting is overigens op verschillen-
de plaatsen duidelijk aangegeven, dat in de praktijk deze 
basisregel slechts bij uitzondering van toepassing is. Overeen-
komstig het verzoek van vele leden is een opsomming van deze 
gevallen opgenomen in bijlage 4 van deze Memorie. 

Zoals uit de Memorie van Toelichting blijkt deelt de Rege-
ring de ernstige bezwaren van vele en verscheidene leden 
tegen het systeem van stemmenweging in de Raad. Zij heeft 
haar verzet hiertegen dan ook tot in de allerlaatste fase der 
onderhandelingen volgehouden en heeft dit pas opgegeven na-
dat enerzijds duidelijk was gebleken dat het Nederlandse 
standpunt door geen enkele andere delegatie werd gesteund 
en nadat anderzijds tenslotte een compromis-oplossing was 
voorgesteld waardoor de, aan het systeem van stemmenwe-
ging verbonden risico's, aanzienlijk werden getemperd. Het 
voornaamste element hierbij is, dat in de meeste gevallen 
beslissingen met een gewogen gekwalificeerde meerderheid 
door de Raad alleen kunnen worden genomen indien dit 
besluit conform het voorstel- der Commissie is, terwijl indien 
een dergelijk voorstel niet vereist is de gekwalificeerde meer-
derheid de stemmen van tenminste vier staten moet om-
vatten zodat de gezamenlijke Benelux-staten niet kunnen wor-
den overstemd. 

Verscheidene leden hebben de vraag gesteld of, gezien 
het feit dat de Nederlandse delegatie zich in haar verzet tegen 
de stemmenweging niet heeft kunnen verzekeren van de 
steun der Benelux-partners, moet worden gevreesd dat Be-
nelux-staten in de toekomst het beter zullen achten de steun 
van grote staten te verwerven dan van elkaar en dientenge-
volge uit elkaar zullen groeien. Hoewel de Regering uiteraard 
niet in de toekomst vermag te zien, acht zij het voorbarig uit 
bovenbedoeld feit een algemene conclusie te trekken en 
vertrouwt zij, dat de solidariteit der Benelux-staten ook bin-
nen de E.E.G. een belangrijke en vruchtbare rol zal kunnen 
blijven spelen. 

De scepsis welke deze verscheidene leden tot uitdrukking 
brengen ten aanzien van de betekenis van de inschakeling 
van de Commissie bij de besluitvorming van de Raad acht de 
Regering niet gerechtvaardigd. Er moet immers op worden 
vertrouwd, dat de leden van de Commissie, overeenkomstig de 
hun in artikel 157, lid 2, opgelegde verplichtingen, hun ambt 
uitsluitend in het belang van de Gemeenschap zullen uitoefe-
nen, zodat de voorstellen welke zij aan de Raad zullen voor-
leggen ook uitsluitend door het gemeenschapsbclang geinspi-
reerd zullen zijn. 

De Vergadering 
Naar aanleiding van de vraag van vele leden, die het betreu-

ren dat de Vergadering niet haar eigen begroting opstelt en vast-
stelt, of de Regering ertoe wil medewerken dat in de praktijk 
de Vergadering op financieel gebied autonoom zal zijn, wij-
zen ondergetekenden erop, dat de procedure van artikel 203 
aan de Vergadering reeds een belangrijke invloed toekent op 
de totstandkoming van de begroting der Gemeenschap in het 
algemeen en op het gedeelte dat haar eigen uitgaven betreft 
in het bijzonder. Elke instelling immers maakt een raming 
op van haar uitgaven, welke ramingen door de Commissie in 
een voor-ontwerp van begroting worden gegroepeerd en waar-
van de Raad niet mag afwijken zonder de betrokken instel-
lingen te hebben geraadpleegd. Bovendien wordt de ontwerp-
begroting in haar geheel door de Raad nog ter advies aan de 
Vergadering voorgelegd, welke het recht heeft hierin wijzi-
gingen voor te stellen. Daarnaast moge er overigens aan wor-
den herinnerd, dat overeenkomstig artikel 6 van de Overeen-
komst met betrekking tot bepaalde instellingen welke de Euro-

pese gemeenschappen gemeen hebben, de huishoudelijke uit-
gaven van de Vergadering door de betrokken gemeenschappen 
voor gelijke delen worden gedragen terwijl de wijze van toe-
passing van deze bepaling in onderlinge overeenstemming 
door de bevoegde autoriteiten van elke gemeenschap .nader 
zal worden vastgesteld. Zonder op de inhoud van deze toe-
passingsregeling vooruit te willen lopen staat dus wel vast 
dat de uitgaven der Assemblee zullen worden gedragen door drie 
gemeenschappen, waarin de wijze van vaststelling der begroting 
niet volgens dezelfde procedures verloopt. Uiteraard zal hierbij 
met de wensen der Assemblee zo volledig mogelijk rekening 
worden gehouden doch de Regering kan niet toezeggen dat 
zulks in feite op een volledige financiële autonomie zal neer-
komen daar de Raad zich, althans wat de E.E.G.- en de Eura-
tom-begroting betreft, formeel altijd het recht zal moeten 
voorbehouden om bepaalde besnoeiingen aan te . brengen 
indien financiële overwegingen zulks noodzakelijk zouden 
maken. 

Op de vraag van deze leden of de in het Verdrag gegeven 
opsomming van gevallen, waarin de Assemblee wordt inge-
schakeld, niet als limitatief mag worden beschouwd, moge 
worden opgemerkt dat het Verdrag alleen de gevallen noemt 
waarin de Vergadering- moet worden ingeschakeld. Deze 
opsomming is stellig limitatief doch zij sluit niet uit dat de 
Vergadering ook in andere gevallen kan worden geraadplaagd 
hetgeen de Regering inderdaad in vele gevallen gewenst acht. 

Met deze vele leden deelt de Regering de opvatting dat 
voor de toekomst van de Assemblee haar uiteindelijke samcn-
stellling van beslissend belang is. -

Ten aanzien van het vraagstuk van de invoering van een 
systeem van plaatsvervangende leden mogen ondergetekenden 
voor wat betreft de pogingen, welke van Nederlandse zijde 
bij de onderhandelingen zijn aangewend om hiervoor een be-
vredigende regeling te krijgen, venvijzen naar de Memorie 
van Toelichting (blz. 37, linkerkolom). Inmiddels is dit punt 
van de plaatsvervangende leden opnieuw door de Nederlandse 
delegatie ter sprake gebracht in de Interim Commissie, welke 
dit vraagstuk zou bestuderen in het kader van een ruimere 
studie over de toekomstige samenwerking tussen de verschil-
lende Europese Assemblees. Bij deze besprekingen in de lnte-
rim Commissie bleek, dat de overige Regeringen niet bereid 
waren nog vóór de ratificatie van het Verdrag een zodanige 
wijziging in de tekst hiervan aan te brengen, dat de benoeming 
van plaatsvervangers mogelijk zou worden. Een nieuwe moei-
lijkheid, welke intussen is gerezen, is dat het bureau en de 
gezamenlijke fractievoorzitters van de Gemeenschappelijke Ver-
gadering der E.G.K.S. op 7 mei jl. een memorandum hebben 
ingediend bij de Interim Commissie, waarin met de meeste 
klem tegen de invoering van een systeem van plaatsvervangers 
wordt gepleit. 

Tijdens de 'bovenvermelde algemene studie werd voorts 
door een aantal Regeringen, daarbij gesteund door verklarin-
gen van de presidenten van de Assemblees van de Raad van 
Europa, de W.E.U. en de E.G.K.S., aangedrongen op een 
zo groot mogelijke coördinatie tussen de verschillende Euro-
pese Assemblees zo mogelijk in de vorm van een gehele of ge-
deeltelijke personele unie t.a.v. de lidmaatschappen dezer 
Vergaderingen. De hierover gevoerde besprekingen resultccr-
den tenslotte in de door vele leden aangenaaide resolutie van 
9 juli 1957 der zes Ministers van Buitenlandse Zaken, waar-
bij deze zich verplichtten om op het daartoe geschikt geachte 
ogenblik bij hun respectieve nationale parlementen voor-
stellen in te dienen teneinde te bewerkstelligen, dat in begin-
sel de helft van de vertegenwoordigers'van ieder parlement 
in de Vergadering der Europese gemeenschappen tevens lid 
zullen zijn van de Raadgevende Vergadering van de Raad van 
Europa en van de Assemblee van de W.E.U. Voor wat 
betreft de vertegenwoordigers der Belgische, Luxemburgse 
en Nederlandse parlementen zou deze personele unie zich, 
gezien hun maar beperkt aantal vertegenwoordigers in de 
Europese Assemblees, kunnen beperken tot een derde dezer 
vertegenwoordigers. De tekst van deze resolutie is als bijlage 3 
bij deze Memorie gevoegd. 
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Hoewel de Nederlandse Regering aanvankelijk ernstige 
bezwaren koesterde tegen deze resolutie, vooral omdat rij 
van oordeel was dat de voorgestelde personele unie zou leiden 
tot een nog zwaardere belasting van de toch reeds te klein 
geachte vertegenwoordigingen der Benelux-parlementen, ter-
wijl zij bovendien van oordeel was dat de Staten Generaal bij 
de aanwijzing der Nederlandse vertegenwoordigers geheel 

t vrij zouden moeten zijn, heeft zij de resolutie tenslotte geac-
cepteeid, nadat in de tekst hiervan was opgenomen, dat de des-
betreffende voorstellen eerst aan het parlement zouden behoe-
ven te worden voorgelegd indien liet ogenblik hiervoor ge-
schikt wei Dit betekent in de praktijk, dat de Rege-
ring hiertoe niet zal overgaan dan nadat zij zich overtuigd 
zal hebben dat de Staten-Generaal zich zowel met het tijdstip 
der indiening als met de inhoud der voorstellen kunnen 
verenigen. 

Gezien hetgeen hierboven is opgemerkt over het vraagstuk 
der plaatsvervangende leden, achtte de Regering het bovendien 
niet zonder betekenis, dat in de aanhef der resolutie uit-
drukkelijk is verwezen naar de Resolutie van Rome betref-
lende de samenwerking tussen de Europese Assemblees en 
naar de noodzaak om de op grond hiervan te verrich-
ten studies voort te zetten in samenwerking met de 
instellingen der nieuwe gemeenschappen. Hieruit immers 
kan worden geconcludeerd dat de Regeringen zieli verplichten 
de hiermede samenhangende vraagstukken, met inbegrip van 
het probleeem der plaatsvervangers, onmiddellijk na de in-
werkingueding der Verdragen te/amen met de instellingen, 
waaronder de Vergadering, onder ogen te zien. Nu in de prak-
tijk is gebleken, dat vóór de ratificatie tussen de Regeringen 
geen overeenstemming kan worden bereikt over de benoeming 
van plaatsvervangende leden, lijkt het inderdaad de beste 
procedure dat een oplossing van hel gehele complex vraag-
stukken samenhangend met de samenstelling en werkwijze 
der Vergadering, zal worden bestudeerd in samenwerking 
met de Vergadering zelve om weiker belangen het immers in 
de eerste plaats hier gaat. 

) Uit het bovenstaande kan derhalve geconcludeerd wor-
den dai het antwoord van de Regering op de vraag van vele 
leden oi' zij voornemens is nog vóór de ratificatie nieuwe stap-
pen op dit gebied te ondernemen, onkennend luidt. De Re-
gering benoudt zich evenwel het recht voor om na de inwer-
kingtreding der Verdragen in het raam van bovenbedoelde 
studie zowel het aantal leden der Assemblee als de relatieve 

| verhouding tussen de vertegenwoordigingen der verschillen-
de landen binnen de Assemblees alsook de kwestie der 
plaatsvervangers, opnieuw aan de orde te stellen. 

De vraag van vele leden of aan Nederlandse zijde inder-
daad de geneigdheid heeft bestaan de Vergadering binnen 
zekere grenzen tot medewetgever te maken, kan bevestigend 
worden beantwoord. De houding der andere delegaties heeft 
evenwel verhinderd dit streven in de Verdragsbepalingen tot 
uitdrukking ie brengen. 

Tegenover het oordeel van één lid, dat de in het Verdrag 
geprojecteerde Vergadering met een parlement niets te maken 
heeft, zou de Regering erop willen wijzen dat de nieuwe 
Europese gemeenschappen een volstrekt eigen karakter zul-
len hebben zodat iedere poging om het wezen van hun instel-
lingen te toetsen aan die \un hierop gelijkende nationale or-
ganen weinig vruchtbaar is. Dit neemt intussen niet weg dat de 

i Vergadering in het samenspel van tic instellingen der gerneen-
schappen een belangrijke rol zal kunnen vervullen, welke met 
name wat betreft haar controlerende functie ten aanzien van 
de Europese Commissie in zekere zin met die van de analoge 
functie der nationale parlementen kan worden vergeleken. 
Daarnaast zullen echter ook de nationale parlementen zelve 
de individuele Regeringen ter verantwoording kunnen blijven 
roepen t.a.v. hun beleid in de Gemeenschap, zodat tot op 
zekere hoogte gezegd kan worden dat de contiolerende func-
ties van de Vergadering en van de nationale parlementen el-
kander wederzijds aanvullen. 
) Met het oog op deze. voornamelijk politieke controlefunctie 
van de Vergadering, zou het onjuist zijn geweest deze instel-

ling te doen samenstellen uit vertegenwoordigers uit het be-
langhebbende bedrijfsleven. Deze laatste kunnen overigens 
hun stem doen horen door middel van het Economisch en 
Sociaal Comité, dat met betrekking tot de meeste belangrijke 
vraagstukken door de Raad of door de Commissie om advies 
moet worden gevraagd. 

Hel Hof van Justitie 

Naar aanleiding van de vraag van vele leden of in artikel 
173 met de „wettigheid" van de handelingen van de Raad en 
de Commissie, welke het Hof heeft te beoordelen, hetzelfde 
is bedoeld als de ..rechtmatigheid", merkt de Regering op dat 
beoogd is een vertaling te geven van het Franse begrip „léga-
lité". De tegenstelling waar het hier om gaat is niet die 
tussen geschreven en ongeschreven recht, doch die tussen 
..rechtmatigheid" en „doelmatigheid". Dit moge ook blijken 
uit de Duitse tekst waar het woord „Rechtmaszigkcit" is 
gebruikt. Naar de mening der Regering behoeven misverstan-
den op dit punt niet te worden gevreesd. Een vergelijking met 
artikel 33 van het E.G.K.S.-verdrag kan in dit geval overigens 
niet worden gemaakt daar de terminologie in het E.E.G.-ver-
drag opzettelijk anders is gekozen mede in verband met het 
ontbreken in het E.E.G.«verdrag van de bepaling vervat in 
de tweede zin van artikel 33 van het E.G.K.S.-verdrag. 

De vraag of het tweede lid van artikel 176 aldus dient te 
worden verstaan, dat het Hof naast de nietigverklaring steeds 
een vordering tot schadevergoeding ten laste van de Gemeen-
schap kan toewijzen krachtens de artikelen 215 en 178 kan be-
vestigend worden beantwoord. Een onregelmatig besluit 
dat door het Hof wordt vernietigd, kan in beginsel tevens een 
onrechtmatige daad van de betrokken instelling zijn. Ook een 
rechtmatige overheidsdaad kan overigens in uitzonderlijke .ge-
vallen tot schadevergoeding verplichten. 

Met artikel 215 heeft men de rechter, i.c. het Hof, willen 
verwijzen naar de gemeenschappelijke beginselen welke de 
rechtstelsels der Lid-Staten gemeen hebben. Het Hof zal 
derhalve een jurisprudentie hierover moeten ontwikkelen, ge-
baseerd op rechtsvergelijkende studie..Dit zal ongetwijfeld een 
zware opdracht betekenen voor het Hof, doch deze taak kan 
niet door de Nederlandse Regering worden overgenomen door 
thans, zoals door vele leden wordt gevraagd, een gezagheb-
bende uiteenzetting te geven omtrent de draagwijdte en be-
tekenis van artikel 215 in verband met de artikelen 6, lid 2 
en 178. 

Naar aanleiding van de opmerking van dezelfde vele leden 
dat het, om verwarring tussen de nationale rechtspraak en die 
van het Hof ie voorkomen, beter zou zijn geweest de gehele 
rechtspraak, waarbij het „fundamentum petendi" betreft het 
Verdrag en de uitvoering daarvan, bij het Hof van Justitie 
te brengen, merkt de Regering op dat artikel 7 beoogt de 
eenheid van uitleg te verzekeren voor zover dit mogelijk is 
zonder het Hof teveel te belasten. Wanneer werkelijk de ge-
hele bovenbedoelde rechtspraak, in eerste en laatste instan-
tic, aan het Hof zou worden opgedragen, zou zulks een enor-
me uitbreiding van het Hof medebrengen, een sterke inkrim-
ping van de nationale rechterlijke macht en een aanzienlijke 
stijging van de kosten voor de rechtzoekenden. Deze nadelen 
lijken voorshands de eventuele voordelen aanzienlijk te over-
treffen. 

Naar aanleiding van de conclusies welke verscheidene le-
den trekken uit het ontbreken van een bepaling welke het 
mogelijk maakt dal de besluiten van de Vergadering door het 
Hof worden vernietigd, zou de Regering het volgende willen 
opmerken. 

Inderdaad is in het E.E.G.-verdrag een dergelijke bepa-
ling niet opgenomen. De Regering kan zich evenwel niet 
verenigen met de opvatting, dat het ontbreken van deze be-
paling de Assemblee tot eigen rechter maakt terzake van de 
vraag of haar besluiten met de haar krachtens het Ver-
drag toekomende bevoegdheden vallen te rijmen. Stellig zal 
de Assemblee — evenals de andere instellingen der Gemeen-
schap — in eerste instantie zelf moeten beoordelen of een 



41 

voorgenomen besluit» met de bepalingen van het Verdrag in 
overeenstemming is. Haar oordeel dienaangaande is evenwel 
niet bindend voor anderen, en in 'het — naar men mag aan-
nemen onwaarschijnlijke — geval dat de Assemblee kenne-
lijk baar bevoegdheden zou overschrijden, kunnen de andere 
instellingen der Gemeenschap, de deelnemende stalen en even-
tucel anderen, tot wie;i het besluit van de Assemblee zich ten 
onrechte, zou richten, het besluit naast zich neerleggen. Het 
is niet uitgesloten, dat het Hof zich indirect over de (on-)gel-
dighcid van zodanig besluit uitspreekt. Zo zou bijvoorbeeld, 
wanneer een beslui', van de Assemblee zou pretenderen recht-
streeks een verplichting op een der deelnemende staten te 
leggen, en een andere staat de nakoming van deze verplich-
ting voor het Hof zou vorderen op basis van artikel 170, het 
Hof kunnen constateren, dat een dergelijke verplichting niet 
bij besluit van de Assemblee kan worden opgelegd. Deze mogc-
lijkheid, dat het Hof zich terzake van een besluit der Assemblee 
uitspreekt, kan tevens het effect van eventuele „extensieve 
uitlegging" door de Assemblee van haar eigen bevoegdheden 
beperken. 

Het Economisch en Sociaal Comité 

Bij de samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité 
zal inderdaad, zoals vele leden hebben opgemerkt, worden 
gestreefd naar economische veelzijdigheid met name door 
de aanwijzing van vertegenwoordigers uit de, in artikel 19."» 
genoemde sectoren van het economische en sociale leven. Bij 
de vaststelling van de candidatenlijst, bedoeld in artikel 15 
lid 1, zal de Regering ongetwijfeld nauw overleg plegen met 
het georganiseerde bedrijfsleven in de meest ruime zin tenein-
de een zo representatief mogelijke vertegenwoordiging te ver-
zekeren. Het begrip „vertegenwoordigers van het algemeen 
belang" vat de Regering op in de zin van de zogenaamde 
Kroonleden van de S.E.R. Het is inderdaad met dit voorbeeld 
voor ogen, dat juist de Nederlandse delegatie heeft voorgesteld 
dit begrip in artikel 193 op te nemen. 

De raadpleging van de Europese organisaties bedoeld in 
artikel 195 lid 2. heeft ten doel om, naast een zo goed moge-
lijke vertegenwoordiging der nationale belangengroepen, tc-
vens te streven naar een zeker evenwicht op Europees ni-
veau. Hoewel het ongetwijfeld niet eenvoudig zal zijn deze 
beide criteria gelijktijdig volledig recht te doen wedervaren, 
zal naar de mening der Regering de Raad, bij de samenstelling 
van het Comité niet zonder meer kunnen overgaan tot samen-
voeging der zes nationale groepen. 

Wat betreft het karakter van de adviezen van het Comité 
kan worden opgemerkt dat het Verdrag openbaarmaking hier-
van niet verbiedt. Wel moet in het oog worden gehouden, dat 
het Comité een adviesorgaan is t.b.v. de Raad en de Commis-
sie. In eerste instantie komt het dan ook deze instellingen 
toe te beoordelen in welke gevallen zij publicatie van het 
advies in het gemeenschapsbelang wenselijk achten. De Re-
gering kan overigens instemmen met de opmerking van vele 

. leden, dat bij de bespreking van belangrijke vraagstukken door 
de Vergadering, de adviezen van het Comité een waardevol 
element kunnen vormen. In deze gevallen zou in beginsel 
publicatie dezer adviezen, of althans een ter kennisbrenging 
aan de Vergadering, uit een oogpunt van gemeenschapsbelang 
zeker gerechtvaardigd kunnen worden geacht. 

Op de vraag waarom de Regering het in strijd met het 
Verdrag zou achten wanneer het Comité ongevraagd adviezen 
zou geven, kan worden geantwoord dat artikel 198 het initia-
tiefrecht van het Comité uitdrukkelijk heeft willen uitsluiten. 
Dit punt is tijdens de onderhandelingen uitvoerig besproken, 
waarbij de meerderheid der delegaties tegen een dergelijk ini-
tiatiefrecht gekant bleek te zijn. Inmiddels zal de Regering 
echter gaarne bevorderen dat het Comité zoveel mogelijk 
wordt ingeschakeld in al die gevallen waarin zulks nuttig en 
mogelijk zal zijn. 

Wat betreft de pariteit tussen werkgevers en werknemers 
bij de samenstelling van het Comité kan de Regering mede-
delen dat zij overeenkomstig het advies van de Integratie-
commissie uit de S.E.R., tijdens de onderhandelingen ernaar 

heeft gestreefd de paritaire samenstelling in het Verdrag te 
doen vastleggen, welk streven echter niet mei succes is be-
kroond. Hei voornaamste bezwaar hiertegen was gelegen in 
de overweging dat een dergelijke dwingende eis in tic praktijk 
tot grote moeilijkheden bij de samenstelling van het Comité 
aanleiding zou geven wanneer tegelijkertijd ook voldaan zou 
moeten worden aan de criteria van economische veelzijdig"' 
heid, nationale representatieve vertegenwoordiging en cven-
wichtige samenstelling op het Europese vlak. 

Het bovenstaande zal de Regering er overigens niet van 
weerhouden de wenselijkheid van een paritaire samenstelling 
opnieuw onder de aandacht van de Raad ie brengen wanneer 
deze tot de benoeming van de leden var. het Comité zal over-
gaan. 

De Regering kan op dit moment nog geen concrete mede-
delingen doen over de bezetting van de twaalf Nederlandse 
zetels in het Comité. Zoals hierboven reeds is verklaard zal 
niet de structuur van de Nederlandse maatschappelijke organi-
saties naar levens- en wereldbeschouwing vanzelfsprekend 
rekening woiden gehouden. Het behoeft geen betoog dat zulks 
evenzeer geldt voor de protcstants-chnstelijke ondernemers-
en werkgeversorganisaties als voor anderen. 

Wat tenslotte de vraag betreft van enige leden of er een 
bepaalde betekenis aan moet worden gehecht dat aan dit 
Comité een apart hoofdstuk is gewijd, moge erop worden ge-
wezen dat het Comité, hoe belangrijk ook. niet op dezelfde 
lijn staat als de vier instellingen der Gemeenschap: Verga-
dering, Commissie. Raad en Hol. Het Comité is. zoals uit 
artikel 4, lid 2, blijkt, een raadgevend orgaan dat de Raad en 
de Commissie bijstaat. Het is geen ..instelling" in de icehnisch-
beperkte zin van de verdragsbepalingen, evenmin ais het over-v 
cenkomstige college in de E.G.K.S. Dit is b.v. van betekenis 
voor de toepassing van artikel 175, dat in geval de Raad of de 
Commissie in strijd met het Verdrag nalaten een besluit 
te nemen, o.m. aan de overige instellingen het recht geeft zich 
tot het Hof te wenden om deze schending te doen vaststellen. 
De aparte plaats vveike bet Verdrag aan het Comité heeft 
gegeven is derhalve niet een symptoom van geringe gee>t-
drift, doch vloeit voort uit een, juridisch niet onbelangrijk, 
onderscheid tussen het Comité enerzijds en de instellingen van 
de Genieenschap anderzijds. 

Zetel van de Gemeenschap 

De Regering heeft met veel belangstelling kennis genomen 
van de belangwekkende beschouwingen welke vele leden en 
vele andere leden hebben gewijd aan de verschillende aspec-
ten samenhangende met de keuze van de zetel van de Ge-
meenschap. 

Zoals in artikel 216 is bepaald zal de/e zetel in onderlinge 
overeenstemming door de Regeringen dei Lid-Staten worden 

vastgesteld, hetgeen uiteraard eerst zal kunnen geschieden 
nadat het Verdrag door alle deelnemende staten zal zijn ge-
ratificeerd. In afwachting van de besprekingen welke ovet 
deze kwestie tussen de zes Regeringen zullen plaatsvinden, geeft 
de Regering er de voorkeur aan over haat eigen standpunt ter-
zake in dit stadium nog geen mededelingen te doen. 

Taairegeling 

De Regering kan de verzekering geven dat zij bij de vast-
stelling van de taalregel ing voor de instellingen dei' Gemecn-
sehap. zoals bedoeld in artikel 217. erop zal staan dat het 
Nederlands op voet van gelijkheid zal worden geplaatst met 
de andere'officiële talen in de Gemeenschap. 

Consequenties voor het Nederlandse bestuursapparaat 

De opmerking van zeer vele leden, dat het voor ieder land 
noodzakelijk zal zijn voorzicniiTgen te treffen in het Overheids-
apparaat teneinde de behartiging van de Europese belangen zo 
efficiënt mogelijk te doen geschieden, wordt door de Regering 
van harte onderschreven. 
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Het valt echter ernstig te betwijfelen of de benoeming van 
een aparte bewindsman, Minister of Staatssecretaris, belast 
met de behartiging •— of coördinatie •— van de Europese vraag-
stukken, de goede gang van zaken bij de behandeling van deze 
materie zou bevorderen. Het komt ondergetekenden aanvanke-
lijk voor, dat daarmede slechts een instantie meer in het leven 
zou worden geroepen, terwijl voorts deze oplossing moeilijk 
zou passen in de Nederlandse verhoudingen. 

Slotopmerking 

Over de vraag van vele leden of, bij een latere eventuele 
assimilatie tussen E.E.G. en E.G.K.S., de normen, van het ene 
dan wel van het andere Verdrag zullen moeien prevaleren, 
zou de Regering thans nog geen standpunt willen bepalen. 
Zij kan zich evenwel verenigen met de opvatting van vele 
leden, dat dit probleem, als de Gemeenschappen een aantal 
jaren gefunctioneerd zullen hebben, wellicht minder moei-
lijkheden zal opwerpen dan thans zou kunnen worden aange-
nomen. 

HOOFDSTUK IV 

DE BEGINSELEN EN ENKELE ALGEMENE 
BEPALINGEN 

De beschouwingen welke het Voorlopig Verslag bevat naar 
aanleiding van hoofdstuk IV van de Memorie van Toelichting 
geven de Regering in het algemeen geen aanleiding tot nadere 
opmerkingen. 

Vele leden hebben de vraag gesteld of de Regering bereid 
is de afsluiting te bevorderen van een uitgewerkt akkoord 
met de Raad van Europa op de grondslag van artikel'238 van 
het Verdrag. In antwoord hierop zou de Regering erop wil-
len wijzen, dat artikel 238 betrekking heeft op het totstand-
brengen van een werkelijke associatie van een derde staat, 
staten-unie of internationale organisatie bij de E.E.G, welke 
wordt gekenmerkt door wederzijdse rechten en verplichtingen. 
) Voor het verwezenlijken van een vorm van samenwerking 
tussen de Raad van Europa en de E.E.G., welke zich in hoofd-
zaak zou beperken tot het wederzijds verstrekken van inlich-
tingen, biedt artikel 230 naar de mening der Regering vol-
doende mogelijkheden. Zij is overigens gaarne bereid de tot-
standkoming te bevorderen van elke vorm van samenwerking 
tussen de E.E.G. en de Raad van Europa welke in het belang 
van beide organisaties zou kunnen worden geacht. 

HOOFDSTUK V 

DE ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN 
OVERZEE 

Het heeft de Regering verheugd, dat de regeling van de ver-
houding tussen de E.E.G. en de bij de Gemeenschap te asso-
ciëren landen en gebieden overzee, zoals deze in het Verdrag en 
in 'de Toepassingsovereenkomst is neergelegd, door de leden 
in het algemeen zo positief wordt beoordeeld. Ook zij acht dit 
aspect van het E.E.G.-verdrag van belang. 

De beschouwingen, welke vele leden aan de economische 
en politieke aspecten van deze associatie hebben gewijd, kan 
de Regering grotendeels onderschrijven. Ook zij is van oor-
deel, dat voor een gunstige ontwikkeling van de landen en 
gebieden overzee met behulp van Europese middelen een sa-
menwerking op lange termijn is vereist, zowel van Europese 
als van Afrikaanse zijde. In dit verband moge erop worden 
gewezen, dat het feit dat de Toepassingsovereenkomst slechts 
voor een tijdvak van vijf jaar is gesloten, niet inhoudt dat de-
ze associatie moet worden gezien als een project van slechts 
beperkte tijdsduur. Dit blijkt in de eerste plaats uit de tekst 
van artikel 136, waarin duidelijk tot uitdrukking wordt ge-
bracht dat de Toepassingsovereenkomst de associatie der 
landen en gebieden overzee regelt voor een eerste periode 
van vijf jaar; doch het volgt bovendien logischerwijze uit de 

algemene doelstellingen van de associatie, zoals geformuleerd 
in artikel 131, en welke alleen door een langdurig ontwikke-
lingsproces kunnen worden verwezenlijkt. 

De Regering deelt geheel de opvatting van vele leden, dat 
de medewerking van een aantal onafhankelijke Noordafri-
kaanse staten van groot belang kan zijn. Over de kansen tot 
afsluiting van associatie-overeenkomsten overeenkomstig de in 
de Slot-aktc opgenomen intentieverklaringen beschikt de Re-
gering nog niet over concrete gegevens. 

Zij vertrouwt evenwel dat, wanneer de Gemeenschap een-
maal in werking zal zijn getreden en haar economische be-
tckenis zich geleidelijk duidelijker zal manifesteren, bij de 
bedoelde landen een helderder inzicht zal ontstaan in het be-
lang, dat een associatie met de E.E.G. voor hen kan beteke-
nen. 

Het is juist dat, zoals vele leden is opgevallen, de politieke 
aspecten der associatie in het Verdrag geen uitwerking vin-
den. Het politieke beleid ten aanzien van de betrokken ge-
bieden immers blijft bij uitsluiting voor de verantwoordelijk-
heid van het moederland; de verantwoordelijkheid van de 
Europese landen voor de toekomst der landen en gebieden ' 
overzee in collectieve zin is veeleer het helpen scheppen — 
door het op aanvullende wijze bevorderen van de economische 
en sociale ontwikkeling dezer landen en gebieden — van de 
voorwaarden waaronder deze zich in de toekomst in zo vol-
ledig mogelijke zin zullen ontwikkelen, zowel economisch 
en sociaal als politiek. 

Het in concreto ter beschikking stellen van gemeenschaps-
gelden voor bepaalde projecten van ontwikkeling in de landen 
en gebieden overzee is onderworpen, aan een gemeenschaps-
procedure, welke is neergelegd in de artikelen 3 e.v. van de 
Toepassingsovcrcenkomst; hierbij zijn zowel de Europese 
Commissie als de Raad betrokken. De Gemeenschap als zo-
danig is derhalve volledig in staat te verzekeren dat deze in-
vesteringen inderdaad op een zodanige wijze zullen worden 
verricht dat zij aan de in de voorgaande alinea bedoelde ont-
wikkeling ten goede zullen komen. Ongetwijfeld wordt door 
deze procedure, alsmede door de verbondenheid der Lid-Sta-
ten in de Gemeenschap, bevorderd dat het algehele beleid ten 
aanzien van de betrokken landen en gebieden zal worden ge-
voerd overeenkomstig de doelstellingen van het Verdrag, en 
derhalve ook in overeenstemming met het Handvest der 
V.N. Zoals reeds in de Memorie van Toelichting gesteld, is 
het beleid dat door andere moederlanden in hun overzeese 
gebieden wordt gevoerd, Nederland volstrekt niet onverschil-
lig; naast de hier geschetste invloed van de Gemeenschap 
daarop, blijft derhalve de behandeling van zodanige proble-
men in geëigende internationale organisaties, voor zover deze 
binnen de bevoegdheden van die organisaites vallen, van be-
lang. 

Bij het bepalen van haar houding ten aanzien van deze 
vraagstukken in internationale organisaties laat de Regering 
zich leiden zowel door de beginselen van het Handvest der V. 
N. als door haar oprechte wens, zoveel in haar vermogen ligt 
bij te dragen tot een oplossing van de vraagstukken, waarbij 
haar E.E.G.-partnefs zijn betrokken. 

De wijze van raadpleging van de geassociëeerde gcbie-
den zelve inzake de projecten welke met Europese middelen 
zullen worden uitgevoerd, waarnaar vele leden informeerden, 
zal van gebied tot gebied verschillende vormen dienen aan te 
nemen, al naar gelang de bestuursvorm in de desbetreffen-
de gebieden. Daar waar een representatief stelsel bestaat zul-
len de verantwoordelijke autoriteiten overeenkomstig artikel 
2 van de Toepassingsovereenkomst, de vertegenwoordiging 
der bevolking dienen te raadplegen. Naar het voorkomt kan 
het feit dat de onderhavige vraagstukken aan deze verte-
genwoordiging worden voorgelegd niet slechts een politiek-
emanciperende werking hebben, doch evenzeer bij deze ver-
tegenwoordigende organen en bij de bevolking die zij vertegen-
woordigen een besef kunnen scheppen van verbondenheid met 
het Westen. 

Naar de mening der Regering zal met de gebieden die zclf-
standigheid verwerven, c.q. niet langer politiek met een der 
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E.E.G.-landcn verbonden blijven, dienen te worden onder-
handeld over hun verdere verhouding tot de E.E.Ci. Dit be-
ginsel is reeds neergelegd in de intentieverklaring met be-
trekking tot het onder Italiaans bestuur staande (rustgebied 
van Somaliland; na het beëindigen van het Italiaanse bestuur 
over Somaliland in 1960 zullen met de dan voor dit gebied 
verantwoordelijke autoriteiten onderhandelingen dienen te 
worden gevoerd ter regeling van een eventuele verdere asso-
ciatie met de E.EG., uiteraard zo zulks hunnerzijds zou wor-
den gewenst. 

Zoals reeds uit de Memorie van Toelichting blijkt, en in 
overeenstemming met de opinie van vele leden, uitgedrukt in 
het Voorlopig Verslag, is in het standpunt der Regering met 
betrekking lot de hulp aan zelfstandige onderontwikkelde 
staten, zoals dit bij herhaling in nationaal en internationaal 
verband naar voren is gebracht, door het thans voorliggende 
Verdrag generlei wijziging gebracht. 

Zoals uit het reeds hierboven gestelde moge blijken deelt de 
Regering de opvatting van verscheidene leden, die de ontwik-
keling van Afrika en een beter onderling begrip van de vol-
ken van Europa en Afrika van groot belang achten. In tegen-
stelling tot deze leden echter is zij van oordcel. dat de in 
het Verdrag vervatte investeringsregeling, welke overigens 
slechts een onderdeel vormt van de toiale associatieregeling, 
wel degelijk zekere politieke perspectieven biedt; de aard van 
deze peispectieven werd in het voorgaande reeds gekenschetst. 

Tegenover het bezwaar van deze verscheidene leden, dat 
er geen zekerheid zou bestaan dat de gemeenschapsgelden al-
leen aanvullend zullen worden gebruikt, moge de Regering 
stellen dat dit aanvullend karakter uitdrukkelijk is vastgelegd 
in artikel 1 van de Toepassingsovereenkomst. De overeenge-
komen bijdragen vormen een relatief bescheiden percentage 
van hetgeen met name Erankrijk zelf voor de ontwikkeling 
zijner overzeese gebieden investeert. 

Hoewel uiteraard niet met zekerheid kan worden voorspeld 
onder welke omstandigheden na vijf jaren over een nieuwe 
toepassingsovereenkomst zal worden onderhandeld, ziet de 
Regering op dit ogenblik geen redenen om aan te nemen dat 
het aanvullend karakter der gemeenschappelijke bijdragen te 
zijner tijd zalworden geschrapt. 

Een binding van de tegemoetkomingen op handelsgebied 
aan de male waarin partner-landen bereid zouden zijn in-
vesteringen in de overzeese gebieden te verrichten lijkt de 
Regering inderdaad niet aanvaardbaar. Zij wijst er echter op 
dal in het Verdrag zelve in de artikelen 132 e.v. uitdrukkelijk 
de doelstellingen van het handelsregime tussen de E.E.G. en 
de overzeese gebieden zijn geregeld. Een toekomstige nieuwe 
toepassingsovereenkomst vermag daarin geen wijziging te 
brengen. Waar de nieuwe toepassingsovereenkomst met een-
parighcid van stemmen door de Raad wordt vastgesteld zal 
de Nederlandse Regering haar opvattingen terzake volledig 
kunnen doen gelden. 

Het handelspolitieke regiem. 

Vcie leden lijkt het noodzakelijk, dat de verhoging van de 
bescherming in de overzeese gebieden — ook al wordt deze 
non-discriminatoir toegepast tegenover het moede-land en de 
andere Lidstaten — mede aan het oordeel van de andere 
Lid-Staten wordt onderworpen. De Regering acht het inder-
daad wenselijk, datj indien onder verantwoordelijkheid van het 
moederland, de beschermende maatregelen in een der over-
zeese gebieden in belangrijke mate zouden worden versterkt, 
op een of andere wijze met de partnerlanden terzake overleg 
wordt gepleegd. Aangezien het moederland echter politiek 
verantwoordelijk blijft voor de ontwikkeling in de betrokken 
gebiedsdelen, zal dit overleg niet kunnen inhouden, dat de 
partnerlanden ook medezeggenschap zouden moeten krijgen 
ten aanzien van deze maatregelen. 

De hier aan het woord zijnde leden hebben tevens gevraagd 
hoe de handelspolitieke verhouding tussen de E.E.G.-landen 
enerzijds en de overzeese gebiedsdelen anderzijds in overeen-
stemming te brengen is met het G.A.T.T., dat geen uitbreiding 

van de bestaande preferentiële constructies toestaat. Voor de 
beantwoording van de/e vraag mogen ondergclekenden verwij-l 
zen naar hetgeen daarover is medegedeeld in Hoofdstuk I, 
par. 1 van deze Memorie. 

Met het oordeel van de hier aan het woord zijnde leden, 
dat zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van het Vcr-
drag onderhandelingen zouden moeten worden geopend over 
het afsluiten van speciale associatieregelingen met de rijks-
delen overzee, kan de Regering zich geheel verenigen. 

Wat betreft de consequenties van de getroffen associatie-
regeling met betrekking tot Indonesische produkten als tabak, 
koffie en thee, mogen ondergetekenden verwijzen naar hetgeen 
daarover is gesteld in Hoofdstuk I, par. 2 van deze Memorie. 
Welke de repercussies van deze associatieregeling zullen zijn 
voor ons handelsverkeer met andere landen, is onmogelijk te 
voorspellen. Het kan zeer wel zijn. dat de gunstige positie. wel-
ke de geassociëeerde overzeese gebiedsdelen verkrijgen binnen 
het gebied van de Gemeenschappelijke Markt, de produktie 
van bepaalde grondstoffen in die landen zal aanmoedigen. 
In welke omvang dit zal geschieden en of dit werkelijk ten 
detrimente zal gaan van de uitvoer van bepaalde derde landen, 
kan niet worden voorspeld. In het licht van de te verwachten 
gestadige uitbreiding van het verbruik binnen de Gemeenschap-
pelijke Markt ziet de Regering echter weinig aanleiding om 
wat dit betreft evident nadelige consequenties te vrezen voor 
deze derde landen. 

In het algemeen moeten de vooruitzichten voor de afzet 
van Nederlandse produkten en diensten in de geassocieerde 
gebieden gunstig worden beoordeeld. De Franse overzeese 
gebieden zijn op dit ogenblik als exportmarkt vooral van be-
lang voor de textielindustrie en de voedingsmiddelenindustrie, 
welke beide van een verdere openstelling der overzeese ge-
bieden zullen kunnen profiteren. 

Wat betreft onze betrekkingen met Belgisch Congo zij op-
gemerkt, dat dit gebied reeds thans, ingevolge de bestaande 
verdragen, een non-discriminatoire invoerpolitiek moet voeren, 
ook tegenover ons land. De getroffen associatieregeling zal 
daarin weinig verandering brengen. De vestiging van Neder-
landse bedrijven in dat gebied is op het ogenblik aan beperken-
de maatregelen onderworpen. Naarmate deze maatregelen wor-
den afgeschaft en het Nederlandse bedrijfsleven hiervan ge-
bruik zou maken door meerdere vestigingen in dat gebied, zou 
dit wellicht onze uitvoer naar de Congo kunnen stimuleren. 

Naar aanleiding van de vraag van sommige leden of het 
opnemen van Nederlands Nieuw Guinea in de onderhavige 
overeenkomst betekent, dat de partnerlanden de Nederlandse 
souvereiniteit over dit gebied erkennen, mogen ondergeteken-
den opmerken, dat de partnerlanden de Nederlandse souve-
reiniteit over dit gebied nimmer hebben ontkend. De opne-
ming van Nederlands Nieuw Guinea in het Verdrag binnen 
het kader van de associatieregeling voor de overzeese gebie-
den is dan ook door de overige partnerlanden als vanzelf-
sprekend beschouwd. 

Artikel 238. Dit artikel opent ongetwijfeld de mogelijk-
heid associatie-akkoorden te sluiten met andere dan in de 
Slotakte genoemde gebieden. Deze mogelijkheid wordt zowel 
door de Regering als door de Regeringen van de overige Lid-
Staten regelmatig, waar zulks dienstig is. onder de aandacht 
gebracht van andere Regeringen. 

HOOFDSTUK VI 

FINANCIËLE BEPALINGEN EN FINANCIËLE 
CONSEQUENTIES VAN HET VERDRAG 

De door vele leden onbevredigend geachte regeling van de 
financiële zelfstandigheid van de Gemeenschap dien! te wor-
den gezien tegen de achtergrond van de institutionele opzet 
van de Gemeenschap en in het bijzonder van de positie welke 
daarin aan de Commissie is toegekend. Tegenover de door 
deze leden bepleite vervanging van de in het Verdrag voorziene 
bijdrage van de Lid-Staten door een stelsel van eigen heffingen 
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van de Gemeenschap staat de Regering in beginsel niet af-
wijzend. Voor een alle 1 id-Staten bevredigende regeling van 
door de Gemeenschap te heiten eigen belastingen is echter 
nodig, dat de harmonisatie van de economische en sociale 
politiek van de 1.id-Staten aanzienlijk is voortgeschreden. Dit 
geldt ook met betrekking tot de door de hier aan het woord 
zijnde leden gedane suggestie om voor de middelen van de 
Gemeenschap zo spoedig mogelijk gebruik te maken van de 
baten uit hel gemeenschappelijke douanetarief. Naar in de 
tekst van artikel 201 van het Verdrag tot uitdrukking is ge-
bracht zal dit eerst realiseerbaar zijn, wanneer het ge-
meenschappelijke tarief van invoerrechten volledig in wer-
king zal zijn getreden, derhalve aan het einde van de over-
gangsperiode. Aangezien voordien door de Lid-Staten tegenover 
derde landen nog ongelijke tarieven zullen worden toegepast, 
zou het tot een onevenwichtige verdeling van de kosten der 
Gemeenschap leiden, indien de opbrengst van die tarieven 
reeds dan ter beschikking van de Gemeenschap zou worden 
gesteld. 

Inderdaad komt. hangende de studie waar artikel 201 van 
het Verdrag het oog op heeft, de opbrengst van de invoer-
rechten, welke volgens het gemeenschappelijke douanetarief 
worden geheven, ten goede aan het land. waar zij worden 
betaald, [ndien goederen, welke zijn bestemd voor Lid-Staat A, 
in Lid-Staat B in het vrije verkeer zouden worden gebracht 
en vervolgens naar Lid-Staat A zouden worden doorgezonden, 
zullen de volgens het gemeenschappelijke tarief verschuldigde 
invoerrechten worden geheven in Lid-Staat B. Het is even-
wel te verwachten — naar de ervaringen in de Benelux heb-
ben uitgewezen — dat een dergelijk geval zich in de praktijk 
niet in een zodanige mate zal voordoen, dat aanzienlijke be-
dragen ten goede zullen komen aan een ander land dan dat 
waarvoor de goederen bestemd zijn. Mocht deze verwachting 
niet worden bewaarheid, dan zal voor dit vraagstuk een op-
lossing dienen te worden nagestreefd in het kader van de 
voor de uitvoering van het Verdrag noodzakelijke samen-
werking tussen de douaneadministraties van de deelnemende 
landen. 

Artikel 99. De Regering meent niet, dat de eis dat de ont-
vangsten en uitgaven van de begroting in evenwicht moeten 
zijn, in de weg behi efl te staan van het voeren van een be-
grotingsbeleid op moderne grondslagen. 

Artikel 206. Onder het begrip „goed financieel beheer" 
moet inderdaad ook worden gerekend het toetsen van de 
efficiency. 

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, 
W. DREES. 

De Minister van Buitenlandse '/.aken a.i., 
W. DREES. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming 
en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, 

STRUYCKEN. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen. 

J. CALS. 

De Minister van Financiën, 
HOFSTRA. 

De Minister voor Defensie, 
C. STAF. 

De Minister van Volkshuisvesting 
en Bouwnijverheid. 

H. WITTE. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
J. ALGERA. 

De Minister van Economische Zaken, 
J. ZIJLSTRA. 

De Minister van Land houw. Visserij 
en Voedselvoorziening. 

MANSHOl.T. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

J. G. SUURHOFF. 

De Minister van Maatschappelijk Werk, 
M. KLOMPE. 

De Minister van Zaken Overzee. 
HELDERS. 
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5DE V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN DONDERDAG 3 OKTOBER 1957 

(Bijeenroepingsuur I namiddag) 

Ingekomen stukken. — Verslagen uitgebracht over wets-
ontwerpen. — Mededeling van de benoeming van de 
ondervoorzitter van een vaste commissie. - Regeling 
van de werkzaamheden. — Behandeling van de wets-
ontwerpen Goedkeuring van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeenschap, met Bij-
lagen, Protocollen en Overeenkomst; Goedkeuring van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap voor Atoomenergie met Bijlagen en Protocollen; 
Goedkeuring van de Overeenkomst met betrekking tot 
bepaalde instellingen welke de Europese Gemeenschap-
pen gemeen hebben. — Behandeling van de motie van 
orde van de commissie van voorbereiding met betrek-
king tot een mogelijke verdubbeling van de ledentallen 
der Assemblee. — Mededeling van de Voorzitter. — 
Avondvergadering. — Behandeling van de wetsontwer-
pen. — Goedkeuring van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeenschap, met Bij-
lagen, Protocollen en Overeenkomst; Goedkeuring van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen* 
schap voor Atoomenergie, met Bijlagen en Protocollen; 
Goedkeuring van de Overeenkomst met betrekking tot 
bepaalde instellingen welke de Europese Gemeenschap-
pen gemeen hebben. — Behandeling van de motie van 
orde van de commissie van voorbereiding met bctrek-
king tot een mogelijke verdubbeling van de ledentallen 
der Assemblee. — Indiening en behandeling van een 
motie van orde van de heer Lamberts c.s. betreffende 
het vestigen van opleidingsmogelijkheden voor specia-
listen op het gebied van de gezondheidsbescherming 
tegen gevolgen van radio-actieve straling. 

Voorzitter: de heer Kortenhorst 

Tegenwoordig zijn 124 leden, te weten: 

de heren Kortenhorst, Van der Zaal, Biewenga, Engelbertink, 
Van Dongen, Vondeling, Baeten, Krol, J. M. Peters, Van der 
Zanden. Van Dijk, Roemers, Van den Born, Westerhout, Rool-
vink, Van der Weijden, Van Lienden, Baart, Droesen, Van 
Lier, Franssen, mejuffrouw Nolte, mejuffrouw Lemaire, de 
heren Tans, A. R. Vermeer, Peschar, Zegering Hadders, Blom, 
mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra, de heren Van Vliet, Bom-
mer, De Ruiter, Van den Heuvel, Van Koeverden, Visch, 
Groen, Van Meel, Koersen, Van der Ploeg, Willems, Romme, 
Lucas, Andriessen, De Vreeze, Koopman, W. J. G. Peters, 
Assmann, Van Buel, Vermooten, Fens, Schuijt, Bachg, Ger-
brandy, Mulders, Oud, De Kadt, Verberk, Van Dis, Ncder-
horst, Venverloo, Reehorst, Hazenbosch, Van Doorn, E. A. Ver-
meer, Scheps, Wierda, Van der Mei, Korthals, Stufkens, De 
Wolf, Van den Tempel, Schmal, Van Eijsden, Duynstee, Albe-
ring, Weijters, Van der Goes van Naters, Bruins Slot, Van 
Leeuwen, Verkerk, Beernink, Calmeyer, Diepenhorst, Van 
Rijckevorsel, Bakker, Wagenaar, jonkvrouwe Wttewaall van 
Stoetwegen, de heren Biesheuvel, Scholten, Welter, Blaisse, 
mejuffrouw Schilthuis, de heren Vrolijk, Den Hartog, Patijn, 

Voorzitter 
mejuffrouw De Vink, de heren Tilanus, De Graaf, Burger, 
Versteeg, Egas, Roosjen, Meulink, Smallenbroek, Berkhouwer, 
mevrouw De Roos-Oudegeest, de heren Kodde, Janssen, me-
vrouw Heroma-Meilink, mevrouw Ploeg-Ploeg, de heren Kik-
kert, Ritmeester, mevrouw Tellegcn-Veldstra, de heren Lam-
berts, Van der Peijl, Gortzak, Zwanikken, Kleistcrlee, Vrede-
ling, Daams, Van Sleen, Kleijwegt, Verhoeven, mejuffrouw 
Zeelenberg, 

en de heer Drees, Minister-President, Minister van Algemene 
Zaken, de heer Luns, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer 
Samkalden, Minister van Justitie, de heer Algera, Minister van 
Verkeer en Waterstaat, de heer Zijlstra, Minister van Econo-
miscl .' -' iken, d'_' -:cv Mans , Mi lister van Landbouw, ' is 
serij en Voedselvoorziening, de heer Suurhoff, Minisier \an 
Sociale /.aken en Volksgezondheid, en de lieer Van der Heugel, 
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dal zijn inge-
komen: 

1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergadering 
bij te wonen: 

van de heer Van Thiel, wegens ziekte; 
van de heer Fokkema, wegens een vergadering elders; 
van de heer Boekhoven, wegens ziekte, ook morgen. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2°. twee Koninklijke Boodschappen, ten geleide van de 
volgende wetsontwerpen: 

•Naturalisatie van Robert Joseph Johan Bauer en 18 anderen 
(4920); 

Hernieuwde inwerkingstelling van de Prijsopdrijvings- en 
hamsterwet 1939 (4921). 

Deze wetsontwerpen zullen met de daarbij behorende 
stukken worden gedrukt en rondgedeeld; 

3°. een missive van de Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, houdende mededeling, dat hij geen aan-
leiding kan vinden om tot publikatie van het rapport der com-
missie-Mindcrhoud over te gaan. 

Deze missive, welke reeds is gedrukt en rondgedeeld, 
wordt voor kennisgeving aangenomen; 

4°. een missive van de Voorzitter van de Eerste Kamer, 
houdende mededeling, dat de Eerste Kamer heeft benoemd tot 
leden van de Gemengde commissie van toezicht op de griffie 
van de delegaties uit de beide Kamers der Staten-Generaal naar 
internationale en bovennationale vergaderingen de heren mr. 
G. Vixseboxsc en mr. E. M. J. A. Sassen. 

Deze missive wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: Voorts deel ik aan de Kamer mede, dat de 
verslagen gereed zijn van: 

de Commissie van Voorbereiding voor het wetsontwerp Uit-
voering van artikel 88 van het verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap (4778); 

de vaste Commissie voor Volkshuisvesting en Bouwnijver-
heid omtrent het wetsontwerp Verlenging van de werkingsduur 
van de voorlopige regeling inzake het Nationale Plan en streek-
plannen (4804). 

Deze verslagen zullen worden gedrukt en rondgedeeld, 
voor zover zulks niet reeds is geschied. 

De Voorzitter: Vervolgens deel ik aan de Kamer mede, dat 
de vaste Commissie voor Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 
tot haar ondervoorzitter heeft benoemd de heer Bommer. 
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Ik stel voor, aan de orde te stellen en aan de agenda toe te 
voegen de wetsontwerpen: 

Uitvoering van artikel 88 van het verdrag tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeenschap (4778); 

Machtiging tot het verlenen van de garantie van Nederland 
voor de door de Nederlandse Antillen te sluiten leningen ten 
behoeve van de ontwikkeling van Curagao en Aruba (4766), 

indien omtrent dit wetsontwerp eindverslag zal zijn uitgc-
bracht; 

Oprichting van een Naamloze Vennootschap luchthaven 
Schiphol (4595), 

met dien verstande, dat de beraadslaging over de wetsont-
werpen nrs. 4766 en 4595 niet zal aanvangen vóór dinsdag 
S oktober a.s. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts stel ik voor, aan de orde te stellen 
legen morgen, vrijdag 4 oktober, na afloop der openbare mid-
dagvergadering, ter behandeling in comité-generaal, het voorstel 
lot wijziging van de verblijfsvergoeding van de leden der 
Staten-Generaal, die als lid van een internationaal parlemen-
tair orgaan vergaderingen buitenslands bijwonen (4919). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Nog stel ik voor, aan de orde te stellen bij 
de aanvang der vergadering van dinsdag 8 oktober a.s., des 
namiddags te één uur, de wetsontwerpen: 

Gedeeltelijke compensatie voor de ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet geheven premie over een pensioen, toegekend 
krachtens de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogs-
slachtoffers (Stb. 1947, H 420) (4757); 

Gedeeltelijke compensatie voor de ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet geheven premie over een pensioen, toegekend 
krachtens de Wet buitensewoon pensioen 1940—1945 (Slh. 
1947, H 313) (4769); 

Verlenging van de werkingsduur van de voorlopige regeling 
inzake het Nationale Plan en streekplannen (4804); 

Goedkeuring voor Suriname, de Nederlandse Antillen en 
Nederlands Nieuw-Guinea van: 

1. het op 23 oktober 1954 te Parijs ondertekende Protocol 
bij het Noordatlantische Verdrag inzake de toetreding van de 
Bondsrepubliek Duitsland, en 

2. het op 23 oktober 1954 te Parijs ondertekende Protocol 
tot wijziging en aanvulling van het Verdrag van Brussel van 
17 maart 1948 met de .bijbehorende briefwisselingen en met 
de bijbehorende Protocollen, onderscheidenlijk betreffende de 
strijdkrachten van de Westeuropese Unie, het toezicht op de 
bewapening en het Agentschap van de Westeuropese Unie voor 
het toezicht op de bewapening (4232) (R 27); 

Naturalisatie van Hubert Jozef Borkowitz en 20 anderen 
(4734); 

Naturalisatie van Pieter Bokhoven en 19 anderen (4735): 

Naturalisatie van Karoly Balog en 19 anderen (4736); 
Naturalisatie van Hans Karl Peter Aulich en 18 anderen 

(4759); 

Naturalisatie van Paul Wilhelm Benedikt Deckers en 25 
nnderen (4760); 

Naturalisatie van Walter Ernst August Fricke en 36 anderen 
(4786); 

Naturalisatie van Johann Gelück en 29 anderen (4792); 

Naturalisatie van Otto Walter Blaschke en 28 anderen 
;4793). 

Daartoe wordt besloten. 

Voorzitter e. a. 

De Voorzitter: Ten slotte stel ik voor, de vergadering van 
dinsdag 8 oktober a.s., zo nodig, des avonds te acht uur voort 
te zetten. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Goedkeuring van het Verdrag tot oprichting van de Euro-
pesc Economische Gemeenschap, met Bijlagen, Protocollen en 
Overeenkomst; Goedkeuring van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met Bij-
lagen en Protocollen; Goedkeuring van de Overeenkomst met 
betrekking tot bepaalde instellingen welke de Europese Ge-
meenschappen gemeen hebben (4725). 

De algemene beraadslaging over de drie wetsontwerpen 
wordt hervat. 

Bij de algemene beraadslaging is tevens aan de orde de 
inotie van orde van de Commissie van Voorbereiding met be-
trekking tot een mogelijke verdubbeling van de ledentallen dei 
Assemblee (4725, stuk nr. 24). 

De heer Luns, Minister van Buitenlandse Zaken, zet zijn 
rede voort en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Na ruggespraak 
met de Staatssecretaris en met het oog op de veelheid van 
sprekers, die van achter deze tafel het regeringsstandpunt zul-
len verdedigen, meen ik in dit debat van de zijde van Buiten-
landse Zaken slechts één interventie te moeten doen horen. 
Uiteraard is hetgeen ik ga zeggen in nauw overleg mei de heer 
Van der Beugel, die zulk een groot aandeel in de totstandko-
ming der verdragen heeft gehad, opgesteld. 

Het zou verleidelijk zijn, Mijnheer de Voorzitter, om van 
mijn kant diepgaand in te gaan op de dikwijls zo pakkende 
uiteenzettingen, die in deze Kamer gehouden zijn mei betrek-
king tot de politieke betekenis van deze verdragen en de ge-
schiedenis van hun totstandkoming. 

Ik geloof, dat het echter noodzakelijk is om aan die ver-
leiding weerstand te bieden. In de schriftelijke stukken en in 
de mondelinge behandeling is een zo grote mate van overeen-
stemming gebleken over de vragen, die hiermede samenhangen, 
dat een uitvoerige beschouwing mijnerzijds noodzakelijkerwijze 
tot herhaling zou leiden. 

Het is zeker niet zo, dat ik alle hier naar voren gebrachte 
politieke analyses tot de mijne zou willen maken. Het zal de 
geachte afgevaardigde de heer Bakker niet verwonderen, dat 
zijn visie op alle punten tegengesteld is aan die van de Rege-
ring, en terwijl ik met belangstelling heb geluisterd naar de 
schets van de Europese geschiedenis, zoals die dooi de ge-
achte afgevaardigde de heer Gerbrandy is gegeven, is mijn 
conclusie uit zijn betoog bepaald een andere dan de zijne. 

Ik sluit mij in dezen veeleer aan bij hetgeen de geachte afge-
vaardigde de heer Welter ter zake heeft opgemerkt. 

De grote meerderheid, Mijnheer de Voorzitter, van de spre-
kers in deze Kamer is het met de Regering eens, dat de beslis-
sing over de goedkeuring van deze verdragen voor Nederland 
en dus voor Europa van ongemeen belang is. Zij is het ook 
eens met de opvatting, dat deze verdragen een noodzakelijke en 
toe te juichen schrede zijn op de weg naar de Europese eenheid, 
die door Regering en Parlement als centraal doel van de Neder-
landse buitenlandse politiek wordt beschouwd. 

Beperking is echter noodzakelijk en ik zou deze beperking 
in dit gedeelte van mijn betoog willen aanbrengen en mij om 
te beginnen concentreren op twee problemen, die van zeer 
veel verschillende zijden in deze Kamer zijn belicht. 

In de eerste plaats denk ik daarbij aan hel probleem van 
het Europa van de Zes, te midden van de grotere Europese een-
heid en te midden van de wereld. 

In de tweede plaats denk ik aan de vragen, die gerezen zijn 
over de onderhandelingen zelf, het tempo, waarin ze zijn ge-
voerd, en de politieke opportuniteit van een zo spoedige be-
slissing op een zo ingrijpende materie. 
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Reeds bij de loetreding lot de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal heeft Nederland een keuze gedaan. Het heeft 
niet gekozen tegen iets, maar het heeft gekozen vóór iels. Het 
heeft gekozen voor een speciale band, voor een speciale soli-
dariteit met die landen in Europa, die bereid waren, zij het 
dan op een deelgebied, hun betrekkingen op een volstrekt 
onorthodoxe wijze te verinnigen, namelijk door het in het leven 
roepen van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die 
gehanteerd kan worden door gemeenschappelijke organen. Die 
keuze is een keuze geweest, waaruit noodzakelijkerwijze ver-
dere consequenties moesten volgen. Via de mislukking van de 
E.D.G. en via de niet verwezenlijkte droom van de politieke 
gemeenschap staan wij thans voor het besluit, die eerste stap 
te consolideren en onze principiële keuze op een veel breder 
terrein geldend te maken. Het is de diepe overtuiging van de 
Regering, dat die keuze juist is geweest en dat zij in het be-
lang van Nederland en van Europa is gedaan. Het is voor de 
Regering steeds volstrekt duidelijk geweest, dat die keuze niet 
gericht was tegen anderen, integendeel, het is onze vaste over-
luiging, dat het grotere Europa en ook de wereld baat zullen 
hebben bij deze nieuwe en bijna revolutionaire vorm van het 
in solidariteit leven met elkaar. 

De politieke betekenis van dit nauwe samengaan der zes deel-
nemende Staten is in de eerste plaats gelegen in het feit, dat zij 
een steeds sterkere belangengemeenschap zullen verwezenlijken, 
waarbinnen historische politieke verschillen en tegenstellingen 
geleidelijk aan zullen vervagen en op den duur reële betekenis 
zullen verliezen. 

Voorts zal hun groeiende economische kracht en de hiermede 
gepaard gaande hechter wordende politieke verbondenheid, het 
de in E.E.G. en Euratom verbonden Staten mogelijk maken 
in het beraad der volkeren, uiteraard in nauwe samenwerking 
met hun andere bondgenoten, een voortdurend .grotere poli-
tieke invloed uit te oefenen. 

Behalve deze rechtstreekse politieke betekenis zal het samen-
gaan der Zes ongetwijfeld ook op andere wijze zijn politieke 
invloed op het internationale leven doen gelden. In feite heeft 
reeds de wellicht toch niet overal verwachte ondertekening der 
verdragen een schok veroorzaakt, welke door de politieke seis-
mografen in alle hoofdsteden ter wereld is geregistreerd. Deze 
schok heeft als onmiddellijk gevolg gehad het initiatief der 
Britse Regering tot het openen van onderhandelingen tussen alle 
O.E.E.S.-landen over de totstandbrenging van een vrijhandels-
zone, ten einde te pogen zoveel mogelijk landen deelgenoot te 
doen worden aan een zo groot mogelijk aantal voordelen van 
de gemeenschappelijke markt. Op de betekenis en de consc-
quentics van dit initiatief hoop ik straks nader in te gaan. 

Daarnaast zijn reacties gekomen uit vele landen, zowel uit 
de beide Amerika's als uit Azië, uit het Miden-Oosten en uit 
Afrika. Lieten en laten deze ongetwijfeld in vele gevallen een 
kritisch geluid horen, in elk geval vormden zij het bewijs, dat 
men de betekenis van het E.E.G.-verdrag terdege onderkende. 

Bovendien blijkt het besluit der Zes tot vorming van een eco-
nomische gemeenschap reeds soortgelijke, zij het nog vaag ge-
formuleerde, initiatieven tot vorming van douane-unies in Zuid-
Amerika, in Azië en het Midden-Oosten beïnvloed te hebben. 
Deze initiatieven zullen wellicht niet alle tot concrete resultaten 
leiden, doch zij tonen aan, dat het besluit der Zes mede de 
stoot heeft gegeven tot nieuwe gedachten en ontwikkelingen in 
andere delen van de wereld, welke naar wij hopen aan de ont-
wikkeling dezer landen ten goede zullen komen. 

Op deze wijze blijkt ook in dit tijdsgewricht van Europa, 
dank zij het initiatief der Zes, een geestelijke stimulans op de 
overige wereld te zijn uitgegaan. 

Wanneer wij spreken over de plaats van de Gemeenschap in 
de wereld, dan moeten wij open oog hebben voor de vrees 
van velen, dat de totstandkoming van de E.E.G. nadelige ge-
volgen zal hebben voor hun economische betrekkingen met de 
zes Europese landen. Het is uiterst moeilijk, zo niet onmoge-
lijk, op enigszins nauwkeurige wijze kwantitatieve voorspellin-
gen over de komende gang van zaken te doen. Voor dit pro-
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bleem geldt echter, evenals voor het leven van de Gemeenschap 
zelf en de consequenties voor de Nederlandse economie, dat 
men geneigd is, en begrijpelijkerwijze, de toestand van vandaag 
te projecteren in een toekomst, die niet alleen vol onzekerheden, 
doch ook vol dynamiek is. Eén ding staat daarbij vast: wanneer 
wij deze verdragen sluiten, dan doen wij dat in de overtuiging, 
dat zij oorzaak zullen zijn van grotere politieke en economische 
kracht van Europa. In deze grotere politieke en economische 
kracht zijn alle factoren besloten, die zowel politiek als econo-
misch ook de wereld om ons heen ten bate zullen zijn. Daarbij 
is het van essentiële betekenis, dat ook de nieuwe Gemeen-
schap dit erkent en dat zij derhalve nimmer een autarkische 
of protectionistische politiek mag voeren. Het verdrag, dat 
voor ons ligt, stelt dit ook uitdrukkelijk, maar ik wil niet ont-
kennen, dat binnen de Gemeenschap daarvoor op concrete pun-
ten dikwijls een harde strijd zal moeten worden gevoerd. De 
Nederlandse Regering heeft het voornemen om zo nodig die 
strijd te voeren en zij weet zich overtuigd daarbij het gehele 
land achter zich te hebben. 

Over de betrekkingen met de overige Europese landen en 
met name die van de O.E.E.S. hoop ik in een later gedeelte 
van mijn betoog te spreken. 

Thans ga ik over tot het door mij in de tweede plaats zo-
even genoemde probleem, namelijk de onderhandelingen zelf. 

De geachte afgevaardigden, de heren Korthals en Van Leeu-
wen hebben kritiek uitgeoefend op de spoed, welke tijdens de 
onderhandelingen is betracht en welke, zoals de Regering bij de 
schriftelijke voorbereiding heeft gesteld, gerechtvaardigd werd 
door de wens gebruik te maken van de maximaal gunstige 
politieke situatie. 

De heer Korthals heeft daarbij gewezen op een zijns inziens 
bestaande tegenspraak in de Memorie van Antwoord, omdat 
de Regering enerzijds heeft gesteld, dat gebruik moest worden 
gemaakt van het feit, dat ten tijde van de onderhandelingen in 
Duitsland en Frankrijk Regeringen aan het bewind waren, 
waarvan vaststond, dat zij het verdrag bij uitstek gunstig gezind 
waren, terwijl zij anderzijds erop wijst, dat gedurende de laatste 
tijd in alle partnerlanden de belangrijkste politieke partijen 
zich in beginsel hebben uitgesproken ten gunste van de onder-
havige verdragen, zodat ook een verschuiving in de thans be-
staande regeringscoalities geen ernstige belemmering voor de 
uitvoering dezer verdragen behoeft op te leveren. 

Naar mijn oordeel zijn deze uitspraken echter geenszins met 
elkander in strijd, en wel omdat zij betrekking hebben op geheel 
verschillende situaties. Tijdens de onderhandelingen immers 
hadden met name in Frankrijk en Duitsland praktisch alleen de 
aan de Regering deelnemende partijen zich uitdrukkelijk ten 
gunste van een Europese gemeenschappelijke markt uitge-
sproken. Het was op dat moment op zijn minst genomen twij-
felachtig welke houding de overige partijen zouden aannemen, 
zodat de betrachte spoed bij de totstandkoming en ratificatie 
der verdragen volkomen gerechtvaardigd was. Wanneer immers 
eenmaal de verdragen zijn geratificeerd, binden hun bepalingen 
ook toekomstige Regeringen, ook wanneer deze in beginsel voor 
de doelstelling dezer verdragen minder enthousiasme zouden 
hebben opgebracht. 

Dit laatste zou echter zoal geen juridische dan toch wel een 
psychologische belemmering hebben kunnen vormen voor een 
goede uitvoering der verdragen. De Regering was dan ook ver-
heugd, toen tijdens de parlementaire debatten in Bonn en Parijs 
bleek, dat ook de belangrijkste niet-gouverncmentele partijen 
in Duitsland en Frankrijk bereid bleken hun stem aan de ver-
dragen te geven. Deze ontwikkeling zal een soepele verwezen-
lijking van de doelstellingen der beide gemeenschappen ook 
op lange termijn aanzienlijk vereenvoudigen. Zij was echter 
in de eerste maanden van dit jaar niet te voorspellen en daar-
om behielden op dat moment de overwegingen, welke tot spoed 
maanden, hun volle kracht. In de Memorie van Antwoord 
heeft de Regering overigens reeds gesteld — en dit blijft op 
grond van de ervaringen tijdens de onderhandelingen mijn 
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vaste overtuiging -—, dat bij een langere duur van de voorbe-
reidende conferentie misschien wel enkele secundaire onvol* 
komenheden hadden kunnen worden weggewerkt, maar dat 
t.a.v. de hoofdzaken zeker niet een voor Nederland betere op-
lossing had kunnen worden bereikt. 

In dit verband, Mijnheer de Voorzitter, zij het mij veroor-
loofd in herinnering te brengen, dat, tijdens het veelvuldige 
overleg tussen Regering en Parlement, dat aan het sluiten dei-
verdragen voorafging, er steeds van de zijde dezer Kamer groot 
begrip voor deze situatie werd opgebracht. Sterker zelfs, veel-
vuldig werd van de zijde van de Volksvertegenwoordiging de 
Regering op het hart gedrukt het gunstige politieke moment 
toch vooral niet te laten voorbijgaan. 

Op deze plaats, Mijnheer de Voorzitter, zou ik voorts met 
grote nadruk willen stellen, dat deze gang van zaken nergens 
impliceert een ondergeschikt maken van economische aan 
politieke overwegingen. 

Voor dit probleem en voor de gehele materie, die wij thans 
behandelen, sluit ik mij gaarne aan bij de geachte afgevaar-
digdc de heer Nederhorst, wanneer hij terecht stelt, dat een 
tegenstelling construeren tussen economische en politieke nood-
zakelijkheden even onjuist als onwezenlijk is. 

Mijnheer de Voorzitter! De wijze, waarop de Gemeenschap 
zich van haar taak zal kwijten, hangt nauw samen met de wer-
king van haar instellingen. De Regering deelt de teleurstelling, 
welke verschillende geachte afgevaardigden hebben uitgespro-
ken over zekere zwakheden van de institutionele opzet. Zij kan 
zich verenigen met de opvatting van de geachte afgevaardigde 
de heer Nederhorst, dat voortdurend gestreefd zal moeten wor-
den — uiteraard op basis van de mogelijkheden, welke het 
verdrag hiertoe biedt — naar een verdere versterking van de 
institutionele structuur. Zij is echter met de afgevaardisde de 
heer Blaissc van oordcel, dat ook de huidige opzet voldoende 
waarborgen biedt om het optreden der instellingen zonder on-
gerustheid tegemoet te zien. 

In dit verband zou ik wil'en ingaan op de opmerking van 
de geachte afgevaardigde de heer Hazenbosch, die zijn teleur* 
stelling heeft uitgesproken over het systeem van stemmen-
weging in de Raad van Ministers en die de vraag heeft gesteld, 
hoe het kwam, dat Nederland zich in zijn verzet tegen dit 
systeem niet heeft weten te verzekeren van de steun van zijn 
Beneluxpartncrs. 

In de Memorie van Toelichting, evenals in de Memorie van 
Antwoord, he:ft de Regering reeds duidelijk uiteengezet, dat 
ook zij dit systeem vooral voor de kleine landen weinig aan-
trckke'ijk achtte, doch dat zij zich ten slotte met de uiteinde-
lijk voorgestelde compromis-oplossing heeft verenigd, omdat 
deze niet onbelangrijke garanties inhield voor de totstand-
koming van objectieve beslissingen. 

De Regering heeft het daarbij, evenzeer ais de geachte af-
gevaardigde, betreurd, dat zij op dit stuk, evenals bij enkele 
andere onderwerpen, geen steun heeft gevonden bij andere 
delegaties. De omstandigheid, dat ook de Belgische delegatie 
op dit punt niet aan haar zijde stond, schrijf ik voornamelijk 
toe aan het feil, dal Minister Spaak zich als voorzitter in de 
eerste plaats inzette voor het welslagen van de conferentie als 
geheel en hierop al zijn energie had gericht. Vandaar dat voor 
de snecifieke belangen van Nederland minder steun van België 

lan had mogen \vorden verwacht. Deze om-
j h :efl in andere gevallen het innemen van e<jn 

ensch ld int rijden? de ondcrhande-
i l ;r ni •' bcv derd. 

Hiermede wil ik overigens geen afbreuk doen aan de grote 
verdiens'en, welke de heer Spaak zich heeft verworven door 
zijn inspirerende leiding van de onderhandelingsconferentie. 

De houding, welke de heer Spaak tijdens deze onderhande-
lingen innam, brengt tevens met zich mede, dat uit de boven 
geschetste sang van zaken geen algemene conclusies kunnen 
worden getrokken t.a.v. de samenwerking tussen de Benelux-
staten in de toekomst. Zoals de Regering reeds in de Memorie 
van Antwoord heeft gezegd, vertrouwt zij, dat de solidariteit 
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der Beneluxstaten binnen de nieuwe Europese gemeenschappen 
een belangrijke en vruchtbare rol zal spelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moge overgaan tot de inhoud 
van het verdrag zelf. Ik zou allereerst nogmaals willen her-
halen, dat de Regering geenszins van mening is, dat het ver-
drag moet worden aangenomen uitsluitend op zijn politieke 
merites, noch ook omdat een verwerping ervan economisch 
nog schadelijker zou zijn dan aanvaarding, doch dat het verdrag 
ook economisch gezien aan ons land perspectieven biedt voor 
een stijging van onze welvaart. 

Mijnheer de Voorzitter! Het heeft mij getroffen, dal nóch bij 
de mondelinge uiteenzettingen van de zijde van de Kamer de 
economische aantrekkelijkheid en het grote belang van de ge-
meenschappelijkc markt als zodanig voor de andere landen van 
de Gemeenschap in twijfel zijn getrokken. Wel is door de gc-
achtc afgevaardigde de heer Nederhorst gewezen op het moge-
lijke gevaar van een zekere concentratie van de produktie en 
de welvaart in bepaalde gebieden binnen de gemeenschappe-
lijkc markt. Hij heeft dit gevaar geïllustreerd met te wijzen op 
de ontwikkeling, welke zich heeft voltrokken in Italië, waar 
de economische concentratie vooral in het noorden heeft plaats-
gevonden, en op de ontwikkeling in de Verenigde Staten, waar 
ook het noorden zich sneller heeft ontwikkeld dan het zuiden. 
De mogelijkheid van een dergelijke ontwikkeling moet inder-
daad niet uitgesloten worden geacht, maar ik zou de heer Ne-
derhorst er toch wel op willen wijzen, dat met name b.v. in de 
Verenigde Staten het zuiden zich de laatste 10 a 15 jaar bijzon-
der sterk heeft ontwikkeld, zonder dat dit gepaard ging met 
speciale min of meer protectionistische maatregelen van over-
heidszijde. Ik zou hem er ook op willen wijzen, dat het in de 
natuurlijke economische ontwikkeling ligt. dat zich bepaalde in-
dustriële concentraties voltrekken in streken, welke in overvloe-
dige mate beschikken over bepaalde grondstoffen of welke door 
toevallige omstandigheden geografisch en wat hun verbindings-
wegen betreft zeer gunstig gelegen zijn, alsook in die gebieden, 
waar de bevolking technisch goed geschoold is en mentaal sterk 
gericht is op een verbetering van een economische positie. An-
derzijds is het zeker zo. dat het mede de taak is van de Over-
heid, te zorgen voor een zekere spreiding van de welvaart. Hoe-
wel de instelling van de E.E.G. op zich zelf nog niet betekent, 
dat ook voor Europa een centraal economisch gezag wordt 
gecreëerd, dat in staat is een dergelijke politiek van welvaarts-
spreiding te voeren, ben ik met hem van mening, dat de in-
stelling van de Investeringsbank en het Sociale Fonds in be-
langrijke mate werkzaam kunnen zijn in deze richting. Van 
de gedachte, waarover de heer Nederhorst een lans breekt, om 
te komen tot een gemeenschappelijk budget voor de financie-
ring van de onderontwikkelde gebieden in Europa, heb ik met 
belangstelling kennis genomen. Of en wanneer het mogelijk zal 
zijn deze gedachte, welke in wezen neerkomt op een sterkere 
mate van welvaartsspreiding tussen enkele Staten, te verwezem 
lijken. kan ik natuurlijk niet voorspellen. Gezien echter het 
standpunt, dat de Nederlandse Regering in de afgelopen jaren 
in het algemeen heeft ingenomen met betrekking tot hulpver-
lening aan onderontwikkelde gebieden, behoef ik de heer Ne-
derhorst nauwelijks te verzekeren, dat de door hem geopperde 
gedachte in beginsel niet op weerstand zal stuiten bij de Neder-
landse Regering. 

Terwijl, Mijnheer de Voorzitter, zoals ik reeds heb opge-
merkt, niemand de economische, aantrekkelijkheid heeft be-
streden van de gemeenschappelijke markt als zodanig, is wel 
door verschillende leden in meer of mindere mate in twijfel 
getrokken, of ook ons land deel zou hebben in deze voordelen. 
Sommige leden hebben verklaard hierover niet zeer optimis-
tisch te zijn. Andere leden, waaronder met name de heer Van 
Leeuwen, hebben er geen twijfel over laten bestaan, dat zij van 
mening zijn, dat Nederland niet de voordelen zal plukken, doch 
slechts nadelen zal ondervinden. Uit hetgeen de Regering reeds 
bij de schriftelijke behandeling naar voren heeft gebracht, zal 
het duidelijk zijn, dat zij niet de mening van de geachte afge-
vaardigde de heer Van Leeuwen deelt, die meent, dat Neder-

TWEEDE KAMER 



Goedkeuring Verdrag tot oprichting Europese Economische Gemeenschap 5de vergadering • 3 oktober '57 ' 0 9 

Minister Luns 
land binnen de E.E.G. nauwelijks additionele afzetmogelijk-
heden zal krijgen, doch anderzijds wel afzetmarkten zal ver-
liezen in derde landen. Hel betoog van de heer Van Leeuwen, 
dat in wezen een pleidooi vormt voor de handhaving van het 
economisch nationalisme, de handhaving en de instandhouding 
van tarieven en restricties en dus ook van onze eigen econo-
mische grenzen als een zeker beschermend element, ademt een 
geheel andere geest dan de Regering heeft bezield, toen zij 
medewerkte aan het E.E.G.-verdrag en daarmee aan de tot-
standkoming van een groter, vrijer en zekerder afzetgebied voor 
ons land en dan de Regering ook thans nog bezield, wanneer 
zij actief en positief medewerkt aan de totstandkoming van de 
vrijhandelszone. Op de uitwerking van de afbraak der econo-
mischc grenzen, de versterking van de concurrentie binnen de 
gemeenschappelijke markt en het effect hiervan op de voor-
keur, welke bij het bedrijfsleven in onze partnerlandcn veelal 
bestaat voor het nationale produkt, zal mijn ambtgenoot van 
Economische Zaken eventueel nog nader ingaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben wel degelijk overtuigd en ik 
weet, dat ook de gehele Regering van deze opvatting is, dat 
in de loop der jaren de afbraak van de economische barrières 
tussen de Lid-Staten voor Nederland belangrijke additionele 
afzetmogelijkheden zal bieden, afzetmogelijkheden, welke er 
zonder dit verdrag niet in die mate zouden zijn geweest. Dit 
betekent niet. dat tegenover dit voordeel het verdrag niet be-
paalde bezwaren en risico's in zich houdt, waartegen wij goed 
moeten waken, wil niet aan de vruchten, dat wij van de ge-
meenschappelijke markt kunnen plukken, in aanzienlijke mate 
afbreuk worden gedaan. Deze bezwaren zijn van verschillende 
aard. De Memorie van Antwoord heeft een aantal van deze 
bezwaren opgesomd. Prof. Zijlstra zal ook hierop verder 
ingaan. 

Ik zou op sommige van die punten wel kunnen ingaan, maar 
uiteraard ligt het meer op het terrein van mijn ambtgenoot. 
Met een enkel woord wil ik wijzen op een bezwaar van het 
verdrag, dat de Gemeenschap een te sterk protectionistisch en 
naar autarkie strevend karakter zou kunnen krijgen als gevolg 
van het feit, dat enkele van de partnerlandcn reeds tientallen 
jaren lang gewend zijn een dergelijke protectionistische poli-
tick te voeren. Dat zeer velen in den lande op dit punt bezorgd 
zijn, is volledig te begrijpen. Ik zou echter ook op enkele 
lichtpunten willen'wijzen. Het eerste hiervan is, dat de protec-
tionistischc politiek, met name in een land als Frankrijk en 
Italië, juist door dit verdrag in niet onbelangrijke mate door-
broken wordt. Immers, met dit verdrag hebben deze landen 
zich verplicht, geleidelijk alle beschermende maatregelen aan 
hun grenzen op te heffen voor de partner'landen, waaruit zij 
een aanzienlijk percentage van hun totale invoer betrekken. 
Tn de tweede plaats zullen deze landen hun buitentarief tegen-
over de rest van de wereld voor het overgrote deel der pro-
dukten verlagen met de verwezenlijking van het gemeen 
schappelijk buitentarief. 

Deze twee factoren betekenen voor de hier genoemde lan-
den een belangrijke stap in de richting van de vrijhandel. Het 
zal bijzonder moeilijk voor deze landen zijn, deze stap op 
andere wijze weer ongedaan te maken. Men dient te bedenken, 
dat voor alle verhogingen van tarieven tegenover de buiten-
wereld unanimiteit vereist is en Nederland zich hiertegen 
dus, waar nodig, kan verzetten en, Mijnheer de Voorzitter, zich 
ook zal verzetten. In de tweede plaats zullen allerlei binnen-
Iandse protectionistische maatregelen, b.v. in de vorm van 
subsidies, onder toezicht worden gesteld van de instellingen van 
de Gemeenschap. Ik heb hiermede. Mijnheer de Voorzitter, 
niet willen betogen, dat wij nu in de toekomst kunnen ver-
wachten, dat deze landen even vrijhandelsgezind zullen zijn 
als Nederland, maar ik geloof toch wel te kunnen zeggen, dal 
met de aanvaarding van dit verdrag ook de meer protectionis-
tisch gezinde landen een zeer belangrijke stap in de, naar 
onze mening, goede richting hebben gedaan. 

De geachte afgevaardigde tic heer Korthals heelt nog enige 
nadere toelichting gevraagd op de verwachting van de Re-
gering, welke ook in de Memorie van Toelichting is uitgc-
sproken, dat zij niet alléén zal staan in haar streven tic Ge-
meenschap een zo open mogelijke politiek tegenover derde 
landen te doen voeren. Ik zou hiervoor in de eerste plaats wil-
len wijzen op onze partners in de Benelux, met wie wij reeds 
in een douane-unie van niet-protectionisiiscb karakter zijn 
verbonden, en voorts op Duitsland, welks handelspolitiek 
in de afgelopen jaren voortdurend is geëvolueerd naar een 
steeds grotere vrijheid. 

Ten slotte zou ik in dit verband willen wijzen op de onder-
handc' : rerr voor de totstandkoming van een vrijhandelszone in 
Europa. Het feit alleen al, dat deze onderhandelingen worden 
gevoerd, duidt erop. dat het tol stand komen van de E.E.G. 
de krachten voor een vrijere wereldhandel, althans in Europa, 
reeds aan het versterken is. Als ik het goed zie. Mijnheer de 
Voorzitter, zal het bij deze repercussies niet blijven. Ik heb 
er reeds op gewezen, hoe in alle delen van de wereld thans 
een zekere gisting is ontstaan in de internationale economische 
betrekkingen, een gisting, welke naar mijn indruk het vrije han-
delverkeer slechts ten goede kan komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans aan de onderhande-
lingcn over de vrijhandelszone, waarover door de geachte af-
gevaardigde de heer Blaissc en verschillende andere sprekers 
het woord is gevoerd. Ik geloof. Mijnheer de Voorzitter, dat 
ik niet overdrijf, wanneer ik constateer, dat de toon, waarop 
in het algemeen over de vrijhandelszone is gesproken, een 
nogal gereserveerd karakter heeft en dat velen onder de indruk 
zijn van de moeilijkheden en complicaties van technische aard, 
welke kunnen rijzen bij de vorming van een vrijhandelszone. 

Ik geloof. Mijnheer de Voorzitter, dal in het algemeen 
overeenstemming bestaat tussen de Kamer en de Regering 
over deze moeilijkheden en complicaties. De Regering heeft 
in de Memorie van Antwoord ten duidelijkste gesteld op welk 
gebied naar haar oordeel die complicaties liggen en ze heeft 
ook duidelijk gesteld, dat naar haar mening een vrijhandels-
zone in de klassieke zin van het woord, zoals de geachte afge-
vaardigde de heer Blaisse daarover heeft gesproken — en dan 
nog met uitsluiting van de landbouw —, voor haar niet aan-
vaardbaar is. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, ik heb in de betogen van 
sommige zijden in de Kamer een onderschatting bespeurd van 
het enorme politieke en ook economische belang, dat voor 
Nederland aan een vrijhandelszone is verbonden. Hel is de 
eerste proef van hel gezichl van de Gemeenschap naar buiten 
toe. Wij hebben niet kunnen onderhandelen over de gemeen-
schappelijke markt zonder dat wij een open oog hadden voor 
de politieke omstandigheden bij onze partnerlandcn. Een ieder, 
die objectief de gebeurtenissen volgt, zal met mij van mening 
zijn. dat in het Verenigd Koninkrijk gedurende de laatste 
tijd een ontwikkeling aan de gang is met betrekking tol de 
verhouding tol Europa, die van ingrijpende betekenis is. De 
buitenlandse politiek van Fngcland heeft als drie voornaamste 
aspecten de verhouding lol de Verenigde Staten, de verhouding 
tot de Commonwealth en de verhouding tot Europa. Het be-
lang van de verhouding tot Europa wordt steeds meer en steeds 
klemmender in alle kringen van het Verenigd Koninkrijk in-
gezien. Het zou èn uit politieke èn uit economische overwe-
gingen een misgreep van de eerste orde zijn om die groeiende 
geneigdheid van het Verenigd Koninkrijk als het ware te 
bruskeren door een te zelfverzekerde en afgesloten houding 
van de Zes. 

Deze benadering betekent geen onderschatting van de moei-
lijkheden. welke ons te wachten slaan en welke met name ook 
door de geachte afgevaardigden de heren Blaissc en Neder-
horst zijn geschetst, maar het betekent wel, dat wij dit pro-
bleem niet moeten benaderen vanuit wat ik zou willen noemen 
de sfeer van de technische moeilijkheden, maar dat wij het 
probleem moeten benaderen vanuit een politieke en ccono-
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mische visie, die niet anders kan zijn dan hel erkenne: an 
het grote belang van deze nieuwe vorm van samenwerking, 

Ik zou hierover nog een tweetal opmerkingen willen maken. 
In de eerste plaats kunnen wij het probleem van de vrijhandels-
zone slechts benaderen vanuit onze bindingen van het verdrag 
over de E.E.G. In wezen kan een vrijhandelszone niet anders 
zijn dan een associatie van andere Europese landen met het 
E.E.G.-verdrag. Nederland zal in de onderhandelingen de rol 
moeten vervullen om enerzijds onze partners in de Zes, voor 
zover dat noodzakelijk is. te overtuigen van het belang der vrij-
handelszone, anderzijds tegenover de toekomstige partners van 
de vrijhandelszone in alle duidelijkheid te stellen aan welke 
minimumvoorwaarden moet worden voldaan, wil ,de vrijhan-
delszonc een economisch verantwoorde structuur hebbei . 

In de tweede plaats staal het vast, dat het waarschijnlijk 
lossere verband van de vrijhandelszone, vergeleken met de 
banden tussen de E.E.G.-landen, noodzakelijkerwijze tot dis-
criminatie zal leiden. 

IJ zult. Mijnheer de Voorzitter, het derhalve billijken, indien 
ik niet inga op de vele andere concrete kwesties, die te zijner 
lijd zullen moeten worden opgelost en waarover uiteraard het 
Nederlandse standpunt in nauw overleg met onze partners nog 
nader moet worden geformuleerd. 

Het is niet mijn bedoeling geweest in het voorafgaande iets 
at' te doen aan de moeilijkheden, die de verschillende afgc-
vaardigden ten aanzien van de vrijhandelszone hebben ge-
schetst, ook niet aan de wens van de Regering om vitale be-
langen veilig te stellen: het is slechts mijn bedoeling geweest 
nog eens in hel kort uiteen te zetten in welke politieke en 
economische atmosfeer naar mijn mening de besprekingen 
over de vrijhandelszone moeten w >rden gevoerd. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Korthals heelt gesproken 
over het speciale regime voor Frankrijk in verband met de 
onlangs door de Franse Regering getroffen maatregelen met 
betrekking tot de Franse frank en de vraag gesteld, hoe nu de 
nieuwe situatie is en wal de verhouding van deze maatregelen 
en het régime spéciaal is. Hoe deze verhouding zal zijn, is. zoals 
ook in de Memorie van Antwoord on blz. 1 I is uteengezet, op 
dit ogenblik nos niet geheel duidelijk. Hiervoor 7.jjn twee op-
lossingen mogelijk: in de eerste plaats kan men de nieuwe maat-
regelen als een devaluatie beschouwen met enkele uitzonde-
ringen erop. waardoor het oude complex maatregelen is ver-
vallen en het speciale regime als zodanig is opgeheven. Bij 
deze oplossing zijn dan on de gesignaleerde uitzonderingen 
eenvoudig de verdragsbepalingen van toepassing. Hen andere, 
doch naar de menine van de Reeering minder aantrekkelijke, 
oplossing zou zijn. het nieuwe complex maatregelen te bcschx>u-
wen als een stelsel, dat in de plaats treedt van de vroegere 
maatregelen, maar waarop nog steeds de procedure van 
toepassing bluft, welke is neer^eleed in hel protocol voor het 
speciale regime. Hij deze laatste opvatting zou Frankrijk echter 
in strijd hebben gehandeld net de uitdrukkelijke beoalinc in 
dit protocol, dat het maximumpercentage voor de heffingen 
moet blijven binnen de limiet van 15 PC'. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben van mening, dat het hier 
door de geachte afge^ aardiffde de heer Korthals gesignaleerde 
probleem inderdaad van "rooi belang is en dat dit een van 
de eerste problemen ?al zijn, waarvoor een oplossing moet 
worden gevonden zodra <!e Gemeenschap in werking is ge-
treden. 

Mijnheer de Voorzitter! Tk zou thans gaarne eni<?e opmer-
kingen willen maken over de kwestie van de associatie van de 
landen en gebieden overzee bij de Europese Economische Ge-
mcenschap, op welke aangelegenheid verscheidenen van de ge-
achte afgevaardigden ziin ingegaan. 

De gang van zaken bij de onderhandelineen inzake het on-
derhavige verdrag en d<" redenen, welke de Regeringen dor zes 
landen ertoe hebben gebracht een regeling daarin op te nemen 
ten aanzien van de verhouding tussen de te stichten Europese 
gemcenschappcliike markt enerzijds en de landen en gebieden, 
welke met bepaalde E.E.G.-Staten bijzondere banden onder-

houden anderzijds, zijn, naar ik meen, reeds duidelijk uiteen-
gezet in de Memorie van Toelichting en de Memorie van Ant-
woord. 

Ik zou, wat hel algemene aspecl betreft. Mijnheer de Voor-
zitter, nog één ding zeer duidelijk willen stelien. 

In verschillende reacties op deze regeling is zorg te bespeu-
ren voor de medeverantwoordelijkheid, die Nederland door 
deze regeling ten aanzien van deze gebieden zou krijgen, en 
nu is het naar mijn mening een misvatting te denken, dat wij 
docr deze regeling van een positie van gedistantieerde beschou-
wer terechtkomen in een positie van medeverantwoordelijkheid. 
Deze medeverantwoordelijkheid bestaat thans ook. Met name 
ten aanzien van de gebieden in Afrika is een proces aan de 
gang, waarbij van het grootste belang is de vraag, of het 
westen in staat zal zijn zodanige politieke, economische en 
sociale voorwaarden in deze gebieden te scheppen, dat een 
politiek afglijden en een openstelling voor communistische in-
filtratie kunnen worden tegengegaan of afgedamd. 

Naar de mening van de Regering ligt daar ook thans een 
Europese verantwoordelijkheid, niet alleen ten aanzien van 
deze gebieden, maar ten aanzien van de vitale belangen van 
de westelijke wereld. De investeringshulp, die wij ingevolge het 
verdrag zullen geven, is niet een principiële wijziging in de 
toestand van vandaag, maar een concretisering van deze ge-
dachte. 

Voorts zou het naïef zijn te menen, Mijnheer de Voorzitter, 
dal de wereld — en ik denk met name aan een groot deel van 
ilc Verenigde Naties — door hel verlenen van investcringshulp 
nu plotseling het westen verantwoordelijk zou stellen voor de 
gang van zaken in deze gebieden. Dat doet men thans ook al. 
Zodra het om dit soort vraagstukken gaat, beschouwt de Azia-
tische en Arabische wereld het westen als één geheel, zowel 
in als buiten de Verenigde Naties. Dat wil in het geheel niet 
zeggen, dat het Westen over alle aspecten van de politiek ten 
aanzien van de overzeese gebieden hetzelfde denkt, maar moch-
len er verschillen zijn. dan verwerven wij ons door deze rege-
ling het positieve goed om in bepaalde opzichten van onze 
eventuele verschillende inzichten in vriendschappelijk verband 
te kunnen en mogen getuigen. 

Ik kan de zorg van de geach'e afgevaardigde de heer Kort-
hals niet delen, wanneer hij zegt, dat het gevaar bestaat, dat 
Frankrijk als het ware door de gemeenschappelijke hulp zijn 
eigen investeringen overzee zou verminderen. 

De heer Korthals (V.V.D.): Relatief. 

De heer Luns, Minister van Buitenlandse Zaken: Dat be-
grijp ik. 

De behoefte aan die investeringen is zo enorm en de ver-
dragsbepalingen spreken op dit punt zo duidelijk van aanvul-
lende hulp en dan nog slechts op een bepaald gebied, name-
lijk bepaalde projecten, welke een sociaal of economisch karak-
tcr dragen, dat deze zorg door de Regering niet wordt gedeeld. 

Het is daarbij een gelukkige omstandighclti, dat, mede op 
Nederlands aandringen, het Europese karakter van deze fond-
sen zo duidelijk mogelijk naar voren is gekomen. Een beslis-
sing over de projecten wordt genomen door de Europese or-
ganen, t.w. de Europese Commissie en de Raad van Ministers. 
In deze procedure ligt een waarborg voor het objectieve karak-
ter der aldus te nemen beslissingen. 

Ik ben het met de geachte afgevaardigde de heer Van der 
Goes van Naters eens, dat zoveel mogelijk moet worden ge-
streefd naar een zo groot mogelijke zeggenschap van de ge-
bicden, die hulp ontvangen, in de wijze, waarop die hulp zal 
worden verleend. De Nederlandse Regering zal daarop bij 
voortduring blijven aandringen, maar, wanneer wij erkennen, 
dat de politieke verantwoordelijkheid in die gebieden bij het 
moederland ligt, dan erkennen wij tevens, dat het proces van 
inschakeling van die gebieden in de materie, die wij thans 
bespreken, in eerste instantie een gevolg is van de regelingen, 
welke het moederland t.a.v. de toekomst van die gebieden 
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treft. Ook hier geldt echter, dat deze nieuwe vorm van solida-
riteit hetere gelegenheid zal bieden om van onze inzichten Ie 
doen blijken dan tot nu toe het geval is geweest. 

Ik ben het ook eens met de geachte afgevaardigde de heer 
Van der Goes van Naters, wanneer hij stelt, dat de associatie 
van Marokko en Tunis van groot belang moet worden geacht. 
Dit houdt mede verband met de ontwikkeling van de situatie 
in Afrika en het Midden-Oosten. De intentieverklaring inzake 
het afsluiten van associatieregelingen met de onafhankelijke 
Staten, behorend tot de frank-zone, waaronder de genoemde 
landen vallen, bewijst, dat dit besef bij alle E.E.G.-landen be-
slaat. 

De ontwikkeling van de landen en gebieden overzee en de 
verheffing hunner bevolking in de meest ruime zin en het 
welslagen van de associatieiegeiing gaan de Regering zeer ter 
harte, evenals de goede betrekkingen tussen deze gebieden en 
de Europese Economische Gemeenschap. De geachte afge-
vaardigde de heer Korthals, die de terra „Europees-Afrikaanse 
Gemeenschap" reeds noemde, moge ik eraan herinneren, dat 
onder de geassocieerde gebieden ook, en voor Nederland waar-
lijk niet onbelangrijke, niet-Afrikaanse gebieden behoren. Het 
verwezenlijken van een blijvende vrijwillige gemeenschap met 
alle geassocieerde gebieden is een doel op lange termijn, doch 
een doel, hetwelk voorzeker het nastreven waard is en dal, 
mede door de onderhavige associatieiegeiing, zal kunnen wor-
den verwezenlijkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Thans een woord over de samen-
stelling van de Assemblee. Verschillende geachte afgevaardig-
den hebben er terecht hun teleurstelling over uitgesproken, 
dat de Beneluxlanden in deze Assemblee een relatief zo ge-
ringe plaats innemen; ik kan u verzekeren, Mijnheer de Voor-
zitter, dat ik persoonlijk tot vlak voor de ondertekening dei-
verdragen te Rome, nl. enige uren daarvóór nog, mij lot het 
uiterste heb ingespannen om in deze situatie verbetering te 
krijgen, doch dat zulks mij desondanks niet is mogen gelukken. 
Zoals de geachte afgevaardigden echter bekend is, zal dit 
vraagstuk opnieuw aan de orde komen, wanneer, na de in-
werkingtreding der verdragen, de gehele positie van de As-
semblee, mede in haar verhouding tot de andere Europese 
parlementaire organen, nader in studie zal worden genomen 
met medewerking van de Assemblee zelf. 

Met het oog hierop onderschrijf ik dan ook gaarne de 
bewoordingen van de motie van orde ingediend door de ge-
achte afgevaardigde de heer Burger namens de Commissie 
van Voorbereiding. Ik kan reeds nu verzekeren, dat de Re-
gering gaarne gevolg zal geven aan de in deze motie vervatte 
uitnodiging iedere mogelijkheid aan te grijpen, dat door een 
systeem van plaatsvervanging of anderszins verdubbeling van 
de ledentallen der Assemblee mogelijk wordt. Ik mag hierbij 
overigens wel de verwachting uitspreken, dat de Nederlandse 
leden in de Europese parlementaire organen in dezelfde zin 
actief zullen zijn. De positie der Nederlandse Regering tijdens 
de onderhandelingen over deze kwestie is namelijk niet weinig 
verzwakt door de gemeenschappelijke démarche van de Presi-
dent en alle fractievoorzitters van de E.G.K.S."Assemblee, 
welke tegen invoering van een systeem van plaatsvervangers 
gericht was. Van enigerlei afwijkende opvatting van de Neder-
landse leden dier Assemblee is mij niets gebleken. 

Naar aanleiding van de opmerkingen, welke met name de 
geachte afgevaardigde de heer Van der Goes van Naters heeft 
gemaakt met betrekking tot de zetel der Gemeenschappen, 
zou ik voorop willen stellen, dat de Regering haar standpunt 
ter zake nog niet definitief heeft vastgesteld. Uiteraard is zij 
het met de geachte afgevaardigde eens, dat het de voorkeur 
verdient, de instellingen zoveel mogelijk in één plaats te con-
centreren om een veelheid van in het oog springende redenen. 
Echter, dit beaamd hebbende, zijn daarmede de moeilijkheden 
geenszins opgelost. Factoren van psychologische, feitelijke en 
nationale aard spelen een rol, waarvan het gewicht thans nog 
niet bepaalbaar is. 
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De zo juist genoemde wenselijkheid van concentratie geldt 
overigens naar mijn mening in mindere mate voor het Hof 
van Justitie. Het zou wenselijk kunnen zijn het Hof elders te 
vestigen. De Regering bestudeert nog de mogelijkheid hiervoor 
eventueel de candidatuur van den Haag te stellen. 

De geachte afgevaardigde de heer Schuijt heeft de vraag 
gesteld, of de Regering bereid is te bevorderen, dat het statuut 
van de ambtenaren der nieuwe Gemeenschappen gelijk zal zijn 
aan de regeling voor een ..fonction publiqtte européenne", 
welke thans onder auspiciën van de Raad van Europa wordt 
uitgewerkt. 

Ik kan hierop antwoorden, dat de Interim Commissie der 
Zes, welke thans regelmatig te Brussel bijeenkomt, zich op het 
ogenblik onder meer met dit vraagstuk bezighoudt. Hierbij 
zal zij ongetwijfeld rekening houden met de studies, welke in 
het kader van de Raad van Europa zijn verricht, doch het is 
mij niet mogelijk thans reeds te zeggen, dat naar een volledige 
gelijkschakeling van het statuut van alle Europese ambtenaren 
zal moeten worden gestreefd. Hel betreft hier een zeer com-
plex vraagstuk. Alle facetten hiervan zijn nog niet onderzocht. 
In beginsel hen ik het overigens geheel eens met de heer Schuijt, 
dat in ieder geval de onafhankelijke positie der internationale 
ambtenaren gehandhaafd en gewaarborgd moet blijven. Dit 
behoeft overigens niet uit te sluiten, dat bepaalde regelingen 
op nationaal niveau kunnen worden voorzien, waardoor de 
mogelijkheid wordt geschapen, dat bepaalde ambtenaren na 
verloop van tijd in de nationale administratie terugkeren. 

De geachte afgevaardigde de heer Schuijt heeft, mede in 
verband met de sociale aspecten van het E.E.G.-verdrag nog 
de aandacht gevestigd op de volgende vraagstukken: 

In de eerste plaats heeft hij gevraagd, of bij de benoeming 
van de leden der Europese Commissie de Regeringen erop 
/.ouden kunnen toezien, dat in navolging van de situatie bij de 
H.G.K.S. in de/e instelling ook een persoonlijkheid wordt be-
noemd, die in hel bijzonder t.a.v. sociale vraagstukken des-
kundig kan worden geacht. 

Ik zou hierop willen antwoorden, dat ik dit inderdaad een 
nuttige suggestie acht en dat het voorbeeld van de E.G.K.S., 
dat de geachte afgevaardigde noemde, hierbij ongetwijfeld 
zwaar zal wegen. 

Vervolgens heeft de geachte afgevaardigde de heer Schuijt 
gesuggereerd, dat in de Raad van Bewind van de Europese 
Investeringsbank een bewindvoerder zou worden benoemd, 
b.v. afkomstig uit de kringen van werknemers, die in het 
bijzonder de aandacht zou kunnen vestigen op het sociale 
aspect van de voorgestelde investeringsprojecten. Een concreet 
antwoord moet ik de geachte afgevaardigde helaas schuldig 
blijven. 

Ik acht deze mogelijkheid zeker niet uitgesloten, maar het is 
niet mogelijk, dat de Regering zich thans ter zake definitief 
vastlegt. 

Ten slotte heeft deze geachte afgevaardigde de Regering 
uitgenodigd in het algemeen te willen bevorderen, dat het 
Economisch en Sociaal Comité op enigerlei wijze zal worden 
betrokken bij de activiteiten van de Investeringsbank. 

Naar aanleiding van deze suggestie zou ik willen opmerken, 
dat, zoals in de Memorie van Antwoord reeds is uiteengezet, 
het Economisch en Sociaal Comité het karakter heeft van een 
adviesorgaan ten behoeve van de Raad van Ministers en van 
de Europese Commissie. Als zodanig zal het, door middel van 
zijn adviezen, een indirecte invloed kunnen uitoefenen op het 
beleid van de Investeringsbank. De Regering zou het juist 
achten, dat het Comité, waar zulks nuttig is, om advies zal 
worden gevraagd. 

Thans kom ik tot de beantwoording van de opmerkingen, 
welke gemaakt zijn met betrekking tot het Euratomverdrag. 
Het zal niemand ontgaan zijn, Mijnheer de Voorzitter, hoeveel 
minder controversen de Nederlandse deelname aan dit ver-
drag heeft opgeroepen, vergeleken bij ons toekomstige lidmaat-
schap van de Europese Economische Gemeenschap. Bijna in-
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stinctmatig heefi men aangevoeld, dat een klein land bijna hul-
peloos staal tegenover dit immense probleem. Terwijl korte 
tijd geleden de atoomzaak nog een fascinerend object van toe-
komst-speculalies was, zijn wij thans reeds geconfronteerd met 
de enorme gevaren en ook met de enorme mogelijkheden, die 
het atoomtijdperk ons reeds thans biedt. Wanneer men het 
voorrecht heeft, leiding te mogen geven aan de buitenlandse 
politiek van Nederland, dan ontwaart men hoezeer het atoom-
aspect in vrijwel alle facetten van die buitenlandse politiek 
doordringt, en ik wil niet nalaten te stellen, dat Euratom be-
halve een nieuwe consolidatie van de samenwerking tussen de 
Zes, voor de Regering ook een perspectief opent om minder 
nietig dan we ons tot nu toe moesten gevoelen een schakel te 
zijn in een groter geheel, dat op constructieve wijze en met 
voldoende fantasie de problemen, waarvoor wij gesteld zijn, zal 
kunnen oplossen. 

De gemeenschappelijke benadering van het probleem der 
atoomsplitsing door middel van Euratom komt nog juist op 
lijd. Mijnheer de Voorzitter. Juist op tijd, omdat, zoals de „Drie 
Wijzen" het zo duidelijk hebben gesteld in hun voortreffelijk 
rapporl, West-Europa te staan komt voor een sleeds nijpender 
lekorl aan conventionele brandstof. Reeds Ihans bezwaart dit 
tekort de betalingsbalans van vele landen in dit deel van de 
wereld, waaronder ook het onze. De atoomsplitsing, die in ver-
gelijking tot de brandstoffen, waaraan wij gewend zijn, maar een 
zeer gering volume grondstof vereist, is reeds daarom van uiter-
mate grote betekenis. Hierdoor kan West-Europa op den duur 
minder afhankelijk worden van de ongestoorde toevoer van die 
vele miljoenen tonnen steenkolen en petroleum van overzee, 
langs verbindingswegen, die soms zeer kwetsbaar zijn, waarop 
het tot nu toe geheel en als is aangewezen. 

Juist op tijd ook komt deze voorgenomen nauwe samen-
werking, omdat er in de zes deelnemende landen ontegenzeg-
lijk een duidelijke achterstand is op dit gebied, een technische 
achterstand, welke echter zijn grote politieke en economische 
gevolgen heeft. Op de oorzaken van het ontstaan van die ach-
terstand behoef ik niet in te gaan, want zij zijn deze Kamer 
genoegzaam bekend. Maar hoe dan ook. West-Europa, dat van 
de toepassingen der kernsplitsing zoveel heil kan verwachten 
voor de oplossing van de juist aangeduide vraagstukken van de 
betalingsbalans en de energievoorziening, worstelt om technisch 
en wetenschappelijk op één niveau te komen met de in dit op-
zicht veel.verder ontwikkelde landen, de Verenigde Staten, 
Engeland, de Sovjet-Unie. Het streven om in samenwerking 
die achterstand te helpen opheffen, en daardoor aan onze lan-
den ook weer die vooraanstaande plaats te helpen geven in 
wetenschap en techniek, die sedert lang op andere terreinen de 
hunne was, is onze volle steun derhalve waard. En ik acht het 
van waarde om dit nadrukkelijk te stellen. Euratom kan alleen 
dan volledig succes hebben, wanneer het zich van éen zo groot 
mogelijke medewerking weet te verzekeren van de op atoom-
gebied meer ontwikkelde landen, van Engeland en bovenal van 
Amerika, dat op dit gebied een nauwelijks betwiste leiding 
heeft. Dal de ..Drie Wijzen" bij hun bezoek aan Amerika dan 
ook veel welwillende belangstelling voor Euratom hebben ont-
moet, wordt van grote betekenis geacht door de Regering. Dat 
West-Europa de achterstand op atoomgebied inhaalt, wordt 
daar blijkbaar, hoezeer terecht, gezien als een belang voor de 
gehele wereld. 

Mijnheer de Voorzitter! Vele sprekers in dit debat hebben 
met een nauwelijks verholen nostalgie gesproken over de ach-
teruitgang in de betekenis van ons continent in de wereld, 
daarbij herinneringen oproepend aan een groots verleden. Hel 
is tijd om die funeste ontwikkeling te keren en Euratom kan 
een goed middel zijn om daartoe bij te dragen. In ieder geval 
zie ik het als een goed voorteken, dat de zes landen dit hier 
nog maar nauwelijks begane terrein voor een zeer nauwe onder-
linge samenwerking hebben gekozen. 

De Regering verheugt zich over de gunstige beoordeling, 
welke het Euratomverdrag in de Kamer ten deel is gevallen, 
/.ij onderschrijft in dit verband de uit deze Kamer tot uit-
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drukking gebrachte mening, dat de praktijk van dit verdrag 
eerst inhoud zal geven aan wat nu vooral een kader is. Dat 
er watervrees bij de Regering zou bestaan voor Euratom, zoals 
de geachte afgevaardigde, de heer Patijn, in zijn knap betoog 
suggereerde, is bepaald onjuist; de Regering zal er op alle moge-
l.ijke wijzen toe bijdragen, dat de mogelijkheden van Euratom 
verwezenlijkt worden. Maar dat betekent allerminst, dat Neder-
land daarnaast, of liever in aansluiting daarop, niet nog behoet-
te zou hebben aan een eigen programma van opleiding en re-
search en van reactorbouw. Mijn collega van Economische 
Zaken zal hierop nader ingaan. 

Van mijn kant wil ik in het kort toelichten hoe ik het builen-
lands atoombeleid zie, met name dat ten aanzien van de O.E. 
E.S., omdat hier de heer Patijn blijk geeft van een visie, die 
ik slechts zeer ten dele tot de mijne kan maken. De O.E.E.S. 
heeft zich toch vooral in de laatste maanden ontwikkeld tot 
een uitermate actief lichaam op atoomgebied. Er is reële voort-
gang gemaakt met de voorbereiding van een proeffabriek voor 
hel opwerken van bestraalde splijtstoffen, zozeer dat, wanneer 
de tekenen niet bedriegen, dit de eerste „gemeenschappelijke 
onderneming" in West-Europa kan worden. De Kamer kan 
ter zake nadere mededelingen tegemoet zien, wanneer de Raad 
van Ministers van de O.E.E.S. zijn definitieve goedkeuring aan 
de plannen zal hebben gegeven. 

Ettelijke andere plannen worden in O.E.E.S.-verband onder-
zocht en uitgewerkt. Aan dit overleg neemt ook het Verenigd 
Koninkrijk deel. Weliswaar heeft dit land met zijn ontwikkelde 
atoomindustrie geen behoefte gevoeld om deel te nemen in de 
juist genoemde proeffabriek, maar landen met actieve belang-
stelling en met interessantee werkzaamheden op het gebied van 
de kernsplitsing, zoals Zweden, Zwitserland en Noorwegen, 
nemen wel deel daarin met, Mijnheer de Voorzitter, alle lan-
den van Euratom zelf, behalve Luxemburg. Dat men onder die 
omstandigheden bezwaar zou willen maken tegen Nederlandse 
deelneming aan deze activiteiten, kan ik moeilijk geloven. 

Kortom, Nederlands belang zou niet zijn gediend met het 
tegengaan van de atoomwerkzaamheden in het verband van de 
O.E.E.S. Deelneming van het Verenigd Koninkrijk en andere 
O.E.E.S.-landen aan het atoomwerk — het is reeds gezegd in 
de Memorie van Antwoord — wordt toegejuicht. Of Engeland 
meer steun wenst te geven aan Euratomwerkzaamheden dan 
aan O.E.E.S.-activiteiten, zal de tijd moeten leren en uiteraard 
zal niet de Nederlandse, maar te zijner lijd alleen de Engelse 
Regering het antwoord op die vraag moeten geven. 

Hel atoomgebied is zo hieuw en zo veelomvattend, dat zeer 
veel terzelfder tijd in verschillende internationale milieus wordt 
aangepakt. Daarin schuilt ongetwijfeld een gevaar voor dupli-
catie, maar ook het voordeel van stimulans op eikaars activi-
teiten. 

Het staat echter vast, dat evenals op het gebied van de ge-
meenschappclijke markt Euratom diepere vormen van samen-
werking raakt dan in andere organisaties mogelijk zal zijn. Het 
is deze diepere samenwerking en de speciale solidariteit tussen 
de 6 landen, die vanzelfsprekend hun resultaten zullen afwer-
pen. De Regering acht het echter zoals gezegd onjuist om iedere 
andere gezonde samenwerking te zien als tegenstrijdig aan 
het Euratombelang. 

De geachte afgevaardigde de heer Patijn heeft terecht ge-
wezen op een van de moeilijkste punten, welke o.m. in de di-
recte toekomst om een oplossing vragen. 

Het betreft hier de opleiding van deskundigen op kern-
fy-sisch en kernenergetisch gebied. Ook de toepassingen vereisen 
gespecialiseerde kennis. Deze aangelegenheden behoren tot de 
verantwoordelijkheid van mijn collega van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, namens wie ik hier het volgende aan de 
Kamer moge zeggen. 

leder middel om tot een uitbreiding van het aantal deskun-
digen op de gebieden van kernfysica en kernenergie te geraken, 
moet worden aangegrepen. Dat Euratom een belangrijke bij-
drage kan leveren, staat vast. Evenwel moet goed in het oog 
worden gehouden, dat de basisstudie in de kernfysica en de 
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kernenergie en de toepassingen een onderdeel zijn van de nor-
male natuurwetenschappelijke opleiding aan de Nederlandse 
instellingen van hoger onderwijs en een specialisatie bij deze 
opleiding vormen. Voor de voortgezette opleiding, waarin het 
Euratomverdrag voorziet, zal ook Nederland docenten en 
wetenschappelijke ambtenaren beschikbaar moeten stellen, 
voor zover hierdoor de basisopleiding aan de Nederlandse in-
stellingen niet wordt geschaad. Vooral in de beginperiode van 
de samenwerking op dit gebied zullen de hierbij betrokken be-
langen zo goed mogelijk moeten worden gecoördineerd. 

Het rapport van de commissie, die het advies uitbrengt over 
het opleidingsvraagstuk op het terrein van de kernfysica en de 
keienergie en haar toepassingen, zal thans binnenkort aan de 
Staten-Generaal ter kennis worden gebracht. Tot zover mijn 
ambtgenoot de heer Cals. 

De geachte afgevaardigde de heer Bakker ziet in het Eura-
tomverdrag niets anders dan een sinistere samenwerking tussen 
magnaten uit Wall Street en van de Ruhr om West-Duitsland 
aan een atoomindustrie voor militaire doeleinden te helpen. 
Moet ik hem in herinnering brengen, dat het Euratomverdrag 
zich uitdrukkelijk bezighoudt met de vreedzame toepassing van 
de kernenergie en met niets anders? Ik vrees, dat hij, in stede 
van de verdragstekst te bestuderen, opnieuw in de leer is ge-
gaan bij I.enin, die volgens hem immers reeds in [915 had 
aangetoond, dat er van internationale samenwerking tussen 
niet communistische landen geen goed te verwachten viel. Wat 
de samenwerking tussen de wel communistische landen in feite 
inhoudt, behoef ik in deze Kamer niet uiteen te zetten. Dat 
de geachte afgevaardigde gekant blijkt te zijn tegen de ze1f-
standige ontwikkeling op atoomgebied van West-Europa, waar-
toe hel Euratomverdrag beoogt bij te dragen, is niet verwonder-
lijk, maar wel veelbetekenend. 

De geachte afgevaardigde de heer Jansen stelt, evenals de 
geachte afgevaardigde de heer Patijn, de vraag, hoe de samen-
werking met Engeland op atoomgebied tot stand zal komen, en 
ik vermoed, dat ook deze geachte afgevaardigde denkt aan de 
verhouding tot Euratom of eventueel ook de O.E.E.S.. Ik moet 
erop wijzen, dat de Nederlandse Regering in beiderlei ver-
band iedere mogelijkheid van nauwe samenwerking met Enge-
land zal aangrijpen, evenals trouwens met Amerika. 

Enige sprekers, onder wie speciaal de geachte afgevaardigde 
de heer Calmeyer, hebben gesproken over militaire aspecten 
van de atoomsplitsing, doch ik wil eraan herinneren, dat Eura-
tom nadrukkelijk alleen de vreedzame toepassing beoogt, en 
mij derhalve daartoe beperken. 

Het komt mij voor, dat met name ten aanzien van de po-
sitie van Frankrijk bij de samenwerking in Euratomvcrband 
nogal eens misverstand rijst. Frankrijk bezat een eigen mili-
tair atoomprogramma geruime tijd vóór de Euratomonderhan-
delingen aanvingen en het zet dat programma, geheel buiten 
Euratom, dat immers slechts het vreedzame gebruik beoogt, 
voort. Sommige leden hebben dit betreurd, een ander juicht 
het juist toe. In ieder geval wenst Frankrijk dit programma te 
handhaven en de Regering kan hierop ook geen invloed uitoefe-
nen, gesteld al, dat zij dit zou willen. 

Sprekend over Frankrijk wil ik er ten slotte op wijzen, dat 
dit land ook op het gebied van de vreedzame toepassing der 
kernenergie verder is voortgeschreden dan de overige tot het 
Euratomverdrag toetredende Staten. Ook daarom is het van 
belang. Frankrijk als partner in dit collectieve verdrag te 
hebben. 

Ik ben thans, Mijnheer de Voorzitter, aan het einde van mijn 
betoog. Het is bijna een onmogelijkheid, gebeurtenissen, waar 
men zo dichtbij staat en dagelijks nog zo mee verweven is, 
in juist historisch perspectief te stellen. 

De verleiding van overschatting is dikwijls groter dan die 
van onderschatting. Toch meen ik, Mijnheer de Voorzitter, dat 
er nauwelijk ogenblikken geweest zijn in de beslissingen van 
Regering en Parlement, die van zo grote betekenis zijn als die. 
waarvoor wij thans zijn gesteld. Met de goedkeuring van deze 
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verdragen betreden wij een weg, waarop een teruggaan niet mo-
gelijk is. 

De weg zal dikwijls moeilijk zijn. Zij is ook vol onzeker-
beden; dit kan niet anders, maar zij leidt — en daarin ligt de 
historische betekenis van onze beslissing — onweerstaanbaar 
naar een nieuwe vorming van samenleving tussen de Europese 
Staten, die de enige waarborg biedt voor een gezond en levens-
krachtig Europa, waarin Nederland een eervolle plaats zal 
innemen. 

De heer Zijlstra, Minister van Economische Zaken: Mijnheer 
de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer Korthals heelt 
gezegd, dal hel op dit ogenblik niet zozeer aankomt op een 
uiteenzetting van de algemene filosofie van de gemeenschappe-
lijke markt, omdat daarover lang genoeg is gepraat, maar dal 
het nu voor alles gaat om de uitwerking, die ons in deze ver-
dragen is voorgelegd. Ik ben het niet die opvatting eens, maar 
ik kan toch niet geheel weerstand bieden aan de verleiding, 
een enkel punt uit die algemene filosofie van de gemeen-
schappelijke markt aan te stippen, omdat dit mij ook enkele 
aanknopingspunten geeft voor de beantwoording van opmer-
kingen, die zijn gemaakt en die in aanmerking komen voor 
beantwoording van mijn kant. 

De filosofie van de economische integratie, zoals wij hel 
vandaag noemen, is zo oud als de economie zelf. Het betoog 
van Adam Smith in zijn „Wealth of Nations" — veel bekriti-
seerd, weinig gelezen — was één pleidooi voor economische 
integratie op wereldwijde basis. Die intcgraliegedachte is dan 
ook niets nieuws onder de zon. 

De kern van de aan de integratie ten grondslag liggende ge-
dachten is sedertdien ook niet gewijzigd. Door invoerrechten 
of andere handelsbelemmeringen wordt de invoer belemmerd; 
achter deze barrières ontwikkelen zich inefficiënte bed rijf s-
takken, die niet of niet voldoende meer in aanraking komen 
met de concurrentie op de wereldmarkt. De efficiënte en voor-
uitstrevende ondernemer wordt voor zijn activiteit gestraft, ter-
wijl de niet efficiënt werkende onderneming een premie krijgt 
voor zijn negatieve eigenschappen. 

Hel nationale inkomen lijdt schade, de consument betaalt 
het gelag. Omgekeerd, aldus deze filosofie, moet de afschaffing 
van Handelsbelemmeringen als het ware bloedzuivcrend werken 
op de.economische kringloop. Naarmate handelsbarrières woi-
den geslecht, moeten weliswaar inefficiënte bedrijfstakken in-
krimpen, of misschien verdwijnen, doch de efficiënte bedrijls-
takken kunnen hierdoor uitbreiden en de consument en het 
algemene belang worden er beter van. 

Aldus deze, wat men zou kunnen noemen, basisfilosofie van 
iedere integratiegedachte, ook van de economische integratie, 
die wij vandaag bespreken. Een vrijer handelsverkeer en grotere 
efficiency zijn twee polen van de/elfde zaak. Nu moge echter 
de filosofie dezelfde zijn, de wijze, waarop deze wordt gereali-
secrd, moet noodzakelijkerwijze variëren met tijd en plaats. 
Zo leven wij — het is gisteren en eergisteren enkele malen 
gezegd — niet meer in de 19de eeuw, maar in de 20ste. Dat 
brengt voor deze filosofie naar mijn mening twee belangrijke 
complicaties met zich mee. 

De opheffing van handelsbarrières garandeert nog niet een 
vrij goederenverkeer. Onze moderne maatschappij is econo-
misch angstwekkend gecompliceerd. Op talloze manieren wor-
den de concurrentievoorwaarden beïnvloed hetzij door over-
heidsmaatregelen, hetzij door maatregelen van publiekrechte' 
lijke organen, hetzij door private bedrijfsregelen en door al 
datgene, wat aan onze maatschappij en aan ons economisch 
leven dat plastische karakter heeft ontnomen, dat het de vorige 
eeuw had. 

Een zo zuiver mogelijke internationale concurrentie is dan 
ook slechts denkbaar, indien de negatieve actie in de vorm van 
een afschaffing van belemmerende bepalingen gepaard gaat 
met een zodanige harmonisatie van de economische politiek in 
de integrerende landen — ik zeg niet: samensmelting van het 
beleid: ik kom daarop nog terug —, dat op faire en eerlijke 
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wijze geconcurreerd kan worden. Het zou niet billijk zijn, in-
dicn in de race om de verovering van de markt niet iedereen 
in beginsel dezelfde afstand zou moeten lopen. 

In de tweede plaats echter is economische samenwerking 
dat is het tweede bezwaar tegen de eenzijdige toepassing 

van de basisfilosofie — op wereldwijde schaal onder de zo juist 
geschetste voorwaarden door de vele tegenstellingen en ver-
schillen, die er in de wereld bestaan, praktisch onmogelijk. 

Daarom moet men beginnen bij Wat wel mogelijk is, dat is 
de toepassing op meer regionale basis. Immers, voor een zo-
danige harmonisatie van beleid en een in elkaar groeien is 
nodig, dat men in voldoende male ook in economisch denken 
en in economische ontwikkeling aan elkaar is aangepast. 

Deze regionale toepassing van de filosofie van de vrije handel 
kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan over een 
gemeenschappelijke markt als die, waarover wij nu spreken. 
Het kan gaan over een vrijhandelszone, of over, een nog 
zwakkere vorm, preferentiële gebieden. In al die gevallen gaat 
het in wezen om de toepassing van de oude gedachte van Adam 
Smith, namelijk op de meest efficiënte wijze de hulpbronnen 
lot ontwikkeling te brengen en met elkaar te laten concurreren. 

Van de genoemde mogelijke vormen van regionale econo-
mische samenwerking is de gemeenschappelijke markt de 
meest ver gaande. De economische unie, die een douane-unie 
impliceert, garandeert een absoluut vrij verkeer van goederen 
tussen de deelnemende landen, omdat het gemeenschappelijk 
buitentarief, dat inherent is aan een douane-unie. de moge-
lijkheid schept ieder goed. zodra het eenmaal in het gebied 
van de unie is. verder vrij binnen dit gebied te laten circu-
leren. 

Noch het preferentiële gebied, noch de vrijhandelszone als 
samenwerkingsvormen maken een dergelijke ver gaande vrij-
heid mogelijk, omdat in deze gevallen ieder land zijn eigen 
huitenrecht behoudt en dus zorgvuldig gewaakt moet worden, 
dat geen goederen in het samenwerkende gebied via het land 
met een lager recht stromen naar een land, dat zelf wordt 
omringd door hogere invoerrechten. 

Daarom zijn de douane-unie en — de meest geperfeclio-
neerde vorm daarvan — de economische unie voor landen, die 
naar een ..etieve economische éénwording streven en een zo vrij 
mogelijk goederenverkeer voorstaan, economisch de meest 
aantrekkelijke vormen van samenwerking. 

Nu is het een feit, dat slechts de Schuman-landen tot nu toe 
bereid zijn gebleken, een zodanige ver gaande vorm van eco-
norhische samenwerking te accepteren en de nogal ver gaande 
consequenties voor het beleid hieruit ook met de daad te 
trekken. Op grond van deze feitelijkheid zijn zij ook thans 
voor ons de meest aangewezen partners. 

Nu zijn aan praktisch iedere mogelijkheid van economische 
samenwerking inherent twee processen, die men noemt — 
men gebruikt meestal de Engelse termen, hoewei dit natuurlijk 
niet noodzakelijk is — trade-creation en trade-diversion, het 
scheppen van handel en het verplaatsen van handel. 

De trade-diversion. het verplaatsen van handel, vloeit voort 
uit het feit, dat de tariefsverlagingen of andere reducties van 
belemmeringen, die enige landen elkaar over en weer toestaan, 
met zich brengen, dat men clkaars goedkoper geworden pro-
dukten gaat kopen in plaats van die te kopen uit derde landen, 
ook wanneer zulks, zo men wil, op wereldbasis misschien 
efficiënter zou zijn. Er wordt als het ware handel afgetapt 
van de buitenwereld en binnengeleid in de kring van de integre-
rende landen. Dit is. ais men het zo wil noemen, een protec-
tionistisch bijprodukl van de afbraak van binnentarieven tus-
sen bepaalde landen, gepaard gaande met de creatie van een 
gemeenschappelijk buitentarief. Hetzelfde doet zich. in mindere 
mate, voor in de vrijhandelszone en ook in de preferentiële 
gehiedet). 

Daartegenover staat de schepping van handel en van pro-
duktie. Landen, die gaan samenwerken en hun interne bar-
rières afbreken, gaan produkten van elkaar kopen, die men 
vooiheen op misschien minder efficiënte basis zelf fabriceerde. 

Men kan verder gaan specialiseren, men kan beter gaan 
plannen. 

Deze schepping van handel is misschien op het ogenblik 
de meest in het oog springende van deze processen. Men kan 
als ondernemer zijn produktie plannen op een zeer grote 
markt. Men kan plannen op de markt van de Schuman-
landen, van de Gemeenschap van Zes, de Gemeenschap van 
160 miljoen mensen. Wie op bepaalde gebieden het effect van 
de creatie van de kleine Benelux-Unie op de investerings-
plannen van de ondernemers heeft kunnen volgen, die zal van 
deze kant van de zaak geen geringe verwachtingen behoeven 
te koesteren. 

Ik heb al gewezen op de Benelux. Ik mag dat doen, omdat 
mij dit zeer in concreto brengt op de problemen, waarmee wij 
ons thans bezighouden. Als men op de Beneluxlanden let, 
blijkt, dat het aandeel, dat de drie landen, Nederland, België 
en Luxemburg, in eikaars handel hebben, in vergelijking tot 
vóór de oorlog is toegenomen. Van onze invoer komt thans 
19 pet. uit onze partnerlanden in de Benelux, tegen 11 pet. 
vóór de oorlog; 14 pet. van onze uitvoer gaat naar de andere 
Beneluxlanden, tegen 10 pet. vóór de oorlog. Daarnaast is 
echter ook de handel van de Beneluxlanden met het buiten-
gebicd, niet procentueel, maar wel absoluut, in plaats van af-
genomen juist toegenomen. 

De processen van schepping van handel en van afleiding van 
handel hebben zich in de Benelux vrijwel geruisloos voltrokken. 
Er is alleen maar geruis geweest in 1952 en 1953, toen een 
inzakken van de conjunctuur de aanpassingsmocilijkheden ac-
centueerde. Maar de moeilijkheden zelf, de grote verschuivin-
gen in het handels- en produktiepatroon, het is alles als vanzelf 
gegaan. 

Wij zien ditzelfde ten aanzien van de liberalisatiemaatregelen 
in O.E.E.C.-verband. De statistieken leren, dat ook de handel 
tussen de O.E.E.C.-landen procentueel is toegenomen en dat 
overigens ook absoluut genomen de handel met de buiten-
wcreld is toegenomen. 

Ik noem deze cijfers en deze statistieken, omdat deze mij 
brengen op een punt, dat bij de beoordeling van de voorlig-
gende verdragen van het grootste belang is. Ik zal de laatste 
zijn om te ontkennen, dat wij staan voor een beslissing van 
historische draagwijdte, dat wij misschien een revolutionaire 
ontwikkeling gaan beginnen, in economische zin dan natuurlijk. 
Maar hel is toch ook van belang om te wijzen op het evolu-
tionaire karakter van deze ontwikkeling. Wanneer men ziet, 
hoe Benelux zich heeft ontwikkeld, de handel van de O.E.E.C.-
landen zich heeft ontplooid, wanneer men ziet de ontwikkeling 
van de verhoudingen op het gebied van de kolen en staal in de 
K.S.G., dan is er alle aanleiding voor de stelling, die, meen ik, 
de geachte algevaardigde de heer Nederhorst ook naar voren 
heefl gebracht, dal de integratie van de Schuman-landen niet 
anders is dan de accentuering van een zich feitelijk reeds vol-
trekkend proces. !n een dynamische maatschappij, waarin bin-
tien onze grenzen het nationale inkomen steeds toeneemt, zal 
de vraag naar produkten van buiten de E.E.G.-landen blijven 
toenemen. De produktiviteit, die ten gevolge van de trade-crea-
tion toeneemt, kan een extrastimulans geven. Ook uit dien 
hoofde is niet aan te nemen, dat het handelsverkeer tussen de 
zes landen, die zijn geïntegreerd, en de rest van de wereld, zal 
inschrompelen, zal afnemen. Maar, zo kan men zeggen, die 
trade-creation, dit zich meer oriënteren op elkaar van de zes 
landen, leidt dat niet tot stagneren van onze industrialisatie, 
komt onze industrialisatie niet bloot te staan aan buitenlandse 
concurrentie en is daarom dat voordeel van de gemeenschap-
pel ij ke markt, van de integratie van de zes landen voor Neder-
iand niet slechts schijn? Ik geloof het niet, Mijnheer de Voor-
zitter. Ik zal dit straks verder adstrueren. In dit verband moet 
met name worden gewezen op het feit, dat afschaffing van de 
invoerrechten binnen de zes landen in die zin een voordeel voor 
Nederland kan en zal zijn, omdat de invoerrechten bij onze 
partners relatief zo hoog zijn, dat door het afschaffen van de 
invoerrechten verhoudingsgewijs — en even afgezien van de 
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factoren, waarop de geachte afgevaardigde de heer Van I een-
wen (op zich zelf terecht), heeft gewezen — de openheid, 
die voor on/e industrie ontstaat, sterker zal zijn dan voor de 
industrieën in andere landen, die een slechts matig tarief zullen 
zien verdwijnen. 

Er is nog een ander, meer algemeen punt, dat wij wel in de 
beschouwingen moeten betrekken, wanneer wij ons zorgen gaan 
maken — en natuurlijk maken wij ons- daarover zorgen — 
over de vraag, of onze Nederlandse economische structuur de 
aanpassingswrijvingen en — als ik het zo mag zeggen — alle 
herrie en narigheid, die wij zonder enige twijfel gaan beleven, 
wel kan doorstaan. Dan zou ik erop willen wijzen, dat men zo 
licht het aanpassingsvermogen van een economische structuur 
onderschat. Ik wil dit duidelijk maken door te wijzen op enkele 
uitermate zware belastingen, waaraan de Nederlandse eeono-
mischc structuur is blootgesteld geweest zonder daaraan te 
bezwijken. 

Vóór de oorlog bestond 15 pet. van onze deviezeninkomsten 
uit kapitaalopbrengsten, dus renten. Na de oorlog is de omvang 
— in constante koopkrachtsccnhcden uitgerekend — hiervan 
aanzienlijk gedaald, zodat thans slechts 2 pet. van onze devic-
zeninkomsten uit kapitaalopbrengstcn bestaat. Wij hebben dit 
moeten compenseren door het veroveren van nieuwe export-
markten. 

In de tweede plaats wijs ik erop, dat 20 pet. van de vóór-
oorlogse export naar Indonesië ging. Na de oorlog verviel een 
groot deel van deze markt en compensatie moest worden ge-
vonden door het zoeken en vinden van nieuwe afzetmarkten. 

In de derde plaats merk ik op, dat onze bevolking zich in 
die periode met 40 pet. heeft uitgebreid. Ook dit noopte tot 
een sterke exportvergroting. Nu blijkt, dat onder de ongun-
stigsle omstandigheden — en passant gehandicapt door een 
oorlog, die zware verwoestingen heeft aangericht — deze nega-
tieve structuurveranderingen op ongedachte wijze zijn gccorri-
gcerd en opgevangen. 

Er is niemand, die — neem het even aan — had voorzien, 
zeg in 1935, wat ons te wachten stond, die had durven geloven 
aan een ontplooiing van het economisch leven, zoals wij nu 
meemaken. Daarbij onderschat ik in het geheel niet de con-
jtincturele moeilijkheden van het ogenblik. Ik heb het nu over 
de structurele ontwikkeling en als wij het zo zien — om een 
groot woord te gebruiken — in historisch perspectief, dan 
geloof ik, dat de aanpassingsmoeilijkheden, die zullen komen 
en die groot zullen zijn, geenszins onoverkomelijk behoeven 
te zijn en geenszins onoverkomelijk zullen zijn. Onze economie 
heeft zwaardere proeven doorstaan dan de op zich zelf on-
tegenzeglijk niet lichte beproeving, waaraan zij nu zal worden 
onderworpen. 

Intussen is de vraag gewettigd of ons hoger buitenrecht 
voor ons geen extranadeel betekent, ons als zodanig in een 
protectionistische hoek zal drijven en ons zal afsluiten van de 
rest van de wereld. In de Memorie van Toelichting is gesteld, 
dat in een periode van 12 a 15 jaren de invloed van het buiten-
recht op ons prijsniveau op 1 of 2 pet. zal uitkomen. Dit is 
een berekening, waarvan men één ding zeker weet, nl. dat zij 
niet zal uitkomen, maar het is natuurlijk toch een interessante 
indicatie; het is verder een macro-indicatie, die voor bepaalde 
punten in ons bedrijfsleven zwaarder zal kunnen wegen. Wij 
moeten echter deze moeilijkheden plaatsen tegenover een rede-
lijkcrwijze te verwachten stijging van de arbeidsproduktiviteit. 
Welnu, men moet wel bijzonder pessimistisch zijn, wanneer 
men niet durft aannemen, dat over 12 of 15 jaren deze één 
of twee procent op zich zelf kunnen worden opgevangen en 
ingehaald. 

Men moet ook niet vergeten — dit is een historische be-
lichting, die ik even mag geven —, dat het niet zo is, dat het 
buitentarief in Nederland tot op heden een bijzonder laag 
vrijhandelstarief is geweest en nu ineens van bijna nul springt 
tot zeg bijna 20 of 30 pet. Daarvan is geen sprake. Ons tarief, 
dat zeer laag was vóór 1914, heeft een en ander meegemaakt 
tussen de twee wereldoorlogen. Het heeft een niet onaanzien-

lijkc sprong naar boven gemaakt als buitentarief in Benelux, 
en er komt nu nog een schep bovenop. 

Ik heb hier een cijfer, dat tot uitdrukking brengt, dat 
sinds 1939. het laatste haussejaar van vóór de tweede wereld-
oorlog, het gemiddelde tarief, voor eindprodukten in ons land 
tot niet minder dan 300 pet. is toegenomen, het drievoudige 
dus, zonder dat dit tot enige belangrijke ongunstige reactie 
heeft geleid. Hel is ook in dit verband dus van het giootstc 
belang, toe te zien, dat de tariefsverhoging, waarvoor wij nu 
staan — en die ik niet toejuich en ten aanzien waarvan ik 
tot het laatste mijn best heb gedaan om haar geheel of ten 
dele te voorkomen —, op zich zelf met name voldoende zal 
zijn om een rampspoed in Nederland te verwekken. Ook in dit 
opzicht moet men, als men de zaak in voldoende historisch 
perspectief beschouwt, zeggen, dat de E.E.G. een verdere accen-
tucring is van een proces, dat op zich zelf reeds in gang was. 

Dit wil dus niet zeggen, dat deze ten dele hoge tarieven 
niet moeten worden betreurd. Het wil nog veel minder zeggen, 
dat wij niet met alle kracht — dat acht ik een van onze be-
langrijkste taken in de komende periode — ernaar zullen 
moeten streven om in G.A.T.T.-verband en de handelspolitiek 
van de Gemeenschap ten volle inzettende, te komen tot ver-
laging van tarieven. 

Na deze korte algemene inleiding over wat ik heb genoemd 
de algemeen filosofie van een gemeenschappelijke markt en ons 
economisch beleid zou ik meer in het bijzonder de sprekers 
willen beantwoorden, voor zover dat op mijn weg ligt. 

Ik begin ook nu weer met opmerkingen van meer algemene 
aard en karakter. De heer Blaisse heeft gewezen op de ver-
houding, wat de structuur betreft, tussen het E.E.G.-verdrag 
en het verdrag inzake de E.G.K.S. De geachte afgevaardigde 
heeft deze juist getypeerd toen hij zeide: De E.G.K.S. begint 
met een gemeenschappelijke markt, met vaste regels daarvoor, 
zij het via een korte overgangstijd. Het verdrag, dat wij nu 
voor ons hebben, is eigenlijk niets anders dan een reglemen-
tering van de overgangstijd, in de hoop te komen tot een toe-
stand na 12—15 jaar. waarna wij een echte gemeenschappelijke 
markt zullen kunnen gaan beleven. 

Het is ook interessant een vergelijking te maken met het 
Beneluxverdrag. Dat is nog weer anders gegaan. Die econo-
mische unie, de Benelux, is zuiver empirisch opgebouwd en nu 
het gebouw voldoende is opgetrokken, staan wij voor het af-
sluiten achteraf van het bereikte in het verdrag. Ik geloof, dat 
het goed is. dat wij van al deze ontwikkelingen een voorbeeld 
hebben en dat wij ons noch ten aanzien van de ene, noch ten 
aanzien van de andere mogelijkheid aprioristisch en dogmatisch 
instellen. 

De geachte afgevaardigde de heer Korthals heeft in zekere 
zin zijn beduchtheid uitgesproken, dat gedurende de over-
gangsperiodc in het proces van verwerkelijking van de gemeen-
schappelijke markt het nationaal beleid in de verschillende 
Staten als barrière zou kunnen optreden. Ik meen, dat in deze 
opmerking veel waarheid schuilt, en ik geloof, dat men in alle 
openheid, hoe men er verder ook over denkt, als feitelijke nood-
zakelijkheid moet stellen, dat een gemeenschappelijke markt 
van zes of meer landen het met minder overheidsingrijpen zal 
moeten doen dan het beleid in een land op zich zelf. Geheel 
afgezien van preferenties — die wel zullen uiteenlopen in deze 
Kamer —, dwingt het bekijken van een grotere economische 
ruimte tot globalere maatregelen van economisch beleid, tot 
minder ingrijpen in dat economische leven. Een klein gebied 
kan men beter overzien en men kan dat, als men wil, ook aan 
dieper ingrijpende maatregelen van economische politiek onder-
werpen dan in een zodanig groot gebied het geval is. 

Wij hebben ons in te stellen, dunkt mij — ik kom straks 
op het beleid nog even terug —, niet op een economisch, 
sociaal, financieel beleid van de Gemeenschap, dat een soort 
van kleinste gemene veelvoud is van het beleid, dat wij in de 
afzonderlijke landen vinden. Het beleid moet datgene zijn, wat 
minimaal nodig is om de werkelijke vrijheid van het goederen-
verkeer te doen functioneren, waarbij men overigens steeds 
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moei bedenken, dat men niet meer moei doen dan feitelijk 
mogelijk is in een zo grooi en in vele opzichten zo heterogeen 
gebied. Ik geloot', dat het goed is, dat wij deze feitelijkheid 
voortdurend in hel oog houden. 

Ik slem ook gaarne mei de geachte afgevaardigde in, ;ds hij 
als de drie belangrijkste winstpunten van hei verdrag noemt: 
de afbraak van de binncntarievcn, de afbraak ten dele van de 
tarieven van protectionistische landen en, in de laatste, maar 
niet geringste plaats, de handelspolitieke kracht van de Ge-
meenschap in de wereld. Dit is een factor, waaraan ik per-
soonlijk het allergrootste gewicht hecht. Wij zullen in tarief-
onderhandelingen met de Verenigde Staten van Noord-Ame-
rika alleen dan iels bereiken of voldoende bereiken, wanneer 
wij een handelspolitieke kraehi kunnen inzetten, die wezenlijk 
uitgaat boven die van Nederland en misschien, of waarschijn* 
lijk, die van de Benelux. 

De geachte afgevaardigde de heer Van der Goes van Nalers 
heeft een thema aangeroerd, waarover ook mijn ambtgenoot 
van Buitenlandse Zaken een ogenblik heeft gesproken, nl. dat 
hel zo onjuist is om bij het bekijken van de problemen, waar-
voor wij staan, hel uitgangspunt van de redenering Ie nemen 
in de produktic van nu, de investeringen van nu, kortom, het 
vertrekpunt te kiezen aan de hand van gegevens, zoals die op 
hei ogenblik voorhanden zijn. Hel wezen van cen gemecn-
seh.ippelijke markt is, dal er nieuwe vertrekpunten voor de 
redenering komen, en als men niet wezenlijk de dynamiek van 
de groeiende markt in zijn beschouwingen betrekt, kan men 
alleen maar komen lol de meesi sombere conclusies ten aan-
zien van de uitwerking van een verdrag als hel onderhavige. 
Als men dat niet doel — en dal mag men niet doen — is er. 
geloof ik, reden om aan te nemen, dat zich voldoende econo-
mische groei zal ontwikkelen om een zeer groot aantal op 
zich /elf moeilijke aanpassingsproblemen geruisloos te doen 
verdwijnen. Ik heb in mijn inleiding nader uiteengezet, waar-
om ik meen, dal dil hel geval is. 

De geachte afgevaardigde de heer Diepenhorst heeft een 
punl aangeroerd, dal ik ook bij andere sprekers beluisterd heb, 
nl. hel volgende. 

Wanneer door dal nieuwe hoge buitentarief de invoer van 
de Gemeenschap uit derde landen afneemt, zal dan om die 
reden niet de uitvoer van de Gemeenschap naar die landen 
ook moeien afnemen, hetzij naar bepaalde landen, hetzij voor 
bepaalde produkten. hetzij in het algemeen? 

In het begin heb ik uiteengezet, dat men naar mijn mening 
niet moei verwarren een relatieve verschuiving in hel handels-
patroon en de absolute ontwikkeling. De gemeenschappelijke 
markt zal, relatief gesproken, leiden tot het afleiden van handel 
naar binnen de zes landen, maar dil behoeft niet te betekenen 
— en dat zal niet betekenen —, dat. absoluut gesproken, de 
handel met de buitenwereld afneemt. In de mate, waarin de 
gemeenschappelijke markt slaagt in haar perspectieven van eco-
nomisehe groei, zal de handel met de buitenwereld niet afne* 
men, maar toenemen. Ik heb dit mei feiten gedemonstreerd aan 
de hand van de Benelux en O.E.E.S.-landen. 

De geachte afgevaardigde de heer Hazenbosch heeft gewezen 
op hel feit — dit is door mijn ambigenoot van Buitenlandse 
Zaken in zijn slotwoord ook sterk onderstreept —, dat een 
weg terug niet mogelijk is. Dit is inderdaad juist en ik behoor 
lol degenen, die zich hierover verheugen. Want inderdaad 
blijkt, dal, als hel gaal kraken en knijpen bij de ontwikkeling 
van de gemeenschappelijke markt — en wij hebben dit bij de 
Benelux gezien . het ten slotte aankomt op de zich ontwik-
kelende kracht naar de Gemeenschap, welke kracht al voor-
handen is. De Benelux is in 1952 en 1953 niet in de eerste 
plaats gered door geslaagde conferenties en geslaagde proto-
collen, hoewel die daartoe zeer hebben bijgedragen, maar de 
Benelux is in de crisis van 1952 en 1953 gered door het rijpen-
de inzicht, ook in België, dat het beter was ook bij voort-
during de aanpassingsmoeilijkheden op zich ie nemen dan terug 
Ie schroeven naar de toestand van vóór de Benelux. 

Ik geloof, dal het een wezenstrek is en moet zijn van hel 
verdrag, zoals wij nu bespreken, dat er geen weg lerug is, maar 
wel is er een proces, dat zich zelf versnelt naar de onontkoonv 
baarheid van een gemeenschappelijke markt op het einde van 
de overgangsperiode. 

De geachte afgevaardigde de heer Nedcrhorsl heeft uitvoerig 
gesproken, zowel ten aanzien van de gemeenschappelijke markt 
als van de vrijhandelszone, over hel thema: niet alleen afschaf* 
l'ing van de handelsbarrières, maar ook een bewuste econo* 
mische politiek; wij leven niet meer in de 19de eeuw, wij leven 
in de 20ste eeuw. Mijnheer de Voorzitter! Ik ga met die stel-
ling in haar algemeenheid akkoord — ik heb dil ook in hel 
begin uiteengezet —, mits men hierbij niet overdrijft en niet 
van de Gemeenschap een even sterk economisch, sociaal en 
financieel beleid verwacht, in de zin van de mate van ingrijpen 
in hel economisch leven, als dal in de afzonderlijke landen hel 
geval is; mits men bereid is in te zien, dat met name die ele-
menten van een gemeenschappelijk beleid voorhanden moeten 
zijn, die nodig zijn om het vrije goederenverkeer en dan ook 
het vrije kapitaal* en dienstenverkeer naar behoren te doen 
functioneren. 

Mijnheer de Voorzitter! Toegepast op de vrijhandelszone, 
leidt mij dit tol de stelling, dal inderdaad ook voor de vrijhan-
dclszonc niet kan worden volstaan enkel met het afbreken van 
tarieven, hoewel ik neiging heb om Ie zeggen dat taricvenal-
braak op zich zelf in het algemeen toch ook meestal een wen-
sclijke zaak is. Wij hebben niet voor niets in de O.E.E.C., 
overigens vrijwel tevergeefs, gevochten voor tarievenalbraak na 
de afbraak van de kwantitatieve restricties. Maar goed, daar* 
naast ben ik bereid om akkoord Ie gaan met de stelling: ook in 
de vrijhandelszone is in zekere zin een stuk bewust beleid 
nodig. Dat zie ik dan met name in een zodanig concurrentic-
regimc, dat langs die weg voorkomen worden concurrentie-
vervalsingcn en het scheef trekken van de vrijheid voor hel 
goederenverkeer. Indien en voor zover daar instituties nodig 
zijn, gaarne akkoord, maar hel zou mij waer ie ver gaan, Ie 
zeggen: voor de vrijhandelszone heb ik hetzelfde instrumen* 
larium nodig als voor de gemeenschappelijke markt. Men moei 
ook in de vrijhandelszone zoeken naar dat instrumentarium, 
dat geheel van instituten, dat nodig is en niet méér dan nodig 
voor het doel en misschien het beperkte doel, dat men daar 
wil bereiken. Ik zou ten slotte, wat dat beleid in de gemeen-
schap betreft, willen zeggen: het verdrag geeft in zijn bepa-
lingen niet duidelijk een gemeenschappelijk beleid, hel gcefl 
een aantal aanknopingspunten om tol een zodanig beleid te 
komen op belangrijke punten. Ik zou zeggen: ga empirisch Ie 
werk en laat de gemeenschap in de overgangsperiode in dit 
opzicht in zijn jas groeien. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou ook gaarne kortelijk iets wil-
len zeggen over een thema, dat overigens ook al door Minister 
l.uns is aangeroerd, nl. het vraagstuk, of een gestegen welvaart 
in de gemeenschap als die van de Zes op zich zelf wel vol-
doende garantie biedt, dal die welvaart redelijk wordt gespreid 
over de samenwerkende landen. De geachte afgevaardigde 
de heer Ncderhorst heeft daarvan een aantal interessante voor-
beelden genoemd. Italië en de Verenigde Staten van Noord* 
Amerika. Wij kennen overigens in ons eigen land verschil in 
economische ontwikkeling. Nu geloof ik, dat men het aldus 
moet zien. Ik geloof dat het onjuist zou zijn om te slellen — 
hel was mij niet helemaal duidelijk of de geachte afgevaardigde 
de heer Ncderhorst het zo stelde — dat ten gevolge van die 
integratie arme gebieden armer en rijke gebieden rijker zouden 
worden. Daar zullen ongetwijfeld gebieden zijn, die aanmerke* 
üjk rijker worden, en voor een deel zullen dal gebieden zijn, 
die er al goed aan toe waren; maar wat betreft de vraag, of die 
arme gebieden armer zullen worden, ik geloof niet, dat men 
dat met zekerheid zou kunnen stellen. Het zou onjuist zijn te 
menen, dat men van meet af aan in een zich omwikkelende 
gemeenschappelijke markt ernaar moet streven, dat die te 
creëren welstand, welvaart en economische ontwikkeling even-
redig worden gespreid over die gebieden. Men moet echter die 
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ontwikkeling een zekere tijd gunnen. Anders zou men die ont-
wikkeling frustreren. Men moet die ontwikkeling voldoende 
tijd laten om voldoende op kracht te komen om op basis van de 
welvaart van de gebieden, die ver vooruit zijn, de welvaart van 
gebieden, die achtergebleven zijn, te helpen. Men moet niet ex 
ante nivelleren maar ex post, hetgeen achterbleef bijtrekken. 
Als ik het zo mag samenvatten, kan ik met het genoemde 
voorbehoud in belangrijke mate meegaan niet wat door de 
geachte afgevaardigde de heer Nederhorst is gezegd. 

In dit verband in het voorbijgaan een korte opmerking over 
een stelling van de geachte afgevaardigde de heer Van Leeu-
wen, die ook in de commentaren in de achter ons liggende 
weken nogal eens kon worden gehoord, nl.: het liggingsvoor-
decl van Nederland gaat verloren in de gemeenschappelijke 
markt. Mijnheer de Voorzitter! Ik moet u eerlijk zeggen: ik 
heb zeer veel kritieken op de gemeenschappelijke markt van 
het verdrag begrepen, maar ik heb deze kritiek nooit begrepen 
en ik begrijp haar vandaag nog niet. Het moet toch volkomen 
duidelijk zijn, dat, van een zich integrerende markt van de 
Zes uit bekeken, ons kleine land de beste invalspoort is voor 
die Zes. 

Het is niet alleen zo, dat het eiland Rozenburg op het ogen-
blik al de beste vestigingsplaats is voor de /ware industrieën 
in de landen van de K.S.G., maar men kan, misschien iets te 
generaliserend, maar loch typerend, zeggen, dat Nederland in 
zekere zin in .de Gemeenschap van de zes landen is, wat 
Rozenburg binnen Nederland is. Het staat voor mij vast, dat, 
als wij ergens een disproportionele ontwikkeling zouden krijgen 
in de zes landen, het dan hoogst onwaarschijnlijk zal zijn, dat 
dit met name ten koste van Nederland zal gaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Mij rest nog het bespreken van 
enkele onderwerpen. In de eerste plaats het vrije goederenver-
kcer. De geachte afgevaardigde de heer Blaisse heeft mij de 
vraag gesteld of ik bereid zou zijn om in het kader van het 
probleem van artikel 37 ertoe bij te dragen, dat gewacht wordt 
met de invoering van het buitentarief, in dit geval b.v. voor 
tabak, althans dat deze invoering wordt vertraagd, indien en 
voor zover de bestaande monopolies niet op voldoende wijze 
zich hebben aangepast aan de leefregels van de gemeenschap-
pclijkc markt. Ik wil dat de geachte afgevaardigde gaarne toe-
zeggen. Ik acht dat redelijk en zelfs noodzakelijk. 

De geachte afgevaardigde heeft ook de vraag gesteld hoe 
het nu zit met ons transitoverkeer, met name toegepast op het 
probleem: wie krijgt de invoerrechten. Zal hel niet zo zijn, da: 
in de gemeenschappelijke markt de invoerrechten worden ge-
heven door de Staat, waar de goederen de gemeenschapsgrens 
passeren, b.v. bij doorvoer naar Duitsland, de rechten binnen-
komend in Nederland? Zal dat niet een aansporing zijn voor 
een land als Duitsland of onder omstandigheden een land als 
frankrijk om de goederen te trekken naar de eigen havens om 
langs die weg een groot gedeelte van de invoerrechten binnen 
te krijgen? Ik geloof niet, dat dat het geval is. In de overgangs-
periode blijft het beslaande regime. Dat is al nodig, omdat het 
buitentarief lang/aam wordt opgetrokken. In de overgangs-
periode blijft het bestaande doorvoersysleem. Wat in de dcfini-
licve periode zal gebeuren, hoort in het kader van artikel 201 
en dan is het eigenlijk de vraag wat er gaal gebeuren met de 
rechten van de totaliteit. Wordt er een gemeenschappelijke kas 
gemaakt, dan verliest het probleem zijn scherpte. Wanneer 
men niet lot een gemeenschappelijke kas komt, zal men moei-
lijk kunnen ontkomen aan een handhaving van het bestaande 
doorvoerregime. Intussen is deze laatste mogelijkheid een zaak. 
die gedurende de overgangsperiode zal moeten worden be-
sproken. 

Over de transito zelf nog even sprekend — ik sluit aan bij 
hetgeen ik zo juist heb gezegd in mijn antwoord aan de heer 
Van Leeuwen —, ik geloof niel, dal hel transitoverkeer zal 
afnemen. Ik ben er zeker van — voor zover een mens van iets 
zeker kan zijn —, dal onze transitohandel in toenemende mate 
zal floreren, ook in de gemeenschappelijke markt, die gebrekkig 
is, die met vallen en opstaan tot stand komt, die voorlopig op 

krukken gaat en strompelt of die, zoals de geachte afgevaar-
digde de heer Van Leeuwen hel zei, Ie vergelijken is met een 
boerekar, die op een keiweg rijdt. Hel moge zo zijn, maar 
zelfs dan staal naai mijn mening vast, dat de transitohandel in 
toenemende mate zal floreren. 

De geachte afgevaardigde de heer Nederhorst heefl mij ge-
vraagd, hoe het staat met de kwantitatieve restricties in ver-
band mei het startpunt. Er is in hel verdrag gefixeerd een be-
paald punt, waarbij men als hei ware de balans opmaakt, 
14 januari 1955. Hoe zou het nu zijn, wanneer door het ont-
staan van een vrijhandelszone b.v. Frankrijk zou worden ont-
heven van de liberalisatieverplichting in de O.E.E.S.? Zou men 
dan niet ten aanzien van Frankrijk in een veel ongunstiger 
positie komen, omdat Frankrijk zijn hoog deliberalisatieper-
centage dan nislig kan afbouwen in 12 a 15 jaar? Ik geloot, 
dat het op het ogenblik wat vroeg is om daarover een uitspraak 
te doen. Hel staat op zijn minst in het geheel niet vast, dat bij 
de totstandkoming van een vrijhandelszone de O.E.E.S.-libera-
lisatieverplichtingen zouden verdwijnen. Ik zou mij op het 
standpunt willen stellen, dat, ais wij tol een vrijhandelszone 
zouden komen, dan mei name voor dal probleem een oplos-
sing gevonden moei worden, en dal wij niet akkoord zouden 
kunnen gaan mei een automatisch verdwijnen van de liberali-
satieverplichtingen onder de bestaande O.E.E.S.-regcls. 

Fen andere vraag, mei betrekking tol hel vrije goederenver-
keer, van de heer Nederhorst was: Hoe staal hel met de kwan-
titatieve restricties ten opzichte van derde landen: zullen die 
in hun totaliteit afnemen? Hoe zit dat eigenlijk? Dat is een 
kwestie van gemeenschappelijke handelspolitiek, in het alge-
meen beheers! door artikel 111. lid 5, waarin slaat geschreven: 

,,De Lid-Statcn stellen zich ten doel hun liberalisatie-
lijsten ten opzichte van derde landen of groepen van derde 
landen op een zo hoog mogelijk peil onderling gelijk te 
maken. Hiertoe doet de Commissie aan de Lid-Staten alle 
passende aanbevelingen.". 

En dan volgt een lid, waarin dii nader wordl uitgewerkt. 
Dal geheel is natuurlijk opgenomen in de verplichtingen, die 
ook ten aanzien van de kwantitatieve restricties in de G.A.T.T. 
gelden voor de zes partners. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kon thans tol een veelbesproken 
onderwerp, nl. dal van het buitentarief. De geachte afgevaar-
digde de heer Blaisse heeft gezegd, dat er te weinig contact is 
geweest met het bedrijfsleven, en in de woorden van de gc-
achle afgevaardigde de heer Hazenbosch heb ik enigszins een 
geluid vernomen van: zou de Regering nu maar niel verstandig 
doen niel dit te erkennen? Ik zou dil willen /eggen: als wij hel 
nog eens zouden moeien doen, dan zouden wij hel anders doen. 
Misschien mag ik het zo formuleren. Het is geen alledaagse 
bezigheid om in zo'n ijltempo te werken aan een zaak, waarvan 
men zelf de zwaarte voelt, met name ook niel in de laatste 
plaats de zwaarte naar de kant van de vraag, wat er gaal ge-
beuren, als hel verdrag niet tot stand komt. Wij hebben onder 
zware druk moeten werken, en ik zou niel gaarne willen zeg-
gen, dat wij foutloos hebben gewerkt. Ik zou het dus zo willen 
formuleren: Als het nog eens zou moeien gebeuren — dal zal 
intussen wel niet het geval zijn —, zouden wij hel anders doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is aanmerking gemaakt op de 
zin in de Memorie van Antwoord, waarin wordt gezegd: ja, 
maar wij welen op het Departement toch ook wel het een en 
ander. Inderdaad is dit zo. Men moet niet vergeten, dat een 
groot aantal problemen van een zodanig globale aard was, 
dat wij toch wel mochten vertrouwen op de kennis, die ten 
Departemente aanwezig was. Ik moge een voorbeeld geven. 
Als wij onderhandelen over een buitentarief van enige grond-
siof en het gaat om een discussie tussen O of 3 pet. — heel veel 
grondstoffen zijn gelukkig niet hoger gekomen dan 3 pet. en 
een niet gering aantal heeft een invoerrecht van O pet. —, dan 
mag men veronderstellen, dat, als er overigens haast bij de zaak 
is. tic repercussies van een invoerrecht van 0,1 of 2 ten naaste 
bij kunnen worden getaxeerd, ook zonder specifiek bedrijfstaks-
gewijs overleg. 
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Het is duidelijk, Mijnheer de Voorzitter, dat, wanneer wij 
gaan naar een vrijhandelszone — ik zal hierover straks nog iets 
zeggen —. dan de specifieke problemen per bedrijfstak veel 
duidelijker gaan spelen. Immers, bij de vraag, waar distorsies 
optreden, waar dus disharmonieën zijn in de buitentarieven 
van de eventuele partners van zulk een vrijhandelszone, moet 
men precies weten, waar het valt en hoe het valt. Bij deze zaak 
zal dus het bedrijfsleven van meet af aan heel sterk worden 
ingeschakeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou nu nog een enkele opmerking 
willen maken over de procedure. 

Nadat deze zaken in het algemeen waren bekeken voor een 
groot aantal produkten, ook in de S.E.R., binnen de algemene 
regelen, die al in hel rapport-Spaak waren gesteld, resulteerde 
daaruit ten slotte een lijst, waarmede wij niet konden meegaan 
en die in de wandeling destijds heette „de pijnlijst". Over deze 
..pijnlijst" is lang onderhandeld en ten aanzien daarvan is in 
toenemende mate wel contact opgenomen met het bedrijfs-
leven. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer 
Blaisse heeft gewezen op vijf mogelijkheden tot verzachting 
van het buitentarief, nl. artikel 110, de tariefscontingenten, 
de nog samen te stellen lijst G, associatie met derde landen, in-
clusief eventueel de vrijhandelszone, en de restitutie bij export. 
Ik geef gaarne de verzekering. Mijnheer de Voorzitter, dat de 
Regering deze vijf kaarten voortdurend zal spelen in de komen-
de Gemeenschap. 

Mijnheer de Voorzitter! Een aantal opmerkingen zijn ge-
maakt van verschillende zijden over diverse produkten. 

Wat de koffie betreft, meen ik. dat de geachte afgevaardigde 
de heer Blaisse de passage inzake de verdubbeling van de pro-
duktic niet goed heeft gelezen; misschien was zij niet heel dui-
delijk gesteld, maar de bedoeling is althans niet goed begrepen. 
Er is geen reden om aan te nemen, dat de Indonesische koffie 
eerder dan die uit andere derde landen zou worden verdrongen. 
Bovendien is het toch inderdaad zo, dat bij een proportionele 
verdringing van 200 000 ton Invoer uit derde landen de koffie-
produktic in de Congo en Frans Afrika zou moeten worden 
verdubbeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is ook nog gesproken over de 
ihec en de palmolie. Het recht op palmolie is nog niet vast-
gesteld. Voor thee neem ik aan, dat tariefcontingenten een 
zeker soelaas kunnen brengen. 

Voorts is er — last. hut nol least — het probleem van de 
labak. Dit is aangeroerd door de heer Blaisse; de heer Korthals 
heeft er ook over gesproken en de heer Hazenbosch heeft er 
eveneens hel nodige over gezegd. Nu moet men bij de beoor-
deling van hel percentage wel bedenken, dat er wel is waar 
twee kinden waren en zijn, die een recht nul hebben voor ruwe 
labak. maar dit zijn landen met een staatsmonopolie en die kan 
men dus wc! formeel besejiouwen als landen met een invoer-
recht 0, maar materieel is dii nauwelijks geoorloofd. In de 
tweede plaats moet men het tot stand komen van dit recht, wat 
ik met de geachte afgevaardigden, die hierover hebben ge-
sproken, een uiterst ongelukkige zaak vind, zien in het geheel 
van de produkten, die in dat kader werden behandeld. In dit-
/.elfde kader moest worden gesproken over de invoerrechten 
op olieproduklen, op minerale olie en op oliehoudende zaden, 
en in hel geheel van die onderhandelingen moet men het tot 
stand komen van dit recht zien. Op dit recht is met name door 
de Duitse Regering sterk aangedrongen. 

Intussen zijn dit enkele kanttekeningen, die niet voldoende 
verklaren, hoe men toch van Nederlandse zijde ten slotte met 
dit recht akkoord kon gaan. Waar liggen de bezwaren van een 
hoog invoerrecht op ruwe tabak? 

Met eerste bezwaar is de moeilijkheden voor de handel. Voor 
ile handel met derde landen kunnen en moeten de moci!ijk-
heden worden opgelosl door een soepel en volledig werkend 
stelsel van restitutie. Voor de tabakshandel binnen de Zes is 
het geen probleem. 

Wat de fabrikage van sigaren, uit Indonesische tabakken 
bij voorbeeld, betreft, is er in de eerste plaats het risico, dat 
zij dan duurder worden en derhalve in mindere mate zullen 
worden 'gerookt. Dat bezwaar kan worden ondervangen — 
daarop is in de stukken gewezen — door een compenserende 
verlaging van de accijns. Dan blijven er twee gevaren, waarvan 
één er is en een tweede zich kan voordoen. Het eerste is, dat 
er sigaren kunnen worden gefabriceerd in landen van de Ge-
meenschap en misschien ook in Nederland — misschien wel 
door onze eigen sigarenindustrie; dat vermag ik op het ogen-
blik niet te beoordelen —, die uit inlandse tabakken worden 
gemaakt en in ieder geval goedkoper zullen zijn dan de goede 
sigaren, ook wanneer men accijnscompensatie geeft. 

Nu geloof ik, dat wanneer de goede sigaar — wat wij dan 
een goede sigaar noemen — niet duurder wordt, omdat in de 
accijnzen gecompenseerd wordt voor hel invoerrecht, men dan 
niet één, twee, drie behoeft te vrezen voor een verdringing 
van deze goede sigaar door sigaren, die gemaakt zijn van in-
landsc tabakken. Dat was hetgeen met name in de Memorie 
van Antwoord naar voren is gebracht. 

Er is een tweede gevaar, dat zich nog niet heeft voorgedaan, 
maar dat zich kan voordoen, namelijk als er een vrijhandels-
zone komt. Dat is het gevaar, dat dan de goede sigaar, bij 
voorbeeld in Denemarken gefabriceerd uit Indonesische tabak-
ken, die daar zonder rechten zijn binnengekomen, hier rechten-
vrij gaat concurreren. Dat is een distorsicproblccm, dat de 
Nederlandse Regering ziet. dat niet alleen geldt voor de sigaren, 
(maar bij voorbeeld ook voor papier) en ten aanzien waarvan 
ik in alle duidelijkheid wil stellen, dat het door ons niet kan 
worden geaccepteerd. Wij kunnen met deze distorsieproblemen 
— onopgelost — de vrijhandelszone niet ingaan. 

Dat gesteld zijnde en nog gecomplementeerd met de ver-
wachting, dat de gemeenschappelijke markt tot een hogere 
welstand, een toenemende preferentie voor de goede sigaar en, 
relatief gesproken, een afnemende preferentie voor de slechte 
sigaar zul leiden, geloof ik. dat de bezwaren tegen het hoge 
recht, die ik persoonlijk zeer wel zie en waarvan ik de tot-
st-mdkoming heb toegelicht, overkomenlijk zijn. 

Thans, Mijnheer de Voorzitter, de verdere kwesties, die ver-
bonden zijn aan het buitentarief. De geachte afgevaardigde de 
heer Ncderhorst heeft erop gewezen, dat — en ik heb dat 
erkend — men niet door elkaar mag halen de macro-econo-
mische druk. die wel aanvaardbaar is. en de micro-economische 
pijn, die misschien wclecns hard kan aankomen. Ik geef dit 
toe. Daarvoor zullen wij in voorkomende gevallen die artikelen 
van het verdrag moeten aangrijpen, die hier enig soelaas kun-
nen bieden. 

De geachte afgevaardigde de heer Hazenbosch heeft een 
vraag gesteld over de procedure, te volgen bij tariefsvcrla-
gingen in de Gemeenschap. De vraag is — ik meen, dat ook 
de geachte afgevaardigde de heer Van der Mei erover heeft 
gesproken - -: welke procedure moet daar worden gevolgd, is 
er unanimiteit voor nodig of niet? Men moet bij tariefsver-
lagingen een onderscheid maken tussen autonome en niet-
autonomc verlagingen. Voor autonome verlagingen is wel 
unanimiteit vereist, voor niet-autonomc verlagingen is. na een 
zekere overgangsperiode, die unanimiteit niet meer nodig. 
Het is dus wel duidelijk, dat wij het voor de mogelijkheden 
van de verlaging van het buitentarief vóór alles moeten hebben 
van tariefsonderhandelingen in wijder verband om op basis 
van reciprociteit met de handelspartners buiten de Zes tot op-
lossingen te komen. 

Ik kom thans tot het concurrentieregime. De geachte afge-
vaardigde de heer Blaisse heeft opgemerkt, dat zijn onge-
rustheid over de interpretatie van de artikelen 85 en 86 van 
het verdrag door de Memorie van Antwoord nog niet geheel 
was weggenomen. Hij was van mening, dat de formulering van 
de artikelen 85 en 86 dwingt tot het aannemen van een rccht-
streekse binding van de burgers door deze verdragsbepalingen 
op het ogenblik, dat het verdrag van kracht is geworden. Hij 
beriep zich daarvoor onder meer op een zo juist verschenen 
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artikel in „Sociaal-Economische Wetgeving" van de hand van 
de heren Brijnen en Wcrthcimer, alsmede op de conclusie van 
de advocaat-generaal bij de Hoge Raad inzake het arrest van 
de Hoge Raad van 1 juni 1956. welk arrest luistert naar de 
plezierige naam van het „Cognac-arrest". 

Wat de artikelen in het zo juist verschenen nummer van 
„Sociaal-Economische Wetgeving" betreft, zou ik de geachte 
afgevaardigde willen verwijzen naar het naschrift, dat hij daar-
bij vindt van de hand van de heer Verloren van Themaat, en 
met name naar de passage hieruit, voorkomende op blz. 257, 
waarin wordt gesproken over het woord „overeenkomstig". 
Er wordt gesproken van: overeenkomstig de nationale wet-
geving. In dit woord „overeenkomstig" en in de formulering 
van artikel 89 — ik kom daarop straks nog even terug 
waarin wordt gezegd, dat de commissie ook in de overgangstijd 
waakt voor de toepassing van de beginselen van deze kartel-
artikelen, zijn naar mijn mening sterke aanknopingspunten ge-
legen voor de interpretatie, die de Nederlandse Regering hul-
digt en die de geachte afgevaardigde ook graag zou huldigen, 
ware het niet, dat hem bij voortduring de vrees bekruipt, dat 
deze interpretatie in strijd is met de tekst van de wet. 

Wat het „Cognac-arrest" betreft, ik heb bespeurd, dat de 
geachte afgevaardigde in zijn lectuur is gebleven bij de mening 
van de advocaat-generaal. Het is zo, dat de mening van de 
Hoge Raad zelf een bevestiging is van het standpunt van de 
Nederlandse Regering. Op blz. 128 van het blad ..De lndu-
striële Eigendom", welk blad overigens niet tot mijn dagelijkse 
lectuur behoort, leest men als het oordeel van de Hoge Raad 
o.a.: 

„omdat het niet de vraag is, of artikel 11 zich voor 
rechtstreekse toepassing op de burgers leent, maar of 
dit artikel naar zijn inhoud rechtstreeks op de burgers 
toepasselijk is, welke vraag ontkennend behoort te worden 
beantwoord, op grond van de inhoud en de strekking van 
het artikel, in samenhang met de andere verdragsbe-
palingen,". 

Mijnheer de Voorzitter! Hiermee is zeker het laatste woord 
niet gesproken over de artikelen 85 en 86, maar ik dacht, 
dat het „Cognac-arrest" een niet te versmaden steun zou 
kunnen zijn voor de interpretatie van deze artikelen. 

De heer Blaisse (K.V.P.): U spreekt van „overeenkomstig", 
terwijl ik hier heb staan „in overeenstemming". Maar dat is 
toch hier hetzelfde, nietwaar? 

De heer Zijlstra, Minister van Economische Zaken: Het is: 
óf overeenkomstig of in overeenstemming. Letterlijk staat er: 
„in overeenstemming met hun nationaal recht", en niet: krach* 
tens hun nationaal recht. Ik ben de geachte afgevaardigde er-
kentelijk, Mijnheer de Voorzitter, voor het feit, dat hij naar dit 
arrest heeft verwezen. Men heeft mij gezegd, dat er nog een 
sterker argument is voor de interpretatie van de Regering. 
Daarvoor kunnen wij gaan naar een nog hogere rechter. Ik 
heb het desbetreffende arrest niet geheel kunnen napluizen, 
maar ik wil het toch hier vermelden. Het gaat om een arrest 
van het Permanente Hof van Internationale Justitie, dat zich 
in 1928 heeft beziggehouden met tle kwestie van het z.g. 
„Beamtenabkommen" tussen Polen en Danzig. 

Daar is uit te leren, zoals nog eens wordt uiteengezet in 
een, naar mij gezegd is, voortreffelijk preadvies van jhr. mr. 
H. F. Panhuys, in 1955 uitgebracht aan de Nederlandse Ver-
eniging voor Internationaal Recht, dat de stelling kan en moet 
worden verdedigd, dat in soortgelijke gevallen van recht-
streekse binding niet kan worden gesproken. 

Als ik het goed heb begrepen, is ook de geachte afgevaar-
digde de heer Biaisse wel van mening, dat van een dergelijke 
bedoeling van rechtstreekse binding in casu geen sprake is 
geweest. Maar het gaat er nu maar om, wat men uit de uit-
drukkclijke wetstekst zou kunnen aflezen. Nu is het mijn 
mening, dat men de artikelen 85 en 88 moet plaatsen in het 
kader van de overige artikelen, die betrekking hebben op het 

concurrentieregifne. Dan kan de strekking geen andere zijn 
dan die, door de Nederlandse Regering aangenomen, en wel 
omdat men anders in een onoverkomelijke tweespraak komt 
en men moet komen tot de conclusie van de heren Brijnen en 
Wertheimcr, dat de oplossing maar moet worden toever-
trouwd aan de gemeenschappelijke puzzelredactie. 

Alleen wanneer men de interpretatie overneemt van de 
Nederlandse Regering, is men gevrijwaard voor onoverkome-
lijke moeilijkheden bij de interpretatie van artikel 88 t.o.v. 
artikel 85. Het is toch ook zo, dat artikel 88 met zoveel woor-
den gedurende de beginperiode de beslissing over de toelaat-
baarheid van mededingingsregelen in handen legt van be-
voegde nationale autoriteiten en de verwijzing, die daarbij 
plaatsvindt naar het nationale recht enerzijds en artikel 85, 
lid 3, anderzijds, levert dus niet de tegenstrijdigheid op, die de 
geachte afgevaardigde hierin een ogenblik heeft gelezen. 
Immers, in de bewoordingen van artikel 88 komt duidelijk tot 
uiting, dat deze verwijzing uitsluitend een aanwijzing vormt 
voor de betrokken autoriteiten. 

Mijnheer de Voorzitter! Verder vergete men niet, dat in 
artikel 89 het toezicht op de beginselen wordt opgedragen aan 
de commissie, dat de commissie over de toepassing van de be-
ginselen heeft te waken. 

Het zijn de nationale Staten, die in de overgangsperiode 
het kartelrecht moeten toepassen, overeenkomstig de beginselen 
van dit verdrag, en dit artikel zou niet zo geformuleerd kunnen 
zijn, wanneer de bedoeling anders was geweest. 

Ik wil toch nog op een ander punt wijzen. Als men artikel 85 
beschouwt en men ziet dat als een stuk verbodswetgeving niet 
een uitzondering in artikel 85, lid 3, dan vergeet men, dunkt 
mij, dat ook in artikel 85, lid I, een heel duidelijke uitzonde-
ring is geformuleerd. Artikel 85, lid 1, zelf zegt, dat het alleen 
gaal om die concurrentiercgelingen, die de werking van de 
gemeenschappelijke markt — ik citeer thans uit mijn hoofd, 
het is niet geheel precies — ongunstig kunnen beïnvloeden. 
Als vanaf het ogenblik van het in werking treden van het ver-
drag deze concurrentieregelen nietig zouden zijn, was het ten 
enenmale onmogelijk te beoordelen, wal valt onder artikel 85, 
lid 3, en niet alleen dat, maar ook wat valt onder de uitzonde-
ringen, die bedoeld zijn in de aanhef van artikel 85, lid I. 
Naar mijn mening blijkt onweerlegbaar ook uit deze kant van 
de zaak, dat in de overgangsperiode de nationale Staten rege-
lingen moeten kunnen treffen om de beginselen van dit kartel-
recht toe te kunnen passen, op de wijze, die hun het beste 
voorkomt. Men kan een Staat hebben, die geen kartelwet heeft, 
maar waarbij eenvoudig deze zaak is overgelaten aan de burger-
lijke rechter. In dat geval is aan hem overgelaten te beoordelen, 
welke bedrijfsregelcn ongunstig de gemeenschappelijke markt 
beïnvloeden en welke bedrijfsregelcn vallen onder artikel 85, 
lid 3. Als men heeft een Staat, welke, generaal gesproken, een 
wetgeving heeft van de structuur van een verbodswetgeving, 
dan moet die Staat in zijn verbodswetgeving de uitzonderingen 
van artikel 85, leden 1 en 3, inpassen. En wanneer er een Staat 
is, die beschikt over een kartelwetgeving volgens het misbruik-
beginsel — wij doen dat krachtens het kartelbcsluit en straks 
de Wet economische mededinging —, dan zal die Staat met 
die instrumenten de beginselen van artikel 85 moeten toe-
passen; dan zal de commissie ervoor moeten waken, dat zulk 
een Staat het op de juiste wijze doet. Naar mijn mening is 
alleen op deze wijze te voorkomen, dat artikel 88 een onover-
komelijke tegenstrijdigheid oplevert; alleen dan is te vermijden, 
dat men straks tot de absurde conclusie zou moeten komen, dat 
op I januari 1958 de bedrijfsregelingen, die zijn opgesomd in 
lid I, nietig zouden zijn. 

Er is ook gesproken over de vraag, die ik nu maar even 
buiten beschouwing heb gelaten: verbodswetgeving of mis-
bruikwetgeving. Ik acht dit een niet zo belangrijke zaak als 
het probleem, waarover wij zo juist spraken. Verbodswetgeving 
en misbruikwetgeving vormen geen absolute tegenstelling. De 
Duitse wetgeving is een verbodswetgevng met zovele gaten, dat 
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men haar voor een stuk wel een misbruikwetgeving kan noe-
men. De Amerikaanse wetgeving is een verbodswetgeving, maar 
is door toepassing van de z.g. tule of reason in belangrijke 
male een misbruikwetgeving geworden. Wij hebben in Neder-
land een misbruikwetgeving, die via de generieke onverbindend* 
verklaring belangrijke elementen van een verbodswetgeving 
kan opnemen. De Nederlandse Wet op de economische mede-
dinging leent zien misschien meer dan andere tot een in de 
overgangstijd soepel opvangen van een toepassing van de be-
ginselen van het kartelrecht van de gemeenschap. Hel is duide-
lijk, dat wij, in welke jas wij deze zaak ook zullen kleden, de 
overgangstijd moeten gebruiken om in die overgangstijd iets 
toe te groeien naar het komende kartelrecht van de Gemeen* 
schap, opdat de overgang niet al Ie groot /.al zijn. Ik stel mij 
echter in elk geval op het standpunt, dat wij in de overgangs* 
lijd niet harder behoeven te lopen dan de partners in de Ge-
meenschap. Ik geloof ook niet. dat alle partners zo hard /.uilen 
lopen als men zou kunnen afleiden uit enkele formuleringen 
in artikel 85. 

Hei industrialisatieprobleem is terecht door vele leden in 
deze Kamer aangeroerd. Men heeft en in de discussie buiten 
de/e Kamer en in de discussie in deze Kamer mei klem de 
vraag gesteld, of niet nodig is een afzonderlijk industrieel pro-
locol voor Nederland. 

Ik zou gaarne de industrialisatiekant van de gemeenschappe* 
lijke markt aan een enigszins gedetailleerde, zij het korte be-
spreking willen onderwerpen. Welke zijn de instrumenten van 
ons industrialisatiebeleid tot dit ogenblik geweest? In de eerste 
plaats het loon- en prijsbeleid, in de tweede plaats het fiscaal 
beleid, in tic derde plaats het handelspolitiek beleid, in de 
vierde plaats de regionale spreiding en in de vijfde plaats het 
aantrekken van buitenlandse vestigingen. Welke elementen van 
dat beleid worden wezenlijk aangetast door de gemeenschappe* 
lijke markt'.' 

Hel loonbeleid wordt als beleid niet noodzakelijk aangetast. 
/ij het. dat wij een zeer beperkte harmonisatie moeten door-
voeren op het gebied van de sociale lasten, die kwantitatief 
niet van zodanige orde is, dat daaruit zou moeten volgen een 
falen van onze industrialisatiepolitiek. Wie zich herinnert welk 
een enorme sprong ons loonniveau heeft gemaakt tussen 1952 
en 1957, ook wanneer hij daarvan een bepaald percentage af-
trekt - omdat wij het er wel over eens zijn, dat het iets te 
hard is gegaan. 5 of 6 pet., als de heer Van Leeuwen dat goed 
vindt —, zal onmogelijk kunnen volhouden, dat de harmoni-
satie. die voorzien is, op zich zelf een wezenlijk gevaar kan 
meebrengen, ook voor dat bij voortduring te voeren industriali* 
satiebeleid. 

Het prijsbeleid. Wordt ons een prijspolitiek ontzegd? Neen, 
wij kunnen ook in de Euromarkt een doelbewust prijsbeleid 
voeren, zij het, dat er, materieel gesproken, wel een inperking 
zal komen. Wij /uilen nl., zoals hel op hel ogenblik in de 
K.S.G.. het geval is, natuurlijk niet meer met prijsvoorschriften 
of aanwijzingen of stabilisatiebeleid of wat dan ook kunnen 
komen, die, of hetwelk zou kunnen leiden tot een prijsdiscrimi-
tiatie tussen de binnenlandse en de buitenlandse afnemers, voor 
zover liggende binnen de Gemeenschap. Wat dit betreft, wordt 
de draagwijdte van een prijsbeleid natuurlijk materieel wel 
enigszins ingeperkt. 

Wat het fiscaal beleid betreft, niets verhindert ons, het fis-
caal beleid, voor zover conjunctureel mogelijk, te blijven rich-
len op de bevordering van investeringen. 

Het handelspolitieke beleid. Daarbij hebben wij natuurlijk te 
maken niet een wezenlijke inperking van ons instrumentarium. 
Wij hebben tot voor kort gebruikt bij onze industrialisatie de 
opvoedende bescherming in de vorm van kwantitatieve restric-
t'e en soms de belofte van exclusiviteit gedurende bepaalde 
perioden. Deze twee wapens vallen ons uit de hand. Echter, 
cieze wapens werden eigenlijk al niet meer gebruikt. De kwan-
titaticve restrictie ten behoeve van een industrie in de aanloop-
periode of het garanderen van exclusiviteit, daaraan heb ik al 
sinds 1952 zoveel mogelijk een einde gemaakt, omdat dit mid-
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delen zijn, die in toenemende mate, wat hun toepassing betreft, 
op moeilijkheden stuitten. 

De regionale spreiding kunnen wij vóór en na blijven be-
vorderen. En de buitenlandse vestigingen zullen door de ge-
meenschappelijke markt niet worden bemoeilijkt, maar zoals 
bel zich op het ogenblik laat aanzien, komt er een nieuwe 
stimulans voor buitenlandse vestigingen in de Euromarkt in 
bet algemeen en in Nederland in het bijzonder. 

De geachte afgevaardigde de heer Van Leeuwen knikt in-
stemmend, maar ik ben ervan overtuigd, dat hij dit niet ziet 
als zonder meer 100 pet. voordeel. 

Mijnheer de Voorzitter! Als het dus zo is, dal ons instru* 
mentarium in belangrijke mate voorhanden blijft, dan staal er 
tegenover, dat er ook positieve mogelijkheden zijn voor het 
industrialisatiebeleid. In deze Kamer is van verschillende zijden 
er lereeht op gewezen, dat het voor onze industrialisatie fataal 
zou zijn, wanneer te eniger tijd een taricvenoorlog zou uil-
breken. Een van de stabiliserende elementen van dit verdrag is 
ru juist, dat bij een teruglopende conjunctuur een concur* 
ierende tarievenoorlog niet meer mogelijk is. Kr is een grotere 
cxportstabiliteit dan voorheen aanwezig was. 

Mijnheer de Voorzitter! In de discussie over de industriali* 
satie is de zaak ook nog van een andere kant benaderd, nl. van-
uit de oorzaken van ons industrialisatiebeleid. Waarom moeien 
wij dat specifieke beleid voeren? Ik wil het algemener stellen: 
wat is de specifieke positie van Nederland, die misschien aan* 
leiding had moeten geven lot een bijzonder protocol? Hierbij 
hebben wij te maken met: bevolkingsuitbreiding, grondstoffen* 
armoede en onze ligging aan de zee. Over het laatste heb ik 
reeds gesproken. Mijns inziens zullen wij in de Euromarkt van 
deze ligging in toenemende mate profiteren. Wij zullen in een 
gemeenschappelijke markt ook. zij het langzaam, maar toch 
wezenlijk, streven niet alleen naar goederenvrijheid, maar ook 
naar kapilaalvrijheid en vrijheid van personenverkeer. Juist in 
die vrijheid van personenverkeer ligt mede een wezenlijke uit-
laat voor onze bevolkingsaanwas. Het is toch ook zo, al moet 
men het niet overdrijven, dat deze Euromarkt een grotere cco-
nomische ruimte biedt en ook een grotere sociale ruimte dan op 
net beperkte territoir van Nederland aanwezig is. 

Het tweede punt, nl. de grondstoffenarmoede, is het moei* 
lijkste punt. De kwestie van onze armoede aan grondstoffen, 
gekoppeld aan sommige niet aantrekkelijke tarieven, die wij 
vinden in het buitentarief, acht ik inderdaad het moeilijkste 
punt in de Euromarkt met betrekking tot onze bijzondere 
structuur. 

Wij hebben hieraan bij de onderhandelingen alle aandacht 
gegeven en wij zullen hieraan ook verder alle aandacht moeten 
geven, als het gaat om tariefcontingenten, als het gaat om 
de mogelijkheden van tariefverlaging, als het gaat — dit is een 
zeer belangrijk punt — om het verkrijgen van grondstoffen en 
halffabrikaten uit partnerlanden op non-discriminatorc basis. 
Al deze punten zullen voortdurend onze aandacht moeien 
hebben. 

Mijn verhaal is langer dan mij lief is. Mijnheer de Voor-
zit ter. maar, als u het goedvindt, zou ik toch nog even willen 
doorgaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou een opmerking willen maken 
over de vrijhandelszone. Er is gewezen op de gevaren van de 
vrijhandelszone. De geachte afgevaardigde de heer Blaisse heeft 
gesproken over de noodzaak om geen vrijhandelszone oude stijl 
te aanvaarden. De geachte afgevaardigde de heer Van Leeu* 
wen sprak van een zeer gevaarlijke zaak. De geachte afgevaar-
digde de heer Nederhorst waaschuwde ook tegen een enkel 
negatieve opzet. De Regering — ik heb hierop al gewezen — 
ziet zeer wel de grote distorsiegevaren, die zouden kunnen 
opdoemen, wanneer wij ons zonder meer zouden storten in een 
vrijhandelszone zonder voorzieningen voor dit distorsiepro-
blcem. De belangrijkste distorsies spruiten voort uit een gemis 
aan harmonisatie in builentarieven. De Nederlandse industrieën 
kunnen de nadelen hiervan ondervinden op de eigen binnen-
landsc markt, als industriële produkten binnenkomen, gefabri-
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ceerd uit rechtenvrije of laag belaste grondstoffen, hetzij omdat 
het land geen of een laag invoerrecht had, hetzij omdat de 
grondstoffen uit het eigen land kwamen •— ik denk aan de 
papiergrondstoffen uit Skandinavië. 

Het kan ook zijn, dat men de distorsie ervaart op export-
markten, waar men dezelfde produkten concurrerend ontmoet. 
In dit distorsieprobleem ontmoeten wij derhalve — economisch 
gesproken — het centrale vraagstuk van de vrijhandelszone. 
Wil de vrijhandelszone enige zin hebben, dan moet die een zo 
groot mogelijk goederenpakket omvatten. Het heeft geen zin 
een vrijhandelszone op te zetten voor een tiental goederen. 
Die moet zo breed en diep mogelijk zijn. Men moet voorko-
men, dat men via de certificaten van oorsprong in een onaf-
zienbare warwinkel van bureaucratie terechtkomt. Waarschijn-
lijk is dit alles alleen mogelijk, als men bereid is te komen 
tot een zekere redelijke harmonisatie van buitentarieven. 

Wanneer voor deze problemen geen voldoende oplossing 
wordt bereikt, zie ik de vrijhandelszone als nauwelijks moge-
lijk, maar wanneer daarvoor wel een redelijke oplossing kan 
worden bereikt, blijf ik de vrijhandelszone economisch en po!i-
tiek een groot goed vinden. 

Wij hebben bij het begin van de discussies over de Euro-
markt in deze Kamer enkele malen tot elkaar gezegd: de vrij-
handelszone slaat de bressen in de muur van het buitentaricf, 
en wij waren er allemaal gelukkig mee. Het is enigszins eigen-
aardig te constateren, dat de liefde voor de aanwezigheid van 
de bressen toeneemt en voor het slaan van die bressen af-
neemt. 

Nogmaals vooropstellende, dat het distorsieprobleem tot een 
redelijke oplossing moet worden gebracht, wil ik zeggen, dat 
ik geloof, dat wij eraan moeten blijven vasthouden — met een 
open oog voor het feit, dat er dan nieuwe onzekerheid komt 
voor het bedrijfsleven en voor de Regering —, dat politiek en 
economisch deze zone toch een zeer gewenste zaak is. 

Daarmee loop ik niet vooruit b.v. op het antwoord, dat de 
Regering stellig zal geven op de brief, die wij kregen van de 
samenwerkende werkgeversorganisaties. Die brief verdient 
nauwgezette bestudering. Ik zal die bestudering stellig wijden 
aan die brief en met de werkgevers in contact treden over de 
argumenten, die daarin naar voren zijn gebracht. Ik zal mij daar 
zeer open tegenover stellen. Bij het inzicht, dat ik op het ogen-
blik heb, en met de reserve, die ik maakte, blijf ik de vrij-
handelszone economisch en politiek positief waarderen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is gesproken over de conjunctuur-
politiek. Kortheidshalve ga ik daarop nu niet diep in. Ik geloof, 
dat het verdrag voldoende aanknopingspunten biedt om daar-
aan inderdaad iets en zelfs meer dan iets te kunnen doen. Het 
is met name artikel 103, dat meer dan een slag in de lucht is, 
maar ook een zeker recht — de geachte afgevaardigden de heren 
Van der Mei en Hazenbosch hebben erover gesproken — aan 
de commissie geeft om met initiatieven te komen. Hier geldt 
sterk, wat ik over het beleid in het algemeen gezegd heb, nl. 
dat de gemeenschap in zekere zin in zijn jas zal moeten groeien. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is verleidelijk om nog te bcgin-
nen aan een soort samenvattende slotbeschouwing, maar ik zal 
dat niet doen. Ik zou alleen willen zeggen — ik heb daar bc-
paald behoefte aan —, dat ik zeer sterk persoonlijk ook 
heb gevoeld hetgeen de geachte afgevaardigde de heer Kort-
hals heeft gezegd in de aanvang van zijn betoog: dat ieder hier 
voor zijn geweten moet uitmaken, persoonlijk, of hij deze zaak 
kan aanvaarden. Dit is in de onderhandelingsperiode niet altijd 
een gemakkelijke zaak geweest. Ik meen die vcrantwoordelijk-
heid ook in de functie, die ik bekleed, op dit ogenblik wel te 
kunnen dragen en te moeten aanvaarden. Dan zie ik zeer wel 
de risico's. Ik ontken de factoren, die de geachte afgevaardigde 
de heer Gerbrandy naar voren heeft gebracht helemaal niet, 
maar ik heb neiging het volgende te zeggen. Met een open oog 
voor alle risico's en alle gevaren mag en moet toch worden gc-
zegd, dat het eis van Christelijke politiek is — ik zeg dat met 
name tegen de geachte afgevaardigde de heer Gerbrandy —, 
dat wij moeten werken zolang het nog dag is. Ik geloof, dat 

Minister Zijlstra e. a. 
wij zelfs heel hard zullen moeten werken en misschien veel 
teleurstellingen zullen hebben in deze 12 a 15 jaar, maar dat 
wij zullen moeten werken zolang het dag is voor ons èn onze 
kinderen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mij rest nog iets te zeggen over het 
Euratom-verdrag, maar misschien zoudt u mij willen toestaan, 
dit te doen na misschien een korte pauze, die u wel zult willen 
geven. 

De Voorzitter: Ik heb geen bezwaar aan het verzoek van de 
heer Minister te voldoen. 

De vergadering wordt voor vijftien minuten geschorst. 

De vergadering wordt hervat. 

De heer Zijistra, Minister van Economische Zaken, zet zijn 
rede voort en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou gaarne nog 
een enkel woord willen zeggen over Euratom. Wij worden in 
Nederland geplaatst voor een tweetal vraagstukken op het 
terrein der atoomenergie. Het is goed deze twee van meet af 
aan scherp te onderscheiden. In de eerste plaats het energie-
tekort, het energievraagstuk in algemene zin en in de tweede 
plaats de stormachtige ontwikkeling op dit nieuwe terrein, 
waarin wij actief zullen moeten deelnemen, wanneer wij onze 
plaats willen behouden onder de hoog ontwikkelde industrie-
landen. 

Wat betreft het vraagstuk van de energie-opwekking in 
engere zin, ik geloof, dat wij met veel inspanning, zorg en 
moeite in staat zullen zijn dit op te lossen. Als de vooruit-
zichten ons niet bedriegen, mogen wij verwachten, dat er in de 
toekomst voldoende invoermogelijkheden zuilen bestaan, zowel 
met betrekking tot atoomreactors als ten aanzien van de daar-
voor benodigde splijtstoffen. Het ziet er zelfs naar uil, dat 
zich op dit terrein een gezonde concurrentiestrijd zal ontwik-
kelen, die een waarborg voor redelijke prijzen zal blijken te 
zijn. Als wij daaraan toevoegen het feit, dat de mogelijkheid 
bestaat om door een verantwoorde voorraadvorming van splijt-
stoffen schokken in de voorziening op te vangen, dan komt 
men vanzelf tot de conclusie, dat dit aspect van de atoompro-
blematick wel oplosbaar blijkt. 

Veel meer zorg biedt het tweede vraagstuk, dat erop neer-
komt wegen te vinden, die het Nederlandse bedrijfsleven in 
staat zullen stellen aan de ontwikkeling, die zich thans op het 
terrein der atoomenergie voltrekt, zo volledig mogelijk deel te 
nemen, opdat ons bedrijfsleven straks een redelijk aandeel zal 
kunnen verwerven in de levering van de betrokken apparatuur 
en hetgeen erbij hoort. Ten aanzien van dit punt zullen wij het 
niet op eigen kracht kunnen doen. 

De geachte afgevaardigde de heer Patijn heeft gisteren een 
aantal geldsbedragen genoemd, die in de Verenigde Staten 
en in het Verenigd Koninkrijk voor het atoomonderzoek wor-
den uitgegeven. Die bedragen spreken voor zich zelf, ook wan-
neer men daarop de correctie aanbrengt, die de geachte afge-
vaardigde zelf reeds aanbracht, nl. het zeer grote deel, dat 
moet worden toegerekend aan de militaire toepassing. Het is 
daarom, dat Nederland in een vroegtijdig stadium samcnwer-
king heeft gezocht met andere landen, in de eerste plaats met 
Noorwegen — het is te weinig bekend, dat de samenwerking 
met Noorwegen steunde op een hoeveelheid uranium, die reeds 
vóór de oorlog in Nederland op initiatief van Minister Colijn 
werd aangeschaft, welk uranium de bezetting heeft overleefd — 
en voorts met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten 
van Noord-Amerika. Dit is ook de reden, waarom wij zulk 
een grote belangstelling koesterden voor Euratom, voor de 
samenwerking in de O.E.E.S. en in nog wijder verband in de 
Verenigde Naties. 

De geachte afgevaardigde de heer Patijn meende te be-
speuren een „zucht van verlichting", toen werd gesteld, dat het 
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Euratomverdrag niet inhoudt, dat de nationale kernenergie-
programma's zouden opgaan in een gemeenschappelijk pro-
gram. Er werd hier echter slechts een feit geconstateerd en 
wanneer er werd gezucht, geschiedde dit misschien, omdat er 
ook over dit punt nog zoveel misverstand bestaat. 

De zes landen, die zich aaneen wensen te sluiten, zijn er 
stuk voor stuk van overtuigd — ook de grote landen —, dat 
West-Europa zich op atoomgebied slechts een plaats zal kun-
nen verwerven door een zo nauw mogelijke samenwerking, en 
zij wensen daarom een groot gedeelte van de noodzakelijke 
research voor gezamenlijke rekening uit te voeren en daarnaast 
elkaar in de resultaten van het eigen onderzoekwerk te laten 
delen. De betrokken landen zien echter tevens in, dat op be-
paald gebied accentverschillen zullen blijven bestaan. Zo is het 
duidelijk, dat in Nederland verhoudingsgewijze een grotere be-
langstelling voor schepenaandrijving door de nieuwe vorm van 
atoomenergie zal bestaan dan wellicht in sommige andere part-
nerlanden. Dit is één van de redenen, waarom men in de ver-
schillende landen een grote waarde blijft hechten aan een eigen 
nucleair programma, dat, dank zij het uit te voeren gcmeen-
schappelijke research werk en dank zij het straks beschikken 
over gemeenschappelijke installaties, een reële kans tot slagen 
biedt. Persoonlijk ben ik echter van mening, dat het accent 
te veel op de nationale programma's is blijven liggen. Dit moet 
worden verklaard uit de wens van enkele landen, het eigen 
bedrijfsleven te wapenen in de komende concurrentiestrijd bin-
nen en buiten de gemeenschappelijke markt. Het bleek tijdens 
de onderhandelingen onmogelijk hierin verandering te brengen. 
Ik wil hieraan toevoegen, dat mag worden verwacht, dat deze 
instelling zich in de toekomst geleidelijk zal wijzigen, en wel 
in die zin, dat in toenemende mate research voor gemeen-
schappelijke rekening zal worden uitgevoerd. De praktijk zal 
ook wel leren, dat dit de enig mogelijke weg is om enigermate 
bij te blijven bij de ontwikkeling, die elders plaatsvindt. Dat 
daarnaast een eigen nationaal programma noodzakelijk zal 
blijven, staat echter voor mij evenzeer als een paal boven 
water. Men mag immers verwachten, dat de deelnemende lan-
den zich in toenemende mate zullen specialiseren. Het is de 
taak van de Nederlandse Regering er voor haar deel zorg voor 
te dragen, dat het Nederlandse bedrijfsleven ook in deze ont-
wikkcling niet achterblijft. 

De geachte afgevaardigde de heer Janssen vestigde voorts 
de aandacht op de mogelijkheid, dat ondernemingen, gebruik 
makend van goedkoop verkregen splijtstoffen, een marktpositie 
opbouwen, met name dus door op gunstige condities de ver-
kregen produkten aan te bieden, die onverenigbaar is met de 
doelstellingen van het Euratomverdrag. Ik zou erop willen 
wijzen, dat, zolang niet in het Euratomverdrag uitdrukkelijk 
anders is voorzien, de bepalingen van het verdrag inzake de ge-
meenschappelijke markt ook op nucleair terrein zullen gelden. 
Dit geldt derhalve ook voor artikel 86 van dit verdrag. Boven-
dien zal het door het toelaten van de invoer steeds mogelijk 
zijn druk op de prijzen uit te oefenen. In wezen ligt hier vol-
gens mij geen ander vraagstuk dan wij in andere sectoren van 
het bedrijfsleven ook ontmoeten. 

Met de geachte afgevaardigde de heer Janssen ben ik het 
volkomen eens — ook Minister Luns heeft daarop gewezen —, 
dat het van het grootste belang is, dat door Euratom een zo 
nauw mogelijke samenwerking wordt gezocht met het Ver-
enigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Van dit belang is 
echter een ieder zo zeer overtuigd, dat wij met een gerust hart, 
voor zover althans van ons afhangt, de komende ontwikkeling 
mogen afwachten, te meer daar men ook in het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten deze mening, als ik ten-
minste goed ben ingelicht, is toegedaan. Terecht is erop gewe-
zen, dat het bezoek van de z.g. drie wijzen ook heeft geholpen 
een vruchtbare basis te leggen voor deze samenwerking. De 
Nederlandse Regering staat natuurlijk op het standpunt, dat zij 
al het mogelijke zal hebben te doen om tot het verkrijgen van 
deze samenwerking in wijder verband bij te dragen. 

De geachte afgevaardigde de heer Janssen heeft verder ge-
wezen op de eigen industriële activiteiten van Euratom. Ook 
hieromtrent zou ik geen misverstand willen laten bestaan. Het 
gaat hier inderdaad om installaties, die de draagkracht van het 
bedrijfsleven of van een afzonderlijk land te boven gaan, dan 
wel om installaties of fabrieken, die zulke risico's met zich 
brengen, dat het redelijk is deze, zo mogelijk, door de gcmeen-
schap te laten dragen. Het is niet de bedoeling, dat deze wor-
den opgericht zonder dat zorgvuldig is nagegaan, of hiermede 
in een behoefte wordt voorzien, die niet door inspanningen, 
hetzij van het bedrijfsleven, hetzij van één of meer afzonderlijke 
partnerlanden, op bevredigende wijze wordt gedekt. Ik zou in 
dit verband er nogmaals op willen wijzen, dat een van de grond-
heginselen van het Euratomverdrag het feit is, dat nimmer 
diensten of produkten aan het bedrijfsleven kunnen worden 
opgedrongen, die elders goedkoper en met dezelfde zekerheid 
kunnen worden verkregen. Voorts bestaan er voldoende waar-
borgen om te voorkomen, dat in de vorm van ,,geprivilegieer-
de" gemeenschappelijke ondernemingen een tak van industrie 
in het leven wordt geroepen, die zich slechts door het bestaan 
van privileges kan handhaven en daarmede de ontplooiing van 
eigen initiatief, d.w.z. het initiatief van het bedrijfsleven, be-
perkt. 

Met alle inzicht in het eigen karakter en het volkomen 
nieuwe van de atoomenergie en de industriële toepassing hier-
van moeten wij toch ook in toenemende mate ons eigen maken 
de gedachte, dat er ook een heel gewone industriële kant aan 
deze vraagstukken zit, waarop de bestaande industrie zich zal 
moeten werpen om zo snel mogelijk door eigen initiatief ook 
deze zaak tot ontplooiing te brengen, zij het omringd met die 
bijzondere waarborgen, die nu eenmaal deze zeer gevaarlijke 
stoffen met zich mede kunnen brengen. 

Met de geachte afgevaardigde de heer Patijn ben ik van 
mening, dat de gemeenschappelijke ondernemingen een van 
de belangrijkste resultaten van Euratom zullen kunnen zijn. De 
geachte afgevaardigde voegde hieraan echter toe, dat het in 
het algemeen beter zou zijn deze ondernemingen in Euratom-
verband op te richten en niet in het kader van de O.E.E.S. 

Na hetgeen de Minister van Buitenlandse Zaken hierover 
heeft gezegd, voel ik geen behoefte, Mijnheer de Voorzitter, 
nog in nadere bijzonderheden op dit punt te treden. Ik ben 
het namelijk ook hierin geheel eens met mijn ambtgenoot. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer 
Patijn heeft een lans gebroken voor een nadere samenwerking 
met België. Ik geloof niet, dat dit ertoe zou hebben geleid, 
dat Nederland de reactor, bestemd voor ons toekomstig cen-
trum te Petten, niet nodig zou hebben. Deze aanschaffing is 
hier zorgvuldig overwogen, waarbij bepaald onze aandacht werd 
geschonken — het is in deze Kamer meermalen ter sprake 
geweest — aan een mogelijke samenwerking met België. Het 
is echter meer de algemene strekking van de woorden van de 
geachte afgevaardigde, die mij heeft aangesproken. Ik wil hem 
daarom gaarne de verzekering geven, dat alle mogelijkheden 
om de samenwerking met onze Beneluxpartners te verdiepen 
en uit te breiden, nogmaals aan een zorgvuldig onderzoek zul-
len worden onderworpen. Ik stel mij voor, binnenkort met 
collega Rcy hierover nog eens een gesprek te hebben en per-
soonlijk de installaties te Mol te bezoeken en naar aanleiding 
hiervan met hem te bespreken, in welke mate in Benelux-
verband tot een zekere vermijding van nodeloze verspilling zou 
kunnen worden gekomen. Dit is eigenlijk het belangrijke punt. 
dat hier voortdurend in het oog moet worden gehouden. 

De geachte afgevaardigde de heer Patijn betreurde, dat de 
greep van Euratom op de splijtstoffenproduktie en -voorziening 
in de deelnemende landen niet zo groot is als die van het 
Atomic Energy Committee in de Verenigde Staten. De Neder-
landse Regering treurt in dezen met de geachte afgevaardigde 
mee. Hetgeen echter na moeizame onderhandelingen is be-
reikt, is naar mijn mening een bevredigend resultaat en schijnt 
een voldoende waarborg. 
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Minister Zijlstra e. a. 
De geachte afgevaardigde de heer Janssen heeft erop ge-

wezen, in het geheel van de opbouw van Euratom, dat wij 
aanvankelijk onze verwachtingen hoger hadden gesteld, dat 
er daarna reden was om met ernstige teleurstelling rekening 
te houden en dat het eindresultaat, alles bijeengenomen, toch 
nog wel is meegevallen. Dit geldt ook voor dit onderdeel. Het 
is in feite zo, dat alle splijtstoffen en alle te verwerken splijt-
stoffen in een bepaald stadium het agentschap moeten passeren. 

Wat betreft de gepubliceerde berichten over het inschakelen 
van Nederlandse bedrijven, met name Stork en De Schelde, bij 
de bouw van een eerste Nederlandse atoomreactor, wil ik op-
merken, dat in Engeland een aantal industriële groeperingen 
bestaat, die zich toeleggen op de bouw van verschillende typen 
atoomreactoren. Twee van deze groeperingen hebben vcrtegen-
woordigers in Nederland, een met Stork en de ander met De 
Schelde. Uiteraard kan dit ertoe leiden — en heeft dit ertoe 
geleid —, dat deze industriële groeperingen in Nederland zich 
gaan toeleggen op het construeren van reactoren. Ik hoop, dat 
het Nederlandse bedrijfsleven in toenemende mate in staat zal 
zijn hetzij uit licenties, hetzij steunend op eigen verworven 
kracht, op een „know huw", mede te werken aan het con-
strueren van reactoren. 

Reactoren zijn ten slotte, zij het erg geperfectioneerde, 
stoomketels, zij het ook, dat zij anders worden gestookt dan de 
gewone stoomketels. Dat moeten wij altijd goed bedenken. Het 
zijn voor het overgrote deel doodgewone industriële bcwerkin-
gen, die ons bedrijfsleven ook zal moeten en zonder enige 
twijfel in de toekomst ook in belangrijke mate zal kunnen doen. 

Wat de isotopenscheiding betreft, daarover zou veel te zeg-
gen zijn. Dat zou ons op het ogenblik te ver voeren. Ik geloof, 
dat men kan zeggen, dat het oorspronkelijke project in Frank-
rijk definitief of vrijwel definitief van de baan zal zijn. Of het 
project van prof. Kistemaker of van een Duitse hoogleraar, dat 
wel perspectief schijnt te bieden, daarvoor in de plaats zal 
komen, staat mij op het ogenblik niet helder voor de geest. 
Het is een van de ontwikkelingen, die mede in Euratom-verband 
zullen moeten worden bekeken, te zamen met andere processen, 
zoals het vervaardigen van brandstoffen, het reproecssen, 
het zuiveren en het opnieuw bedrijfsklaar maken van brand-
stofelementen, hetgeen wij in Europa voldoende zelfstandig 
moeten kunnen doen om op het gebied van het atoomwezen 
onze plaats in de wereld te kunnen innemen. 

De heer Mansholt, Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou gaarne 
mijn erkentelijkheid willen betuigen voor de instemming van 
het overgrote deel van dit college met het opnemen van de 
landbouw als een integrerend deel van de gemeenschappelijke 
markt. Toch heeft, als ondertoon in hetgeen ten aanzien van 
dit uitgangspunt is opgemerkt, een grote bezorgdheid geklon-
ken met betrekking tot de vraag, wal daarvan de gevolgen 
zullen zijn. Naar mijn mening zou het te betreuren zijn, indien 
voor de landbouw een aparte oplossing zou moeten worden 
gevonden. • 

Ik meen, dat het op de lange duur van de grootste betekenis 
voor de landbouw is, indien de vraagstukken, die daar bestaan 
en opgelost moeten worden, worden bekeken in het raam van 
de algemene sociaal-economische problematiek, waarvoor de 
zes landen geplaatst staan. 

De zorg, die in de woorden van vele afgevaardigden sprak, 
had dus met name betrekking op de vraag, wat nu eigenlijk 
de gevolgen van een en ander zullen zijn. Waar gaan wij naar 
toe? Men had het gevoel, alsof men zich aan boord van een 
schip moest begeven, waarvan het doel wel ongeveer bekend 
is — het doel is in de verdragen in schone woorden vastgc-
legd —, maar waarvan de koers en het bestek nog niet duide-
lijk zijn. Er is gesproken over grote hiaten en lacunes. Wij 
zouden als het ware een stuk zee moeten oversteken, terwijl 
wij niet eens weten, hoe wij dat zullen doen. Dat is juist. 

Men heeft gesproken over de grote risico's, die dit dan met 
zich mee zal brengen. 

Minister Mansliolt 
Mijnheer de Voorzitter! Ook dat is juist; ook deze zorg 

wordt door de Regering gedeeld. In feite worden in het verdrag 
wel een aantal richtlijnen gegeven met betrekking tot de vraag, 
waarheen wij moeten gaan en op welke wijze wij het doel 
moeten trachten te bereiken, maar dat beleid, in concreto, moet 
nog worden vastgesteld. 

Daarbij komt bovendien, dat dit hoofdstuk van de landbouw 
in meer dan één opzicht wel een zeer speciaal hoofdstuk is. 
Daarin worden dus wel de algemene gedragsregelen gevolgd, 
maar er is ook weer een groot aantal uitzonderingen gemaakt. 
In de landbouw zullen dus niet slechts een aantal handels-
belemmeringen, van welke aard dan ook, moeten worden op-
geruimd, maar de hoofdzaak is, dat men het nationale beleid, 
dat in de zes landen wordt gevoerd en op geheel verschillende 
wijze wordt gevoerd, moet omsmeden tot een gcmeensehappe-
lijic beleid. Dat is dus een zeer positieve taak, van het welslagen 
waarvan dus zeer veel afhangt. De vraag is dus, of de organen 
en ook de landen in staat zullen zijn, dit op te brengen. 

De geachte afgevaardigde de heer Biesheuvel heeft de op-
merking gemaakt: ,,Ik ben vervuld van deze zorg, maar het is 
ook mij wel duidelijk, dat deze zorg zo niet groter dan toch 
even groot is onder de huidige constellatie.". Inderdaad, want 
de zucht naar protectie ontstaat niet dóór het verdrag, maar 
het verlangen naar bescherming bestaat óók onder de huidige 
constellatie. Het risico van het sluiten van de grenzen, het 
risico, dat naar ons gevoel ook in het verdrag kan liggen, 
bestaat op het ogenblik ook. Het risico van tariefsverhogingen, 
van nieuwe contingenten, van contingentsverhogingen of van 
allerlei andere maatregelen is er. 

Waar het naar mijn mening bij de beoordeling van dit ver-
drag dus eigenlijk om gaat, is om het volgende: geeft het ver-
drag en dus met name titel II ervan, welke titel op de land-
bouw betrekking heeft, een grotere kans, dat wij de oplossing 
weten te vinden voor het doen verdwijnen van de handels-
belemmeringen, liever nog voor het overbodig maken van aller-
lei handelsbelemmeringen? Met andere woorden: weten wij 
daarvoor iets in de plaats te stellen? Zijn wij in staat, daarvoor 
een gemeenschappelijk landbouwbeleid in de plaats te stellen? 

Ik wil hierbij in de eerste plaats opmerken, dat ik het ver-
drag graag anders had gezien. Dat zal u .wel duidelijk zijn, 
Mijnheer de Voorzitter, als ik dit verdrag leg naast datgene, 
dat wij enkele jaren geleden op tafel hebben gelegd, dan is 
dit verdrag, dat wij op het ogenblik moeten behandelen, in 
meer dan één opzicht een zwakke afspiegeling daarvan. Wij 
hebben een grotere zekerheid in het verdrag gewenst, dat er 
een werkelijk Europees agrarisch beleid zou worden gevoerd. 
Daarvoor achtten wij het noodzakelijk, dat er grotere bcvoegd-
heden aan de Europese organen, zowel de commissie als het 
Parlement, zouden worden gegeven, dat er ook grotere mogc-
lijkhedcn zouden worden gecreëerd voor het voeren van een 
wezenlijk structuurbeleid, d.w.z. een positief beleid, gericht op 
verbetering van de produktieomstandighcden in verschillende 
gebieden. 

Als ik mij dus als het ware verdedigend opstel ten aanzien 
van hetgeen wij nu behandelen, nl. het Euromarktverdrag, en 
speciaal de landbouwparagraaf, waarvoor ik zeker de verant-
woordelijkheid aanvaard, dan doe ik dat in het besef, dat het 
beter had gekund. Maar waarom acht ik desondanks de kans, 
dat wij met het verdrag in handen de landbouw beter kunnen 
dienen dan met de middelen, die ons tot nu toe ten dienste 
stonden, groter dan de kans tot verbetering te komen zonder 
het verdrag? Daarover zou ik thans in de eerste plaats graag 
iets willen zeggen. 

Men zou vanuit het negatieve kunnen redeneren. Men zou 
kunnen zeggen: wat is het doel van het verdrag? Dat vinden wij 
in artikel 39 omschreven. Het doel is, dat het gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid, dat moet worden gecreëerd, de produktivi-
teit in de landbouw moet doen toenemen door de technische 
vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele ont-
wikkeling van de landbouwproduktie als een optimaal gebruik 
van de produktiefactoren, met name van de arbeidskrachten, 
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Minister Mansholt 
te verzekeren, dat aldus aan de landbouwbevolking een rede-
lijke levensstandaard moet worden verzekerd, niet name door 
de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen, die in de 
landbouw werkzaam zijn, dat markten worden gestabiliseerd, 
dat de voorziening veilig wordt gesteld en dat bij levering aan 
verbruikers redelijke prijzen worden verzekerd. 

Ik geloof, dat wij het over de doelstelling eens zijn. Dit kan 
een agrarisch program zijn van iedere Regering, o.a. van de 
Nederlandse Regering. Het kan zelfs het program zijn van 
iedere politieke partij in Nederland. De vraag, die men kan 
stellen, is: Is dit, indien wij dit allen willen — ik beredeneer 
het au dus vanuit het negatieve —, te bereiken met de middelen, 
die ons vandaag de dag ten dienste staan; is dit te bereiken 
op nationale grondslag? Ik stel speciaal de vraag met het oog 
op de vraagstukken, waarvoor wij in Nederland staan. Ik ben 
van mening, dat wij moeten constateren, dat dit niet mogelijk 
is. Wij weten, voor welke grote moeilijkheden wij in ons 
nationale landbouwbeleid staan. Wij weten bovendien, hoe dit 
in Frankrijk, Duitsland en België, trouwens in ieder land van 
West-Europa is. Naar mijn mening is het onmogelijk te be-
reiken, wal in artikel 39 als doel wordt genoemd in een natio-
naal beleid onder de huidige omstandigheden, en daarmee 
hebben wij nu eenmaal rekening te houden. Indien er een 
algemene hoogconjunctuur was in de landbouw, kon men 
zeggen: Is het mogelijk kleine correcties, met enige ingrij-
pingen hier en daar, met een nationale stabilisatiepolitiek, met 
prijzen en zekere garanties een beleid voeren om te voldoen 
aan datgene, wat hier voor de landbouw wordt geëist. Mis-
schien is dit wol mogelijk onder zeer gunstige omstandigheden. 
Maar wat dat laatste betreft, is de landbouw wel te onder-
scheiden van andere bedrijfstakken. Wij verkeren in een on-
gurstige positie. Wij moeten constateren, dal er zich op het 
ogenblik een structurele wanverhouding tussen de produktic 
en de koopkrachtige vraag over de gehele wereld manifesteert. 
Wij zien, dat deze wanverhouding invloed uitoefent op de in-
komensverhoudingen in de landbouw, ook op de mogelijk-
heden van rationalisatie, ook op de mogelijkheden voor de 
opvoering van de arbeidsproduktivitcit. Wij zien, dat onder deze 
wanverhouding het uitermate moeilijk is om een beleid te 
voeren, dat leidt tot doeleinden, die in dit verdrag zijn ge-
schetst. Dit heeft omgekeerd ook weer een nadelig effect 
gehad op het verdrag. Ik meen, dat de moeilijkheden, die.wij 
vandaag de dag ondervinden — en niet alleen wij, maar ook 
Frankrijk, Duitsland, Italië en andere landen—, een stempel 
hebben gedrukt op de agrarische paragraaf van het verdrag. 
Omdat wij allen in deze situatie verkeren, is de aandacht zeer 
sterk gericht op de bescherming, op het geven van garanties in 
het algemeen op dat deel, dat zich bezighoudt met de markt-
organisatie. Dat acht ik verklaarbaar, maar een nadeel. Andcr-
zijds is het toch verheugend, dat wij in het verdrag toch ook 
mogelijkheden leggen om aan de ontwikkeling van een meer 
positieve politiek aandacht te schenken. 

Ik ben van mening, dat het verdrag, zoals het er op het 
ogenblik ligt, ook in dit opzicht betere mogelijkheden biedt dan 
wij kennen in de huidige constellatie. In de eerste plaats wijs 
ik erop, dat nu voor de eerste maal een orgaan wordt gecreëerd 
met een zeer wezenlijke taak. Die taak mag dan nog niet zo-
danig zijn als ik en wellicht vele leden van de Kamer wel ge-
wenst zouden hebben, maar er zijn bevoegdheden gegeven, die 
het mogelijk maken dingen te verwezenlijken, die wij op het 
ogenblik niet kunnen bereiken. Ik wijs dan op de bevoegd-
heden van de commissie. Deze mogen dan niet zodanig zijn 
als de bevoegdheden van de Hoge Autoriteit in de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal, maar de commissie heeft 
een zeer besliste verantwoordelijkheid voor het toepassen en 
uitvoeren van deze verdragsbepalingen. Ik denk aan de taak 
van de commissie wat betreft het gemeenschappelijk landbouw-
beleid, dat gedurende de overgangsperiode in 12 a 15 jaren 
moet worden gecreëerd; zij heeft tot 'taak reeds binnen twee 
jaren na de inwerkingtreding voorstellen te doen inzake tot-
standbrenging en uitvoering van het gemeenschappelijk land-

bouwbelcid. Dit moet zij doen nadat de conferentie een advies 
zal hebben uitgebracht over de middelen en behoeften en na-
dat de economisch-socialc commissie, de Europese sociaal-
economische commissie „Eurecosoc", daarover een advies heeft 
gegeven. 

Dit betekent dus, dat er een orgaan is, dat een zeer besliste 
verantwoordelijkheid krijgt om te trachten, dat gemcenschappe-
lijk landbouwbeleid op te bouwen. 

Zeer veel waarde hecht ik eraan, dat hierbij de Assemblee 
is ingeschakeld en dat de voorstellen aan haar worden voor-
gelegd. Daardoor wordt men ook in ruimere kring geconfron-
teerd met de problemen van de landbouwpolitiek; niet alleen 
wordt daarmede het vraagstuk uit zijn nationale beklemming 
gehaald, het wordt ook gebracht in de ruime kring van allen, 
die te maken hebben met het sociaal-economisch beleid. Ik 
wijs er voorts op, dat de mogelijkheden om de agrarische vraag-
stukken op te lossen in een grotere ruimte groter zijn dan wan-
neer men dat moet doen, zoals de toestand op het ogenblik nog 
is, in een versplinterde markt. In het bijzonder wat Nederland 
betreft. Het is uitermate moeilijk een landbouwbeleid te voe-
ren en een marktorganisatie op te bouwen, indien wij voor een 
zeer belangrijk deel onze grondstoffen moeten betrekken van 
buiten Nederland en een groot deel van de veredelde produk-
ten buiten ons land moeten afzetten. 

Immers, 40 pet. van onze produktie wordt uitgevoerd en 
wij weten op het ogenblik in het geheel niet, wat in de toe-
komst het lot daarvan zal zijn en aan welke belemmeringen 
dit onderhevig zal zijn. Ik zie dus in het creëren van deze 
grotere ruimte beslist een grotere mogelijkheid om een land-
bouwbeleid te voeren dan in die kleine ruimte. In dit opzicht 
zou ik mij willen aansluiten bij hetgeen zojuist mijn ambtge-
noot van Economische Zaken heeft gezegd, nl. dat wij waar-
schijnlijk in die grotere ruimte niet die dirigistische, niet die 
zeer gespecialiseerde maatregelen kunnen treffen, zoals wij in 
een kleine ruimte doen, zij het ook met pijn en moeite. Ik 
geloof, dat wij in een grote markt meer gebruik kunnen maken 
van globale maatregelen om de noodzakelijke stabiliteit in de 
markt te verkrijgen. 

In de tweede plaats wijs ik er in dit verband op, dat het 
nationale landbouwbeleid, dat op het ogenblik in West-Europa 
wordt gevoerd, zeer beslist de hoogst noodzakelijke speciali-
satie tegenwerkt. Men wordt gedwongen, om in allerlei ge-
vallcn uit nationale overwegingen de produktie kunstmatig om 
te buigen. Men mag aannemen, dat in een grotere 'n^rkt die 
noodzaak niet bestaat. Uitsluitend bij wijze van voorbeeld zou 
ik de aandacht willen vestigen op hetgeen zich op het ogenblik 
in Frankrijk afspeelt. Frankrijk, dat grote hoeveelheden tarwe 
en suikerbieten verbouwt, kampt al jaren met „overschotten" 
— dit woord tussen aanhalingstekens —, omdat er op dit mo-
ment geen koopkrachtige vraag voor is. Anderzijds gebruikt 
Europa meer tarwe en suiker dan alle landen in West-Europa 
samen telen. Er is dus een belangrijk invoeroverschat. Frank-
rijk is echter op het ogenblik gedwongen, door nationale om-
standigheden, zijn produktie om te buigen b.v. naar de vlees-
produktie, maar men mag veronderstellen, dat andere landen, 
niet een daarvoor geschikte bedrijfsstructuur, dat beter zouden 
kunnen doen. Fanden met kleinere bedrijven, waar dus de 
zuivel-, de eiercn- en de vleesproduktie meer op haar plaats zijn. 
Het is dus zeer goed mogelijk, dat we eerder moeten streven 
naar een specialisatie, waarbij bepaalde gebieden van West-
Europa met grote bedrijven, die zeer sterk gemechaniseerd 
kunnen worden, beter tarwe en suikerbieten kunnen blijven 
produceren en op de kleinere bedrijven, d.w.z. in de landen 
met een andere bedrijfsstructuur, beter de veredelingsproduktie 
kan plaatshebben. Wanneer er in West-Europa geen gemcen-
schappelijke markt komt, zal het noodzakelijk zijn, dat Frank-
rijk toch zijn landbouwproduktie gaat ombuigen in een richting, 
waarvan wij op zijn minst kunnen zeggen: Dat vinden wij niet 
zo pleizierig, wij zouden gaarne mede die vleesmarkt in Frank-
rijk willen verzorgen en b.v. ook de eierenmarkt. 
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Minister Mansholt 
Ik geloof dan ook, dat men door het creëren van deze grotere 

ruimte gemakkelijker de weg zal vinden tot de specialisatie, 
die nu eenmaal noodzakelijk is. 

Dit zijn een aantal vraagstukken, die op het ogenblik nog 
niet opgelost zijn. Het zijn echter vraagstukken, waarmede de 
commissie onmiddellijk wordt geconfronteerd. Daarvoor zijn 
nodig onderzoek en studie, maar daarvoor is ook nodig — dit 
in antwoord op hetgeen de geachte afgevaardigde de heer 
Nederhorst heeft gezegd — een stuk planning. Ik acht het 
uitermate belangrijk, dat de organen, die hiermede worden 
belast, ook wel degelijk mede door een soort van planning de 
producenten richtlijnen geven voor hun produktie, mede om 
de aanpassing te vinden aan de nieuwe omstandigheden. 

Wij zijn ervan overtuigd, dat dit alles een langzaam proces 
is. Wij verwachten niet op korte termijn grote resultaten. De 
landbouw is nu eenmaal van nature traag. Ik zeg niet: de 
landbouwers, want die zijn snel genoeg. De gehele produktic-
wijze brengt nu eenmaal met zich, dat deze niet snel is te 
wijzigen. Men moet bovendien wel bedenken, dat wij hier met 
een groot aantal kleine producenten hebben te maken, en wij 
moeten ook wel bedenken, dat het hier ten slotte in zeer be-
langrijke mate om het welzijn van deze mensen gaat en dal 
het dus noodzakelijk is te zorgen, dat wij hier voorzichtig han-
delen. Aan de andere kant zou het nalaten van een doelbewust 
beleid zeker niet ten dienste zijn van het welzijn van deze grote 
en belangrijke groep. 

Het gaat hier niets slechts om vraagstukken van markt-
organisatie en om vraagstukken van een stabiele produktie of 
stabiele prijsontwikkeling, hoewel hieraan in het verdrag zeer 
ruime aandacht is gewijd. Ik wijs erop, dat aan de organen, 
genoemd in dit verdrag, een opdracht wordt gegeven, zoals 
ook tot uitdrukking is gebracht door de geachte afgevaardigde 
de heer Vredeling, nl. het verbeteren van de structuur van de 
produktie, van de omstandigheden dus, waaronder moet worden 
geproduceerd. Ik ben het geheel eens met hetgeen de geachte 
afgevaardigde de heer Vredeling heeft gezegd: Prijsbeleid kan 
in hoge mate zijn het cureren aan een symptoom. 

Ik stel daarvoor: structuurbeleid is cureren aan de oorzaken. 
Wij vinden deze taak met name in het artikel, dat ik zoeven 
noemde, en vervolgens in de artikelen 41 en 42. In artikel 41 
wordt zeer duidelijk gezegd: 

„Teneinde de in artikel 39 omschreven doeleinden te 
bereiken, kunnen in het kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid met name voorzieningen worden getroffen 
met betrekking tot: 

a. een doeltreffende coördinatie van hetgeen onder-
nomen wordt op het gebied van beroepopleiding, het land-
bouwkundig onderzoek" — het is uitermate belangrijk, 
dat wij tot een goede coördinatie en werkverdeling komen 
op het gebied van het landbouwkundig onderzoek — 
„en de landbouwkundige voorlichting, welke coördina-
tie gemeenschappelijk gefinancierde projecten of instel-
lingen kan medebrengen; 

b. gemeenschappelijke acties voor de ontwikkeling van 
het verbruik van bepaalde produkten.". 

In artikel 42 lezen wij: 

„De Raad kan met name machtiging geven tot het ver-
lenen van steun: 

a. ter bescherming van door structurele of natuurlijke 
omstandigheden benadeelde bedrijven; 

b. in het kader van economische ontwikkeIingspIan-
nen.". 

Hier ligt dus voor de Gemeenschap een zeer grote taak. Het 
is natuurlijk in de eerste plaats een nationale taak dit na te 
streven, maar ik ben van mening, dat het belangrijk is, dat 
men bij het vervullen van deze nationale taak een stimulans 
kan vinden in en de directe hulp ' kan ondervinden van de 
Gemeenschap, waarbij dan gemeenschappelijke fondsen onmis-
baar zullen blijken te zijn. 
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Daarbij zou ik erop willen wijzen, dat het mede tot onze 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zal behoren om te 
trachten die zwakke schakels in dat geheel te versterken. Als 
wij slechts door marktordening, prijsstelling, prijsgaranties e.d. 
het doel, van wat dus wordt geschetst door het verdrag, trach-
ten te benaderen, komen wij onmiddellijk in conflict met wat 
ook in artikel 39t' wordt gesteld, nl. redelijke prijzen bij de 
levering aan gebruikers te verzekeren. Omgekeerd is het naar 
mijn mening onmogelijk om slechts via het prijsmechanisme 
aan artikel 39/> te voldoen. Dal zal de Gemeenschap dwingen, 
gebruik te maken ook van de mogelijkheid van een verbetering 
van de structuur, vooral in de marginale gebieden. Hier ligt 
naar mijn mening een wezenlijke taak in de voorbereiding, in 
het doen van voorstellen voor de commissie. Hier ligt een 
stimulerende taak voor de economische en sociale commissie 
en vooral ook voor de Assemblee. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop, dat ik hiermede in korte 
lijnen heb aangetoond, dat het verdrag, hoewel het veel open-
laat of in het onzekere laat, door hel hier concreet in artikelen 
vast te leggen, een goede basis biedt voor een gemcenschappe-
lijkc activiteit. Als wij het verdrag zó durven te zien, heeft 
naar mijn mening deze overgangsperiode betekenis, maar dan 
mag het niet zijn onder het motto van „tracht nu maar te bc-
houden, wat je hebt in die overgangsperiode". Dan mag men 
zich niet blijven vastklemmen aan da.tgcne, wat men heeft. 
Men zal bewust moeten aanvaarden en dus ook realiseren, 
dat het een periode van heroriëntering moet zijn, een fase dus, 
waarin de structuur van de bedrijven kan worden versterkt en 
ook de bedrijven zelf kunnen worden verbeterd. Dat is een 
proces, dat reeds aan de gang is. Gelukkig! Daar kunnen wij 
dus op aansluiten. In Nederland is het in belangrijke mate op 
gang. In Duitsland is het kortelings ingezet. Ik wijs op het 
Grüne Plan. Wij mogen bewondering hebben voor de wijze, 
waarop dat wordt aangepakt in Duitsland. 

Ik wijs op de Agraria Reforma in Italië en wat daar gebeurt 
op het gebied van structuurverbeteringen, en ik ben het met 
de geachte afgevaardigde de heer Van Meel eens. dat Frank-
rijk op dat punt niet kan en mag achterblijven. De geachte 
afgevaardigde de heer Van Meel heeft hierbij de vraag gesteld: 
Wat moet er nu gebeuren, als wij er door de gemcenschappe-
lijke landbouwpolitiek niet in slagen, de achterstand in te 
halen? De geachte afgevaardigde zegt: Dan zijn er drie moge-
lijkheden: de agrariërs zullen een ongelijke strijd moeten 
voeren; er wordt waarschijnlijk een nieuwe overgangsfase 
nodig of een derde mogelijkheid: er komt eenvoudig geen 
agrarische F.uromarkt tot stand. Mijn antwoord daarop is het 
volgende. Ik acht het zeer wel mogelijk, dat in 15 jaar de 
grondslagen voor een agrarische Euromarkt in Europa worden 
gevestigd. Daarbij moeten wij bedenken, dat er in diezelfde 
periode in de gehele maatschappelijke structuur geen stilstand 
is. Wij moeten de omstandigheden, waaronder de landbouw 
zich over 15 jaar zal bevinden, projecteren tegen de achter-
grond van een verschuivend decor. Ik doel daarbij op verande-
ringen in de maatschappij. Met name zal daarin de industria1i-
satie van West-Europa een zeer belangrijk element zijn. 

Dat zal een belangrijke invloed hebben op de landbouw en 
dat zal een verbetering van de structuur van de landbouw in 
de hand werken. Zo moeten wij hetgeen voor de landbouw 
noodzakelijk is, projecteren tegen de wijzigingen, die wij in de 
algemene maatschappelijke structuur zullen zien optreden. 
Het proces, dat ik maar met enkele woorden kan aanduiden, 
kan een zeer grote invloed hebben, ook in Nederland. Daar-
naast moeten wij voorkomen, dat wij de bescherming leggen 
op een niveau, dat verhindert, dat deze structuurverbetering 
kan optreden. Ik ben ervan overtuigd, dat wij over 12 of 15 
jaar nog geen eindfase zullen hebben bereikt, maar ik ben wel 
van mening, dat dan de grondslagen gelegd kunnen zijn voor 
een wezenlijke Euromarkt. 

Het is om deze positieve kant in het verdrag, dat ik het 
risico aandurf van de bepalingen, die in de overgangsperiode 
zullen gelden. 
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Minister Mansholt 
Wanneer ik spreek over de bepalingen in de overgangs-

periode — dal zij de artikelen 44 en 45 —, dan doel ik daar-
bij enerzijds op de minimumprijzen en anderzijds op het vraag-
stuk. dat verbonden is aan de contracten op lange termijn. 
In de eerste plaats de minimumprijzen, die voor een belang-
rijk gedeelte de overgangsperiode beheersen. Daarover hebben 
praktisch alle afgevaardigden hun zorgen uilgesproken. Men 
heelt in de eerste plaats gewezen op de lange duur van de 
mogelijkheid tot autonome vaststelling van de minimum* 
prijzen. 

Ik ben van mening, dat deze termijn inderdaad zeer lang is. 
Hierover is zeer lang onderhandeld. Het is een van de punten, 
die pas in laatste instantie een oplossing hebben gevonden. 
Ook ik ben mening, dat de autonome vaststelling van minimum* 
prijzen een gevaar is. Enkele geachte afgevaardigden hebben 
opgemerkt, dat, als er gedurende de periode, dat men minimum-
prijzen kan vaststellen, eigenlijk niets gebeurt, de rest van de 
periode, die vier jaar, te kort is. Mijn antwoord daarop is, 
dat in die acht jaar veel zal moeten gebeuren. Ik geloof, dat wij 
daarbij ook moeten bedenken, dat de andere landen niet a 
priori tegen een gemeenschappelijk beleid zullen zijn, maar 
ieder land zal bet zó willen voeren als het hem voordeligst uit-
komt. Er zullen compromissen moeten worden gesloten. Wij 
moeten ons echter goed realiseren, dat niet alleen wij mocilijk-
heden ontmoeten met ons nationaal beleid, moeilijkheden, waar-
voor wij. ronduit gezegd, de oplossing thans nog niet zien. 

Hetzelfde speelt zich af in Duitsland, in Frankrijk en feite-
lijk in geheel West-Europa. Ik zie daarvoor geen oplossing 
meer, omdat men dat vraagstuk op nationale basis niet meer 
zal kunnen oplossen. Ik wijs nogmaals op hetgeen er in 
Frankrijk is gebeurd gedurende de laatste maanden. Daarin 
zie ik een sterke stimulans voor dat land om in deze periode 
van 8 jaren ook te streven naar het opbouwen van een gcmeen-
schappelijk beleid. Ook Frankrijk zal zich gaan realiseren, 
mede in aanmerking genomen hetgeen de heer Marjolin in 
Straatsburg heeft gezegd, dat men in de toekomst niet slechts 
zal kunnen zeilen op de koers van het maar vaststellen van 
minimumprijzen, omdat dat in wezen geen oplossing geeft 
voor het probleem van de Franse landbouw. Wanneer de ge-
achte afgevaardigde de heer Biesheuvel vraagt: Hoe zal de 
afzet zijn na 8 jaren, moet ik daarop antwoorden: Ik weet 
het niet. 

De heer Biesheuvel (A.R.P.): Ik heb het ook niet gevraagd. 

De heer Mansholt, Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening: Heel verstandig. Ik heb er ook al enigszins 
verbaasd van gestaan. Als ik dit dan echter als een retorische 
vraag mag beschouwen, zonder dus de heer Biesheuvel daar* 
mee te belasten, namelijk: hoe zal de afzet na 8 jaren zijn, 
meen ik. dat ik er mijnerzijds verstandig aan doe te zeggen: 
Ik weet het niet. Wel weet ik. dat, gelet op de huidige ver-
houdingen en omstandigheden en gelet op de middelen, die 
ons ter beschikking staan, alsmede gelet op datgene, wat wij 
nog mogen verwachten, de situatie dan niet beter zal zijn dan 
vandaag. Ik zie geen enkele aanwijzing, dat het met de afzet 
van b.v. Nederlandse produkten over 8 jaren beter zal zijn 
gesteld dan op het ogenblik het geval is. om de doodeenvoudige 
reden, dal ik ervan uitga, dat de productiemogelijkheden en 
de stijgingen van de produktie groter kunnen zijn in de ons 
omringende landen dan b.v. de toeneming van de koop-
krachtigc vraag. 

De geachte afgevaardigde de heer Biesheuvel — en met hem 
de geachte afgevaardigden de heren Van Dijk, Van Meel en 
Vredeling — hebben uitvoerig aandacht geschonken aan de 
overgangsperiode en aan het vraagstuk van de autonome be-
slissing inzake de minimumprijzen. Ik heb reeds gezegd: ik 
deel deze bezorgdheid. Ik ben met name ook niet gerustgesteld 
door allerlei reacties, o.a. ook in Frankrijk. 

De geachte afgevaardigde de heer Van Meel zegt, dat hij 
vreest, dat op een gegeven ogenblik de stimulans gaat onder-
breken voor het voeren van een structuurbeleid, en hij denkt 

daarbij aan Frankrijk. Hij kent, als geen ander hier, de Franse 
boer en de Franse landbouw; daarvan zijn wij overtuigd en 
daarvan zal hij ook morgen wel getuigenis afleggen. Maar aan 
de andere kant geloof ik toch — dat zal ook de geachte afge-
vaardigde de heer Van Meel hebben bedoeld —, dat men, wat 
dat zich vastklampen betreft aan de mogelijkheden, die liggen 
in de overgangsperiode in het vaststellen van minimumprijzen, 
ook in Frankrijk hoe langer hoe meer zal gaan ontdekken, dat 
dit in wezen toch niet de oplossing biedt. Het zal mede een 
taak van de organen van de gemeenschappelijke markt zijn, dit 
in de verschillende landen duidelijk te maken. 

Ten aanzien van het vraagstuk van de minimumprijzen 
maakte de geachte afgevaardigde de heer Van Meel de op-
merking, dat het heel belangrijk is, welke criteria bij het vast-
stellen van deze prijzen worden aangelegd. Dit geldt hier 
alleen voor het niveau, waarop de minimumprijzen moeten 
worden vastgesteld, maar ook voor andere voorwaarden, waar-
aan zij zullen moeten voldoen. Ik ben het met de geachte af-
gevaardigde eens, dat b.v. die minimumprijs zeer zeker niet 
op het niveau van de berekende kostprijs behoeft te liggen. Ik 
zou de zaak zelfs willen omkeren en zeggen: één van de cri-
teria zal moeten zijn, dat hij a priori niet op basis van de kost-
prijs moet liggen. 

De geachte afgevaardigde heeft in dit verband gewezen op de 
groente met de seizoenschommelingcn in afzet en prijzen. 
Mijnheer de Voorzitter! Als wij de curve zien van de produktie-
cn afzetmogelijkheden van groenten, dan constateren wij, dat 
wij perioden hebben van hoge en van lage prijzen. Het grote 
gevaar van het toepassen van het criterium, dat de minimum-
prijzen op basis van de berekende kostprijs moeten liggen, is 
eenvoudig dit, dat in tijden van een grote produktie, waar een 
grote afzet tegenover moet staan, er lagere prijzen zullen moe-
ten zijn. Prijzen, die goedgemaakt moeten worden — en zullen 
worden — door perioden met een kleinere produktie en met 
hogere prijzen. Ik zal hierop op dit ogenblik niet dieper ingaan. 

Ook de geachte afgevaardigden de heren Biesheuvel en Van 
Dijk zijn sceptisch ten aanzien van deze periode en zeggen: 
minimumprijzen werken scherper dan invoerrechten, vooral 
indien zij nog autonoom kunnen worden vastgesteld, en zij ver-
wijzen dan naar de Benelux. 

Hoewel ik op dit punt geen geruststelling kan geven, wil ik 
toch wijzen op het doel van het verdrag, nl. te streven naar 
een gemeenschappelijke markt, en in de tweede plaats op 
artikel 44, lid 2, dal zegt, dat het toepassen van de minimum-
niet mag leiden tot een vermindering van de handel. 

Nu kan men de vraag stellen: Wat kan er gebeuren? Hoe 
moeten wij dit toepassen? Waar vinden wij als het ware het 
middel om te zorgen, dat de minimumprijzen niet op een 
onjuiste wijze worden toegepast? Hier zal in de allereerste 
plaats de commissie actief moeten zijn. Het gelaedeerde land zal 
zich tot de commissie kunnen wenden en ten slotte kan men 
de zaak voorleggen aan het Hof. Wij moeten dus niet zonder 
meer zeggen: wij varen onder dezelfde omstandigheden als in 
de Benelux! Dit zou wel heel droevig zijn, want dan zou er 
praktisch geen enkel beroep meer mogelijk zijn bij het hanteren 
van de minimumprijzen: deze worden namelijk in de Benelux 
autonoom vastgesteld zónder bijzondere voorwaarden. Een 
van de voorwaarden, die daar wordt gesteld, is eigenlijk een 
voorwaarde, die onjuist is, namelijk, dat zij minstens moeten 
worden vastgesteld op basis van de berekende kostprijs. Dit 
kan en mag mijns inziens niet de enige voorwaarde zijn. 

Hierbij is zeker ook van betekenis, wat de geachte afgevaar-
digdc de heer Van Dijk heeft gezegd. Ook criteria kunnen ge-
vaarlijk zijn; men zie b.v. de mogelijkheid zonder criteria 
minimumprijzen vast te stellen, zoals het gebeurt tussen Neder-
land en Duitsland bij de prijsregeling voor groente. Inderdaad 
kennen wij hier geen vast niveau en ik ben dan ook van 
mening, dat de commissie zeker lering moet trekken uit het-
geen wij toepassen in gemeen overleg met Duitsland ten aan-
zien van de hantering van minimumprijzen voor export van 
groente. 
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Minister Mansholt 

Mijnheer de Voorzitter! In dit verband hebben de geachte 
afgevaardigden de heren Van Dijk en Van Meel gewezen op 
hetgeen Marjolin in een vergadering te Straatsburg heelt gc-
zegd. Deze zou daar nl. o.a. hebben gezegd, dat Frankrijk 
tien jaar lang zelf zijn minimumprijzen kan vaststellen, daarna 
is er een gekwalificeerde meerderheid nodig; och, wat willen 
jullie eigenlijk nog meer? Jk geloof, de heer Marjolin kennende, 
dat hij niet bedoeld zal hebben: kijk, daarvoor hebben wij nu 
gezorgd en wees nu maar gerust. Neen, de bedoeling zal 
veeleer geweest zijn om duidelijk te zeggen: wat mopperen 
jullie toch; jullie hebben alles gekregen, wat jullie wilden en 
toch blijven jullie nog zorgen houden. Hij zal vooral bedoeld 
hebben — en daaraan wil ik vastknopen — een aansporing om 
deze overgangsperiode niet te gebruiken voor het alléén maar 
hanteren van beschermingsmaatregelen, die in het verdrag wor-
den gegeven. 

Ik ken de heer Marjolin als iemand, die zeker overtuigd is 
van de noodzaak om te streven naar een werkelijk gemeen-
schappelijke agrarische politiek, die moet leiden tot een vrijer 
verkeer van produkten. 

Een positieve houding is ook naar mijn mening zeer nood-
zakelijk. Ik geloof echter ook, dat wij in de naaste toekomst 
meer en meer op een positieve houding zullen kunnen rekenen 
om de doodeenvoudige reden, dat, indien men niet een derge-
lijke houding aanneemt ten aanzien van het scheppen van de 
gemeenschappelijke markt, hel onmogelijk zal blijken, datgene 
te doen voor de nationale landbouw, wat men voor ogen heeft, 
namelijk het scheppen van zodanige omstandigheden, dat een 
redelijk bestaan kan worden gevonden. 

Mijnheer de Voorzitter! In de tweede plaats zou ik iets 
willen zeggen over de contracten op lange termijn. Eerst iets 
in het algemeen. Er wordt hier in Nederland en in enkele an-
dere landen nogal bezwaar gemaakt tegen de mogelijkheid om 
contracten op lange termijn te sluiten. Ik begrijp dat niet 
helemaal. Ik meen, dat zij eigenlijk in het agrarisch beleid wel 
passen. Wij hebben zelf een contract op lange termijn gesloten 
ten aanzien van de tarwe in het tarwe-akkoord. Dat heeft prak-
tisch algemene instemming, ook in het Parlement, gevonden. 
Ik meen, dat contracten op lange termijn op zich zelf — het 
hangt natuurlijk van de inhoud van de contracten af — logisch 
passen in het agrarisch beleid. 

De heer Van Meel (K.V.P.): Mits niet eenzijdig. 

De heer Mansholt, Minister van Landbouw, Visserij en Voed-
selvoorziening: Mits niet eenzijdig: akkoord, hoewel het wheat-
akkoord in zekere zin wel eenzijdig is. Ik ben het met deze op-
merking eens, als het gaat om het Westeuropesc gebied. De con-
tracten op lange termijn passen dus logisch in het geheel. Ik 
vind op zich zelf het uitdrukkelijk verlangen van Frankrijk om 
meer zekerheid te verkrijgen voor de afzet van zijn produkten, 
mede door het sluiten van contracten op lange termijn, zeer be-
grijpelijk. Ik zou zelfs zo ver durven gaan, te zeggen, dat ik mij 
kan voorstellen, dat zij een van de middelen worden in het ge-
meenschappelijke agrarische beleid, en dat het dus niet alleen 
een zaak is van contracten ad hoc tussen uitvoerende en in-
voerende landen, maar dat er in de toekomst naar mogelijk-
heden moet worden gezocht van een meer stabiele, regelmatige 
en, zo u wilt, Mijnheer de Voorzitter, geplande afzet, mede door 
de contracten op lange termijn. 

Ik ben het echter geheel met de geachte afgevaardigde de 
heer Van Meel eens, dat de liefde niet van één kant kan komen. 
Spreekt men over een grotere en stabielere afzet van de Franse 
exportprodukten als van een — zo wordt het dan gezegd — 
als van een recht van de Franse landbouw, dan kan ik mij daar- • 
mee volledig verenigen. Maar dan zeg ik tevens: ik begrijp dat 
zeer wel, maar dan zal men tegelijkertijd ook begrip moeten op-
brengen voor een analoge problematiek, die wij hier kennen. Wij 
kennen het probleem van de afzet van onze veehouderijpro-
dukten, zoals vlees, melk, andere zuivelprodukten en eieren. 
Dan is er geen enkele reden om niet te zeggen: ook ten aanzien 
daarvan willen wij graag een grotere stabiliteit in onze afzet 

zien. Frankrijk, of welk ander land dan ook, moet dan ook 
daartoe de mogelijkheid openen. Als men het zo opvat, meen 
ik, dat deze contracten wezenlijk een positieve betekenis 
krijgen. 

Het is duidelijk, ook daarover zij wij het eens, dat zij geen 
aanleiding tot moeilijkheden in onze export naar derde landen 
mogen vormen. Dit is voorzien in het verdrag. Ik wil er hierbij 
op wijzen, dat het vraagstuk van Europese tarwe-akkoorden of 
van een akkoord voor voedergranen — dat is misschien een 
nog duidelijker voorbeeld — moeilijkheden kan opleveren voor 
onze export. Ik wil echter tevens opmerken, dal het niet alleen 
een Nederlands belang is, dat dit wordt voorkomen, maar dat 
dit evenzeer een groot behing is van de zes landen te zamen, 
Nederland is wel bij uitstek het land, dat deze grondstoffen in 
belangrijke mate naar landen buiten de Gemeenschap uitvoert. 
Deze uitvoer naar landen buiten de Gemeenschap moet echter 
ook gezien worden als een belang van de zes. Hier vindl men 
als het ware de mogelijkheden voor onze agrarische export-
handel, door onze industrie, om deze produkten naar derde 
landen te verkopen. Hier vindt men op agrarisch terrein als het 
ware de poort naar landen, niet tot de Gemeenschap behorend. 
Het is van de grootste betekenis voor de agrarische ontwikke-
ling binnen de Gemeenschap, dat deze poort geopend blijft. Het 
is mede voor de verantwoordelijkheid van de Gemeenschap, dat 
ieder land. maar met name Nederland, in staat blijft, zijn export 
op derde landen gericht te houden. Men mag stellen, dal de 
afzet van granen wordt vergroot door de mogelijkheid van ex-
port van veehouderijproduktcn naar landen buiten de Gemeen-
schap. Het is om die reden, dat hier naar mijn mening sprake 
is van een verantwoordelijkheid voor de gehele Gemeenschap 
om dit specifieke probleem van Nederland te ontzien. 

De geachte afgevaardigden de heren Biesheuvel, Van Meel, 
Van Dijk, Vredeling en Kikkert hebben allen gewezen — en 
het is een belangrijk probleem — op het volgende. Als deze long-
term contracten worden gesloten, terwijl artikel 13, lid 2, zegt, 
dat heffingen in hte algemeen zullen moeten verdwijnen, en men 
onder heffingen ook monopolieheffingen laat vallen, hoe voor-
komt men dan enerzijds een meer-prijzenstelsel, anderszijds, 
moeten wij dan soms overgaan tot staatshandcl? Een meer-prij-
zenstelsel acht ik onmogelijk; dat werkt niet. Maar het verdrag 
laat wel monopolieheffingen toe. Zij zijn met name niet begre-
pen onder artikel 13, want het karakter van monopolieheffingcn 
is geheel anders. 

Zij zijn een wezenlijk element in de nationale landbouw-
politiek en zij zijn en kunnen worden beschouwd als een elc-
menl in de toekomstige gemeenschappelijke landbouwpolitiek. 
De gemeenschappelijke landbouwpolitiek, die wij zullen moeten 
gaan vormen, verzet zich niet tegen monopoliehcffingen als 
middel. Ik meen, dat, indien wij het instituut van monopolie-
heffingen hanteren, daarmee voorkomen kan worden, dat wij 
als gevolg van long-term-contracten tot staatshandcl moeten 
overgaan. Ik wijs hierbij op artikel 46, dat 'van heffingen 
spreekt. Daar staat: 

„Wanneer in een Lid-Staat een produkt onder een 
nationale marktorganisatie valt of onder een binnenlandse 
regeling van gelijke werking, welke een gelijksoortige pro-
duktie in een andere Lid-Staat bij de mededinging nadelig 
beïnvloedt, leggen de Lid-Staten een compenserende hef-
fing op de invoer van dat produkt uil de Lid-Staat waar 
de organisatie of de regeling bestaat, tenzij deze Staat een 
compenserende heffing op de uitvoer toepast.". 

Ook dit past geheel in het agrarisch beleid en hier wordt 
dus ook de heffing aanvaard in het landbouwbeleid. Er is in 
principe geen enkel bezwaar ook de monopoliehcffingen zo 
nodig in een gemeenschappelijk beleid te laten bestaan. 

Ik zou thans nog willen ingaan op enkele speciale punten. 
De geachte afgevaardigde de heer Van Meel heeft gevraagd 

naar de interpretatie van artikel 44, d.w.z. of minimumprijzen 
slechts ter vervanging van contingenten mogen worden ge-
bruikt. Mijn antwoord in de Memorie van Antwoord op dit 
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punt is naar mijn mening duidelijk geweest. Tn artikel 44, lid 1, 
staat: 

„Tijdens de overgangsperiode is het, voor zover de ge-
leidelijke opheffing van de douanerechten en van de kwan-
titatieve beperkingen tussen de Lid-Staten kan leiden tot 
zodanige prijzen dat de in artikel 39 vastgestelde doel-
einden in gevaar worden gebracht, aan elk Lid-Staat gc-
oorloofd voor bepaalde produklen op niet-discriminerendc 
wijze en ter vervanging van de contingenten, in dier voege, 
dat de in artikel 45, lid 2, bedoelde uitbreiding van de om-
vang van het handelsverkeer niet wordt belemmerd, een 
stelsel van minimumprijzen toe te passen enz.". 

Uitdrukkelijk is ons standpunt, dat minimumprijzen slechts 
contingenten kunnen vervangen. Ik ben van mening —• ik 
weet, dat dit elders anders wordt uitgelegd —, dat er op een 
gegeven ogenblik een uitspraak over dit artikel zal moeten 
komen en het Hof zal, als op dit punt een verschil van mening 
blijkt te bestaan, hierover een uitspraak moeten doen. 

De heer Van Meel vraagt voorts: nu Frankrijk heeft gede-
liberalisecrd, kan het nu voor al deze produkten minimum-
prijzen stellen? Naar mijn mening is dit inderdaad mogelijk. 
De O.E.E.C. heeft deze deliberalisatie toegestaan; Frankrijk 
was dus nu gerechtigd te deliberaliseren en ter vervanging van 
de contingenten kan het straks minimumprijzen vaststellen. 

De heer Van Meel heeft gevraagd: Wie heeft uil te maken, 
wanneer de minimumprijzen het handelsverkeer straks zullen 
verminderen? Het is aan de gelacdeerde Staat te trachten dit 
aan te tonen. Deze zal met bewijzen, althans met cijfers moe-
ten komen, welke aantonen, dat het minirnumprijzenregime 
het handelsverkeer doet verminderen. Hoewel de commissie 
hier niet uitdrukkelijk een taak heeft, kan zij naar mijn mening 
toch ingeschakeld worden. De commissie heeft tot taak — dat 
is in het verdrag geregeld — de prijzen naar elkaar toe te 
brengen. Zij zal dus alïcs daartoe moeten doen. Zodra blijkt, 
dat door een bepaalde maatregel, door een land autonoom ge-
troffen, de handel wordt teruggebracht, kan men zich tot de 
commissie wenden om te trachten, dat dit ongedaan wordt ge-
maakt. Maar ook kan de gelacdeerde Staat dat voor het Hof 
brengen en waar artikel 44, lid 2, zegt: 

„De minimumprijzen mogen geen vermindering van 
het tussen de Lid-Staten bij de inwerkingtreding van dit 
Verdrag bestaande handelsverkeer tot gevolg hebben.", 

dan ligt hier een objectief gegeven, namelijk de handel vóór 
en na het in werking treden van het verdrag. Wanneer men kan 
aantonen, dat het handelsverkeer na het in werking treden van 
het verdrag is verminderd, dan zal op grond van deze objcc-
tieve gegevens het Hof in staat zijn een uitspraak te doen. Ik 
weet wel — daarop zal de geachte afgevaardigde ook doe-
len —, als het om tomaten gaat, dan zullen deze verrot zijn 
vóórdat het Hof een uitspraak doet; zo lang duurt het wel. 
Maar, men kan dat één keer doen, de tweede keer is dat niet 
zo eenvoudig. Als er een uitspraak van het Hof is en er is 
dus een zekere jurisprudentie op dit punt, dan is het zeer moei-
lijk voor dat land om een autonome minimumprijs te gcbrui-
ken, die tegen het wezen van dit verdrag ingaat. 

Dan vraagt de geachte afgevaardigde: mogen nog andere 
maatregelen genomen worden: fyto-sanitaire maatregelen, maat-
regelen inzake een invoerkalender, administratieve maatregelen, 
die de import kunnen beperken? 

Ik wijs erop, dal artikel 30 van het verdrag zeer duidelijk 
zegt: 

„Kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen 
van gelijke werking zijn, onverminderd de volgende bc-
palingen. lussen de Lid-Staten verboden.". 

Daarnaast moeten wij leggen artikel 36 van het verdrag: 

„De bepalingen van de artikelen 30 tot en met 34 
vormen geen beletsel voor verboden of beperkingen van 
invoer, uitvoer of doorsoer, welke gerechtvaardigd zijn 
uit hoofde van bescherming van de openbare zedelijkheid. 

de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid 
en het leven van personen, dieren of planten . . . . " . 

Dit laatste betreft de fyto-sanitaire maatregelen. Dit betekent, 
dat alle andere dus verboden zijn. Het verdrag zegt dus: de 
andere zijn verboden, omdat de uitzonderingen met name zijn 
genoemd. 

Als de geachte afgevaardigde vraagt: „maar wat, indien het 
land het toch doet?", dan verwijs ik weer naar de organen, 
naar de commissie en ook naar de vergadering. Als er derge-
lijke dingen gebeuren, zullen er ook wel de nodige moeilijk-
hcden over komen in de Assemblee; wij hebben daar tenminste 
een plaats, waar deze dingen aan de orde kunnen worden ge-
steld. En voorts verwijs ik naar hel Hof. Uiteindelijk meen ik, 
dat het mede tot de taak der commissie behoort voorstellen te 
doen en dat de Raad beslissingen hieromtrent zal moeten nemen 
om in het kader van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek 
Ie streven naar een uniforme toepassing van de verboden en 
van de belemmeringen ten gevolge van fyto-sanitaire maat-
regelen c.d. Dit behoort dus ook tot de taak van de commissie 
als een deel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ik ge-
loof, dat het voor Nederland van buitengewoon grote betekenis 
zou zijn, indien deze vraagstukken in een niet te laat, dus in 
een vroeg stadium aan de orde zouden worden gesteld. 

De geachte afgevaardigde stelde nog deze concrete vraag: 
Is Nederland verplicht ongelimiteerd zachte tarwe te nemen? 
Mijn antwoord luidt: neen. Artikel 45. lid 2. zegt zeer duidelijk: 

„Wat de hoeveelheden betreft gaan deze overeenkom-
sten of contracten uit van de gemiddelde omvang van de 
handel in de betrokken produkten tussen de Lid-Staten 
gedurende de drie jaar voorafgaande aan de inwerking-
treding van dit verdrag.". 

Daarin is dus al een beperking gelegen. Maar in de tweede 
plaats hebben wij naast de behoefte aan zachte tarwe de be-
hoefte aan harde tarwe. Dit wil omgekeerd zeggen: De be-
hoefte aan harde tarwe, die wij hebben voor de kwaliteit van 
ons brood, brengt mei zich mede een beperking van de import-
behoefte aan zachte tarwe. Wij moeten dus duidelijk onder-
scheid maken lussen harde en zachte tarwe, twee produkten, 
die niet zonder meer verwisselbaar zijn bij een zekere kwaliteit, 
die wij aan ons brood wensen te geven. 

De geachte afgevaardigde de heer Biesheuvel heeft gevraagd: 
zal er op de conferentie, voorzien in artikel 43, ook over het 
landbouwbeleid worden gesproken? Ik doe hier nooit graag 
voorspellingen over datgene, waarover men spreekt op confe-
renties, maar iets anders is, of het verdrag ook de bedoeling 
heeft, dat er over wordt gesproken. Het verdrag zegt te dezen: 

„Ten einde de hoofdlijnen van een gemeenschappelijk 
landbouwbeleid uit te stippelen roept de commissie, zo-
dra het verdrag in werking is getreden, een conferentie 
van de Lid-Staten bijeen om hun landbouw onderling te 
vergelijken, met name door een overzicht op te stellen van 
hun middelen en behoeften.". 

Het landbouwbeleid moet dus worden vergeleken. Ten einde 
het landbouwbeleid te kunnen vergelijken, moet men ook een 
overzicht van de middelen en behoeften hebben. Ik ben van 
mening, dat deze conferentie zich inderdaad zeer beslist zal 
moeten bezighouden met het opstellen van de middelen en be-
hoeften van en in de zes landen. Zij verschaft dan hiermede 
aan de commissie een zeker basismateriaal, aan de hand waar-
van de hoofdlijnen van het te voeren landbouwbeleid door de 
commissie kunnen worden uitgestippeld. Wij moeten dus de 
laken goed onderscheiden. Als de conferentie het beleid in de 
verschillende landen moet vergelijken, zal zij daar natuurlijk 
over spreken. Maar de commissie heeft echter een directe eigen 
verantwoordelijkheid en zij zal, na het Economisch Sociale 
Comité te hebben gehoord, voorstellen aan de raad moeten 
doen. Het zwaartepunt ligt dus bij de commissie. 

De geachte afgevaardigde de heer Kikkert verbindt hieraan 
de vraag, of de conferentie niet een belemmering zal zijn. Dit 
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behoeft mijns inziens niet het geval te zijn; als de conferentie 
zich maar aan haar taak houdt, zal zij geen belemmering zijn. 
Gaat zij buiten haar taak, dan kan zij wel een belemmering 
zijn. Ik geloof, dat het goed is, dat deze conferentie wordt 
gehouden, mits zij zich van haar beperkte taak bewust is. Het 
kan zeer waardevol voor de commissie zijn om te weten, wat 
de conferentie als de essentiële behoeften en middelen ziet, 
waarvoor een oplossing moet worden gevonden. Bovendien 
bevordert zij de mogelijkheid van grotere samenwerking, die 
nu eenmaal op het gebied van de landbouw noodzakelijk is. 

De geachte afgevaardigde de heer Kikkert heeft gevraagd, 
of het buitentarief voor grondstoffen van belang is voor de 
export van veehouderijprodukten. Dit is inderdaad het geval 
en daarom is het van betekenis, dat, zolang er nog geen ge-
meenschappelijk landbouwbeleid is, er een mogelijkheid is 
het buitentarief op granen te schorsen. Hierop kom ik straks 
nog even terug. 

Over de invloed van de long-term-contracten heb ik reeds 
gesproken. 

De geachte afgevaardigde de heer Vredcling heeft gevraagd, 
of de invoerkalenders zijn te handhaven. Mijn antwoord is 
hierop: neen, tenzij als een onderdeel van de gemeenschappe-
lijke marktordening, als onderdeel van het gemeenschappelijke 
beleid. 

De geachte afgevaardigde de heer Vredeling heeft nog ge-
wezen op de voetnoot op blz. 115 bij lijst F, ten aanzien van de 
schorsing van de tarieven op granen. 

Hij heeft gevraagd of er, waar wij hier volgens deze voel-
noot de autonome bevoegdheid behouden om het invoerrecht 
op granen op te schorten, niet een tegenstelling bestaat met de 
passage op blz. 16 van de Memorie van Antwoord, waarin 
wordt gezegd: 

„Het streven van de Regering is dan ook van de aan-
vang af gericht geweest op het scheppen van onafhanke-
lijke gemeenschappelijke organen met eigen vcrantwoor-
delijkhcid en uitgerust met voldoende bevoegdheden, aan 
wie mede de totstandbrenging van het gemeenschappelijke 
landbouwbeleid zou kunnen worden toevertrouwd.". 

Ik zie die tegenstelling niet, want die autonome bevoegdheid 
is beperkt tot het moment, waarop het gemeenschappelijke 
landbouwbeleid tot stand komt. Het is eerder omgekeerd. 
Omdat wij vertrouwen hebben in het gemeenschappelijke Iand-
bouwbclcid, omdat wij vertrouwen hebben in die gemeen-
schappelijke landbouwpolitiek, hebben wij de autonome be-
voegdheid om dit tarief te schorsen beperkt tot het moment, 
waarop het gemeenschappelijke landbouwbeleid er zal zijn. 
Dan hebben wij geen autonome bevoegdheid meer, maar dan 
zal het tarief kunnen worden vastgesteld in het gemeenschap-
pelijke landbouwbeleid. 

Er is voorts gevraagd, waarom wij niet artikel 25, lid 3, heb-
ben toegepast. Artikel 25, lid 3, zegt op dit punt: 

„Wat de in bijlage II van dit verdrag vermelde pro-
duktcn betreft, kan de commissie iedere Lid-Staat mach-
tigen de heffing van de toepasselijke rechten geheel of 
gedeeltelijk te schorsen of hem tariefcontingenten tegen 
een verlaagd recht of met vrijdom van recht toekennen, 
mits daardoor op de betrokken goederenmarkt geen ern-
stige storingen kunnen ontstaan.". 

Dat niet verwezen is naar artikel 25, lid 3, is een gevolg van 
het feit, dat men over het buitentarief voor granen zeer moci-
lijk tot overeenstemming is kunnen komen. Dit is een van de 
punten, waarover lang is onderhandeld. 

Er is ten slotte een compromis uit de bus gekomen. Dit 
luidt als volgt: wij gaan akkoord met het tarief van het ge-
middelde van de ingeschreven rechten, maar anderzijds heeft 
de tegenpartij gezegd: gij moogt schorsen tot het gemecnschappc-
lijke landbouwbeleid er is. Dit wil zeggen de beslissing is uit-
gesteld totdat wij in het gemeenschappelijke landbouwbeleid 
voor het tarief een oplossing vinden. Het huidige tarief is dus 
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gehandhaafd. Het nieuwe ingeschreven recht is mogelijk ge-
maakt voor de landen die dat wensen. Beide zijn dus mogelijk. 
Het ingeschreven recht kan geschorst en kan dus toegepast 
worden. Dat staat ter keuze van de landen. Die autonome keuze 
verdwijnt op het moment, dat wij een gemeenschappelijk land-
bouwbeleid voeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik meende, dat ik nog iets zou 
moeten zeggen over de contracten op lange termijn met de 
mogelijkheden die worden gegeven in artikel 13, lid 2. Daar-
over heb ik echter reeds gesproken. Daar heb ik dus reeds ge-
zegd, dat in artikel 13, lid 2, heffingen niet worden toegestaan, 
maar dat naar mijn mening dus monopolieheffingen van een 
geheel ander karakter zijn dan de heffingen, in artikel 13, lid 
2, bedoeld. Zij zijn een deel van het nationale landbouwbeleid. 
Zij kunnen deel van het gemeenschappelijke landbouwbeleid 
zijn. Mijnheer de Voorzitter! Als conclusie zou ik het volgen-
de willen zeggen. 

Ik ben het met de geachte afgevaardigden eens, die betogen 
dat wij een onzekere toekomst tegemoet gaan. Maar dan ben 
ik ook van mening, dat wij onder alle omstandigheden een on-
zekere toekomst tegemoet gaan. Wij weten niet, wat wij in de 
huidige constellatie zullen kunnen bereiken voor de landbouw. 
Wij weten ook niet zeker, in hoeverre en in welke mate de 
mogelijkheden van dit verdrag een bijdrage zullen kunnen 
vormen tot de verbetering van de produktic, de produktie-
omstandigheden, in het algemeen van het welzijn in de land-
bouw. Wat wij wel zeer goed weten, is, dat de landbouw zich 
in de gehele wereld op het ogenblik in een zeer ernstige situ-
atie bevindt van een structureel karakter. Dat wereldprobleem 
kunnen wij op het ogenblik, juist omdat het een wereldpro-
blccm is, niet tot oplossing brengen. Omgekeerd zijn wij ervan 
overtuigd, dat wij nationaal dat vraagstuk niet kunnen op-
lossen. Ik ben met name voor de landbouw dan ook uitermate 
dankbaar, dat wij op het ogenblik in staat zijn deel te nemen 
aan een regionale economische gemeenschap, die betere moge-
lijkheden biedt dan ooit te voren om in een gemeenschappelijke 
inspanning deze vraagstukken tot oplossing te brengen. 

De heer Algcra, Minister van Verkeer en Waterstaat: Mijn-
heer de Voorzitter! Het heeft mij verheugd, dat verschillende 
leden van de Kamer, nl. de heren Blaisse, Korthals, Diepcn-
horst, Verkerk en Nederhörst. ook of uitsluitend aandacht heb-
ben gegeven aan de plaats van het vervoer in de Europese Eco-
nomische Gemeenschap. Deze aandacht is als feitelijkheid 
reeds van groot belang, omdat zij er m.i. op wijst, dat de ver-
voervraagstukken in internationaal verband van steeds groter 
waarde worden geacht. Dit blijkt duidelijk, wanneer ik een 
vergelijking maak tussen de behandeling van het vervoer bij de 
totstandkoming van het K.S.G.-verdrag, waar naar ik meen de 
geachte afgevaardigde de heer Nederhörst de enige was, die 
daarover een eenzame opmerking heeft gemaakt, en de behan-
deling van het vervoer bij deze gelegenheid. Achteraf valt het te 
betreuren, dat de Kamer destijds het vervoer in de K.S.G. zo 
stiefmoederlijk heeft behandeld. Ik mag dat gerust zeggen, om-
dat ik zelf als toenmalig Kamerlid ook in gebreke ben ge-
bleven. Een doorwrochte behandeling zou van belang zijn ge-
weest voor de latere toepassing van het verdrag, waarbij Ncder-
land nu en dan een hardnekkige strijd moet voeren voor de ver-
werkelijking van de juiste verhoudingen in K.S.G.-verband. 

Daarom ben ik zeer dankbaar, dat bij het E.E.G.-verdrag 
zoveel belangstelling is getoond. Het Voorlopig Verslag bevat 
zoveel beschouwingen en vragen, dat de Memorie van Ant-
woord voor dit deel van het verdrag de materie bijna uitputtend 
heeft behandeld. 

Die Memorie van Antwoord biedt een rijke bron van gege-
vens, waarop wij later kunnen teruggrijpen. En nu, bij de mon-
delinge behandeling, zijn er opnieuw concrete vragen ge-
steld, waarop ik straks hoop te antwoorden. 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik de beschouwingen van 
de geachte afgevaardenen als geheel overzie, moet ik constate-
ren, dat daarbij vele gevoelens zijn geuit, welke ook bij de Re-
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gering aanwezig zijn. Toch zijn er nuanceringen bij de geachte 
afgevaardigden, die, wanneer ik hel goed zie, hierdoor wor-
den veroorzaakt, dat sommigen vooral de nadelen hebben op-
gespoord en beklemtoond en anderen de positieve punten op 
de voorgrond hebben gesteld. De geachte afgevaardigde de 
heer Korthals was een representant van de eerste groep; de gc-
achte afgevaardigde de heer Nederhorst heeft vooral de licht-
zijde naar voren gebracht. In dit beeld is het slechts de vraag, 
of sommige sprekers niet iets te pessimistisch zijn geweest. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik beschouw het fundament van 
de redevoeringen van alle geachte afgevaardigden als een wel 
kome steun voor de Regering. 

Ook ik ben niet tevreden, ook ik zie heel goed de bezwaren, 
die er aan deze regeling kleven, ook bij mij ontbreekt, even-
min als bij verschillende Kamerleden, de bezorgdheid niet. Wij 
zullen dan ook in de toekomst zeer waakzaam moeten zijn. 
Vooral ook daar het niet uitgesloten is, dat zich in het buiten-
land krachten zullen openbaren, die zich verzetten tegen een 
bepaalde uitvoering van het verdrag. 

Des te meer acht ik het van grote betekenis, dat ik mij in de 
' positieve richting van het verdrag weet gesteund door de Ka-
mer. Want over de richting van het beleid — ik hecht eraan 
dit nadrukkelijk te constateren — zijn wij het eens. Die rich-
ting is o.a. neergelegd in het meermalen door de geachte af-
gevaardigden genoemde S.E.R.-advies. en daar staan Volks-
vertegenwoordiging en Regering achter. Nu is het de opgave om 
van de werkelijkheid van de vcrvocrartikclen van het E.E.G.-
verdrag uit te strijden voor de verwezenlijking van ons aller 
uitgangspunt. 

Ik kan mij indenken, dat bij verschillende geachte afge-
vaardigden teleurstelling bestaat over de inhoud van het ver-
drag op het gebied van het vervoer. 

De geachte afgevaardigde de heer Verkerk heeft daaraan 
speciaal uitdrukking gegeven door te stellen: Wie nu de tekst 
van het verdrag naast die zes punten plaatst, keert teleurge-
steld van zijn tocht terug. Ik ben dit met hem eens. 

Inderdaad, indien men als uitgangspunt neemt de punten 
van het S.E.R.-advies, dan moet men teleurgesteld zijn over 
hetgeen in het verdrag staat. Er is echter ook een ander uit-
gangspunt mogelijk en dit vindt men, wanneer men nagaat, wat 
er leeft bij onze vijf verdragspartners. Wanneer ik dat als uit-
gangspunt neem, dan is er naar mijn mening alle reden tot op-
timistischer oordeelvellingen, want dan mag ik toch wel stellen, 
dat er bepaalde resultaten zijn bereikt aan de ene kant en dat 
anderzijds onherstelbare gevaren zijn voorkomen. 

De geachte afgevaardigde de heer Nederhorst heeft, wat de 
resultaten betreft, een vijftal positieve punten opgesomd, waar-
van hij zeide: dit zijn openingen voor de toekomst. Ik ben het 
hiermee eens. 

Ik wil daaraan nog toevoegen, dat het verdrag ongetwijfeld 
betere perspectieven biedt dan de situatie, zoals deze tot dusver 
zonder enig verdrag zich aftekende. De situatie is immers niet 
zo, dat het vervoer in de zes landen op het ogenblik geheel vrij 
kan geschieden zonder enige overheidsinmenging ten aanzien 
van de toelating van de bedrijven of van de vrachtvorming. In-
tegcndecl, ieder land kent zijn eigen wetgeving, die van toe-
passing is op het nationale en in bepaalde mate ook op het in-
ternationalc vervoer. Buiten de grenzen is in beginsel het ver-
voer van Nederlandse ondernemingen onderworpen aan de wet-
geving van het land, waar het vervoer wordt verricht. Slechts 
enkele internationale overeenkomsten of afspraken scheppen 
in sommige opzichten of op sommige verkeersroutes een zekere 
waarborg tegen willekeurige administratieve bemoeienis, doch 
het geheel is verre van bevredigend en dikwijls zwak gefun-
deerd. Daarom meen ik, dat het ietwat ver gaat om te zeggen, 
dat het verdrag een stap in het duister is. Integendeel, wij ver-
keren nu in menig opzicht in het duister en het verdrag bc-
tekent dan meer een overgang naar de schemering, die het licht 
kan inleiden. 

Met het verdrag gaan wij een tijdperk in, waarin meer objec-
tief zal kunnen worden geoordeeld en waarin beschouwingen, 

zoals die zijn weergegeven in de zes punten van de S.E.R., die 
ook in het Voorlopig Verslag zijn weergegeven, hun kans 
hebben. Ik heb er reeds in de Memorie van Antwoord op ge-
wezen, dat het algemene klimaat van het verdrag geacht moet 
worden gunstig te zijn voor deze beginselen. Ik meen trouwens 
beluisterd te hebben, dat de Kamer het optreden van de orga-
nen van de Gemeenschap als een vooruitgang beschouwt, ver-
geleken met de situatie van thans. 

De geachte afgevaardigde de heer Korthals heeft zorgvol ge-
wezen op het verband tussen de artikelen 74 en 61 van hel 
verdrag. Ik wil daarop antwoorden, dat het gemeenschappelijk 
vervoersbeleid, zoals dat staat in artikel 74, niet een willekeurig 
vervoersbeleid mag zijn — de geachte afgevaardigde zal het 
daarmede ongetwijfeld eens zijn —, maar dat het erop moet 
zijn gericht, naar de woorden van artikel 61, het vrije verkeer 
van diensten op het gebied van het vervoer te regelen. De ge-
achtc afgevaardigde schudt zijn hoofd, maar ik meen toch na-
drukkelijk tegenover de opmerking van de geachte afgevaar-
digde te moeten stellen, dat schending van artikel 61 een schen-
ding van een verdragsverplichting zou betekenen, waartegen 
men zich met vrucht zal kunnen verzetten. 

De heer Korthals (V.V.D.): Denken onze partners er ook 
zo over, Excellentie? 

De heer Algera, Minister van Verkeer en Waterstaat: 
Daarop kom ik nog. Ik wijs erop, dat artikel 61 een onderdeel 
vormt van hoofdstuk III, getiteld „De diensten", en dat dit 
hoofdstuk wederom een onderdeel vormt van titel III: Het 
vrije verkeer — ik onderstreep het woord vrij — van per-
sonen, diensten en kapitaal. Er kan dus mijns inziens geen 
twijfel aan bestaan, welke de systematiek van het verdrag is 
en dat deze gericht is op het vrije verkeer van vervoersdiensten. 
Zoals gezegd, komt dus de vraag hierop neer, of de Raad van 
Ministers aan deze systematiek uitvoering zal willen geven dan 
wel daaraan voorbij wil gaan. Ik herhaal echter, dat men bij 
de partners goede trouw mag veronderstellen. Afgezien echter 
daarvan, moet niet uit het oog worden verloren, dat de voor-
stellen omtrent het gemeenschappelijke vervoerbeleid zullen 
worden uitgewerkt door de Europese commissie, welke in 
ruim overleg zal hebben te treden met de verschillende organen, 
zoals het Sociaal en Economisch Comité, de Vergadering en 
eventueel het Comité van Deskundigen. Behalve dat het vrije 
dienstenverkeer als postulaat in het verdrag is neergelegd, 
wijs ik erop, dat ook andere bepalingen gaan in de richting 
van het beleid, als door Nederland voorgestaan. Men heeft wel 
bezwaren aangevoerd tegen artikel 77, dat bepaalde steun-
maatregclcn mogelijk maakt. Ik vestig er evenwel de aandacht 
op, dat artikel 77 dus allereerst betekent, dat steunmaatregelen 
niet toegelaten zijn en dat een uitzondering, zoals die van 
artikel 77, aan het toezicht en oordeel van de organen van de 
gemeenschap onderworpen is. 

Artikel 80 bevestigt ditzelfde principe nog eens, nl.: geen 
steunmaatregelen, tenzij uitdrukkelijk toegelaten. Ook arti-
kel 78, hoewel ik moet erkennen, dat het niet onberispelijk 
is geformuleerd, betekent toch een stap in de richting van de 
in Nederland gekoesterde opvattingen. Het is merkwaardig, 
dat de rapporteur over dit gedeelte van het verdrag in de Wcst-
duilse Bundestag met zoveel woorden heeft gesteld, dat dit 
artikel zich stelt op het beginsel van de „Eigcnwirtschaft-
lichkeit", wellicht het beste weer te geven door „exploitatie 
op rendabele bedrijfsbasis. Men kan, als men het geheel over-
ziet, het eerder zo zien, dat, voor zover het verdrag algemene 
regelen bevat, deze regelen ook liggen in de Nederlandse 
gedachtensfeer en dat er de uitzonderingen zijn, welke in het 
algemeen aan opvattingen of situaties in het buitenland ont-
spruiten. 

Er is geen regel zonder uitzonderingen en wanneer men een 
conventietckst opstelt, dan is het eigenlijk vanzelfsprekend, 
dat de mogelijkheid van uitzondering daarin is opgenomen; 
anders zijn deze uitzonderingen verboden en de waarheid 
gebiedt te erkennen, dat zich situaties kunnen voordoen, die 
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uitzonderingen rechtvaardigen. Uitzonderingen kunnen — men 
vergetc dit niet -— ook ten gunste van Nederland werken. 
Zulke kan men in het verdrag vinden. Daarbij is niet te ver-
geten, dat onpartijdige instellingen, zoals het Hof, maatregelen 
aan de voorschriften van het verdrag kunnen toetsen, zodat, 
indien een regel strak is geformuleerd of geen uitzonderingen 
zijn opgenomen, de mogelijkheid zou ontbreken de nodige 
voorzieningen te treffen. Men moet dit alles in het oog houden 
hij het beoordelen van de verdragstekst. 

Ik zou in dit verband nog een opmerking willen maken. Er is 
op gewezen, dat er niet zo maar sprake is van een vrij verkeer 
van diensten, maar dat dit afhankelijk wordt gemaakt van de 
uitwerking van een gemeenschappelijk vervoerbeleid. Toch is 
ook dit niet zo'n verwonderlijke zaak. Ieder land kent zijn 
vervoerwetgeving en het is er ver vandaan, dat men vervoer-
ondernemingen in volkomen vrijheid laat optreden. Ook deze 
Kamer heeft ondubbelzinnig doen blijken, dat zij dit niet wenst. 
Het feit, dat men met anderen een gemeenschap aangaat, 
brengt derhalve mede, dat men met anderen samen een ver-
voerbeleid opzet. 

Ik zeide zoeven reeds, dat voor de opzet van deze vervoer-
wetgeving het verdrag een aantal goede indicaties bevat en dat 
wij daarmede een stap vooruit doen, vergeleken met de tegen-
woordige toestand van de internationale wetteloosheid in aan-
zienlijke mate. Ik acht het bepaald mogelijk, dat bij de formu-
lering van het gemeenschappelijk vervoerbeleid pogingen zullen 
worden gedaan om in feite nationaal beschermde politiek te 
handhaven. Ik vertrouw echter op de algemene beginselen van 
het verdrag, dat voor ons een goed klimaat schept, en op de 
kracht van onze argumentatie en de onpartijdigheid van be-
paalde instellingen der Gemeenschap. 

De heer Blaisse heeft gezegd: er moet met een zeker opti-
misme worden gewerkt; wij moeten het zien klaar te spelen 
om in acht jaar de grondslagen voor een gemeenschappelijk 
beleid uit te werken. 

Ik sluit mij daarbij van harte aan. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb hiermee getracht een samen-

vattend overzicht te geven, waarin reeds een antwoord op tal 
van gemaakte opmerkingen is vervat. Ik moge niettemin nog 
met enkele woorden ingaan op de opmerkingen van enkele ge-
achtc afgevaardigden, die in het bijzonder over enkele arti-
kelen en dcrzelver interpretatie hebben gesproken, een inter-
pretatie, die natuurlijk nooit volledig kan zijn, zonder rekening 
te houden met de geschiedenis van de totstandkoming van de 
artikelen en met de discussies, die daarover lussen de delegaties 
zijn gevoerd. 

De geachte afgevaardigde de heer Blaisse heeft op zijn minst 
de vrees geuit, dat de ongunstige uitzonderingen de goede 
regels overvleugelen. Zo wees hij erop, dat artikel 79 in zijn 
eerste lid een goede antidiscriminatieregel bevat, maar hij ver-
wees vervolgens naar lid 2, dat ,,andere maatregelen als moge-
lijk voorziet". Dit tweede lid slaat op de mogelijkheid tarieven 
aan vervoerbedrijven van overheidswege op te leggen. Er bc-
staan nl. opvattingen, waarnaar verschillende geachte afgevaar-
digden verwezen hebben, dat slechts openbare tarieven discri-
minaties voorkómen. Daartegenover is de Nederlandse delegatie 
erin geslaagd de redactie van lid 1 aangenomen te krijgen, wat 
naar mijn mening een belangrijk resultaat is geweest. Sommige 
delegaties vreesden, dat dit lid 1 in het algemeen het uitvaar-
digen van tarieven zou uitsluiten. Het lijkt mij, dat lid 1 hier-
mede niet te maken heeft, maar in ieder geval doet lid 2 niet 
anders dan verwijzen naar artikel 75, krachtens hetwelk ver-
schillende maatregelen binnen het kader van het verdrag kun1 

nen worden ingevoerd. Ook als artikel 79, tweede lid, niet 
bestond, zou dit zo zijn. Het tweede lid neemt dus niets terug 
van hetgeen in het eerste lid staat vermeld. Wat betreft arii-
kel 77 dient te worden bedacht, dat de behoeften van de coör-
dinatie, die steunmaatregelen zouden rechtvaardigen, onder het 
oordcel van de organen van de Gemeenschap vallen, dus b.v. 
van de Europese Commissie en van het Hof. 

Dit is van belang, omdat een optreden naar eigen inzicht van 
Frankrijk of de Westduitse Bondsrepubliek daarmede niet mo-

gelijk is en evenmin een onbeperkte subsidiepolitiek. Deze zou 
in strijd komen met artikel 92 e.v. Ik meen hiermede de ge-
achte afgevaardigde de heer Korthals in grote trekken te heb 
ben beantwoord. Deze geachte afgevaardigde heeft echter bij 
interruptie gevraagd, hoe de verdragspartners tegenover onze 
interpretatie van artikel 61 en artikel 74 staan. 

Ik zou daarop willen antwoorden, dat de algemene onder-
handelaars artikel 61 min of meer vanzelfsprekend deze in-
houd hebben gegeven, ervan uitgaande, dal het ook bij het 
vervoer gaat om een vrij dienstenverkeer. 

Voor zover de parlementaire behandeling betreft, deze is in 
de andere landen niet zo diepgaand geweest als hier en zeker 
niet zo diepgaand, dat hieruit een regeringsstandpunt blijkt. 
Er is echter een uitzondering, nl. de Belgische Memorie van 
Toelichting, die op dit punt wel een verklaring bevat en waarin 
duidelijk wordt gesteld, dat ook de geleidelijke totstandbren-
ging van een vrije prestatie van vervoerdiensten in het verdrag 
is opgenomen. In verband met de plaats van het vervoer in het 
verdrag zou ik, naar aanleiding van de opmerkingen van de 
geachte afgevaardigde de heer Korthals nog erop willen wijzen, 
dat het afzonderlijk noemen in artikel 3 van het vervoer 
en in artikel 3e niet wegneemt, dat het tevens krachtens arti-
kel 61 valt onder 3c, dus de verwijdering van hinderpalen voor 
het vrije verkeer van diensten. 

Het vervoer is niet uitsluitend onderworpen aan de krach-
tens de in artikel 75 te stellen regelen. De figuur is een andere; 
artikel 61 zegt, dat „het vrije verkeer van de diensten op het 
gebied van het vervoer wordt geregeld door de bepalingen van 
de titel betreffende het vervoer". De heer Korthals heeft het 
ook ongeveer in deze geest uitgedrukt, maar ik zou daaraan 
deze interpretatie willen geven; men kan krachtens de artikelen 
74 en 75 niet in vrijheid de maatregelen nemen, die men wenst, 
doch men staat onder het mandaat van artikel 61, nl. de uit-
werking van een vrij verkeer voor de vep'ocrdiensten. Onder 
,,vrij verkeer" is niet te verstaan een afwezigheid van regels 
en daarom moest artikel 75 wei worden opgenomen. Hierin 
ligt tevens het antwoord besloten op de vraag, waarom voor-
waarden moeten worden vastgesteld voor vervoeronderneniors, 
die wensen te worden toegelaten tot het nationale vervoer in 
een Lid-Staat, waarin zij niet woonachtig zijn. Immers, een 
onbeperkte toelating zou de nationale vervoerwctgevingen der-
mate doorkruisen, dat zij hun betekenis zouden kunnen ver-
liezen. Men denke b.v. aan het optreden van de commissies 
voor vergunningverlening, resp. voor het personenvervoer en 
het goederenvervoer hier te lande. Daarom kan een stelsel van 
toelating slechts werken op basis van gemeenschappelijke rege-
ling, natuurlijk op de basis van gelijk recht voor ieder. 

Over de publikatieplicht van vrachten en vervoertarieven is 
het een en ander te doen gewees bij het tot stand komen van het 
verdrag. De geachte afgevaardigden de heren Korthals en Ver-
kerk brachten dit punt ter sprake. 

Het is zo, dat Op grond van het eerste lid van artikel 79 geen 
publikatie kan worden gevergd. Er is geen bepaling van dit 
artikel, welke in publikatie voorziet. Bij de totstandkoming 
van het eerste lid is — dit blijkt uit de onderhandelingen — 
de publikatieplicht bepaald afgewezen en de toepassing van 
de andere leden zal zich daarnaar dus moeten richten. 

De geachte afgevaardigde de heer Korthals heeft ook nog ter 
sprake gebracht artikel 82. Ik zou de geachte afgevaardigde 
willen antwoorden, dat hieromtrent hetzelfde geldt als wat 
ik heb gezegd ten aanzien van artikel 79, nl. dat de toepassing 
van dit artikel niet ter uitsluitende beoordeling staat van de 
Westduitse Bondsrepubliek, maar dat het laatste woord ook 
hierbij spreken de organen van de Gemeenschap. Deze zullen 
zich dus moeten uitspreken omtrent de noodzaak van compcn-
saties. 

De geachte afgevaardigde de heer Diepenhorst heeft, evenals 
de geachte afgevaardigde de heer Blaisse, in dit verband ge-
vraagd naar de Acte van Mannheim. Ik heb er nooit enige 
twijfel aan laten bestaan, dat Nederland aan de beginselen van 
de Acte van Mannheim de grootste waarde hecht, maar het is 
minder goed doenlijk aan te geven, wat de opvatting is van de 
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leden van de E.E.G. met betrekking tot de Rijnvaartakte. Ik wil 
wel mijnerzijds stellen, dat juist het bestaan van de Rijnvaart-
akte de mogelijkheid biedt om het regime, dat geldt voor de 
Rijnvaart, als uitgangspunt te nemen voor de ontwikkeling van 
een wijder regime in de Europese Gemeenschap. 

Voor een deel wil ik het beeld, door de geachte afgevaar-
digde de heer Diepenhorst gebruikt, overnemen, nl. waar hij 
spreekt van de stand still als een rem op de hellende weg. 
De stand still belet inderdaad terugglijden, zodat van iedere stap 
vooruit blijvend profijt zal kunnen worden getrokken. Overi-
gens heb ik reeds laten blijken, dat ik een opvatting huldig, 
welke — naar ik meen — de zijne zeer nabij komt, en deze 
is, dat de in Nederland gehuldigde denkbeelden zich beter dan 
sommige, welke over onze grenzen worden vernomen, lenen 
voor een Europees vervoerbeleid. 

De geachte afgevaardigde de heer Zandt heeft nog de op-
merking gemaakt, dat naast handel en zeevaart ook de Neder-
landse zeehavens een belangrijke bijdrage tot de nationale 
welvaart leveren. De geachte afgevaardigde de heer Diepen-
horst heeft dit onderwerp ook ter sprake gebracht. Ik heb 
hierover in de Memorie van Antwoord reeds het een en ander 
gezegd, maar ik zou daarnaast nog willen stellen, dat de te 
verwachten economische expansie van de Gemeenschap een 
stijgende invoer van velerlei produkten, voornamelijk grond-
stoffen en halffabrikaten, noodzakelijk zal maken en dat daar-
tegenover zal moeten staan een toenemende export van goede-
ren en diensten. Wanneer ik mij dit beeld voor ogen stel, dan 
geloof ik, dat ik de toekomst van onze zeehavens als totaliteit 
niet somber kan inzien. 

Ik wil gaarne met enkele woorden ingaan op de gedetail-
leerde analyse, welke de heer Verkerk van de verdrags-
artikelen gaf. Hij maakte een vergelijking met het Delta-plan. 
Ik neem gaarne het beeld over van een dam tegen opkomend 
vloedgevaar. Ik wees er reeds op, hoe onbeschermd de Neder-
landse positie is en dat het verdrag de mogelijkheid biedt in 
deze situatie verbetering te brengen, al zou ik dan verder het 
woord ,,bescherming" willen laten vallen en daarvoor het 
woord „ontplooiing" in de plaats willen stellen. Inderdaad heeft 
de geachte afgevaardigde gelijk, dat de stand still geen ver-
slechtering brengt, maar dat nog veel is te verbeteren, zodat 
de stand still op zich zelf niet bevredigt. Dit is zo, en daarom 
wil ik herhalen, dat het verdrag in zijn gehele samenhang de 
weg naar verbetering wijst. 

Men zou in het beeld van de geachte afgevaardigde de heer 
Verkerk vervolgens kunnen zeggen, dat dit juist de aanslui-
ting is aan het vervoer met de omringende wereld en het is 
derhalve niet zo'n schrale troost, dat verkeerde opvattingen 
niet zijn vastgelegd. Dit wijst erop, dat verslechtering kan 
worden tegengegaan, maar er is meer: verschillende elementen 
van het beleid, dat wij voorstaan, werden in de loop der 
discussies bij de totstandkoming van het verdrag wel als juist 
erkend. In de concrete formulering, waarbij men met zoveel 
uiteenlopende omstandigheden heeft rekening te houden, liep 
men echter vooralsnog vast. In een periode, waarin het beleid 
rustiger en meer in fasen kan worden ontwikkeld en vastge-
legd dan mogelijk bleek in de stormachtige tijd van voorbe-
reiding van het verdrag, die maar vrij kort is geweest, is echter 
de verwachting gerechtvaardigd, dat een bevredigende voort-
gang zal kunnen worden geboekt. 

Ik heb bij hetgeen ik zoeven in algemeen verband heb ge-
zegd ook reeds enkele andere punten, die door de geachte 
afgevaardigde de heer Verkerk zijn gesteld, naar voren ge-
bracht en ik hoop, dat ik hem daarmede heb beantwoord. 

De geachte afgevaardigde de heer Nederhorst heeft een 
betoog geleverd, waarbij vooral de voordelen van het verdrag 
tot uiting zijn gekomen. Ik sluit mij daarin gaarne bij hem aan. 

De heer Nederhorst heeft ook gezegd, dat de tegenstelling 
tussen de vervoerpolitieke denkbeelden in Nederland en de 
andere landen ook te scherp zou kunnen worden gesteld. Ik 
ben het tot op zekere hoogte met hem eens. Er zijn in het 
Nederlandse vervoerwezen enkele kenmerken, die bij onze 
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oosterburen „gemcinwirtschaftlich" worden genoemd. Er is 
echter een groot en beslissend onderscheid. In Nederland is de 
,,Gemcinwirtschaftlichkeit" tot een zodanige dosis teruggc-
bracht, dat een commercieel beleid van de ondernemingen niet 
wordt aangetast. Dat is het grote verschil. In sommige van 
onze partnerlandcn echter is de uit de tijd van het spoorweg-
monopolie stammende „Gcmeinwirtschaftlichkeit" in een dus-
danige omvang gehandhaafd, dat de spoorwegen de hieruit 
voortvloeiende lasten hetzij op de Overheid, hetzij op de con-
currerende bedrijven wensen af te wentelen. 

Daar ligt het grote verschil tussen de enkele „gemeinwirt-
schaftliche" elementen, die er bij ons zijn en die in grote om-
vang in het buitenland nog worden aangetroffen. 

De geachte afgevaardigde de heer Nederhorst heeft ge-
sproken over de mogelijke gevolgen van artikel 80 ten op-
zichte van de richtlijnen 2a 2 en 2a 6 van het U.A.G. 

Ik zou de geachte afgevaardigde als antwoord hierbij kun-
nen verwijzen naar hetgeen op blz. 30 van de Memorie van 
Antwoord is meegedeeld, nl. dat met de in het eerste lid van 
artikel 80 genoemde ondernemingen de gebruikers van de 
vervoerdiensten zijn bedoeld. Het gaat in artikel 80 om de 
prijzen en voorwaarden, die de vervoerders aan hun klanten in 
rekening brengen. De verhouding tussen overheidsbedrijven en 
particuliere bedrijven is in dit artikel bepaald niet aan de orde. 

De geachte afgevaardigde heeft ook gesproken over de lucht-
vaart en de zeevaart. Ik moet er in dit verband op wijzen, dat 
deze beide takken van vervoer zich vooral in wereldverband 
bewegen, en uit dien hoofde bestaat er voor een regeling van 
deze beide sectoren in het verdrag nog geen aanleiding. 

Een zeer delicate aangelegenheid, waarover de geachte af-
gevaardigde heeft gesproken, is de verhouding tot derde lan-
den. Het is daarom gewenst, dat eventuele regelingen ter zake 
voorshands met unanimiteit worden genomen. De betekenis 
van de kustvaart, voor zover deze aan de nationale regelingen 
is onderworpen, is voor de Gemeenschap van geringe betekenis, 
want de internationale kustvaart is vrij. Niettemin iaat het 
verdrag de mogelijkheid open, indien de omstandigheden 
daartoe aanleiding zouden geven, regelingen op te stellen, die 
gelden ten aanzien van de zeevaart en de luchtvaart, regelin-
gen, die dan met unanimiteit zullen moeten worden getroffen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu eindigen. Ik wil dat echter 
doen in de erkenning, dat er stellig ongewisheden overblijven, 
maar ik wil daartegenover stellen — ik heb daarop zoeven 
reeds met enkele woorden gedoeld —, dat ik meen, dat wij de 
kracht bezitten om te midden van die onzekerheden in de 
Gemeenschap een goede koers te houden, gesteund door de 
gezonde vervoerbeginselen, die wij in Nederland hebben, en 
ook gesteund door de instemming van de Kamer met die 
goede vervoerbeginselen. Al met al meen ik, Mijnheer de 
Voorzitter, dat de Europese Economische Gemeenschap een 
goede ruimte kan scheppen voor de ontplooiing van de trans-
portdiensten. 

De algemene beraadslaging over de drie wetsontwerpen 
wordt geschorst. 

De Voorzitter: Hedenavond zullen de heer Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid en de heer Minister-Presi-
dent het woord voeren. Het is de bedoeling, dat daarna, na een 
kleine pauze, een aanvang zal worden gemaakt met de replie-
ken. Ik laat het aan het beleid van de heer Roosjen, die van-
avond als Voorzitter zal optreden, over het uur te bepalen, 
waarop de vergadering zal worden geëindigd. De leden, die 
wensen te repliceren en hedenavond niet aan het woord zijn 
gekomen, zullen morgen in de gelegenheid worden gesteld het 
woord te voeren. Het laatste woord is uiteraard aan de "Rege-
ring. Ik acht het waarschijnlijk, dat de vergadering morgen-
avond niet behoeft te worden voortgezet, maar dat de stern-
mingen tussen 6 en 7 uur kunnen plaatshebben. Ik verzoek de 
leden hiermede rekening te houden. 

De vergadering wordt te 6.01 uur namiddag geschorst tot 
des avonds 8 uur. 
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AVONDVERGADERING 
(Bijeenroepingsuur 8 namiddag) 

Voorzitter: de heer Roosjen 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Goedkeuring van het Verdrag tot oprichting van de Euro-
pese Economische Gemeenschap, met Bijlagen, Protocollen en 
Overeenkomst; Goedkeuring van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met Bij-
lagen en Protocollen; Goedkeuring van de Overeenkomst met 
betrekking tot bepaalde instellingen welke de Europese Ge-
meenschappen gemeen hebben (4725). 

De algemene beraadslaging over de drie wetsontwerpen 
wordt hervat. 

Bij deze algemene beraadslaging is tevens aan de orde de 
motie van orde van de commissie van voorbereiding met be-
trekking tot een mogelijke verdubbeling van de ledentallen der 
Assemblee (4725, stuk nr. 24). 

De heer Snuriioff, Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid: Mijnheer de Voorzitter! Met uw welnemen zou ik 
gaarne beginnen met het beantwoorden van een aantal concrete 
vragen en opmerkingen betreffende de E.E.G. om dan vcrvol-
gens even stil te staan bij enkele opmerkingen van meer alge-
mene aard over de sociale harmonisatie. 

Ik begin dan met het vrije personenverkeer, met name wat 
betreft de werknemers. De geachte afgevaardigde de heer 
Korthals heeft gezegd: het is wel goed, dat wij weten, dat de 
Nederlandse Regering van mening is. dat aan de vrije migratie 
ook moet zijn verbonden het rechl om het gezin mee te nemen 
naar het andere land, maar ik zou graag weten, hoe over dit 
probleem door de Regeringen van de partnerlanden wordt ge-
dacht. Ik mag opmerken, dat het hier dus niet gaat om een 
tijdelijke tewerkstelling in de andere landen, doch om migratie, 
dat betekent dus om het op permanente basis verhuizen naar 
een ander land. Ik ben er zeker van, dat daarbij mag worden 
uitgegaan van de opvatting, die tijdens de onderhandelingen 
zo vanzelfsprekend werd gevonden, dat men het niet nodig 
achtte het expressis verbis in het verdrag te stipuleren, dat men 
het gezin ook kan meenemen. Daaruit moet intussen niet wor-
den afgeleid, dat de Nederlandse Regering op het ogenblik zou 
staan te trappelen om die vrije migratie met mceneming van 
het gezin, wat ons land betreft, in volle omvang mogelijk te 
maken. De grote woningnood noopt ,ons beslist tot het toe-
passen van een zekere temporisering bij het tot stand brengen 
van de vrije migratie. 

De geachte afgevaardigde de heer Schuijt heeft gezegd: in 
andere landen van de E.E.G. is toch ook een woningtekort. 
Dit is ongetwijfeld juist en ook die andere landen zullen dus 
op een zekere mogelijkheid van temporisering bij het tot stand 
brengen van de vrije migratie moeten kunnen rekenen. 

De geachte afgevaardigde de heer Nederhorst heeft opge-
merkt, dat, in tegenstelling tot het E.G.K.S.-verdrag, in het 
verdrag betreffende de E.E.G. vrije migratie niet beperkt is 
gebleven tot enkele groepen van geschoolden. Die opmerking 
is ongetwijfeld juist. Ik wil hieraan echter toevoegen, dat het 
bij de K.S.G. moeilijk anders kon. Immers, daar hebben wij te 
maken met een verdrag, dat slechts betrekking heeft op twee 
bedrijfstakken. Voor zover daar vrije migratie wordt toege-
staan, kan zij alleen worden toegestaan, uit de aard van de 
zaak, voor die werknemers, die tot deze bedrijfstakken behoren. 
Welk ander criterium had men daarvoor kunnen vinden dan 
een zekere mate van geschooldheid, hetzij in een of ander 
onderdeel van de metaalindustrie, hetzij in een of ander onder-
deel in het mijnbedrijf? 

Minister Suurhoff 
Dezelfde geacht;? afgevaardigde, Mijnheer de President, heeft 

gezegd, dat hij spreiding van de werkgelegenheid prefereert bo-
ven migratie. Ik kan volmondig zeggen. Mijnheer de President: 
ik ookf Men moet er zich echter van bewust zijn, dunkt mij, 
dat men dit niet altijd zal kunnen dwingen. De grondgedachte 
bij het tot stand brengen van de Euromarkt, en in het algemeen 
van economische integratie, is, dat het daardoor mogelijk wordt 
de produktie daar te laten plaatsvinden, waar optimale vcsti-
gings- en productiemogelijkheden aanwezig zijn. Daarom houdt 
de E.E.G. per definitie in, dat er verschuivingen in het patroon 
van de werkgelegenheid zullen tot stand komen. Deze kunnen 
niet worden voorkomen en zij moeten ook, geloof ik, niet 
worden voorkomen. Het zal lang niet altijd mogelijk zijn, 
wanneer door verschuivingen ergens werkgelegenheid wegvalt, 
op dezelfde plaats vervangende werkgelegenheid te creëren. 
Men kan het natuurlijk proberen en men zal het ongetwijfeld 
proberen, maar als het niet kan, dan zal men, na omscholing, 
meestal op migratie zijn aangewezen. 

De geachte afgevaardigde de heer Nederhorst heeft ook de 
gedachte geopperd, dat het wellicht mogelijk zou zijn, het 
Sociale Fonds en de twee bij bepaalde migratiebewegingen be-
trokken Regeringen te laten bijdragen in de bouw van wo-
ningen voor de migranten. 

Wat dit betreft. Mijnheer de President, zou ik willen op-
merken, dat. voor zover b.v. betreft ons land, tot voor kort 
— het is helaas op het ogenblik niet meer zo — de moeilijk-
heden voor onze woningbouw niet zaten in de financiële sector, 
maar in het niet voorhanden zijn van meer geschoolde arhcids-
krachten in de bouwnijverheid. Intussen, onder 3e taken, die 
in het verdrag zijn vastgelegd voor het Sociaal Fonds, vindt 
men niet die van financiering van woningbouw. Misschien 
zou men erover kunnen denken, na afloop van de overgangs-
periode artikel 126, sub h, zodanig te hanteren, dat men via 
dat artikel de financiering van de woningbouw voor migranten 
tot een nieuwe taak van het fonds zou kunnen maken. Maar 
waarschijnlijk is dit voor de geachte afgevaardigde een schrale 
troost, want het is zeer de vraag, of over 15 jaar, de maximale 
duur van de overgangsperiode, het nog nodig zal zijn, speciale 
woningbouw voor migrerende werknemers te bedrijven. Laat 
ons hopen, dat het dan niet meer nodig zal zijn. 

Dezelfde geachte afgevaardigde heeft de vraag gesteld, of 
artikel 128 van het E.E.G.-verdrag zou toelaten, de vak-
opleiding, waarvan in dit artikel snrake is, geheel of ten dele 
voor rekening van het Sociaal Fonds te doen plaatsvinden. 
Ik vrees, dat ik deze vraag in ontkennende zin moet beant-
woorden. 

De geachte afgevaardigde heeft bepaalde moeilijkheden gc-
schetst, die zouden kunnen optreden, wanneer de bekostiging 
van de vakopleiding geheel door de afzonderlijke nationale 
Regeringen of door het bedrijfsleven van een bepaald land 
zou moeten plaatsvinden. Hij zegt nl.: men zou dan grote 
kosten maken voor de opleiding van bepaalde jongelui en men 
zou wellicht, nadat zij opgeleid zijn, een deel daarvan zien ver-
dwijnen naar de partnerlanden via de vrije migratie. 

Wat dit betreft zou ik willen opmerken, dat, als er inder-
daad door uitvoering van artikel 128 een gemeenschappelijk 
beleid op het terrein van de vakopleiding tot stand komt. men 
dan ook afspraken kan maken b.v. over de soorten van op-
leidingen, die in een bepaald land zullen plaatsvinden, waarbij 
men er dan op kan rekenen, dat een deel van de opgeleiden 
naar een ander land kan afvloeien. Men zou dan, hiermede 
over en weer rekening houdend, kunnen komen tot een rede-
lijke verdeling van de lasten der vakopleiding. 

Met dit al. Mijnheer de President, ben ik niet van mening, 
dat artikel 128 zou toelaten, dat het Sociaal Fonds de vak-
opleiding zou gaan betalen of daarin meebetalen. 

Ik kom tot een ander punt, dat ik kortheidshalve aanduid 
als het probleem van de equal pay. De geachte afgevaardigde 
de heer Burger heeft gezegd, dat de Nederlandse Regering van 
die equal pay geen ruilobject moet maken en de geachte 
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afgevaardigde de heer Hazenbosch heeft, dunkt mij, in de-
/.clfde lijn redenerend, de opmerking gemaakt, dat los van het 
Euratomverdrag de ontwikkeling naar gelijke betaling van 
mannen en vrouwen toch haar gang za! gaan. 

De geachte afgevaardigde de heer Nederhorst heeft in dit 
verband gewezen op de door de Kamer aanvaarde motic-
Tenüeloo. Ik wil opmerken, dat op het ogenblik slechts aan de 
orde is de vraag: waartoe verplicht ons dit verdrag met bij-
lagen? Wat Nederland eventueel op eigen overwegingen in de 
toekomst wil en kan doen, dat verder gaat dan waartoe het 
verdrag ons verplicht, kan op het ogenblik buiten de discussie 
blijven. Het heeft mij verheugd, dat in de Kamer en tussen 
Kamer en Regering in ieder geval overeenstemming bleek te 
bestaan hierover, dal hetgeen waartoe de Nederlandse Rege-
ring zich thans bij dit verdrag verplicht, minder ver gaat dan 
hetgeen waartoe wij ons zouden verplichten, wanneer wij de 
desbetreffende l.L.O.-conventie zouden ratificeren. Bij de be-
handcling van de motie-Tendeloo in deze Kamer was er 
meningsverschil over de vraag: Laat de l.L.O.-conventie, wan-
neer wij die ratificeren, een geleidelijke toepassing toe van de 
beginselen van ..cqüal pay", ja dan neen? Bovendien was er 
meningsverschil over een andere kwestie, nl. of de bewoor-
dingen van de l.L.O.-conventie ons niet zouden dwingen 
om verder te gaan dan andere landen met andere vormen 
van loonpolitiek zouden behoeven te doen. 

Ik zeg dit. omdat er geen verschil van mening was tussen 
de Kamer en de Regering over de vraag, of niet in de toekomst 
do gedachte van de equal pay zou moeten worden verwczen-
lijkt. Daarover was tussen Regering en Kamer, geloof ik, over-
eenstemming. Nu heeft het mij zeer verbaasd, dat de geachte 
afgevaardigde c!e heer Van Leeuwen op dit ogenblik zulke 
grote bezwaren ziet. Hij sprak van een verstoring van een 
harmonieuze sociale ontwikkeling door de verplichtingen, die 
de Regering op zich heeft genomen ter zake van de „equal 
pay", verplichtingen, die veel minder ver gaan dan de verplieh-
tingen, die wij op ons zouden hebben genomen, wanneer wij 
de l.L.O.-conventie hadden geratificeerd. Als ik mij goed her-
inner, was destijds de heer Van Leeuwen voorstander van de 
motie-Tendeloo, Naar de mening van de Regering — dit in ant-
woord op een andere opmerking van de heer Van Leeuwen -— 
zal met het verschil in loonopbouw lussen Frankrijk en b.v. 
ons land, maar ook andere partnerlanden van de Gemeenschap, 
bij het uitwerken van het probleem van de equal pay terdege 
rekening moeten worden gehouden. Ik verwacht ook, dat onze 
partners in het verdrag het rekening houden met deze ver-
schillende loonopbouw redelijk zullen achten. 

Een volgend punt betreft het Europese Sociale Fonds. Als 
ik hem goed heb begrepen, heeft de heer Nederhorst bepleit, 
dal eigenlijk alle arbeiders, die werkloos zijn. geheel door hel 
Sociale Fonds behoorden te worden geholpen. Ik begrijp, dat 
de heer Nederhorst die volledige hulp in plaats van de 50 pel., 
waarin hel verdrag voorziet, alleen ten goede wil laten komen 
aan die werklozen, die werkloos zijn geworden ten gevolge van 
economische verschuivingen, die het Euromarktverdrag op den 
duur zal uitlokken. Op zich lijkt mij deze gedachtengang van 
de geacht', afgevaardigde volkomen logisch en zij heeft dan 
ook in de onderhandelingen aanvankelijk voorgezeten. Maar 
het bleek al spoedig, dat in de praktijk niet zou zijn uit te 
maken, welke werklozen nu ten gevolge van de in de \verk- 
gelegcnheid optredende verschuivingen, uitgelokt door de 
Euromarkt, werkloos geworden en welke werknemers door 
andere oor/aken slachtoffer van werkloosheid zijn geworden. 

Daarom heelt men na veel wikken en wegen een andere 
weg gevolgd, die hierin bestaat, dat het Sociale Fonds 50 pet. 
van de kosten voor verplaatsing en omscholing van alle werk-
lozen voor zijn rekening neemt, alsook 50 pet. van de steun, 
die aan arbeiders wordt betaald in ondernemingen, die zich 
moeten omschakelen. Maar het fonds betaalt die 50 pet. slechts, 
wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Die voorwaar-
den houden voornamelijk in, dat de verplaatsing, omscholing 
of ondersteuning tot zekere resultaten, dat wil zeggen tot een 
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nieuwe tewerkstelling gedurende een bepaalde periode heeft 
geleid. Ik geloof, dat op deze wijze is voorkomen, dat enige 
Regeling in de verleiding zou kunnen worden gebracht om 
grote aantallen werklozen, wier werkloosheid helemaal niets 
met de Euromarkt te maken heeft, toch maar voor rekening 
van het fonds te brengen. 

De geachte afgevaardigde de heer Schuijl heeft de voor-
waarden, die gesteld zijn voor de medebetaling door het fonds 
aan verplaatsing, herscholing en ondersteuning, zó opgevat, dat 
de betaling eerst zou plaatsvinden na zes maanden. Hij heeft 
gezegd: dan zullen dus de nationale instanties voorschotten 
moeten geven; zij moeten dat tijdig doen. Ik heb mij de prak-
lijk iets anders voorgesteld. Ik dacht, dat, zodra begonnen 
wordt met een bepaald program van herscholing of verplaat-
sing van werkloos geworden arbeiders, van de aanvang af, 
hetzij de Regering van het land, dat het aangaat, hetzij het be-
stuur van de gemeente, waar de arbeiders wonen, dadelijk 
begint met de kosten te betalen en dat later terubetaling van 
de kosten tot 50 pet. door het fonds plaatsvindt. De betrokke-
nen zullen er niets van merken, dat de terugbetaling voor de 
helft pas later plaatsvindt. Voor de betrokkenen zullen de 
kosten, daehl ik. van de aanvang af hetzij door de Regering, 
hetzij door de gemeenten worden betaald. 

Ik kom nu tot enkele meer algemene gezichtspunten, die de 
prolVematiek van de sociale harmonisatie in E.E.G.-verband 
raken. 

De geachte afgevaardigden de heren Korthals, Diepenhorst. 
Van der Mei en Van Leeuwen hebben, zij het in verschillende 
toonaard, de vrees geuit voor een te sterk opvoeren van ons 
kostenpeil en met name van ons arbeidskostenpeil via de 
sociale harmonisatie. 

De geachte afgevaardigde de heien Hazenbosch en Kikkert, 
erkennende, dat er een zekere opwaartse druk tegen het ar-
beidskostenpcil zal ontstaan als gevolg van de Euromarkt, 
hebben gezegd, dat zij voldoende vertrouwen hebben in hel 
gezonde economische inzicht van de vakbeweging om er zeker 
van te zijn, dat niet een zodanige stijging van het arbeids-
kostenpeil zal optreden, dat dit tot moeilijkheden zal gaan 
leiden. De geachte afgevaardigde de heer Nederhorst heeft in 
waarschuwende zin gezegd, dat verschil in loonpeil in ieder 
geval toch ook binnen de zes landen van de Euromarkt moge-
lijk moet blijven. Voordat ik op dit alles nader inga, zou ik toch 
één opmerking vooraf willen maken, die mij ook menigmaal 
in de gedachten is gekomen, toen de andere aspecten van dit 
verdrag werden behandeld en toen zo uitvoerig op alle moge-
lijke bezwaren werd gewezen. 

Ik ben namelijk van mening, dat wij, als wij werkelijk 
integratie willen, ons moeten realiseren, dat Nederland dan zal 
moeten samengaan met vijf andere Europese landen, zoals zij 
nu eenmaal zijn en niet zoals wij ze graag zouden wensen met 
het oog op ons nationale belang. Als men die realiteit aan-
vaardt, weel men bij voorbaat, dat men zekere bezwaren zal 
moeten accepteren en moet zien te overwinnen en dat men ge-
noopt zal zijn tot het sluiten van een aantal compromissen. 
Zo is het ook op het sociale terrein geweest. Met het oog op 
Nederlands economische positie buiten de Euromarkt blijft het 
naar mijn mening noodzakelijk, een relatief laag kostenpeil 
en dus ook een laag peil van arbeidskosten zoveel mogelijk 
na te streven. Daarop is in de afgelopen 12 jaar onze sociaal-
economische politiek ook altijd gericht geweest, en niet zonder 
resultaat, al moet ik er onmiddellijk aan toevoegen, dat, toen 
het hersiel van de oorlogsschade eenmaal was volbracht en 
onze welvaart en economische activiteit zich voortdurend in 
stijgende lijn bleven bewegen, het gaandeweg veel moeilijker 
werd om de politiek van een lage-kostenpcil te blijven volhou-
den. En toch zal dat moeten, want onze toekomstige werkge-
legenheid is daarvan mede afhankelijk. 

De Euromarkt intussen, die hier een politieke en econo-
mischc noodzaak is genoemd en die, in toekomstperspectief 
bezien, een groot belang is voor ons land, brengt nu eenmaal 
mee, dat wij bij dat streven naar het laaghouden van ons 
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arbeidskostenpcil enige veren zullen moeten laten. De stijging 
van het peil van onze arbeidskosten, zoals die uit dit E.Ê.G.-
verdrag zal voortvloeien, werkt, voor zover ik het kan zien, 
langs twee kanten. Om te beginnen zullen wij door de aan-
vaarding van dit verdrag enkele, wel omschreven verplich-
lingen op ons nemen, die een stijging van ons arbeidskosten-
peil zullen of kunnen meebrengen. De punten zijn bekend. 
Het is het punt van de equal pay, de kwestie van de betaling 
van over-uren in bepaalde omstandigheden en de kwestie van 
de vakanties, waaruit, voor zover ik het kan zien. geen stijging 
van onze arbeidskosten zal voortvloeien. Meer verplichtingen in 
de strikte zin van het woord zijn er niet. Deze verplichtingen — 
dat moet men niet uit het oog verliezen — hebben ook de 
andere partners, die bij het verdrag zijn betrokken, op zich 
genomen. Dit is vooral t.a.v. West-Duitsland, dat in velerlei 
opzicht als concurrent van de Nederlandse industrie optreedt, 
bijzonder belangrijk. 

Intussen, artikel 1 17. dat men in zekere zin meer een decla-
ratie dan een verdragsbepaling kan noemen, stippelt een be-
paaldc wenselijk geachte ontwikkelingsgang uit op sociaal ler-
rein. Als die ontwikkelingsgang gevolgd wordt, zal daaruit op 
de duur ook een zekere stijging van de loon- en sociale lasten 
kunnen voortvloeien. Naar mijn mening moet men artikel 117 
niet zo lezen als de geachte afgevaardigde de heer Nederhorsl 
dat heeft gedaan. Hij stelde: hier wordt gezegd, dat de sociale 
vooruitgang altijd automatisch uit de economische vooruitgang 
volgt. Zonder zover te gaan als de geachte afgevaardigde de 
heer Schuijt zou willen (nl. de vastlegging van in een be-
paalde periode te bereiken sociale doeleinden), wordt de parl-
ners in het verdrag toch wel als het ware een zekere algemene, 
niet verder geconcretiseerde verplichting opgelegd, door de 
aanvaarding van artikel 117, om te streven naar verbetering 
van de levensstandaard en van de arbeidsvoorwaarden. 

Dit artikel houdt nog een andere verplichting van dezelfde, 
niet verder geconcretiseerde aard, in. Voor zover er nl. vcrbcte-
ringen tot stand worden gebracht, moet men dat niet zó doen, 
dat de sociale stelsels der zes landen, zoals dat in dit artikel 
wordt genoemd — ik persoonlijk zou liever spreken van sociale 
structuur —, verder uiteen gaan lopen, maar juist zo, dat die 
stelsels elkaar meer gaan benaderen. Ziedaar dan de fameuze 
harmonisatie! Dat harmoniseren kan niet betekenen het tof 
stand brengen, ook niet op de langere duur, van volstrekte 
uniformiteit, noch in arbeidsvoorwaarden, noch in sociale ver-
zekeringen en sociale voorzicningsregelingcn. Er zit wel in, 
Mijnheer de President, dat, voor zover die harmonisatie dus 
tot stand komt, dit een harmonisatie naar boven zal zijn. In 
het verdrag wordt dat, geloof ik, geformuleerd door te zeggen, 
dat het harmonisatie zal zijn ,,op de weg der vooruitgang", of 
welke eigenaardige term men daarvoor dan ook gebruikt. 

Intussen, Mijnheer de President, al stond dit laatste niel in 
het verdrag, het ligt geloof ik wel voor de hand, dat het tot 
stand brengen van een toenadering tussen de sociale verzeke-
ringsregclingen, sociale voorzicningsregelingcn en loon- en 
arbeidsvoorwaarden in nederwaartse richting uitgesloten kan 
worden geacht. 

Al gaat naar mijn mening de stelling dus niet op, dat artikel 
117 ervan uitgaat, dat de werking van de Euromarkt en de 
daaruit voortvloeiende economische vooruitgang altijd en auto-
matisch tot sociale vooruitgang zal leiden, er staat wel — dat 
geef ik de geachte afgevaardigde de heer Nederhorst gaarne 
toe —, dat er in de Euromarkt, in het daarbinnen tot stand 
komen van een harmonisatie van lonen en arbeidsvoorwaarden 
en van sociale voorzieningen een stuk automatisme zit, duidc-
lijkec gezegd misschien, dat voor een deel de werking van de 
Euromarkt zelf die harmonisatie min of meer automatisch tol 
stand zal brengen en het levenspeil verbeteren. De grote markt, 
die wij door middel van dit verdrag hopen tot stand te zien 
komen, zal gunstige produktiemogelijkheden scheppen. Dit be-
tekent dus, dat op de duur een betere voorziening in allerlei 
levensbehoeften tegen dezelfde of lagere prijzen mogelijk gaat 
worden. Er zit ook een ander soort automatisme in dit geheel. 

Wij kennen nu reeds tussen de landen, die bij dit verdrag zijn 
betrokken, een vrij groot aantal wederkerigheidsverdragen op 
het gebied van de sociale verzekering. Zulk een verdrag maakt 
één of meer sociale verzekeringsregelingen in een bepaald land 
ook toepasselijk op burgers van een ander land, die al of niet 
lijdelijk in dat land verblijven. Bovendien wordl meestal een 
regeling opgenomen, dat men de verzekeringstijdperken, in de 
verschillende landen doorgebracht, voor het vaststellen van de 
aanspraken mag samenstellen. 

Nu zal de vrije migratie, die in het kader van dit verdrag 
geleidelijk tot stand gebracht gaat worden, het nog wenselijker 
dan vroeger maken om deze wederkerige verdragen tot stand 
Ie brengen. Als er niets anders zou gebeuren, zouden wij in de 
komende jaren zeker zien, dat nog een aantal van die weder-
kerigheidsverdragen afgesloten werd. Op die ontwikkeling min 
of meer vooruitlopend, is intussen in K.S.G.-vcrband al een 
multilateraal verdrag in een zeer ver gevorderde staal van 
voorbereiding, dat voor de Zes landen te zamen en tegelijker-
tijd deze wederkerigheid op het gebied van vrijwel de gehele 
sociale verzekering tot stand brengt. In dit multilaterale ver-
drag is ook een uitbreiding van het reeds bestaande samenstel 
van multilaterale wcderkerighcidsovereenkomsten begrepen. 

De gedragslijn van wederkerigheid /al, als dit verdrag, dat 
'in K.S.G.-vcrband is voorbereid, tot stand komt, derhalve nog 
een verdere uitbreiding krijgen. Ook langs deze weg komt er 
dus als het ware door het contact, dat nu eenmaal ontstaat in 
een lichaam als de K.S.G. — en in een lichaam als de E.E.G. 
nu gaat worden — en meer in het bijzonder ook door het tot 
stand komen in de toekomst van vrije migratie met een soort 
automatisme een harmonisatie en uitbreiding van sociale ver-
zekeringsaanspraken lot stand. Aangezien dat ook hier dus een 
harmonisatie naar boven is, zit hier een stuk verbetering van 
het levenspeil voor de werknemers in. 

Intussen, al zie ik dus in de toekomst een harmonisatie op 
het gebied b.v. van de sociale verzekeringen tot stand komen, 
hier zo min als op het gebied van lonen en arbeidsvoorwaarden 
is een min of meer volledige uniformiteit mogelijk, of naar 
mijn mening ook maar gewenst. Ik zeg dit de heer Kikkert 
gaarne na. 

Er blijven nog twee vragen over. In de eerste plaats deze: 
Zal deze sociale harmonisatie voor Nederland niet tot een te 
sterke opvoering van ons arbeidskostenpcil en du:, tot een kosten-
inflatie -— waartegen de heer Hazcnbosch terecht heeft gcwaar-
schuwd — leiden? Dit hangt er geheel van af, of wij en onze 
partners het tempo van de harmonisatie en van de daaruit on-
getwijfeld voortvloeiende stijging van arbeidskosten in de hand 
kunnen houden. Met andere woorden: of wij kunnen zorgen. 
dat dit tempo niet vooruitloopt op het tempo van de econo-
mische expansie en van de ontwikkeling van de arbeidsproduk-
tiviteit. Omdat dit zo is en omdat het in bepaalde omstandig-
heden weleens moeite kan kosten die zaken inderdaad in de 
hand te houden, is het naar mijn mening wel verstandig ge-
wecst, dat wij aan strikte verplichtingen maar zo weinig moge-
lijk op ons hebben genomen. De situatie ware geheel anders 
geweest, wanneer de heer Korthals zijn zin had gekregen, die. 
als ik hem goed begrepen heb, stelde, dat er van een echte ge-
meenschappelijke markt eigenlijk geen sprake is in dit verdrag, 
omdat de verschillende Staten zo weinig sociale bevoegdheden 
uit handen hebben gegeven. 

Hadden wij dat gedaan, hadden wij het grootste gedeelte van 
de sociale bevoegdheden uit handen gegeven, dan zou het na-
tuurlijk de vraag zijn, of hieruit voor een land als Nederland, 
dat zo grote belangen heeft bij het relatief laag blijven van de 
arbeidskosten, niet groot nadeel zou zijn voortgevloeid. 

De heer Korthals (V.V.D.): Om misverstand te vermijden, 
Excellentie, ik heb dat ook niet bepleit. 

De heer Suurhoff, Minisier van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid; Mijnheer de Voorzitter! Dan heb ik de heer Korthals 
verkeerd begrepen. 
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Een tweede vraag, die natuurlijk uitermate belangrijk is, 
is of de stijging van lonen en andere arbeidsvoorwaarden en de 
verbetering van sociale voorzieningen ook inderdaad een reële 
verbetering van het levenspeil voor de werknemers zal betcke-
nen. Dit hangt vanzelfsprekend af van de ontwikkeling van 
prijzen en kosten van hel levensonderhoud. Ik heb weleens het 
gevoel, dat, als er ergens in deze Europese economische ge-
meenschap een taak voor Nederland ligt, het juist op dit bc-
paalde terrein is, waarop wij naar mijn indruk heel wat meer 
hebben gedaan en nog doen aan beheersing van het prijspeil 
dan men in de partnerlanden wel gewoon is. 

De heer Bakker heelt gesteld, dat een grotere markt in het 
geheel geen grotere welvaartmogclijkheden voor de werknemers 
zou creëren. Ik acht het, na de uitvoerige betogen van mijn 
ambtgenoten hier, niet nodig met argumenten, aan de econo-
mische theorie ontleend, deze stelling van de geachte afgevaar-
digde te bestrijden. Ik volsta met de opmerking, dat blijkbaar 
het lokaas, dat zo vaak door het Sovjet-blok aan de wcrk-
nemers in de westelijke wereld wordt voorgehouden, namelijk 
uitbreiding van de handelsbetrekkingen met de Sovjet-Unie en 
de andere landen aan de verkeerde zijde van het IJzeren Gor-
dijn, dan niet ernstig gemeend is. Het tot stand komen van der-
gelijke handelsbetrekkingen op grote schaal — er is trouwens 
nooit iets van terechtgekomen — zou ook een grotere markt 
voor onze industrie creëren. Er wordt van communistische zijde 
altijd bij gezegd, dat dit een groot voordeel, voor de werk-
nemers zou betekenen. 

De heer Nederhorst heeft de vraag opgeworpen of het niet 
gewenst ware geweest enkele elementaire sociale voorzieningen 
op een minimumpcil in het verdrag verplicht te stellen. Een 
dergelijke gedragslijn zou, geloof ik, voor een lichaam als de 
I.L.O., waarvan nog zoveel landen deel uitmaken, waar de 
sociale ontwikkeling nog in de kinderschoenen staat, veel zin 
hebben. Ik geloof niet, dat een dergelijke bepaling, die dus 
enkele elementaire sociale voorzieningen op een minimaal peil 
verplicht stelt voor de partnerlanden, voor de zes landen van 
West-Europa, die bij dit verdrag zijn betrokken, veel betekenis 
zou hebben, tenzij men dit minimale peil zo hoog zou op-
schroeven, dat het zou moeten betekenen, dat in enkele van de 
partnerlanden belangrijke verhogingen van het kostenpeil het 
gevolg zouden moeten zijn, en dit, terwijl de economische voor-
delen van de Euromarkt nog zouden moeten worden verkregen. 
Ik geloof niet, dat dit een verstandige gedragslijn zou zijn. 

De geachte afgevaardigde de heer Kikkert heeft gevraagd, 
of het Franse protocol, inhoudende de concrete verplichtingen, 
die wij op ons hebben genomen ter zake equel-pay, de over-
urenvergocding en de vakanties alleen geldt voor industrie-
arbeiders. Dit is inderdaad het geval. Van Franse kant had het 
ook alleen voor industricarbeiders betekenis, omdat daarvoor 
— althans op papier — b.v. de 40-urige werkweek geldt. Wij 
konden natuurlijk niet, toen van Franse zijde dit desideratum 
werd geponeerd, stellen, dat het dan ook voor de landarbeiders 
moest, omdat in ons land de landarbeiders 48 uur, nee, zelfs 
nog iets langer per week, werken. Intussen zie ik hierin geen 
discriminatie ten opzichte van de landarbeiders. Het gaat in 
deze discussie alleen om hetgeen, waartoe wij ons in dit ver-
drag verbinden. Wat wij straks in ons eigen land ten opzichte 
van arbeidstijd en beloning van landarbeiders en andere arbei-
ders zullen kunnen en wensen te doen, is een zaak, die daar-
naast staat. 

De geachte afgevaardigde de heer Schuijt was de enige, die 
door de sociale hoofdstukken van dit verdrag min of meer 
teleurgesteld was, in die zin, dat hij verder had willen gaan. 
Hij zegt: Ik verlang geen prioriteitenschema ten opzichte van 
de sociale ontwikkeling in dit verdrag, maar enkele concrete 
sociale rechten had men toch wel als spoedig te verwezenlijken 
doeleinden in dit verdrag kunnen opnemen. Dit zou, zegt de 
geachte afgevaardigde, inspirerend hebben gewerkt. 

De geachte afgevaardigde heeft ook twee voorbeelden ge-
noemd van zulke concrete sociale rechten. Hij noemde het 
recht op arbeid en — hij drukte het iets anders uit, maar daar 

kwam het, dacht ik, toch op neer — winstdeling en co-partner-
ship. Die beide voorbeelden tonen wel aan, dat hier grote 
moeilijkheden zouden hebben gelegen, als wij dit hadden wil-
len doen. Het poneren van het recht op arbeid is natuurlijk, als 
men het niet zeer uitvoerig in concrete regelingen uitwerkt, 
niet veel meer dan een plechtige declaratie, waarvan ik heb 
gemerkt, dat de geachte afgevaardigde — en hier komt hij 
geheel in mijn „schuitje" — daar niet zo verschrikkelijk veel 
voor geeft. 

Er zijn natuurlijk wel concrete sociale rechten, waarvan een 
ieder precies en duidelijk weel wat zij betekenen. Ik noem 
maar iets: de 48-urige werkweek, of 80 pet. ziekengeld of twee 
weken vakantie. Dat zijn allemaal dingen, die in West-Europa 
al verwezenlijkt zijn. Als men declaraties als het recht op 
arbeid en zelfs een wat concretere zaak als de winstdeling niet 
zeer ver gaand uitwerkt, blijven het algemene declaraties. Daar-
voor voel ik even weinig als de geachte afgevaardigde. Daarbij 
komt, dat men over gedachten als de winstdeling in de uit-
werking heel verschillend kan denken en daarover bij de op-
stelling van zo'n verdrag de nodige meningsverschillen kan 
krijgen. Dit zou dan bepaald niet de inspiratie hebben opge-
leverd, die de geachte afgevaardigde zo gewenst acht. 

De geachte afgevaardigde heeft gezegd, dat hij van de door-
werking van deze gedachte verwacht een „gezond volkskapi-
talisme", zoals hij het uitdrukt. Hij verstaat daaronder een 
maatschappelijk bestel, waarin de werknemers, via een stijgend 
levenspeil, tot een zekere kapitaalvorming kunnen komen en 
mede daardoor hun eis tot economische en sociale medezeggen-
schap kracht kunnen bijzetten. Er zal tussen de geachte afge-
vaardigde en mij over de wenselijkheid van economische en 
sociale medezeggenschap weinig meningsverschil bestaan. Of 
het beleggen van spaargelden in ondernemingen door de arbei-
ders tot het verkrijgen van die medezeggenschap het enige of 
zelfs het meest geëigende middel is, laat ik op het ogenblik 
in het midden. Een maatschappelijk bestel, zoals naar wij 
hopen de E.E.G. dat een stap nader brengt en dat in menig 
opzicht het tegendeel is van het bekende laisser faire van vroe-
ger, een maatschappelijk bestel, dat een stijgende levensstand-
aard, mijnentwege inclusief de mogelijkheid van een zekere 
bezitsvorming door de werknemers en een groeiende mate van 
economische en sociale medezeggenschap geeft, echter „volks-
kapitalisme" te noemen, vind ik bijzonder ongelukkig. En 
waarom, Mijnheer de Voorzitter? Ik meen, dat hier niet kan 
gelden het bekende What's in a name? Ik vind het een belang-
rijke zaak. 

Men zou kunnen zeggen: waarom zouden wij de communis-
ten niet eens nadoen; die hebben door voor het woord „demo-
cratie" het woordje „volks" te plaatsen van een goede zaak een 
kwade zaak gemaakt. Laten wij het omkeren. Laten wij door 
voor het woord „kapitalisme" het woordje „volks" te plaatsen 
van een kwade zaak een goede zaak maken. 

Laat de geachte afgevaardigde zich echter niet vergissen. 
De communisten misbruiken de goede klank, die het woord 
democratie heeft, voor een zeer slechte zaak, voor het tegen-
deel van democratie, nl. dictatuur. Als wij doen wat de geachte 
afgevaardigle de heer Schuijt voor ogen stond, zouden wij 
een slecht etiket op een goede zaak plakken. Het woord „ka-
pitalisme" is niet alleen een objectieve benaming voor een 
bepaald economisch stelsel. Daarmede duiden wij in het ge-
wone spraakgebruik heel wat meer aan, b.v. een mentaliteit, 
die in de kringen van de geachte afgevaardigde ook niet zo 
erg in trek was. Dat kapitalistische systeem in zijn opkomst 
is onverbrekelijk verbonden met maatschappelijke ellende, met 
ontrechting van de arbeidersmassa, met klassenstrijd. Dat kapi-
talismc betekende het primaat van de winst boven de mense-
liikheid en het was ook zeer nauw verbonden met het kolonia-
lisme in zijn meest afstotende vorm. Om, nu vandaag dat 
kapitalisme de giftanden zijn uitgetrokken en in menig land 
in West-Europa het economische leven een soort van meng-
vorm is geworden van kapitalisme en wat anders — dat mag 
u noemen, zoals u het wilt —, nu onze gemeenschap intussen 
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nog altijd scherpe scheidingen vertoont, die in de periode van 
dat opkomende kapitalisme zijn ontstaan, op een maatschappij, 
zoals de geachte afgevaardigde die voor ogen staat, het etiket 
,,volkskapitalisme" te plakken, is koren op de molen van 
de communisten dragen. Want deze communisten leven nog 
altijd uit de ressentimenten van 30, 40 jaar geleden en deze 
ressentimenten worden hiermee weer opgepoetst. Het is boven-
dien koren op de molen van hen, die proberen de jonge volken, 
waarover de geachte afgevaardigde zulke juiste opmerkingen 
heeft gemaakt, af te schrikken van het Westen. Dat etiket 
„volkskapitalisme" zal geen tegenstellingen overbruggen, maar 
deze juist nieuw leven inblazen en daarom, Mijnheer de Voor-
zitter, zou het mij een lief ding waard zijn, als de geachte 
afgevaardigde deze gedachte van hem maar weer zou willen 
opbergen. 

Dezelfde geachte afgevaardigde heeft nog gevraagd naar het 
Sociaal Charter, waaraan men in de Raad van Europa bezig 
is. Of dat op 31 december van dit jaar, voor zover het de 
ambtelijke voorbereiding betreft, kant en klaar zal zijn, Mijn-
heer de President, weet ik niet zeker, maar ik weet wel, dat 
de deskundigen eind november weer bijeenkomen met het 
voornemen om de zaak dan af te maken. Helaas kan ik de 
geachte afgevaardigde niet de toezegging doen, dat in dat 
Sociaal Charter veel concrete verbintenissen zullen voor-
komen. Het zal. vrees ik, op een aantal belangrijke punten 
wel tot welluidende declaraties beperkt blijven. Declaraties 
intussen, Mijnheer de President, die toch voor de Staten zekere 
morele verplichtingen creëren. 

De geachte afgevaardigde heeft zich wat verbaasd over het 
antwoord, dat in de Memorie van Antwoord is gegeven op 
vragen zijnerzijds betreffende de uitwisseling van jeugdige werk-
nemers. Dit antwoord nog eens nalezende, moet ik eerlijk toe-
geven, dat ik mij zijn verbazing wel kan begrijpen, want inder-
daad, als het om uitwisseling van groepen gaat, heeft men 
daar toch wel met iets anders te maken dan wanneer het gaat 
om de vrije migratie van een volwassen arbeider met zijn 
gezin. Ik zou mij kunnen voorstellen in het kader van dit ver-
drag, dat er afspraken tot stand komen tussen bepaalde partner-
landen, om groepen van jongelui ter wille van hun opleiding 
bij voorbeeld eens een jaar buitenslands werkzaam te stellen. 
Dat zal dan georganiseerd moeten worden en als daarvoor aan-
leiding is, geloof ik, dat het ligt op de weg van b.v. vakorgani-
saties of kerkelijke organisaties, om dan ook een wakend oog 
over deze jongelieden te laten gaan. 

Ten slotte heeft de geachte afgevaardigde nog de aandacht 
gevestigd, Mijnheer de President, op een zekere tegenstrijdig-
heid in de beantwoording van een en dezelfde vraag, nl. op de 
blzz. 7 en 36 van de Memorie van Antwoord. Ook dat is 
helaas juist en te verklaren uit de grote haast, waarmee is ge-
werkt. Het zal de geachte afgevaardigde zijn opgevallen, dat 
het antwoord op blz. 7 eigenlijk geen antwoord is: daar was 
Buitenlandse Zaken aan het woord. Wijselijk wordt dan ook 
na die eerste zin verwezen naar een volgende bladzijde in de 
Memorie van Antwoord en dat is dan de plaats, waar u het 
antwoord werkelijk vindt. 

Mijnheer de President! Ten slotte nog een enkele opmerking 
over het Euratomvcrdrag. Met dat verdrag heeft mijn Dcpar-
tement alleen te maken, voor zover de volksgezondheid daarbij 
in positieve of in negatieve zin is betrokken. Ik hecht er wel 
aan te zeggen, dat, al is dat dan maar één aspect van Euratom, 
dit toch wel een bijzonder belangrijk aspect van het geheel is. 

De geachte afgevaardigde de heer Hazenbosch heeft uiting 
gegeven aan een zekere ongerustheid ten aanzien van de be-
scherming van de volksgezondheid, zoals deze in het verdrag 
is geregeld en hij zeide: Er is nog grote onzekerheid op het 
gehele gebied. 

Men weet nog niet zeker, welke doses radio-activiteit ge-
vaarlijk zijn en welke nog net zouden kunnen worden tocge-
laten. Het is dus zaak met grote marges te werken. Ik erken, 
dat deze moeilijkheden bestaan en er wordt mijnerzijds dan 
ook altijd naar gestreefd om veiligheidsmarges in acht geno-
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men te krijgen. Dat Nederland in een bijzonder kwetsbare po-
sitie verkeert, is ook juist. Het zou kunnen zijn, dat de landen, 
die langs de rivieren gelegen zijn, die tenslotte in ons land 
naar zee vloeien, op zich zelf toelaatbare doses radio-activiteit 
met hun afval in die rivieren deponeren, maar dat het alles bij 
elkaar tol een opeenhoping van radio-activiteit in onze rivier-
monden gaat leiden, die beslist niet meer aanvaardbaar zou zijn. 
Het verdrag biedt tegen het ontstaan van dergelijke toestan-
den — ik moet het erkennen — geen absolute waarborgen. 
Het biedt wel een aantal aangrijpingspunten en mogelijkhe-
den om tot een afdoende regeling te komen. Ik kan de geachte 
afgevaardigden verzekeren, dat mijn Departement en ik op dit 
gebied uitermate actief en diligent zullen zijn, om te bereiken, 
dat de belangen van onze bevolking hier voldoende worden 
beschermd. 

De geachte afgevaardigde de heer Calmeijer heeft een as-
pect van de ontwikkeling van de atoomsplitsing naar voren 
gebracht, dat zeker de moeite van het overdenken waard is. 
Hij heeft, refererende aan een artikel in de „Nieuwe Rotter-
damse Courant", dat ik ook met grote belangstelling gelezen 
heb, een artikel van dr. Veenenbos, gewezen op wat men 
zou kunnen noemen het gevaar voor ontmenselijking van de 
techniek. Intussen, met het aanwijzen van de gevaren is de 
remedie natuurlijk nog niet aangegeven. De geachte afgevaar-
digdc zegt: Er zal bezinning moeten zijn op de onvervangbare 
waarde van de mens. Ik ben dat graag met de geachte af ge-
vaardigde eens, maar ook dat is natuurlijk niet voldoende 
om de gevaren, die hier dreigen, te keren. De geachte af-
gevaardigde heeft enkele wensen geuit ten aanzien van 
het onderwijs en met name het hoger onderwijs. Ik zal die 
graag aan mijn ambtgenoot van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen voorleggen, maar ook als deze desiderata bij het ho-
ger onderwijs zouden kunnen worden verwezenlijkt, geloof ik, 
dat hier nog voornamelijk een taak zal liggen voor die instel-
lingen en organen, die zich bezighouden met de geestelijke 
zorg voor en geestelijke vorming van onze bevolking, voor die 
organen ook, die zich bemoeien met de volksopvoeding, voor-
lichting en geestelijke volksgezondheid. Ik geloof, dat de Re-
gering in dit opzicht alleen maar een zeer indirecte invloed 
zou kunnen uitoefenen. 

De geachte afgevaardigde de heer Patijn ten slotte heeft nog 
enkele vragen gesteld over de opleiding van deskundigen 
op het gebied van de atoomsplitsing en meer in het bijzonder 
op het gebied van de gezondheidsbescherming, vragen, die mij 
uit een oogpunt van gezondheidszorg in hoge mate interesseren, 
maar die toch in het bijzonder liggen op het terrein van mijn 
ambtgenoot van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De ge-
achte afgevaardigde zal gehoord hebben, dat intussen de Mi-
nister van Buitenlandse Zaken namens Minister Cals die vra-
gen al heeft beantwoord. Ik kan er alleen nog aan toevoegen, 
dat. voor zover ik met deze problemen te maken krijg, ik gaar-
ne alles zal doen om de achterstand in de opleiding, die onge-
twijfeld in Nederland aanwezig is. te doen inhalen. 

De heer Drces, Minister-President, Minister van Algemene 
Zaken, Minister van Financiën a.i.: Mijnheer de Voorzitter! 
Het is niet mijn bedoeling mij te begeven in algemene bcschou-
wingen over de verdragen, die vóór ons liggen. Zou ik dat 
doen, dan zou dat in menig opzicht een overlapping worden 
van hetgeen door ambtgenoten reeds op uitnemende wijze 
is uiteengezet. Ik zal mij beperken tot enkele punten, waarvan 
de behandeling meer in het bijzonder op mijn weg ligt, het-
zij als Minister-President, hetzij als Minister van Financiën ad 
interim, en tenslotte de amendementen bespreken, voor zover 
dat bij de algemene beschouwingen mogelijk is, nu verschil-
lende sprekers toch die amendementen reeds hebben tocge-
licht en verdedigd. 

Mijnheer de Voorzitter! In de eerste plaats een woord 
over de coördinatie van het beleid. Door verschillende geachte 
afgevaardigden is gevraagd: hoe denkt het Kabinet het beleid 
te coördineren? De heer Hazenbosch heeft dit gedaan toen hij 
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in het bijzonder een vraag stelde met betrekking tot het ver-
drag inzake de E.E.G.; de heer Patijn heeft het uitvoerig 
gedaan met bctrekkng tot de kernenergie en dan niet uitsiui-
tend ten aanzien van Euratom, maar ten opzichte van het 
vraagstuk in zijn gehele omvang. Het is ongetwijfeld geen 
eenvoudige zaak. U hebt zo juist nog gehoord, Mijnheer de 
Voorzitter, uit hetgeen mijn collega van Sociale Zaken enVolks-
gezondheid heeft gezegd, dat zelfs het coördineren van een 
Memorie van Antwoord nog niet altijd geheel slaagt, terwijl 
deze zeer snel samengestelde Memorie van Antwoord als 
geheel beschouwd, dunkt mij, toch wel een bevredigende pres-
tatie mag worden geacht. Uit de rij van sprekers uit het 
Kabinet, die het woord hebben gevoerd, is wel gebleken, dat 
verschillende ambtgenoten zeer nauw bij het beleid, waarom 
het hier gaat, zijn betrokken. Als men de Europese Gemeen-
schappelijke Markt neemt, dan ligt het voor de hand, dat daar 
buitenlandse aspecten liggen, dan ligt het voor de hand, dat 
de Minister van Economische Zaken daarbij zeer nauw be-
trokken is, maar dan hebben daarnaast de Minister van Land-
bouw, Visserij en Voedselvooiziening, de Minister van Ver-
koer en Waterstaat, de Minister van Financiën, de Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ook een taak. Er rijzen 
dan ongetwijfeld vragen over de coördinatie. Ik geloof intus-
sen, dat men zich geen zorgen behoeft te maken, dat het be-
drijfslcven moeilijk een adres zal kunnen vinden. De heer 
Korthals maakt zich daarover enigszins bezorgd. Hij zegt: laat 
men niet naar verschillende bureaus behoeven te lopen. Het 
bedrijfsleven zelf zal echter toch wel naar verschillende bu-
reaus willen gaan,'maar dan weten waar het wil en moet zijn. 
De landbouworganisaties vinden stellig in de eerste plaats 
de weg naar het Ministerie van Landbouw, waar zij tamelijk 
wel vertrouwd zijn. 

De industrie en de handel zullen de Minister van Econo-
mische Zaken toch wel in de eerste plaats willen benaderen, 
terwijl degenen, die met het vervoerswezen zich bezighou-
den allereerst aan Verkeer en Waterstaat zullen denken. 
Daarnaast zal intussen de Minister van Buitenlandse Zaken, 
wanneer het gaat om handelingen in het buitenland, toch ook 
op de hoogte moeten worden gehouden. 

Mijnheer de Voorzitter! Het spreekt dus werkelijk vanzelf, 
dat er uiteenlopende adressen zijn. Er moet echter natuurlijk 
geen verwarring zijn. Nu zou ik. wat betreft de coördinatie, 
dit willen zeggen. Ik heb in de loop der jaren ook nogal eens 
aanraking gehad met Ministers van andere landen en dan 
heeft het mij getroffen, dat in één opzicht de coördinatie hier 
vergelijkenderwijze toch nog wel goed sluit, namelijk wat be-
treft het onderlinge overleg. Het heeft mij weleens gefrappeerd, 
— ik behoef geen namen van landen te noemen —, dat bleek, 
dat men elders van elkaar niet zo heel piecies wist hoe de 
denkbeelden waren en wat men zou doen. 

Coördinatie door overleg, is, geloof ik, in ons land goed 
geregeld. De zaken worden meestal zorgvuldig gemeenschap-
pelijk doorgesproken. 

Nu heeft, wat de kernenergie betreft, de heer Patijn gezegd; 
waar ligt daar nu eigenlijk de behandeling van de vraagstuk-
ken gecoördineerd? Zou men niet het best kunnen denken 
aan een regeringscommissaris, die de kernenergie zou behande-
len onder een commissie uit de Ministerraad of o'nder de 
Ministerraad? 

Mijnheer de Voorzitter! Als men de behandeling van de 
problemen van de kernenergie werkelijk zou willen centrali-
seren, dan zou men niet een regeringscommissaris onder de 
Ministers moeten hebben, maar een boven de Ministers. AJs 
men zich even indenkt, hoe het staat met de kernenergie, dan 
ziet men, dat er voor Euratom, voor de O.E.E.S., voor de 
Verenigde Naties, politieke contacten zijn, die lopen over 
Buitenlandse Zaken. Het ligt voor de hand, dat de verreweg 
voornaamste gevolgen van het gebruik van kernenergie voor-
lopig zullen liggen op industrieel terrein, nl. het terrein van 
het opwekken van elektriciteit en, naar wij hopen, zoals de 
Minister van Economische Zaken vanmiddag heeft uiteenge-
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zet, op dat van de produktie, die het Nederlandse bedrijfs-
leven zal ter hand nemen. Daarnaast hoopt de Minister van 
Landbouw, dat in Wageningen de ontwikkeling zo zal zijn, 
dat daar iets tot stand komt van internationale betekenis op 
het gebied van onderzoekingen ten behoeve van de landbouw. 
Ik laat daar, wat er op scheepvaartgebied kan gebeuren, maat 
ik denk zeker wel aan onderwijs. Men zou kunnen zeggen, 
dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
hier ook eigenlijk ook bij had moeten zijn, want hij staat voor de 
verantwoordelijkheid omtrent hetgeen er zal geschieden t.a.v. 
de opleiding aan onze universiteiten, aan de technische hoge-
scholen, enz. Daarnaast heeft de Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid een bijzondere verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de gevaren voor de volksgezondheid. 

Dit alles laat zich naar mijn mening niet coördineren onder 
de Ministers door een Regeringscommissaris, maar men moet 
zich afvragen, hoe de Ministers daarbij tot eenheid in hun be-
leid komen. Op bepaakle punten kan hierbij ook de vraag 
lijzen: wie neemt een meer centraal te stellen initiatief? 
Wie heeft in de eerste plaats de contacten daarvoor met het 
buitenland? 

Mijnheer de Voorzitter! Er is een vorm van coördinatie, die 
de geachte afgevaardigde ook heeft genoemd, nl. in de com-
missie, die onder voorzitterschap staat van de secretaris-gene-
raal van mijn Departement, Mr. Fock. In deze commissie zijn 
alle departementen vertegenwoordigd, die te maken hebben met 
cie kernenergie, en daarin moeten ook al deze vraagstukken 
worden besproken. 

Mijnheer de Voorzitter! Hiermede is de kwestie nog niet 
volledig opgelost. Deze zaak is in het Kabinet in beraad en 
het behoeft geen verwondering te wekken, dal wij het ook niet 
dadelijk volledig eens zijn over de vraag, hoe de gang van zaken 
op elk punt precies moet zijn. Ik wil wel toezeggen, dat in 
de eerste plaats een verdere coördinatie van de inzichten van 
het Kabinet op dit punt zal plaatshebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou nu nog enkele opmerkingen 
willen maken als Minister van Financiën ad interim. Hierbij 
komen wij ook weer op een coördinatievraagstuk. Er is ge-
sproken over de coördinatie van het monetaire beleid tussen 
de zes landen, met name door de geachte afgevaardigde de 
heren Nederhorst, Van der Mei en Hazenbosch. Men heeft 
betwijfeld, of artikel 104 en wat daarop volgt in het verdrag 
van de E.E.G. voldoende waarborgen geeft voor eenheid van 
monetair beleid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat wat in het verdrag 
staat, volstrekt niet zonder belang is. Er wordt van uitgegaan, 
dat elk van de zes landen zelf zijn monetair beleid blijft 
voeren, maar er wordt aangegeven, naar welke beginselen 
dat moet geschieden. Er wordt dan overleg voorgeschreven 
tussen vertegenwoordigers van de Regeringen en tussen de 
centrale banken. 

Dan wordt ingesteld een monetair comité, dat hierover ad-
viezen zal geven en dat de regeringen zal aanduiden, hoe 
naar de mening van dat comité het monetaire beleid, ge-
geven de aangeduide beginselen, zou dienen te zijn. 

Daarmede is natuurlijk geen waarborg verkregen voor een-
heid in beleid. De geachte afgevaardigde de heer Nederhorst 
heeft gezegd: Dat blijft beneden de maat. Ja, Mijnheer de 
Voorzitter, de vraag is: Beneden welke maat? Beneden de maat 
van wat misschien wenselijk is, maar voorlopig zeker niet te 
bereiken. Het is duidelijk, dat de situatie in Europa niet zo 
is, dat deze zes landen werkelijk hun monetair beleid zouden 
willen overdragen aan een centraal gezag. Er kunnen ook 
geen voorschriften worden gegeven, dat zij precies hetzelfde 
moeten doen. 

Laten wij nemen de situatie van Duitsland en Frankrijk. 
Men kan wel zeggen: Gij behoort hetzelfde monetaire beleid 
te voeren, en men kan zeggen: dat moet centraal worden uit-
gemaakt. Als men echter denkt, dat een van deze landen dat 
op dit ogenblik zou aanvaarden, heeft men illusies, die ver 
van de werkelijkheid afstaan. Op zichzelf zou het natuurlijk 
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voor de economie van de landen wenselijk zijn, dat hel beleid 
gemeenschappelijk werd, maar dat is een versmelting van de 
gehele economie en het gehele monetaire beleid en daarachter 
van het financiële beleid, die binnen afzienbare tijd niet kan 
worden verwacht. Men kan de Regering niet verwijten, dat 
zij niet iets dergelijks in een verdrag kan opgenomen krijgen. 
Ik geloof, dat wat in het verdrag staat, met juiste beginselen, 
met een contact, geregeld tussen de landen, en met een raad-
gevend comité, het enige is dat te bereiken was en dat dit 
nuttig zal blijken. Reeds is het overleg in de Europese Beta-
lingsunie, waarbij ook de situatie van ieder afzonderlijk land 
dikwijls grondig wordt besproken en adviezen worden gegeven 
over hetgeen moet gebeuren, nuttig gebleken. In deze hech-
lere verbinding tussen de zes landen zal dat nog sterker het 
geval zijn, maar het vraagstuk zal hierdoor niet op korte ter-
mijn worden opgelost. 

De geachte afgevaardigde de heer Van Leeuwen heeft ge-
sproken over de harmonisatie van de belastingwetgevingen. 
Ik zou weer hetzelfde kunnen zeggen. Men zou tot één staat 
moeten komen, zij het een federatie, één staat met volledige 
verantwoordelijkheid voor het totale budget, wil men de be-
lastingregelingen kunnen harmoniseren. Er zijn in het ver-
drag wel enkele voorschriften op het punt van de belastingen, 
doch enkel met de strekking om onredelijke methoden van 
belastingheffing, waardoor een bevoorrechting van het eigen 
bedrijfsleven boven dat van andere landen zou intreden, uit 
te sluiten. Een werkelijk gemeenschappelijk belastingbeleid is 
niet denkbaar, zonder een gemeenschappelijk budgetbeleid. 
Neem nu b.v. onze verhouding tot België, waarmede dit toch 
eenvoudiger zou zijn dan met de zes landen. Wij hebben 
regelingen afgesproken over de omzetbelasting en de accijn-
zen. Zij zijn niet volledig in werking getreden, o.a. omdat op 
een gegeven ogenblik België zeide: Dat bedrag aan accijnzen 
kan ik niet missen. Wanneer men meent, dat wij bij dit 
verdrag hadden moeten komen, b.v. tot het voorschrijven van 
harmonisatie tussen de belastingsystemen van Italië en Neder-
land, dan zal toch ook de heer Van Leeuwen wel toecgeven, 
dat dit weer niet een zaak is, die zich spoedig laat oplossen. 
Men moet ervan uitgaan, dat deze dingen op het ogenblik 
eenvoudig niet mogelijk zijn. Men moet hopen, dat dit ver-
drag, dat nog niet eens direct een douane-unie geeft, maar 
ten slotte ook weer niet bij een douane-unie zal blijven stil-
staan, doch ook in andere opzichten een grotere economische 
eenheid geeft, op de duur zal leiden tot een naar elkaar toe-
groeien van de zes landen. 

In dit eerste contact tussen Regering en Staten-Generaal 
na de Troonrede en de Miljoenennota, waarbij financiële kwes-
ties ter sprake zijn gebracht, heeft het mij getroffen het ver-
wijt van verschillende zijden te horen, dat de Regering niet 
voldoende uitgeeft en dat de Regering is opgekomen voor enige 
beperking van wat Nederland ten koste zal leggen aan deze 
gemeenschappen. Men meent, dat wij aan onze positie te kort 
doen, doordat wij op sommige punten minder bijdragen dan 
België. Verschillende afgevaardigden hebben hierover gespro-
ken. Er is gevraagd: waarop berust het verschil? Er is ge-
sproken over nationaal inkomen en nationaal inkomen per 
hoofd. 

De algemene grondslag is — maar dat beginsel heeft niet 
in alle consequenties doorgewerkt — rekening houden met 
het nationale inkomen van een land als geheel. Dat is de 
basis geweest. In 1954 was b.v. het nationale inkomen van 
Nederland volgens gegevens van het Internationale Monetaire 
Fonds 5,(> miljard dollar en van België 7 miljard voor een 
bevolking, die twee miljoen personen minder telt. Als men het 
nationale inkomen als basis neemt, neemt men nog iets, 
waarbij Nederland eigenlijk naar verhouding van zijn draag-
kracht onevenredig belast wordt, omdat wij in verband met 
de snelle toeneming van onze bevolking een veel hoger per-
centage in investeringen, huizen, scholen, fabrieken en der-
gelijke moeten steken. 

Toevallig kreeg ik vanochtend een tijdschrift in handen, 
waarin erop gewezen werd, dat b.v. in het jaar 1954 België 

netto 6 pet. van zijn netto nationale produkt investeerde en 
Nederland 13 pet.; dat is meer dan het dubbele. Nederland 
investeert ook aanzienlijk meer van zijn nationale inkomen 
dan gemiddeld de Westeuropese Staten doen. Nederland heeft 
er in tien jaar 1 miljoen mensen meer bijgekregen dan België, 
wat ontzaglijke eisen stelt. Het nationale inkomen is, wat de 
draagkracht betreft, voor ons nog een ongunstige maatstaf. 

Wij betalen hetzelfde als België in de gewone budgetonkos-
ten van Euratom en van de E.E.G., maar wij betalen minder 
voor het budget van het onderzoek en de investeringen van 
Euratom, voor de Investeringsbank en het Sociale Fonds. 
Dat is welbewust gedaan. Dat is naar mijn mening zeer redc-
lijk. Dat is, wat tot nu toe in verschillende internationale 
organen gebeurt. Wij betalen om dezelfde redenen minder dan 
België bij de Verenigde Naties; wij betalen ook om dezelfde 
redenen minder dan België in de O.E.E.S. Er is nooit ge-
bleken, dat Nederland op die gronden minder prestige zou 
genieten of minder invloed zou hebben of minder zou kunnen 
meespreken dan België, daargelaten de vraag, of de invloed 
van België en Nederland te zamen altijd groot is. 

Ook in de stemmenverhouding speelt het slechts op een 
paar punten een rol, waar het effect niet eens van betekenis 
kan zijn, omdat het gaat om gekwalificeerde meerderheden. 
De financiële en monetaire toestand van Nederland is he-
paaldelijk zo, dat de Regering het niet verantwoord acht onder 
deze omstandigheden, waar het zou zijn zonder sterke nood-
zaak, af te wijken van wat op goede gronden hier is tot stand 
gekomen. 

In het financiële verband zou ik nog iets willen zeggen 
over de suggestie van de geachte afgevaardigde de heer Neder-
horst om een gezamenlijk budget van de Ledcn-Staten te be-
stemmen voor achtergebleven gebieden in de gemeenschap. 
De Minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd: in beginsel 
kunnen wij daartegen geen bezwaar maken. Neen, Mijnheer 
de Voorzitter, maar men moet goed begrijpen, dat er gemeen-
schappelijk volgens het verdrag heel veel wordt gedaan. Er 
zal de Investeringsbank zijn, waarvan het kapitaal 1 miljard 
dollar (rekeneenheden) zal bedragen, waarvan op korte tei-
mijn 250 miljoeen zal worden volgestort, terwijl is voorzien, 
dat, indien niet voldoende middelen op de kapitaalmarkt kun-
nen worden aangetrokken, de Leden-Staten bijzondere leningen 
tot een bedrag van 400 miljoen dollar aan de Investeringsbank 
zullen verstrekken. 

Daarnaast zal het Europese Sociale Fonds, dat ten doel 
heeft op te treden in gevallen van werkloosheid en dat na-
tuurlijk ook dikwijls zal werken in de achtergebleven gebieden, 
belangrijke bijdragen vragen en ten slotte zullen de partner-
landen aan de overzeese gebiedsdelen in totaal 581 miljoen 
dollar bijdragen, in de loop van enige jaren dan. Als men het 
in een andere vorm wil gieten, kan dat natuurlijk, maar als 
men meent, dat wij ons op dit ogenblik kunnen verbinden, 
nog eens weer aanzienlijk daar bovenuit te gaan, dan moet 
ik nogmaals zeggen: dan ziet men de financiële toestand anders 
dan de Regering. 

Ik kom nu tot de bespreking van de amendementen. Ik 
neem aan, dat dit op dit ogenblik door de Kamer zal worden 
aanvaard, waar de amendementen al in discussie zijn geweest, 
al zal het ten slotte denkbaar zijn, dat nadere beraadslaging 
eventueel bij de behandeling van de artikelen zal plaatsheb-
ben. 

In de eerste plaats het amendement van de heer Blaisse. 
door velen ondertekend, over de goedkeuring door de Staten-
Generaal, dus door de wetgever, van uitvocringsovereenkom-
sten van het verdrag, zowel inzake de E.E.G. als inzake Eura-
tom. Mijnheer de Voorzitter! De Kamer is uiteraard gerech-
tigd, dit voorbehoud te maken. Dat stelt de Grondwet uit-
drukkelijk vast, al gaat die Grondwet ook uit van de mogc-
lijkheid, dat men het aan de Rgering overlaat. Ik moet zeg-
gen, helemaal zonder teleurstelling ben ik niet, dat men eerst 
bij het Europese Defensieverdrag en nu bij deze beide ver-
dragen dit voorbehoud wil maken. Ik zeg nogmaals: het is 
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iets, waartoe de Kamer het volste recht heeft, het is begrij-
pelijk en de zaak is ook belangrijk. Desondanks is het zo, 
dat bij de uitvoering van een toch al moeilijk verdrag zekere 
vertragingen onvermijdelijk zijn, als men dit amendement aan-
vaardt. De heer Blaisse wil geen vertraging veroorzaken — ik 
begrijp het volkomen —, maar het is het onvermijdelijk gevolg. 
Het spreekt vanzelf. In Nederland behandelen de Staten-Gene-
raal de zaken in twee instanties, schriftelijk en mondeling, 
op gedegen wijze. Met de beste wil is enige vertraging niet 
te voorkomen. De geachte afgevaardigde heeft nog gewezen 
op de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring. Tot nu toe 
heeft de Regering niet heel veel genoegen beleefd van po-
gingen om voorstellen stilzwijgend goedgekeurd te krijgen. Ik 
maak hiervan ook weer geen verwijt aan de Kamer. Als de 
Kamer iets over een voorstel wil zeggen, is dat natuurlijk 
haar recht, maar laten wij goed begrijpen, welke moeilijkheid 
hierin zit. Als men probeert, een voorstel stilzwijgend goed-
gekeurd te krijgen en dit stuit bij de Kamer op bezwaren, dan 
is dit natuurlijk het volste recht van de Kamer, maar dan 
geeft de gedane poging extravertraging, want dan moet men, 
nadat van de bezwaren is gebleken, nadat er dus al enige 
tijd is verlopen, beginnen met het indienen van een wets-
ontwerp op de gewone wijze. Dit is een ervaring van de 
Regering, waardoor zij in een aantal gevallen iets huiveriger 
is geworden om stilzwijgende goedkeuring te vragen. Ik vind 
deze kwestie echter overigens voor dit geval volkomen bij-
komstig. 

Principieel bezwaar maakt de Regering in dezen niet, maar 
wij moeten wel precies weten, wat wij bedoelen en wat wij 
doen. De heer Blaisse zelf sprak over de vraag, of criteria 
konden worden gegeven ter bepaling van wat uitvoeringsover-
cenkomsten zijn, die in redelijkheid aan de Kamer zouden 
moeten worden voorgelegd. Ik neem aan, dat wij het erover 
eens zullen zijn, dat er veel belangrijke uitvoeringsmaatregelen 
zijn, die er niet onder vallen, omdat het geen overeenkomsten 
zijn, maar besluiten van organen van de Gemenschap. Ook 
als het gaat om besluiten van de Raad van Ministers, waarvoor 
eenstemmigheid nodig is, neem ik aan, dat aanvaard wordt, 
dat er toch is een besluit van een orgaan van de Gemeenschap, 
waarvoor de Minister natuurlijk verantwoordelijk is aan het 
Parlement, achteraf, maar waarvoor geen toestemming van 
de wetgever vereist is. Het kan ook niet gaan om overcen-
komsten van de Gemeenschap zelf. die gesloten worden uit 
hoofde van het verdrag; naar de mening van de Regering ook 
niet om beleidsafspraken, zoals die voort zullen vloeien uit 
velerlei overleg, o.a. b.v. op monetair terrein. Het is ook 
denkbaar, dat een dergelijk overleg leidt tot de noodzaak 
van wettelijke maatregelen. Dan zou het eronder vallen. 
Maar dat overleg, b.v. op monetair terrein, kan ook betrek-
kin.:; hebben op punten, die ook nu in Nederland zelf tot 
de bevoegdheden van de Regering behoren. 

Onder de werking van het amendement zouden wel vallen 
— en naar het oordeel van de Regering ook zonder overwegen-
de bezwaren kunnen vallen — de overeenkomsten, voorzien 
in de artikelen 20, 135 en 220. 

Artikel 20 — ik heb het nu natuurlijk over de E.E.G. — 
raakt kwesties van het douanetarief. Het gaat daar aanvanke-
lijk over overeenkomsten, uitermate belangrijke overeenkom-
sten, en die zouden aan de goedkeuring van de wetgever kun-
nen worden onderworpen. Men moet daarbij wel in het oog 
houden, dat dit alleen tijdelijk geldt, omdat volgens het verdrag 
ten slotte de raad, wanneer tegen het einde der eerste etappe 
nog geen overeenstemming is bereikt, kan vaststellen wat er 
zal gebeuren. Maar het is belangrijk, hoe in het begin deze 
zaak geregeld wordt. 

Artikel 135 raakt overeenkomsten betreffende het vrije ver-
keer van werknemers. Ook een dergelijke uitvoeringsovereen-
komst zou zeer goed aan het oordeel van de wetgever kunnen 
worden onderworpen. 

Artikel 220 schrijft overleg voor tussen Lid-Staten o.a. over 
de bescherming van personen en rechten, afschaffing van dub-

bele belasting en dergelijke. Ook dit zou aan hel oordeel van 
de wetgever kunnen worden onderworpen. De Regering zou 
daartegen geen bedenking hebben. Hetzelfde geldt bij de Eura-
tom voor het artikel betreffende de vaststelling van het geineen-
schappelijke buitentarief voor nucleaire goederen en produkten. 

Artikel 94/J ligt in dezelfde lijn als het artikel betreffende 
de tariefkwesties in de E.E.G. 

Naar het oordeel van de Regering zou het echter wel zeer 
bezwaarlijk zijn, als artikel 45, het artikel betreffende de land-
bouwcontracten op langere termijn, onder het amendement 
zou vallen. Dit is, geloof ik, een punt, waarvan het wenselijk 
is, dat het speciaal onder het oog wordt gezien. Misschien is 
het mogelijk, dat in de loop van de discussies mij i collega van 
Landbouw over dit punt iets zegt. Er is gedacht — hij sprak 
vanmiddag reeds over die contracten — aan de aankoop" van 
produkten, aan contracten op langere termijn, waarin wordt 
overeengekomen, dat men desnoods bereid is een hogere prijs 
te betalen dan men anders zou betalen. Dit geldt wederkerig, 
zodat men poogt het voordeel voor de landen in evenwicht te 
houden. Het gaat over prijzen en hoeveelheden met allerlei 
voorschriften daaromtrent. Het gaat ook over de mogelijkheid, 
dat men grondstoffen vanuit het buitenland kan betrekken, als 
daaraan behoefte bestaat, tenzij de raad besluit, met eenparig-
heid van stemmen de nodige uitkeringen toe te kennen om het 
verschil goed te maken tussen de twee prijzen. 

Het is een vrij gecompliceerde zaak. in beginsel een verplich-
ting tot het afsluiten van contracten op langere termijn naar 
bepaalde normen, maar waarbij men moet onderhandelen 
over prijzen en hoeveelheden. 

Men streeft hierbij dus naar wederkerigheid. Ten slotte kan 
de raad onder bepaalde omstandigheden bevorderen, dat uitke-
ringen worden gedaan. De aanvankelijk': indruk der Regering 
is, dat het zeer veel bezwaren zou oproepen. Indien dergelijke 
contracten de wetgever moesten passeren. Men moet daarbij 
bedenken, dat wat wij vragen uiteraard ook de wederpartij zal 
begeren, vooral het Parlement van de wederpartij. Stel, dat 
Frankrijk prijs stelt op contracten op langere termijn; stel, 
dat hier het Parlement zou zeggen, omdat het v/il weten — ik 
erken het belang van de zaak; ik zeg niet, dat dit een kleinig-
heid is —, omdat het wil weten wat de prijzen zijn, de weder-
zijdse voordelen enz.: „Wij willen deze overeenkomsten behan-
dclen", dan zal het Franse Parlement, da' niet geheel onver-
schillig zal staan tegenover de belangen van de landbouw, zeg-
gen: zo moeten wij ook handelen. Of wij dat soort contracten 
dan inderdaad goed tot stand kunnen brengen, daarachter zet 
de Regering, toch nog wel een vraagteken. Nu heblk in ge-
sprekken buiten deze openbare beraadslaging ook ten aanzien 
van andere punten horen spreken over de vraag of zij onder 
het amendement zouden vallen of niet, b.v. artikel 40 in samen-
hang met artikel 43, wat betreft regeling van het gcmeenschap-
pelijk landbouwbeleid en de gemeenschappelijke ordening 
van de landbouwmarkt. Dat kan er naar mijn overtuiging niet 
onder vallen, want in artikel 43 staat duidelijk, dat ten slotte 
de raad beslist. Daarom gaat het. Het is ten slotte dan niet een 
overeenkomst, hoe gewichtig het ook is. 

Ik heb reeds iets gezegd over de coördinatie van het mone-
tair beleid. 

Voor zover zij tot wetswijziging aanleiding geeft, is zij on-
derworpen aan de goedkeuring van de Staten-Generaal. 

Gaat het echter om het beleid, dat ook nu binnen de bcvoegd-
heid van de Regering valt, dan zou die goedkeuring niet ver-
eist zijn. 

Dit zijn de punten, waarom het naar mijn mening in hoofd-
zaak gaat, maar daarbij zijn deze laatste niet het lastigst. De 
voornaamste moeilijkheid ligt in de vraag: wil men onder het 
amendement ook laten vallen de overeenkomsten op lange 
termijn, die wij beschouwen als een soort contracten, die de 
Regering ook nu bevoegd is aan te gaan? 

Er is ook nog een artikel 118 over nauwe samenwerking 
op sociaal gebied. Ook daarbij ligt het wederom zo: er zijn 
punten, waarbij de Regeringen bevoegd zijn te handelen; er 
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Minister Drces 
zijn andere, die de wetgeving raken. In het laatste geval ligt 
het voor de hand, dat zij de Statcn-Gcneraal passeren. 

Ik heb hiermede willen doen uitkomen, hoc wij tegenover 
liet amendement staan, niet afwijzend in beginsel, maar met 
een grote vraag op een zeer belangrijk punt. 

Dan hel amendement van de heer Oud, dat zowel door de 
heer Oud zelf als door de heer Korthals is toegelicht en ver-
dedigd en waarin gevraagd wordt in te voegen een artikel, be-
paiende, dat zorg gedragen wordt, dat in de akte van bckrach-
liging wordt opgenomen, dat wij er bij bekrachtiging van zijn 
uitgegaan, dat bij de uitwerking en toepassing van het verdrag 
zal worden rekening gehouden met Nederlands bijzondere 
demografische gesteldheid, welke noodzaakt tot een verder-
gaande expansie van de werkgelegenheid, en wel in een aan die 
gesteldheid aansluitend tempo. 

Ik moge vooropstellen, dat er bij de Regering, wanneer 
zij op dit punt bezwaren oppert, niet de allergeringste gedachte 
is dat te doen, omdat het amendement van de zijde van de 
oppositie komt en het als een destructief amendement zou 
moeten worden beschouwd. Het is overigens niet altijd een-
voudig te weten, wie tot de oppositie behoort en wie de Rege-
ring steunt; dat hangt weleens af van de omstandigheden. De 
heer Oud zal er zich echter rekenschap van gegeven nebben, dat 
deze zaak besproken is in de Commissie van Voorbereiding, 
toen van andere, van zeer verschillende zijden, deze gedachte 
geopperd werd en het oordeel van de Regering gevraagd werd, 
en dat toen de Regering heeft gezegd welke haar bedenkingen 
waren. 

Wij zijn het natuurlijk volstrekt eens over het feit, dat de 
bijzondere demografische gesteldheid van Nederland zeer 
bijzondere eisen stelt. Ik heb reeds een vergelijking gemaakt 
met België. Wanneer men in tien jaren een miljoen men-
sen meer erbij krijgt in Nederland dan in België, dan wil 
dat wat zeggen. Ik beschouw zelfs de dichthe'd van onze 
bevolking en de snelle groei van onze bevolking als het cen-
trale probleem van Nederland, dat ten grondslag ligt aan tal 
van moeilijkheden en spanningen, waarvoor wij staan. De Re-
gering is zeker van oordeel, dat het van grote betekenis is, dat 
hiermede ook in de Burornarkt rekening zal worden gehouden. 
Desondanks heeft zij niet het gevoel, dat men door dit amen-
dement enig wenselijk resultaat zou kunnen verkrijgen. Na-
tuurlijk hopen wij. ook al is de aanneming van het verdrag 
verzekerd, dat een zo groot mogelijk aantal leden van deze 
vergadering zich erachter zal stellen, omdat dit van grote 
morele waarde is. Wij zien ook gaarne, dat bij ons volk een 
zo groot mogelijk vertrouwen bestaat, maar ik kan niet in-
zien, dat dit zou kunnen worden verkregen door dit amende-
ment. 

Wat de externe werking ervan betreft — onze bedenkingen 
zijn uiteengezet in het verslag, dat over de besprekingen in 
de Commissie van Voorbereiding is verschenen —. zou ik 
nog het volgende willen zeggen. 

De geachte afgevaardigde de heer Oud heeft gezegd: wij 
bedoelen geen reserve, wij bedoelen geen voorwaarden, geen 
voorbehoud, maar als men in een akte van bekrachtiging iets 
dergelijks opneemt, dan beginnen de partners zeker te veron-
derstellen. dat men toch iets dergelijks er wèl mee bedoelt: 
wij nemen het verdrag aan, maar in het vertrouwen, dat dit 
of dat zal gebeuren. Als men ons dan vraagt: wat bedoelt gij 
precies? en als wij dan nog eens de betekenis van de zaak, die 
voor mijn gevoel duidelijk en belangrijk is, onderstrepen en 
zeggen: wij bedoelen geen voorwaarde te stellen en geen voor-
behoud te maken, maar iets te bereiken, dat wij via het ver-
drag toch zouden kunnen bepleiten, dat zullen wij naar mijn 
gevoelen eerder zwak staan dan sterk. Voor mij is niet het 
artikel 104, waarin wordt gezegd, dat moet worden gezorgd 
voor een zo goed mogelijke werkgelegenheid, de hoofdzaak. 
Men zou kunnen zegden: daarnaast zou u het toch nog kun-
nen doen. Wanneer wij echter deze zeer ongebruikelijke voor-
waarde in de akte van bekrachtiging opnemen en wij daarop 
een nadere toelichting moeten geven, zal die, hoe warm wij 
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de zaak ook trachten te verdedigen, op onze partners toch 
eerder een indruk van zwakte n aken. 

Er zijn ook wensen uitgesproken in de Duitse Bondsdag 
en in de Franse Assemblee, vergaande wensen ten dele. maar die 
zijn gericht tot tic betrokken Regeringen. Do Duitse Bondsdag 
en de Franse Assemblee hebben tot hun Regeringen gi 
wij vertrouwen erop, dat gij bij de uitvoering van het verdrag 
erop zult aandringen, dat dit en dal geschiedt. Men kan het 
daarmee eens zijn of niet, maar het is een normale vorm; 
dit is een aandringen bij de eigen Regering: doe dit of dat. 
Maar dit op te nemen in de akte van bekrachtiging zonder 
dat het gezag heeft, is een vorm — al zullen er geen ongeluk-
ken van komen —, die mij niel aanspreekt en waardoor naar 
de mening van de Regering niet een versterking van onze posi-
tie zal worden verkregen, maar eerder een verzwakking. 

Daar komt nog bij, dat dit amendement alleen zegt, dat re-
kening zal worden gehouden met Nederlands bijzondere demo-
grafische gesteldheid, welke noodzaakt tot een voortgaande 
expansie van de werkgelegenheid in een aan deze gesteldheid 
aansluitend tempo. Mijnheer de Voorzitter! Dit zegt nog niets 
over de maatregelen, die daaruit zullen moeten voortvloeien. 
Men kan verdedigen, dat ter wille van de werkgelegenheid 
een zo ruim mogelijk verkeer en zoveel mogelijk vrijhandel 
nodig zijn. Het laat zich ook denken, dat men zegt: wij hebben 
daartoe een bijzondere protectie nodig. b.v. die opvoedende 
protectie, waaraan Nederland ook wel eens gewerkt beeft. 

De geachte afgevaardigde de hee;' Oud en ik zullen het 
eens zijn over de gedachte, dat een ruimer verkeer en cm 
grotere vrijheid de voorkeur verdienen, maar in zich zelf zegt 
het feit: men moet opletten, niet wat men in werkelijkheid 
zou willen. Men zou b.v. ook kunnen zeggen: dan moeten 
wij een groter deel van het investeringsfonds hebben dan een 
ander land. omdat wij meer behoefte aan investering hebben, 
en later allerlei denkbeelden hierachter kunnen voorstellen. 
In die zin spreekt het toch eigenlijk nog maar weinig uit. 

Ik vind het jammer, dat ik deze bezwaren moet opperen. 
Wij stellen er prijs op. dat er een zo groot mogelijke mede-
werking en vertrouwen is. Wij achten deze zaak gewichtig. 
Ik geloof echter, dat het misverstand zou wekken om dit in 
de akte van bekrachtiging op te nemen en dat men niet het 
resultaat zal bereiken, dat de voorstellers daarmede beogen. 

Rest mij alleen de voorstellen van de geachte afgevaardigde 
de heer Blaisse om met vermelding van het belang van deze 
beide aangelegenheden, de werkgelegenheid en de bevolkings-
dichtheid, aan Ie dringen op een jaarlijks verslag over de 
werking der verdragen aan de Kamer, waarbij mede met deze 
problemen in het bijzonder rekening wordt gehouden. Bij de 
Regering bestaat daartegen uiteraard geen bezwaar; wan-
neer er van uit de Kamer niet enigerlei bedenking zou rijzen. 
zal, als de betreffende artikelen aan de orde zijn, de Regering 
gaarne bereid zijn deze amendementen over te nemen. Ik zeg 
alleen naar parlementair gebruik: indien niet van uit de verga-
dering enig bezwaar mochl rijzen, wat ik niet waarschijnlijk 
acht. 

Hiermede heb ik aanvankelijk, in deze eerste termijn, de 
indrukken van de Regering met betrekking van het voor en 
tegen van de gedane voorstellen gegeven en daarmede mijn 
taak bij deze beantwoording volbracht. 

Ik wil ten slotte alleen, gegeven het zeer grote belang van 
de voorstellen, die voor ons liggen, de hoop uitspreken, dat 
een zo groot mogelijke meerderheid zich ermede zal verenigen, 
wat ertoe zal bijdragen vertrouwen in ons volk te wekken, en 
dat ons volk dan straks, waar hier geen zekerheden worden 
gegeven in het verdrag, inzonderheid de E.E.G. — Euratom is 
zeer algemeen aanvaardbaar geacht —, maai grote kansen 
worden geboden, ook hel elan zal weten op te brengen om die 
kansen te benutten. 

De Voorzitter: Er zijn bewindslieden aanwezig, die nog niet 
het woord hebben gevoerd. 
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Ik meen echter te mogen aannemen, dat het lijst>- van 
sprekers van de zijde van de Regering nu is uitgeput. 

De vergadering wordt voor vijf minuten geschorst. 

De vergadering wordt hervat. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Lamberts, die 
mij heeft medegedeeld, dat hij een motie van orde aan de ver-
gadering wenst te presenteren. 

De heer Lamberts (P.v.d.A.): Mijn hoer de Voorzitter! De 
medisch-hygiënischc vraagstukken bij de komende ontwikke-
ling van de kernenergie in Nederland en West-Europa zijn 
voor ons land van zo grote importantie, dat dit de meest strin-
gentc maatregelen van de Regering vergt, ten einde niet te 
herstellen schade aan de gezondheid van ons volk te voor-
komen. 

Dit probleem is te dringender, omdat wij voor een groot 
deel van deze gevaren afhankelijk zullen zijn van de gezond-
heidstechnischc eisen en voorschriften v:<n onze Euratom-
partners in hun eigen landen. 

Juist omdat de praktische mogelijkheid bestaat, dat de 
Nederlandse wateren de vergaarbak zullen worden van in 
andere Westeuropese landen geloosde radioactieve afvalstoffen, 
is het de plicht van de Nederlandse Regering in Euratom-
verband de scherpste radiobiologische normen te eisen, deze 
normen zelf mede te vervolmaken en de gezondheidstechniek 
van de dosimetrie mede verder te ontwikkelen. 

Hiervoor zal het nodig zijn, dat ons land niet alleen over 
uitvoerende, doch ook over creatieve deskundigen beschikt, die 
door eigen gezondheidstechnische en radiobiologische research 
respect weten af te dwingen van de deskundigen van onze 
Euratompartners. Wal de radiobiologie betreft, zijn wij daar 
gerust op, maar voor. de gezondheidstechniek niet. 

De Memorie van Antwoord was op het punt van de oplei-
ding van deze deskundigen onbevredigend en het antwoord 
van de Regering, dat wij nu hebben gekregen, was onvoldoende 
om onze verontrusting op dit punt weg te nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Daarom wilde ik gaarne, mede 
namens de mede-ondertekenaars, een motie van orde indienen, 
die ik bij deze op uw bureau deponeer. 

De Voorzitter: Door de heren Lamberts, Patijn, C'almeyer. 
Schmal, Hazenbosch, Korthals. Janssen. De Vrccze, Blaisse 
en Van der Goes van Naters wordt de volgende motie van 
orde voorgesteld: 

De Kamer. 
Gehoord de discussie over het Verdrag tot oprichting 

van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; 

Van oordeel, dat het nodig is aan de bescherming der 
gezondheid bij de opwekking van kernenergie en het gc-
bruik van radio-actieve materialen de grootst mogelijke 
aandacht te besteden; 

Er van kennis nemende, dat in ons land nog geen 
volledige opleidingsmogelijkheid voor deskundigen op het 
terrein der gezondheidsbescherming tegen radio-activiteit 
is tot stand gekomen; 

* Nodigt de Regering uit, zo spoedig mogelijk, bij voor-
keur in het kader van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie en, indien dit vruchtbaar zou worden ge-
acht, in samenwerking met België over te gaan tot het 
vestigen van opleidingsmogelijkheden voor specialisten op 
het gebied van de gezondheidsbescherming tegen gevolgen 
van radio-actieve straling. 

Voorgesteld door tien leden, kan deze motie van orde een 
onderwerp van beraadslaging uitmaken. 

De Voorzitter: Ik stel voor, deze motie van orde te behande-
len bij deze algemene beraadslaging. 

Daatoe wordt besloten. 

De heer Blaisse (K.V.P.): Mijnheer de Voorzitter! Met 
grote belangstelling en spanning heb ik geluisterd naar de ant-
woorden van de verschillende Ministers hedenmiddag en in het 
bijzonder naar dat van de Minister-President hedenavond. Het 
is niet mijn bedoeling in tweede instantie diep in te gaan op 
allerlei facetten van de verdragen of op de opmerkingen, die ik 
gemaakt, en de vragen, die ik heb gesteld. Ik behoef dit te 
minder te doen, omdat verschillende zaken door de bewinds-
lieden tot tevredenheid van mijn politieke vrienden en mij 
zijn beantwoord. 

Het ligt in mijn bedoeling slechts een enkele opmerking te 
maken. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft in verband 
met de vrijhandelszone gezegd, dat men moet hebben een 
politieke en economische visie bij dergelijke grootse ideeën en 
dat men die stellig niet alleen uit de technische hoek moet be-
nadcren. Wij moeten daarmede voorzichtig zijn, want hoe groot 
onze visie ook is. als wij daaraan niet een bepaalde technische 
vorm kunnen geven, komen wij heel ergens anders terecht dan 
wij aanvankelijk gedacht hadden. Dat is zeer typisch het geval 
bij ile vrijhandelszone. Ik vind do stelling van de Minister van 
Buitenlandse Zaken en de Minister van Economische Zaken 
zeer bevredigend. Men erkent, dat er regelingen moeten worden 
getroffen voor de distorsies, distorsies, in de eerste plaats voort-
vloeiend uit het aanmerkelijke verschil ten aanzien van het 
niveau van invoerrechten ten opzichte van derde landen en 
distorsies, voortvloeiende uit andere gedragingen, zoals het con-
cuirentieregime en het algemeen economisch beleid. Ik vind 
dat een juiste stelling. Ik herinner aan wat de Minister van 
Economische Zaken zei met betrekking tot b.v. tabak, nl. dat 
het voor hem onaanvaardbaar zou zijn, indien dergelijke distor-
sies zouden blijven bestaan. Ik ben het daarmede eens. Ik ben 
hem zeer erkentelijk voor zijn zakelijke opvattingen te dezen. 

Ik zou de Minister van Buitenlandse Zaken nog eens uit-
drukkclijk willen herinneren aan hetgeen wij gevraagd hebben 
omtrent de zetel van de organisaties. Het is de uitdrukkelijke 
wens van al mijn politieke vrienden en mij om te proberen 
zoveel mogelijk concentratie te bereiken, in ieder geval in een 
hoofdstad in West-Europa, waarbij wij voor ogen hebben Parijs 
of Brussel. Met name is bij ons gevallen de uitspraak, dat 
Straatsburg wel hoogst ongelukkig zou zijn als zetel voor 
de K.S.G., de E.E.G. en Euratom. Wij hebben ons niet uitgc-
sproken over de Raad van Europa. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou graag nog een enkele op-
merking willen maken met betrekking tot het betoog van 
Minister Zijlstra. Ik zei reeds, dat ik hem erkentelijk ben voor 
zijn uiteenzetting met betrekking tot de vrijhandelszone. Ook 
voel ik mij voldaan, ik mag zeggen zeer voldaan, over de be-
schouwingen van de bewindsman inzake artikel 37 betreffende 
de monopolies. Ik verwacht, dat hetgeen de Minister hierover 
heeft gezegd, stellig bevrediging zal geven aan degenen, die met 
deze onzekerheid in de komende jaren zullen worden gecon-
fronteerd, te weten de formele vrijmaking van de monopolies, 
b.v. in Italië en Frankrijk, maar ook in Duitsland. Het zou 
inderdaad onevenwichtig zijn, indien het regime ten aanzien 
van het buitentarief onmiddellijk zou worden ingesteld, zonder 
dat het voordeel van de gemeenschappelijke markt gelding zou 
krijgen voor de betreffende takken van handel en industrie. 

In de derde plaats ben ik de Minister van Economische 
Zaken ook zeer erkentelijk voor wat hij zei ten aanzien van de 
samenwerking met het bedrijfsleven. Ik weet, hoezeer men 
daar op het ogenblik van harte meewerkt in het overleg met 
betrekking tot de vrijhandelszone. 

Met betrekking tot de vrijhandelszone wil ik nog een laatste 
opmerking maken. Ik heb met een zekere instemming, maar 
zonder dat ik nog een goed oordeel kan geven, kennis genomen 
van de brief der werkgevers, die eigenlijk het standpunt ver-
tolkt, dat eerst nu eens die gemeenschappelijke markt moet 
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worden ingespeeld alvorens weer nieuwe bindingen te maken. 
Eerst zal de gemeenschappelijke markt zich moeten oriënteren 
omtrent haar gemeenschappelijke politiek en omtrent de wijze, 
waarop zij moet werken. Daar gaan ongetwijfeld één, twee, 
drie jaren mee heen; zeker het hele jaar 1958. Wij hebben 
dus met de vrijhandelszone geen haast, in zoverre uit die haast 
zou voortvloeien een verkeerde conceptie, die nadelige gevol-
gen voor de toekomst zou hebben. Op zich zelf, ik herhaal het. 
zijn mijn politieke vrienden en ik, erkennende de grote poli-
tieke betekenis van de vrijhandelszone, voorstanders van een 
dergelijk streven en van het bereiken van een overeenkomst 
op dit terrein. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nog eens even bij de Minis-
ter terug op de artikelen 85 e.v. Ik heb nog eens zeer nauw-
keurig overgelezen het arrest van de Hoge Raad: hel cognac-
arrest over „self executing". 

Ik moet de Minister gelijk geven, dat dit arrest niet zo goed 
is, als ik het aanvankelijk heb geciteerd. U zou bijna zeggen, 
Mijnheer de Voorzitter: het is misschien het omgekeerde van 
wat ik aanvankelijk heb gesuggereerd. Ik maak daarbij een 
kanttekening, een kanttekening, die hieruit beslaat, dat ten 
eerste de lagere instanties, rechtbank en hof, zich wel hebben 
uitgesproken over de „self executing". Ik geef uiteraard toe, 
dat de uitspraak van de Hoge Raad beslissend is voor de 
vorming van de rechtsverhoudingen en de rechtsopvatting in 
ons land, maar het is toch nog iets anders, Wanneer een derge-
lijke uitspraak in drie instanties in dezelfde richting zou zijn 
geweest. Er is nog wel twijfel, temeer, waar ik ook nog lees 
in de overwegingen van de uitspraak van de Hoge Raad, dat 
ook het feit tot de beslissing mede ertoe heeft bijgedragen, 
,,dat ingevolge de notawisseling enz voor een ieder op 
Nederlands grondgebied de voormelde verplichting in het leven 
zou hebben geroepen, dit destijds niet ter algemene kennis 
bracht, erop wijst, dat de Regering het evengenoemde stand-
punt van het Instituut niet innam;". 

Hier blijkt dus wel degelijk — men vindt het in de voor-
laatste alinea van het arrest —, dat ook de kwestie van de 
publikatie als zodanig daarbij een rol heeft gespeeld. In ieder 
geval is bij de E.E.G. een volledig duidelijke publikatie voor 
een ieder gegeven. 

Waar het op neerkomt, is — de Minister weet het uit mijn 
betoog in eerste instantie —, dat het gaat om twee mogelijk-
heden. 

De eerste is de meest eenvoudige. Als eens waar zou zijn, dat 
de interpretatie van de Minister de juiste zou zijn, dan hebben 
wij hier te doen met een stuk beginselwetgeving, principcwet-
geving, ook wel genoemd instructie-normen, hetgeen overeen 
komt met enkele andere artikelen in het verdrag, zoals arti-
kel 88 en artikel 87 inzake de nadere uitwerking van de be-
ginselen van artikel 85 en 86. 

Ik lees het altijd nog iets anders. Ik zie het als een stuK ver-
bodswetgeving. Laten wij er echter nu niet langer meer over 
twisten, al blijft het voor mij toch wel een juridische puzzel. 
Het verdrag bevat allerlei tegenstrijdigheden en onduidelijk-
heden, die de rechtszekerheid bepaald niet ten goede komen. 
Wanneer nu echter eens — en dat vind ik het verhelderende 
element in de uiteenzetting van de Minister — onverhoopt toch 
het beginsel van de verbodswetgeving zou worden aanvaard en 
erkend en ook door de partners zou worden bevestigd, dan 
hebben wij nog altijd twee ways out, twee gerechtvaardigde 
ontsnappingen. Zelfs binnen de gedachte van onze eigen mede-
dingingswet hebben wij de vrijstellingsmogelijkheid en dit is 
ook uitgesproken in artikel 85, lid 1, met de woorden „ongun-
stig beïnvloeden". Het is goed, dat de Minister daarop nog 
eens de aandacht heeft gevestigd, in aansluiting aan hetgeen ik 
zelf heb gezegd, omdat de Nederlandse taal naast de Franse 
tekst bindend is. Hier staat dus duidelijk „ongunstig" kunnen 
beïnvloeden. Bovendien geeft ons de uitzondering van het 
derde lid de mogelijkheid bepaalde afspraken onverminderd 
van kracht te doen zijn. 
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Mijnheer de Voorzitter! Ik had nog een enkele opmerking 
te richten tot de Minister van Verkeer en Waterstaat. Laat ik 
het zo formuleren, dat het gezond verstand — de Minister 
heeft gezegd, dat hij zich op dit punt zeer wel in mijn gedach-
tengang kon vinden — in deze acht jaar zal overheersen. Het 
gezond verstand zal moeten zegevieren bij de uitwerking van 
een gemeenschappelijk vervoersbeleid in deze periode, want 
het is en blijft een duistere zaak. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is een technische kwestie, die ik 
nog steeds niet begrijp — ik zal niet verder bij de verschillende 
artikelen stilstaan —, nl. de non-discriminatiebepaling van arti-
kel 79, lid 1, Hierin ligt een gelukkig beginsel, maar de regeling 
wordt naar mijn mening weer ontzield door de bepaling van 
het tweede lid. Nu heeft de Minister vanmiddag getracht mij 
ervan te overtuigen, dat het anders moet worden gezien, nl. 
in verband met artikel 75. Nu weet ik, dat in artikel 75, eerste 
lid, sub b, over voorwaarden wordt gesproken, aan welke moet 
worden voldaan om bepaalde vervoerders toe te laten in een 
ander land. Hieruit blijkt duidelijk, dat die voorwaarden dis-
eriminerend kunnen zijn, zodat een Nederlandse maatschappij 
in Duitsland of in Frankrijk met andere activiteiten moet op-
treden en met andere mogelijkheden te maken heeft dan een 
inheemse maatschappij. Daarom is ook nodig, dat op het be-
ginscl van de non-discriminatie een uitzondering wordt ge-
maakt, want anders kan men later zeggen: ,,ik word discrimi-
natoir behandeld en dit is in strijd met het verdrag!" Vandaar 
de uitzondering van artikel 79, lid 2. Ik hoop eigenlijk, Mijn-
heer de Voorzitter, dat ik mij vergis, maar vooralsnog wacht 
ik met spanning het antwoord van de Minister daaromtrent af. 

Ik kom thans tot het betoog van de Minister-President. Maar 
eerst wil ik nog iets zeggen over hetgeen hij heeft gezegd in 
zijn kwaliteit van Minister van Financien ad interim. Ik heb 
zijn uiteenzetting inzake de monetaire samenwerking begrepen. 
Ik heb zelf ook duidelijk gesteld, dat een gemeenschappelijke 
monetaire politiek helaas niet mogelijk is en dat dit ook niet 
van het verdrag kan worden verwacht. Men mag in het ver-
drag niet meer lezen dan erin staat, maar ook niet minder. En 
hier is er misschien iets minder. Hier ligt echter een taak, deze 
kwestie in de toekomst te ontwikkelen. Ik kan mij met de uit-
eenzetting van de Minister-President op dit punt geheel ver-
enigen. 

Ik wil nu nog gaarne iets zeggen over de amendementen, en 
wel in de eerste plaats over het door mij voorgestelde amende-
ment betreffende uitvoeringsovereenkomsten, die mogelijker-
wijze uit het verdrag voortvloeien en welke dan ter goedkeu-
ring aan de Staten-Generaal moeten worden onderworpen. De 
Minister-President heeft in de eerste plaats gezegd, dat hij 
geen principiële bezwaren had; hij heeft zijn stelling echter 
verder ook aan de hand van voorbeelden ontwikkeld. Ik moet 
hem herinneren aan artikel 62 van de Grondwet, dat onder 
zijn leiding tot stand is gekomen en waarbij doelbewust de 
stilzwijgende goedkeuring is geïntroduceerd. Die stilzwijgende 
goedkeuring is een gelukkige zaak, omdat er uitvoeringsover-
eenkomsten zijn, die ter goedkeuring aan de Kamer moeten 
worden voorgelegd en die geruisloos van kracht kunnen wor-
den en in werking treden. Wij zien vaak, dat bepaalde zaken 
aan het Parlement formeel worden voorgelegd en dat er zich 
geen enkele moeilijkheid voordoet. Ik denk hier bij voorbeeld 
aan naturalisatieontwerpen. Geen sterveling, die er ooit aan 
denkt bezwaren te maken, althans, naar ik meen, hier niet. 
Ik vind hier nu een bepaalde analogie. Waar het om gaat is, 
dat wij eigenlijk in concreto moeten beoordelen, wat ons te 
doen staat ten aanzien van een uitvoeringsovereenkomst. Het 
beginsel, dat de uitvoeringsovereenkomst aan ons wordt voor-
gelegd, vind ik zeer normaal, zeker op een gebied, waarmede 
wij 15 jaar lang te maken zullen hebben. Ik zeg uitdrukkelijk, 
dat het geenszins te maken heeft met een traineren van de 
uitvoering of toepassing van het verdrag. Er is echter een 
aantal ontwikkelingen, die wij zeker niet kunnen voorzien. Een 
bewijs hiervoor is, dat wij eigenlijk nu zo dokterend aan de 
artikelen, waarop dit amendement niet en dat wèl van toepas-
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sing zou kunnen zijn, niet direct kunnen zeggen van een aantal 
dingen: daarop slaat het wel en daarop slaat het niet. Wij over-
zien de zaken dus niet. Eén ding is zeker, nl. dat in hoofdzaak 
de uitvoering, waarvoor wij komen te staan, in wezen loopt 
binnen de procedure, in het verdrag voorgeschreven, nl. over 
de organen van het verdrag. -Dat is de normale uitvoering, 
waaraan wij met ons amendement niet tornen. Dit is — zo 
goed ken ik het verdrag bepaald — het belangrijkste deel 
van de E.E.G., 80 tot 90 pet. voor mijn part. Wat overblijft, 
is in het verdrag niet geheel te overzien, maar er zijn méér 
belangrijke uitvoeringsovereenkomsten denkbaar. Ik denk b.v. 
aan artikel 40, dat de Lid-Staten een gemeenschappelijk land-
bouwbelcid zullen ontwikkelen. Er komen dan allerlei moei-
lijk lecsbaie bepalingen met een grote taak voor de Raad van 
Ministers en de commissie. Dat is begrijpelijk, want die 
moeten het doen. Wij verwachten echter wel, dat er in de loop 
der jaren bepaalde overeenkomsten tot stand komen, die wei-
licht van grote betekenis kunnen zijn. Het is dan naar mijn 
mening het recht van de Kamer, daarover een oordeel uit te 
spaken. Zo wordt genoemd artikel 20 betreffende lijst G en 
artikel 135 inzake het vrije verkeer van werknemers, de dub-
bele belasting van artikel 220. Ik zou hieraan nog andere voor-
beelden kunnen toevoegen en kunnen wijzen op artikel 105, 
betreffende de coördinatie van de economische en monetaire 
politiek. Is dat een onderonsje van de Ministerraad? Misschien 
kan een en ander in de Ministerraad veelal goede resultaten 
opleveren, maar het is geenszins uitgesloten, dat bij werkelijke 
eoördinaticaispraken op het gebied van hef monetaire beleid 
b.v. een stuk gemeenschappelijke kredietwetgeving ontstaat, 
een stuk gemeenschappelijke monetaire politiek in onderdelen, 
die vanzelfsprekend dan van groot belang zijn voor het Parle-
ment, maar ten aanzien waarvan de Regering zou kunnen be-
weren, als wij ons dat recht althans niet uitdrukkelijk zouden 
hebben voorbehouden, dat zij binnen het kader van de uitvoe-
ringsovcreenkomstcn niet aan de goedkeuring van de Staten-
Generaal zouden behoeven te worden onderworpen. Dat zou 
ik een zeer ongelukkige gang van zaken vinden. 

In 15 jaar kunnen vele onvoorziene omstandigheden leiden 
lol nadere, belangrijke uitvoeringsovereenkomsten. Misschien 
zal dit geval zich niet in zo sterke mate voordoen. Ik kan dat 
niet overzien. Het enige punt, waarmede de Minister eigenlijk 
zijn stelling adstrueert, is artikel 45, dat handelt over de long-
term contracten. Ik ben van plan vast te houden aan de alge-
mene omschrijving, die het amendement heeft gekozen, ook 
met betrekking tot de long-tcrm-contractcn, omdat het hier 
over hoeveelheden kan gaan voor een periode van misschien 
wel 2, 3 of 4 jaar. 

I,k heb ook weleens gedacht aan een vergelijking met het 
Wheat-agreemcnt. Dit agreement is ook hier aan de orde gc-
weest. Toen een stilzwijgende goedkeuring werd overwogen, 
is door een bepaalde groep voorgesteld, het wel in discussie te 
brengen. Daar kunnen allerlei prijsregelingen en normen uit-
gewerkt worden, waarvan het nuttig is, dat zij in openbare 
discussie komen. Soms behoeft dat niet het geval te zijn. Dat 
hangt van het concrete geval af. Nu vind ik, dat er juist in 
artikel 62 van de Grondwet een prachtig correctief is gelegen, 
op grond waarvan de Kamer haar standpunt kan bepalen en 
kan zeggen: dit komt redelijkerwijze niet voor openbare be-
handeling in aanmerking; hier wordt de procedure van de 
30 dagen gevolgd en dan geldt het automatisch. Dit ligt nu 
juist typisch binnen de controlerende taak van het Parlement. 

Dit is hetgeen ik gaarne over mijn eigen amendement naar 
voren wilde brengen. U begrijpt, Mijnheer de Voorzitter, dat 
ik in redelijkheid moet concluderen, dat ik en degenen, die met 
mij dit amendement hebben voorgesteld, het moeten hand-
haven. Wij hebben even overwogen, of er een goed criterium 
zou kunnen worden gevonden. Ik vind bepaaldelijk niet, dat 
een poging tot het vinden van zulk een criterium geslaagd kan 
worden genoemd, wanneer men met name alle artikelen gaat 
noemen. Dal is een onmogelijke zaak. Daarmede maken wij 
louten. Dat zou niet in overeenstemming zijn met de verant-
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woordelijkheid, die wij bij deze uiterst belangrijke materie 
menen te moeten dragen. 

Ik wil nog een enkel woord zeggen met betrekking tot het 
amendement van de geachte afgevaardigde de heer Oud. De 
Regering, en in het bijzonder de Minister-President, weet van 
het overleg, dat in de Commissie van Voorbereiding heeft 
plaatsgevonden. Nu de Regering het in de grond van de zaak 
niet anders heef: geformuleerd — en dat kan ik begrijpen — 
dan dat zij van mening is, dat geen versterking van het stand-
punt zal worden bereikt door een bepaalde passage in de oor-
konde van ratificatie op te nemen, en ik geenszins heb ge-
hoord, dat dit amendement moet v/orden ontraden of als een 
gevaar moet worden beschouwd, wil ik verklaren, dat mijn 
fractie een en ander in beraad zal houden tot na de duplieken, 
maar dat ik persoonlijk vóór het amendement zal stemmen. 

De heer Korthals (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
ook beginnen met de Regering dank te zeggen voor het ant-
woord, dat de Ministers vandaag hebben gegeven. Ik wil vast-
stellen, dat er niettemin toch een aantal punten van verschil 
van inzicht blijft, evenals een aantal punten van verschil in 
waardering van bepaalde feiten. Ik denk er op het ogenblik 
niet meer aan om al die geschilpunten naar voren te halen. 
Ik zal b.v. niet meer spreken over hetgeen de Minister van 
Buitenlandse Zaken en mij verdeeld heeft gehouden en nog 
verdeeld houdt, nl. het feit, dat de Regering mede in ijltempo 
aan de voorbereiding van dit verdrag heeft medegewerkt. Ik wil 
liever kijken naar enige andere punten. 

Dan wil ik wel zeggen, dat verscheidene uitspraken, die ik 
van de heren Ministers heb gehoord, door mij met instemming 
zijn vernomen. Wanneer b.v. de Minister van Buitenlandse 
Zaken vanmiddag zei, dat de Gemeenschap nimmer autarkisch 
mag zijn, dan zeg ik, dat wij in dat opzicht de Regering vol-
ledig steunen in haar mening en dat wij graag de Regering in 
de toekomst steunen om dat autarkische te vermijden. 

Nu weet ik ook — dat is ook al uit de stukken gebleken —, 
dat er unanimiteit in de Raad van Ministers vereist is om de 
rechten omhoog te brengen. Maar ik heb op een goed ogenblik 
ook gevraagd: hoe denkt gij, dat het mogelijk is om de rechten 
omlaag te brengen en verwacht gij daarbij steun? Ja, is 
er gezegd, er kan steun zijn, mogelijk uit de Beneluxlanden, 
mogelijk ook van de zijde van Duitsland. Laat ik zeggen, dat 
ik hoop, dat die steun in de praktijk effectief zal zijn. Meer 
kan ik er op het ogenblik niet van zeggen. 

Mijnheer de Voorzitter! Een enkel woord van mijn kant nog 
over de vrijhandelszone, waarvan ik wil zeggen, dat de Minis-
ler van Economische Zaken daarover heeft gesproken in een 
geest, die ik deel. Ik moet zeggen, dat ik gelukkig was, dat de 
heer Zijlstra volgde op de Minister van Buitenlandse Zaken, 
want ook ik was even getroffen door hetgeen, waardoor ook de 
heer Blaisse was getroffen, nl. door de uitspraak van de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken, toen hij zeide: wij willen dit 
vraagstuk benaderen van een politieke en economische visie 
uit. Daarmee ben ik het eens, maar ik zou toch willen zeggen 
— en ik heb begrepen, dat de Minister van Economische 
Zaken zulks ook namens de Regering heeft verklaard —, dat 
wij goed uit moeten kijken. Toen de Minister van Buitenlandse 
Zaken zei, dat de Regering dit vraagstuk zou benaderen van 
een politieke en economische visie uit, schoten mij de woor-
den in gedachten, die ons geacht medelid de heer Nederhorst 
gistermiddag heeft gesproken. Hij sprak toen over de onder-
handelingen in Brussel en hij zei — als ik het zo even vrij mag 
nazeggen —: op de onderhandelaars daar rustte een zware 
hypotheek, omdat men er bij de partners van uit ging, dat men 
in Nederland die Europese eenheid zo graag wilde. Laten wij 
dus ook goed bedenken, dat wij aan onze politieke en econo-
mische visie, die volledig nodig is, toch volkomen de zakelijk-
heid paren, die ik van de zijde van de Minister van Econo-
mische Zaken heb mogen vernemen. 

Ik moet zeggen, dat ik niet tevreden ben over hetgeen de 
Minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd naar aanleiding 
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van hetgeen in Frankrijk heeft plaatsgevonden. Ik heb ge-
vraagd: hoe moet ik de maatregelen, die door de Franse 
Regering op 11 augustus jl. zijn genomen, zien in verhouding 
tot het protocol, dat aan het verdrag is toegevoegd? De Minis-
tcr heeft mij gewezen op wai ik al in de Memorie van Ant-
woord had gelezen, nl. die verschillende mogelijkheden, die 
daar worden uiteengezet. Nu heeft de Minister gezegd: de heer 
Korthals heelt gelijk, het is een belangrijke aangelegenheid; 
wij zullen het vraagstuk daarom bespreken zodra de Gemecn-
schap er is en wij zullen het in de eerste vergadering van de-
Raad van Ministers aan de orde stellen. 

Ja, Mijnheer de President, ik zou'willen zeggen, dat ik dat 
gaarne iets eerder zou zien. Ik vraag mij af, waarom het niet 
mogelijk is, deze aangelegenheid nu al aan de orde te stellen 
in de zogenaamde Interim-commissie van de zes landen. Kan 
men daar niet eens aan de Franse Regering vragen: Wat bete-
kenen die maatregelen? Kan men daar niet vaststellen, welk 
standpunt de Franse Regering zal innemen, wanneer het ver-
drag in werking treedt? 

Ik kom nu nog even terug op datgene, wat de Minister van 
F.conomische Zaken heeft gezegd. Heb ik het goed begrepen, 
dan zijn de opvattingen van de Minister van Economische 
/aken en van mij ten aanzien van de E.E.G. niet zo ver van 
elkaar verwijderd, al heeft dan misschien de Minister meer op 
de zonzijde gewezen en heb ik bepaald niet nagelaten ook de 
schaduwkant hier uiteen te zetten. De Minister is bepaald ook 
niet blind voor het feit, dat de theoretische voordelen, die wij 
zien in zo'n gemeenschappelijke markt, zeer sterk dubieus 
gesteld kunnen worden door het feit, dat de economische en 
de sociale politiek blijft behoren tot het soevereine gezag der 
Staten. 

Ik heb ook met instemming gehoord, dat de Minister een 
ogenblik sprak over de tabakskwestie. Hoorde ik het goed. 
dan zei de Minister — ik heb het met bevrediging gehoord, 
hoewel de zaak daarmee niet opgelost is t—, dat het een uiterst 
ongelukkige zaak is. Ik ga er mee akkoord, dat de Minister 
wil pogen nog iets te doen. Maar ik vrees toch, dat de Minister 
de concurrentiemogelijkheid van de Duitse tabak onderschat. 
De Duitsers zullen met de van hen bekende energie bovendien 
pogen de tabak, die in Duitsland verbouwd wordt, te gaan 
verbeteren. Er is gezegd: Wanneer moeilijkheden rijzen kunnen 
wij het zoeken in de mogelijkheid van verlaging van de accijn-
zen. Daarvan wil ik zeggen: Wanneer het niet anders kan, dan 
mpet het. Maar laten wij dan hopen, dat wij over twee jaar 
niet vergeten zijn, dat wij die accijns deswege hebben verlaagd 
en dat wij dan niet, wanneer wij geld nodig hebben, die accijns 
weer gaan verhogen alsof er niets gebeurd was. 

Wat betreft de vrijhandelszone —- ik heb dit nog niet 
gehoord — hoop ik, dat bij de inschakeling van het bedrijfs-
leven ook gedacht wordt aan het bedrijfsleven, dat speciale 
belangen in Indonesië heeft. 

Ten slotte wil ik met betrekking tot de vrijhandelszone een 
vraag stellen aan de Minister, welke vraag ook in eerste termijn 
aan de orde is geweest. Ik zou gaarne aan de Minister vragen, 
of hij een overzicht zou kunnen geven van de invoer van 
grondstoffen en halffabrikaten uit de E.E.G.-landen, evenals 
van de invoer uit landen, die eventueel in de vrijhandelszone 
/ouden komen. Daardoor zou beter de betekenis van de vrij-
handelszone kunnen worden beoordeeld. 

Mijnheer de President! De Minister van Economische Zaken 
heeft zich ten aanzien van de industrialisatie ook niet zo 
bezorgd getoond. Hij heeft gezegd: Kijk eens, zie nu toch eens 
even goed; wij hebben een instrumentarium van in hoofdzaak 
vijl' instrumenten. Dit instrumentarium blijft in hoofdzaak, zo 
zei hij, in onze handen. De Minister heeft echter zelf ook 
gewezen op het probleem van onze armoede aan grondstoffen, 
dat een moeilijk probleem is in deze zaak. De Minister heeft 
ook gezegd: Ik zie ook wel risico's. Inderdaad, Mijnheer de 
Voorzitter, er zijn ook factoren, die wij bepaald niet geheel 
in handen hebben. Wij kunnen niet zien — zoals ik in eerste 
termijn zeide — mede door het feit, dat de economische en 
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sociale politiek in handen blijft van de nationale regeringen, 
in hoeverre de voordelen van de gemeenschappelijke markt 
zich zullen realiseren. Wij kunnen ook niet zeggen welke 
invloed het buitentarief zal hebben en ook niet, hoe onze jonge 
industrieën zich zullen houden en ook rtiet, wat de gevolgen 
zullen zijn van de ie volgen landbouwpolitiek en van de invloed 
daarvan op de prijs van ons voedselpakket. 

En heb ik de Minister van Sociale Zaken goed beluisterd. 
dan heefl hij gezegd: Wij kunnen ook niet precies bekijken, 

.waarheen de sociale harmonisatie ons voeren zal. Het is daarom 
nodig, dat wij niet elkaar erkennen, da! er risico's zijn. Ik wil 
wel /eggen, dat uil de zorg daarvoor, ons amendement geboren 
is, waarover overigens de heer Oud nog het een en ander 
hoopt te zeggen. 

Ten slotte nog een enkel woord over hel verkeer. Naar mijn 
mening zal het niet mogelijk zijn. dat de Minisier van Verkeer 
en Waterstaat en ik elkaar op dit punt nu in deze enkele 
minuten zullen vinden. Ik blijf van oordeel, ook na de uiteen-
zetting van de Minister, dat die vervoersparagraaf zwak is. .Ik 
heb trouwens ook gehoord, dat de Minister zelf zeide: Vele 
gevoelens, dooi geachte afgevaardigden geuit, leven ook bij de 
Regering. Ik heb ook gehooid, dat de Ministei zeide: ook ik zie 
bezwaren, hij mij ontbreekt bezorgdheid niet. Dit is al bijzonder 
belangrijk, want laten wij het er dan over eens zijn met elkaar. 
Regering en Parlement, dat wij in de toekomst keihard voor 
ons belang zullen moeten optreden. Daarvoor is het nodig. 
dat men de zaken stelt zoals zij zijn en daarom heb ik hel in 
dit parlementaire debat nodig geacht de buitengewoon belang-
rijke schaduwzijden voor Nederland aan dit verdrag verbonden, 
hier — om mij zo eens uit te drukken - in het zonlicht te 
plaatsen. Ik hoop, dat het buitenland ook kennis zal krijgen van 
datgene, wat hier in het Parlement gezegd is en dat men in hel 
buitenland zal begrijpen, welke zorg er en bij de Regering uii 
bij het Parlement is. Men weet. dat Nederland steeds heefl 
geslreefd naar integratie. Men moet ook de zorg kennen, die 
ons beroert, en ik hoop dan ook dat het verloop van zaken zo 
zal zijn. dat het buitenland hiervan inderdaad kennis zal krijgen. 

Mijnheer de President! Wat op het Europese niveau /ui 
gaan geschieden, zal uiterst belangrijk zijn voor het Europa 
van zes. ook voor ons land. Er wordt iets gecreëerd, wat van 
grote betekenis zal zijn. er is gezegd dezer dagen: van historische 
betekenis zal zijn. Wij hebhen daarbij als Nederlanders gemeen-
schappelijk ook een taak. Ik hoop daarom, dat er nauwe 
samenwerking zal zijn lussen Regering en bedrijfsleven. Er zal 
ook een belangrijke taak nog zijn in die economische genteen 
schap voor de parlementariërs. In het parlement van die nieuwe 
gemeenschap, waar in hel openbaar van gedachten gewisseld 
kan worden, beslaat nog een mogelijkheid om op ie komen 
voor goede beginselen en om bezwaar ie maken indien anderen 
de zaak in de verkeerde richting willen sturen. Dat /ie ik als 
een van de belangrijke laken van hel Parlement en ik heb 
daarom met instemming gehoord, dat de Minister van Buiten* 
landse Zaken zich gesteld heefl achter de motie, gisteren dooi 
de heer Burger ingeleid. 

Ik zou ten slotte willen zeggen, herhalend hetgeen ik reeds 
zeide: er gaat iets belangrijks gebeuren. Het worden belang-
rijke instituten, die gecreëerd zullen worden en het zal nodig 
zijn. dal Nederland voor deze instellingen belangrijke mensen 
zal afslaan. Wij hebben belangrijke en bekwame mensen; wij 
zouden hen gaarne hier houden, maar het is noodzakelijk, in 
verband met het belang van de /aak. hun gelegenheid te geven 
op hel Europese vlak te werken. 

De heer Burger (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! In de 
eerste plaats een korte opmerking naar aanleiding van het door 
mij namens de commissie ingediende amendement betreffende 
de mogelijkheid van vergroting van de vertegenwoordiging van 
de Nederlanders in de Assemblee. Geheel overeenkomstig mijn 
verwachting — ik heb daarover vroeger ook al eens vragen ge-
steld en toen heeft de Minister op die vragen in tegemoel-
komende en welwillende /in geantwoord — heeft nu ook de 
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Minister van Buitenlandse Zaken te kennen gegeven, in te zien, 
dat een werkelijk behoorlijke behartiging van de belangen, die 
daar op het spel staan tri die zich ook in de parlementaire sfeer 
uiten, voor Nederland bijna niet mogelijk is bij het aantal af-
gevaardigden,dic wij nu daarheen kunnen sturen, en in verband 
met een billijke verdeling over de partijen. Ik kan dus niet anders 
zeggen, dan dat ik de Minister dankbaar ben voor zijn legemoet-
komende houding. Ik hoop, dat deze moiie, die, naar ik mag 
aannemen, met overgrote meerderheid zal worden aangenomen, 
als uiting niel alleen van het standpunt van de Regering, maar 
ook van wat in het Parlement leeft, dientengevolge mogelijker-
wijze toch enige rol zal kunnen spelen in de discussies betref-
lende deze vraagstukken bij de andere Regeringen, Nu heeft 
de Minister hieraan zeer terecht toegevoegd, dat hij hoopte, dat 
het niel alleen \an zijn kant moest komen, maar ook van de 
zijde van de parlementariërs zelf. Dit is zeer juist. Hierop kan 
de Minister wel aanspraak doen geiden. Ik heb niet de mins.te 
reden eraan te twijfelen, dat dit ook in de Assemblee zal ge-
beuren en ook zal moeten gebeuren, omdat in de praktijk de 
noodzaak daarvan veel ernstiger dan ik het met woorden kan 
schilderen, de noodzaak daarvan althans voor de kleinere lan-
den, zal blijken. Ik geloof dus. dat de Minister daarop bepaald 
kan rekenen. 

Nu heeft de Minister in dit verband gezegd teleurgesteld te 
zijn geweest door een advies van de fractievoorzitters van de 
K.S.G. Dat was ik ook, maar ik betwijfel, of het een juiste 
weergave van de situatie is. wanneer de Minister daaromtrent 
zegt, dat van andere gevoelens niet was gebleken. Het is mij 
namelijk niet bekend, dat anderen dan de fractievoorzitters in-
dividuecl zijn gepolst. Ik geioof niet, dat de anderen ook maar 
de gelegenheid hebben gehad hun mening naar voren te 
brengen. Ik zou daarom, hoewel ik gei:; lid ben van de K.S.G.-
assemblée, alle voorbehoud in overweging willen geven. Ik zelf 
heb mij, zodra hei advies hekend werd, met de voorzitter van 
de socialistische K.S.G.Tractie, de tegenwoordige Minister van 
Buitenlandse Handel van Beigië, in verbinding gesteld en hem 
gewezen op het bedenkelijke van het advies, dat was uitge-
bracht. Toen is mij gebleken — het is voor de informatie van 
de Minister van belang, dal hij dit weet —. hoc weinig duide-
lijk men zich. een voorstelling had gevormd van de werkwijze 
met plaatsvervangers, zoals men die in de Raad van Europa 
heeft en die volkomen bevrediging schenkt. Men had het op 
zich zelf volkomen juiste argument: Hoe kan men serieus wer-
ken?; vandaag komt A en morgen kan A niet in een commissie 
zijn en dan komt zijn plaatsvervanger maar .eens, en een vol-
gende keer komt A weer terug; op die manier is eigenlijk nie-
mand behoorlijk op de hoogte. Dit is op zich zelf een zeer 
juist standpunt, maar er blijkt uit, dat men niet weet, dal de 
plaatsvervangers in de Raad van Europa permanent zitting 
hebben in de commissies. Zo is b.v. het plaatsvervangende lid 
de heer Vos, lid van de Eerste Kamer, vice-voorzilter van de 
Commissie van Economische Zaken en kan hij als rapporteur 
optreden en alles doen wat daarmee samenhangt. Men had een-
voudig geen begrip van vat dat plaatsvervangerschap betekent, 
ik geloof, dat daardoor hei misverstand is ontstaan, ik geloof, 
dat ik deze zaak hiermede voldoende heb toegelicht. 

In ilc tweede plaats wil ik erop wijzen, dat ik het accent heb 
gelegd Dp een bepaald punt in de Memorie van Antwoord be-
treffendc de hulp aan de zelfstandige onderontwikkelde gebie-
den. Ik heb daarbij gezegd, dat ik meende ie mogen aannemen, 
tenzij de Regering anders zou verklaren, dat niet alleen dit vcr-
drag wijziging i.i liet ook internationaal beleden standpunt van 
de Regering had gebracht, maai dat ook geen andere omstaiv 
digheden dit hadden gedaan. !k heb in de beantwoording van 
de Minister, waar er niet over gesproken is. dientengevolge 
niet anders dan een bevestiging van dit standpunt kunnen vin-
d:n. nl. dat dit standpunt onverkort door Nederland wordt ge-
handhaafd, zoals het steeds gehandhaafd is. Ik hecht eraan, dat 
:e onderstrepen. 

Het punt van de coördinatie is door de Minister-President 
aangesneden. Dit is een bijzonder interessant onderwerp, doch 
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ik zal het de Kamer besparen, te meer waar de Minister-
President, naar ik dacht, zo veelzeggend zeide, dat het eerst 
nodig was de coördinatie van de inzichten var, de Ministers. 
Daar zullen wij voorshands enig geduld bij betrachten. Ik wil 
ook op het punt van de uitvoeringsoverecenkomst in het alge-
meen op de amendementen niet ingaan. Dit behoort niet tot 
mijn taak en zal door andere leden van mijn fractie gebeuren, 
hoewel ik de indruk had, dat met betrekking tot de amendc-
menien de Regering niet al te gelukkig heeft gemanoeuvreerd. 
Ik wil toch wel zeggen, dat de praktijk van het instituut van de 
stilzwijgende goedkeuring van overeenkomsten de Minister-
President toch bepaald onvoldoende duidelijk voor ogen staat. 
Het is weleens één, misschien twee keer gebeurd, dal er over-
eenkomsten waren, tca aanzien waarvan het Parlement er prijs 
op stelde om ze mondeling te behandelen, overeenkomsten, die 
maandenlang op hel Departement hadden gelegen en op het 
laatste nippertje door het Parlement stilzwijgend moesten wor-
cien goedgekeurd, omdat er haast bij was. Toen heeft de Kamer 
gezegd: In beginsel hebben wij het recht hierover te spreken, 
dan had u ze eerder moeten indienen! Maar voor wat het 
overgrote deel van de overeenkomsten betreft, ga.u het op de 
wijze van de stilzwijgende goedkeuring bevredigend. 

Vervolgens een opmerking aan hel adres van Minister Zijl-
stra, eigenlijk meer een opmerking, die alleen maar van appre-
ciatie blijk geeft in die zin, dat de uiteenzetting van de Minister 
eigenlijk meer aanleiding geeft tot discussie in de zin van ge-
dachtenwisseling dan tot een debat. Ik bedoel: hij benadert de 
vraagstukken telkens op zodanige wijze, dat men denkt: ik zou 
er nader op willen ingaan, maar het is niet in de eerste plaats 
mijn taak. Ik geloof ook, dat het niet verstandig zou zijn, 
wanneer ik dat deed. Ik geloof, dat men vannuit mijn fractie 
economisch sterker geschut naar voren zal brengen. 

Ik heb bijzonder op prijs gesteld de omstandigheid, dat de 
Minister zich in zijn uiteenzetting ook beroepen heeft op de 
.mtwikkelingsgang met de toch betrekkelijk losse bindingen, die 
daaromtrent in de Benelux bestonden. Ik. moet zeggen: daar 
zijn bijzonder sterke argumenten in optimistische zin aan te 
ontlenen, hoewel niemand weet of die twee dingen in een 
Verenigd Europa parallel zullen lopen. Er zijn bijzonder merk-
waardige verschijnselen in die ontwikkelingsgang van de Bene-
lux, die verrassend waren en die bijzonder hoopgevend zijn voor 
de ontwikkeling van Europa. Ik heb mij daar wel mee bezig-
gehouden en het deed mij genoegen, dat de Minister daar onge-
vraagd het accent op heeft gelegd. Toen hij dat coch deed, zou 
ik het bijzonder aangepaam hebben gevonden, als hij daar nu 
verder ook aan had toegevoegd hoe de positie van een zich 
gunstig ontwikkelende Benelux kan zijn in een zich gunstig 
ontwikkelend Verenigd Europa. Het lijkt mij niet zonder be-
tekenis om daarover een beeld te hebben. Niemand heeft het 
gevraagd en ik kan het de Minister dan ook niet kwalijk nemen, 
dal hij hel niet heeft gedaan. Mocht hij er in tweede instantie 
een opmerking o\/cr maken — ik vraag het niet uitdrukkelijk 
—, maar mocht hij het ongevraagd willen doch, dan kan ik 
daar alleen maar dankbaar voor zijn. 

Ten slotte zou ik willen zeggen, dat ik de wijze, waarop 
Minister Suurhoff heeft gereageerd op de uitlating van de 
geachte afgevaardigde de heer Schuijt, die mij werkelijk had 
geschokt, gelukkig heb gevonden. Toen ik het het eerst hoorde 
en met name, zoals ik het in „de Volkskrant" las, dat het 
volkskapitalisme de arbeider opnieuw vertrouwen zou geven in 
iie juistheid en de rechtvaardigheid van de grondslagen van 
onze samenleving, dacht ik: iemand, die in zijn eerste speech 
een dergelijk conformisme aan de dag legt, zal het stellig ver 
brengen in de wereld. Maar het verdient wellicht aanbeveling 
niet te reageren in onaangename zin. Integendeel, het lijkt 
juister om hierop te reageren in de zin, zoals Minister Suur-
hoff heeft gedaan door te zeggen, dat op een waarschijnlijk 
goed bedoelde zaak een verkeerd etiket is geplakt. Na alles, wat 
e. ij '.eten van Gesundenes Volksempfinden, volksdemocratie 
en alle volksdemagogie, die met het voorvoegsel „volks" be-
dreven wordt, geloof ik, dat wij het woord „volkskapitalisme'" 
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bepaald uit het politieke jargon wel kunnen missen. Laten wij 
het aan de communisten overlaten. 

De heer Van der Goes van Naters (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Vanmiddag heeft Minister Luns gezegd: Bij toe-
treding tot de K.S.G. heeft ons land al een keuze gedaan, die 
nu wordt geconsolideerd en verbreed. En Minister Zijlstra 
heeft gezegd: Wat wij nu doen, is de accentuering van een 
feitelijk zich reeds voltrekkend proces. Dat is hetzelfde. Uiter-
aard, zou ik haast zeggen, zijn de twee Ministers het met 
elkaar eens, maar daarom is het de klacht van de geachte 
afgevaardigde de heer Gerbrandy, die ik met zoveel genoegen 
in Engeland heb vergezeld en van wie ik heb geconstateerd, 
welk een prestige hij geniet in Engelse parlementaire kringen 
ik moet het zeggen: —, daarom is zijn klacht wat tardief. 
Hij had die klacht moeten doen minstens vijf jaar geleden, 
toen de K.S.G. kwam en wij wisten, dat dit een principiële 
kwestie was. Immers, dat, wat er nu gebeurt, stond a! aange-
kondigd in het K.S.G.-verdrag. Toen heeft de geachte afge-
vaardigde de heer Gerbrandy helemaal niet gezegd, dat wij 
onze onafhankelijkheid kwijtraakten en dat het Parlement 
ten onder ging en dergelijke dingen meer. Nu is het daarvoor 
te Iaat. Wij hebben die keuze zeer welbewust gedaan en er is 
geen enkel drama aan de hand. Zeker, op den duur zal ons 
nationale Parlement een zekere transformatie van taak krijgen, 
maar die taak zal werkelijk niet mi.ider omvattend zijn, en dan 
vangen wij wat wij nu zullen afstoten — er zullen taken zijn, 
die wij afstoten — op in een supranationaal Parlement, waar 
wij zelf in zitten en waarvan wij welen, dat de invloed van de 
kleine landen beslist naar verhouding groter is dan die van de 
grote landen. 

Het is in het algemeen onze ervaring, dat niet name de 
Benelux-landcn daar nogal goed en prettig liggen, in dat 
milieu. De geachte afgevaardigde behoeft dus helemaal niet 
bang te zijn. dat wij worden fijngemorzekl. Dat vind ik nu 
werkelijk een gebrek aan vertrouwen in onze volkskracht. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat die kracht van het 
supranationale Parlement, dat voorlopig dan nog maar pre-
supranationaal is. niet moet worden onderschat voor de 
king van het verdrag. Ik vil als voorbeeld nemen een gedachte, 
die de heer Van Meel gisteren heeft u;tgcsnroke-n. een gedachte, 
die mij heeft getroffen en die op zich zelf juist is: het grote 
gevaar van allerlei exclusieve beschermende bepalingen, nl. 
dat de stimulans zal ontbreken voor een constructief structuur-
bcleid. Daardoor zal de toestand na de'Overgangsperiode nog 
van die aard kunnen zijn — zei hij —, dat er voor Frankrijk 
dan weer en nog meer onoverkomelijke bezwaren zullen zijn 
om een werkelijk agrarische Euromarkt te accepteren. Dat 
klinkt natuurlijk allemaal heel somber, maar wat staat er nu 
in artikel 40 van het verdrag over al deze thans toegestane 
staatsmaatregclen? Daarin staat: 

,.De Lid'Staten ontwikkelen tijdens de overgangs-
pcriode geleidelijk het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
en brengen het uiterlijk aan het einde van die periode 
tot stand.". 

Dan is het dus uit met al die exclusieve maatregelen. Ik 
vind dat niet maar een declaratie. Dit is een imperatief iets, 
waarbij ik direct toegeef, dat de meest onmiddellijke sanctie 
er niet direct is. al blijkt uit artikel 43, dat de commissie alle 
mogelijke dingen kan voorstellen. Maar naast de commissie 
heeft de Assemblee een taak: te waken voor de nakoming van 
het verdrag. Dit is iets imperatiefs. 

In die Assemblee — ik kom er dadelijk nog op — komt 
een behoorlijke werkverdeling. Ik zeg niet per se, dat er een 
landbouwcommissie kor.it — dal weet ik niet —, maar er 
komt een commissie, waarbij bepaald ook dan een sub-
commissie is, die met landbouwzaken te maken heeft. Na 
korte tijd zal men daar gaan aandringen en zeggen: het ver- , 
drag is er; nu het verdrag uitvoeren, ook artikel 40; men zal 
zeggen: je kunt het niet overlaten tot over 12. 13 of 15 jaar. 
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Het Parlement — dat merken wij toch ook in de K.S.G. — 
heeft voortdurend een stok achter de deur voor de gang naar 
de gemeenschappelijkheid en naar het supranationale. Dit is 
het, wat zulk een Parement als lid doet. zal doen en moet 
doen volgens dit verdrag. 

Dat kan alleen bij een goede organisatie en een specialisatie 
van de Assemblee. Daarvoor zijn nodig meer leden en daarom 
is de zo juist door de heer Burger verdedigde motie zo be-
langrijk. Nu heeft Minister Luns ons zachtkens verweten, dat 
wij. Parlementariërs, het niet alleen aan hem moesten over-
laten en er ook voor moesten vechten. De heer Burger heeft 
terecht gezegd: Dat hebben ze al gedaan en dat zullen ze nog 
doen. Dat is waar! 

Op 9 januari heeft de Raad van Europa een Recommen-
datie nr. 117 aangenomen, waarin staat: 

„élargir la composition de cette Assemblee (des Six) 
en d'y prévoir des suppléants". 

Vóór 70 leden, tegen nul, onthoudingen 11 (onder deze 
was de heer Biesheuvel: ik heb hem nooit gevraagd waarom), 
maar alle andere Nederlanders hebben ervóór gestemd: de 
heren Fens, De Gou. Goedhart en Korthals. 

Op 3 mei is er Resolutie nr. ! 23 geweest over de „Rationa-
'isation des activités parlcmentaires europcennes", waarin 
wordt gesproken over een „identité partielle des délégations des 
différantes Assemblees européennes" en clan staat er: 

..cette identité devant être facilitée par l'institution de 
Suppléants a l'Assemblée des Six.". 

Deze resolutie is aangenomen met 75 stemmen vóór, 1 
tegen en 2 onthoudingen. Alle Nederlanders, de heren Fens. 
Van der Goes van Naters. De Gou. Vos. Schmal en mevrouw 
Stoffels-Van Haaften, waren ervóór. Wij doen werkelijk Wel 
wat. Wij laten de Minister hierin heus niet alleen en dat zullen 
wij in de toekomst ook niet doen. 

Ik wil ten slotte terugkomen op. wat ik wil noemen, de 
procedurale maatregelen, die zijn voorgesteld. Ik kom aller-
eerst op het amendement van de heer Oud. Wat wil de heer 
Oud? F'ij wil, dal er bij het instrument tot bekrachtiging van 
1 • verdragen een heel verhaal wordt geschreven, dus een-

zijdig een Nederlandse verdragsinterpretatie. Ik meen, dat dit 
niet effectief is V^CT ons. Die bekrachtiging is er op het laatste 
moment, in de feeststemming. Dat is bijzonder gevaarlijk, ook 
tegenover wat de anderen zouden kunnen doen. Ik vind het 
een funeste constructie om op deze wijze de demografische 
bezwaren te laten horen, die wij ook hebben en waarvoor wij 
een goede weg hebben gevonden. Ik vind deze weg nl. niet 
helemaal behoorlijk. Daarmede beschuldig ik de heer Oud niet 
van iets onbehoorlijks, want hij heelt dit misschien niet zo 
allemaal nagekeken. Lr is. in Rome. een slotakte geweest, 
waarin de partijen uit en ter na hebben verteld, wat zij be-
doelen en wat het betekent. Toen i\ er één Regering zo cor-
rccl geweest om te zeggen: Ik zou bij de nederlegging van de 
akte van bekrachtiging nog iets willen verklaren. Dat is de 
Duitse Regering geweest, die zich toen heeft voorbehouden 
te verklaren, dat het verdrag ook geldt voor het land Berlijn. 
Die Regering heeft dat dus keurig vooruit gezegd. Dat is dus 
gce'i verrassing. Fr komt dan bij de handtekening van wie dan 
ook, misschien de heer Hollstein de mededeling, dat het ver-
drag ook geuit voor bet land Berlijn. Maar de anderen hebben 
hun mond gehouden, wij ook. Maar dan mag er ook geen 
sprake zijn van een verrassing door Nederland in dien zin, dat" 
de heer Van Boctzelaer, de heer Boon of een van de Ministers 
in ik weet niet welk land — ik hoor in Rome, dus in Italië — 
met de mededeling komt, dat er een geweldig stuk moet wor-
den bijgeschreven. Dat vind ik volkomen ongeoorloofd. Dat 
zou een grote verrassing zijn en verwarring en ergenis wekken 

Het schijnt, dat de Regering er zelf niet zo zwaar aan tilt. 
Ik hegrijp werkelijk niet, dat de Minister-President niet heeft 
gezegd: Wat nu gaat gebeuren is veel erger dan wat nu in 
de publieke stukken staat over het mondeling contact met de 
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Regering, nl. dal de Regering bezwaar had tegen het bood-
schap-amendement (zo mag ik het wel noemen), dat er dus 
een hoodschap wordt gericht naar de andere Regeringen: zo en 
/o. Ik bedoel: dil is ontzettend veel ernstiger en de Minister-
President is daar maar zeer slapjes op ingegaan. Daarvan ben 
ik niet zo erg onder de indruk gekomen. Wij hebben onze eigen 
verantwoordelijkheid; wij moeien zelf voor het belang van het 
land opkomen en ik vind het volkomen in strijd met het prestige 
en mei het behing van het land, om nu bij verrassing met dit 
lange verhaal bij het instrument van bekrachtiging te komen. 

Dan is er nog een amendement van de Commissie van Voor-
her."iding over deze zaak. dal ik reëel en doelmatig vind en 
dat de intense belangstelling van de Kamer voor deze zaak 
voldoende tot uiting brengt. 

Dan is er ten slotte het amendement van de heer Blaisse, 
over het voorbehoud ter zake van de goedkeuring. Ik zal het 
kort maken, maar ik moet hierover toch nog wel even spreken. 
Naar ik weet. Mijnheer de Voorzitter, is het overeenkomstig 
uw wens, dat thans reeds over de ingediende amendementen 
wordt gesproken en dat dit dan niet zal gebeuren bij de be-
handeling van de artikelen, maar ik moet er dan thans toch 
wel iets over zeggen. 

IX' Voorzitter: U denkl toch ook wel om de tijd van uw 
fractiegenoten? 

De heer Van der Goes van Naters (P.v.d.A.): Ik weel niet. 
wat u voor tijdverdeling hebt gemaakt. In ieder geval zou ik 
c van willen zeggen, dat de terminologie in de Grondwet, waar 
de mogelijkheid van niet-goedkeuring van uitvoeringsovereen-
komsten wordt beperkt tot die overeenkomsten, die ,,uitslui-
tend" uitvoeringsovereenkomsten zijn. voor mij wel voldoende 
is. Als zij iets meer zijn dan uitsluitend uitvoeringsovereen-
komsten. moeten zij toch worden goedgekeurd, maar dan vind 
ik het ook een perfectionisme om hier die goedkeuring in ieder 
geval te eisen en dil naast de jaarlijkse controle, die wij krach-
tens een ander amendement, waarmede een ieder het eens is, 
zullen krijgen. Ieder jaar weer krijgen wij te horen, wat er in 
dat jaar is gebeurd. Dal vind ik een voldoende controle. Het 
vertragingselement speelt voor mij niet zo'n grote rol. maar 
wat voor mij en voor mijn vrienden wel een heel grote rol 
speelt is. dat dit terugdraaien van deze gemeenschappelijke af-
spraken naar de nationale Parlementen frustreert een ontwik-
i eling, waarvan b.v. de heer Schuijl heeft gezegd, dat hij die 
van harte toejuicht: de ontwikkeling van de Europese interne 
wetgeving. Die gaat nu juist net andersom. Nu weet ik wel. 
da! die interne wetgeving nog zeer fragmentarisch is; dat zal 
mij worden tegengeworpen. Als men haar echter terugdraait, 
krijgt men haar nooit; als men haar laat bij de Europese exe-
CUtieve, dan zou dil een zuigkracht zijn om ook op dal vlak 
de controle* te krijgen. Hel terugdraaien is een defaitisme, dat 
ik onbegrijpelijk en gevaarlijk vind voor de verdere ontwikke~ 
ling naai een internationale en supranationale parlementaire 
controle. 

De lieer Hazenbosch (A.R.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
er gaarne aan medewerken, dat uw voornemen ten uitvoer kan 
worden gelegd, dat de Kamer morgen op een gepast uur tol 
de eindstemming over de veuhagen kan komen, en ik zal mij 
dus in deze repiiek beperken lol enkele punten. Dil valt mij, 
eerlijk gezegd, ook bijzonder gemakkelijk, omdat ik mij eer-
gisteren, sprekende in eerste termijn, immers reeds heb doen 
kennen als voorstander van beide verdragen. Het antwoord, 
dal de Regering vanmiddag heeft gegeven op de verschillende 
punten, die ik ter sprake heb gebracht, heeft mij bevredigd. 
Er is één puntje, waaromtrent ik nog een nadere informatie 
/ou willen vragen. Dat is het punt, dat betrekking heeft op de 
ruwe tabak. Ik heb met genoegen van de Minister van Econo-
mischc Zaken gehoord, dat, wanneer, wat ik van harte hoop 
met de Minisier van Economische Zaken, onze E.E.G. zal 
worden aangevuld met een vrijhandelszone, hij dan op het 

Hazenbosch 

standpunt slaat, dat niet alleen ten aanzien van de tabak, maar 
dat toch óók ten aanzien van de tabak, distorsies van enige 
omvang onaanvaardbaar zullen zijn. De Minister heeft daar-
aan toegevoegd, wal hel sigarenprobleem betreft, dat hel hoge 
buitenrecht voor de ruwe tabak zal kunnen worden geconv 
penseerd door accijnsverlaging. Wat ik nu zou willen vragen 
aan de Regering — ik weet niet of ik het moet vragen aan 
de Minister van Economische Zaken dan wel aan de Minister 
van Financiën a.i. — is, of ik deze verklaring van de Minister 
van Economische Zaken moet verstaan als het schetsen van 
een mogelijkheid dan wel mag opvatten als een door de Rege-
ring gedane toezegging aan de Kamer. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou mij in deze repliek verdei 
willen beperken tot het amendement, waaraan de heer Oud 
gisteren zijn rede uitsluitend heeft gewijd. 

De heer Minister-President heeft over dit amendement hel 
oordeel van de Regering uiteengezet en ik ben er mij volkomen 
van bewust, dat de verdediging van het amendement aan de 
heer Oud loekoml. Ik geloof intussen niet, dat dit mij ervan 
behoeft Ie weerhouden, over de inhoud van hel amendement 
een enkele opmerking te maken. 

Hel heeft mij getroffen, dat de heer Minister-President bij 
zijn beschouwingen over hel amendement van de heer Oud 
heeft vooropgesteld de erkenning van ons demografisch pro-
bleem als een centraal probleem. Hierop heeft de heer Mi-
nister-Presidcnt echter doen volgen een eerste punt van kritiek 
op het amendement, nl. dal, wanneer het amendement in de 
goedkeuringswet zou worden opgenomen, de partners dan aan 
onze Regering zouden vragen, wat dit amendement nu betekent. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat dit voor de Minister-
President, die ons demografisch probleem als een centraal pro-
bleem ziet, toch niet een moeilijke vraag van de partners zou 
zijn. Immers, het antwoord zou naar mijn gevoel moeten 
luiden: dit amendement betekent, dat de Regering en de Staten-
Generaai Ier gelegenheid van de ratificatie van het verdrag 
dit centrale probleem van de economische politiek op de meest 
nadrukkelijke wijze onder de aandacht van u, onze partners, 
willen brengen. 

Nu stem ik de Minister-President wel toe, dat dit misschien 
een ietwat ongebruikelijke vorm is, maar ik zou erop willen 
wijzen, dat dit dan voor Nederland het geval is en dat men in 
het algemeen niet kan zeggen, dat wij hier met een ongebruikc-
lijke vorm te doen hebben. Ben ik goed ingelicht, dan is hel 
bij voorhceld in de V.S. van Amerika een vrij normaal figuur, 
dat men bij het ratificeren van verdragen verklaringen van een 
soortgelijk karakter als wij nu beogen, aflegt. 

Het is juist. Mijnheer de Voorzitter, dat met het amende-
ment van de geachte afgevaardigde de heer Oud iets anders 
gebeurt dan er is gebeurd in de Duitse Bondsrepubliek en in 
de Franse Nationale Vergadering. Daar zijn resoluties aan-
genomen. die waren gericht tot de eigen Regering. Het feit 
echter, dat dit amendement iets anders beoogt dan hetgeen 
men in de Duitse Bondsrepubliek en in de Franse Nationale 
Vergadering heeft gehad, behoeft op zich zelf nog niet te gel-
den als een argument tegen de gedachte van het amendement. 
Ik heb de indruk, dat met het amendement bewust iets anders 
bedoeld wordt dan alleen te spreken tot onze eigen Regering. 
Ik heb hel amendement steeds zo verstaan, dat daarmede wordt 
bedoeld, dat de Regering en de Volksvertegenwoordiging samen 
iets zullen zeggen tegen de partners. 

Het is juist, wat de heer Minister-President opmerkt, dat de 
inhoud van het amendement niets zegt over de te nemen maat- • 
regelen. Ik geloof echter, dat dit een verdienste van het amen-
dement is, omdat het immers niet wel mogelijk en aanbevelens-
waardig is om voor alle tijden en omstandigheden in concreto 
bij goedkeuringswet aan te geven, welke maatregelen passend 
zijn om aan dat centrale probleem, ons demografisch vraag-
stuk, het hoofd te bieden. 

De geachte afgevaardigde de heer Van der Goes van Naters 
heeft in dit verband gezegd, dat dit amendement eigenlijk een 
ietwat onbehoorlijk karakter zou hebben. Uit de mond van de 
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geachte afgevaardigde heeft mij dat getroffen. Hij heeft gelijk, 
als hij zegt, dal aan het verdrag een slotakte is toegevoegd en 
dat ter gelegenheid van de ondertekening van de slotakte de 
Nederlandse Regering, in afwijking van de Duitse Regering, 
niets heeft gezegd. Als ik nu het optreden van de geachte afge-
vaardigde bij de Europese zaak goed begrijp, wordt dat o.m. 
hierdoor gekenmerkt, dat hij het is, die bij de vorming van de 
Europese eenheid steeds krachtig optreedt voor de rechten van 
het Parlement. Ik heb de geachte afgevaardigde b.v. weJeens 
ervoor horen pleiten, dat de verdragen, waarover wij nu spre-
ken, niet alleen tot stand zouden moeten komen in onderhande-
lingen tussen de Regeringen, maar dat de Parlementen daarbij 
/.ouden moeten worden ingeschakeld. Ik treedt niet in de vraag, 
of ik dat standpunt van de geachte afgevaardigde deel; ik stel 
vast. dat dit zeker niet als ideaal 

De heer Burger (P.v.d.A.): Zeker niel. als u het zo weer-
geeft. 

De heer Hazenbosch (A.R.): Ik stel vast, dat hetgeen ik 
als het ideaal van de geachte afgevaardigde zie. nog niet is 
bereikt. Wij verkeren nog steeds in de situatie, dat de Regerin-
gen dit doen en dat daarna de Parlementen gelegenheid hebben 
ja of neen te zeggen. Ik begrijp zeker niet, dat men van iets 
onbehoorlijks zou kunnen spreken, wanneer het Nederlandse 
Parlement bij gelegenheid van een goedkeuringsdebat van zijn 
rechten gebruik maakt om de Reegring te vragen om er alsnog 
aan mede te werken tot een bepaalde „boodschap", zoals de 
geachte afgevaardigde dat heeft uitgedrukt, te komen. 

De heer Van der Goes van Niiters (P.v.d.A): Hel onbe-
hoorlijkc ligt niet hier. maar op het moment. dat hei geëffec-
tueerd word), wordt het als onbehoorlijk gevoeld: dus bij de 
ondertekening van de akte van bekrachtiging. Dal is de zaak. 

De heer Hazenbosch (A.R.): Over gevoelens valt uiteraard 
moeilijk te debatteren. Ik kan alleen zeggen, dat mijn gevoel 
op dit stuk van zaken kennelijk afwijkt van het gevoel van de 
geachte afgevaardigde. 

Ik ben op een zijspoor geraakt. Waar het mij om te doen is. 
is. iets te zeggen naar aanleiding van de rede van de geachte 
afgevaardigde de heer Oud. Deze geachte afgevaardigde heeft 
mij gisteren de eer aangedaan in zijn uiteenzetting aandacht te 
schenken aan het slot van mijn betoog in eerste termijn. Dit 
slot bestond eruit, dat ik betoogde, dal ik met de geachte 
afgevaardigde de heer Oud gaarne zou hebben gezien, dat in 
de goedkeuringswet een amendement kwam van de strekking, 
die zijn amendement heeft. De geachte afgevaardigde behoeft 
— ik wil dat graag in alle duidelijkheid zeggen —. indien het 
tot een stemming over zijn amendement komt. zich over mijn 
stem ten aanzien van zijn amendement bepaaldelijk geen zor-
gen te maken. Komt het tot een stemming over zijn amende-
ment, dan zal ik mijn stem daaraan geven. Wat mij heeft ge-
troffen, is, dat de geachte afgevaardigde de heer Oud mij heeft 
gezegd, dat ik een punt over het hoofd zou hebben gezien, 
namelijk dat het hier niet een nieuwe zaak betrof. Met alle 
bescheidenheid, die mij uiteraard jegens deze geachte afge-
vaardigde past. moet ik toch zeggen, dat ik daarvan opgekeken 
heb. De positie, die ik in eerste termijn heb ingenomen, was te 
danken aan het feit. dat ik mij heb laten leiden door de over-
weging. dat wij niet met een nieuwe zaak hebben te doen. 

Wat is namelijk de zaak? In de Commissie van Voorberei-
ding heeft men gedurende lange tijd gesproken over de vraag. 
of het wenselijk was, het opnemen van een zodanig amende-
ment te bevorderen. Een ruime meerderheid van de Commissie 
van Voorbereiding heeft zich steeds ten gunste daarvan uit-
gesproken. Tussen de voorstanders daarvan bestond er ook 
overeenstemming over, dat het amendement zijn reële bete-
kenis zou moeten ontlenen aan het feit, dat ten gunste van het 
amendement een ruime Kamermeerderheid zou worden ge-
vonden. Wat is er nu gebeurd? 

Hazenbosch e. a. 

Nadat lot het einde van de vorige week in de Commissie van 
Voorbereiding een ruime meerderheid ten gunste van het 
amendement bestond en er goede grond was voor de veronder-
stclling. dat ook in de Kamer een ruime meerderheid vóór het 
amendement zou zijn, is de situatie gedurende het weekend als 
het ware omgeslagen. Ik moet zeggen, dat ik de indruk heb, 
dat na het weekend de ruime meerderheid, die er vóór het 
amendement was. niet meer bestaat. Als die vrees juist zou 
zijn. wat ik niet hoop. zou ik er de voorkeur aan geven, dat 
het amendement van de heer Oud niet in stemming kwam. 

Immers, waarom gaat het ons? Waarom gaat het ook de 
heer Oud? Ik kan mij voorstellen, dat de heer Oud zegt: ook 
als mijn amendement geen kans heeft om te worden aange-
iiomen. hecht ik er niettemin aan. dat het in stemming komt. 
Ik wens de verantwoordelijkheid voor de verwerping te regi-
streren. Ik ontken niet. dat dit op zich zelf een belangrijke en 
nuttige zaak is. Ik geloof, dat echter in deze samenhang veel 
belangrijker is de zaak. waarom het ons gaat. Indien wij met 
het amendement beogen — en ik beoog dat ermede — de 
positie van Nederland in de E.E.G. te versterken, dan acht ik 
het schadelijk, dat een amendement, dat daarop is gericht, 
door de Kamer zou worden verworpen. Ik kan niet met 
volkomen zekerheid zeggen, dat dit gebeurt, zeker niet, na-
dat ik de geachte afgevaardigde de lieer Blaisse heb horen 
repliceren. Ik weet niet, hoe het op het ogenblik in de Kamer 
is gesteld, maar ik zou toch een dringend beroep op de geachte 
afgevaardigde de heer Oud willen doen. zijn amendement 
alleen dan in stemming te laten komen, wanneer hij een rede-
lijkc zekerheid heeft, dat het inderdaad zal worden aange-
nomen, want ik geloof, dat het een Nederlands belang is om 
Ie voorkomen, dat een amendement, waarin een gedachte is 
belichaamd, waarover in deze Kamer hoegenaamd geen ver-
schil van mening bestaat, door onze Volksvertegenwoordiging 
van de hand zou worden gewezen. 

De heer Bakker (C.P.N.): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
eens voor mij zelf nagegaan, wat wij nu eigenlijk precies weten 
over de uitwerking van het verdrag. Ik kom dan tot een aantal 
punten, die uit dit debat zijn gebleken. 

In de eerste plaats, doch zonder voorkeur hij de nummering, 
heeft de heer Blaisse de heer Luns aangehaald met de trit-
spraak. dat de Renelux bijzonder zware offers had moeten 
brengen, iets. dat door de heer I uns hier niet is ontkend. 

In de tweede plaats de uitspraak van Minister Zijlstra. dat 
van die geraamde kostenstijging van 1 a 2 pet. één ding zeker 
was. nl. dat die niet uit zou komen. Ik geloof, dat wij mogen 
aannemen, dat dit impliceert, dat die kostenstijging hoger zal 
zijn. De heer Suurhoff heeft trouwens nog eens bevestigd, dat 
wij. zoals hij zei. veren zullen moeten laten. 

In de derde plaats de uitspraak van Minister Luns. dat de 
medeverantwoordelijkheid van Nederland ten aanzien van 
Algiers op hel ogenblik reeds hestaat en dat het Westen. in-
dusicf Nederland, althans de voorwaarden moet scheppen om 
communistische infiltratie, zoals de Minister dat noemde. al-
daar tegen te gaan. Dit is dus geheel in de lijn van de heer 
Van der Goes van Naters. die zei, dat de landen van Noord-
Afrika aan deze kant van het IJzeren Gordijn lagen: het 
IJzeren Gordijn, dat in dit ceval een loden gordijn is. door 
aanraking waarmee reeds meer dan 400 000 mensen de dood 
hebben gevonden. Deze medever.'intwoordelijkheid is door 
Minister Luns vastgesteld. Hij heeft gezegd, dat het pact dit 
slechts concretiseert. 

In de vierde plaats: Ik heb in eerste instantie in dit debat 
gewaarschuwd tegen het gevaar van Duitse overheersing in en 
door dit pact. Men kan hierop natuurlijk, zoals de Minister 
van Buitenlandse Zaken deed antwoorden met een arap of 
een grol, maar wij moeten toch constateren, dat communisti-
sche zijde niet de enige zijde is. vanwaar deze opmerking is 
gemaakt. De heer Van Leeuwen heeft gezegd, dat hij bij zijn 
connecties één voorstander van het pact heeft ontmoet en dat 
was een importeur van Duitse artikelen. De heer Gerbrandy 
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heeft alles gezegd door cen minuut te zwijgen nadat hij de 
naam Duitsland had genoemd; maar, Mijnheer de Voorzitter, 
men hoorde hem denken. 

!n de vijfde plaats hcei't de geachte afgevaardigde de heer 
Ncdcrhorst in zijn antwoord aan de geachte afgevaardigde de 
heer Van Leeuwen gezegd: U overdrijft met uw beperking, 
wanl Philips is er voor; hel is gebleken uit de redevoerini 
ir. Tromp tijdens het parlementaire industriebezoftk. Hieruit 
blijkt niet alleen, dat Philips voor deze vertegenwoordiger van 
de P.v.d.A. belangrijker is dan de metaal*, de voedings-, de 
schoenen- en andere industrieën, maar ook blijkt het feit. dat 
Philips behoort tot de drijvende krachten, m a w. dat hel de 
iius'.s zijn, die behoren tot de drijvende krachten van het pact. 

Ik geloof, dat dit bij elkaar een aantal zwaarwegende fac-
toren is. Hier weegt niet tegenop het argument van de heer 
Suurhoff, dat onze redenering over deze grotere markt ni,et 
deugt en dai zij alleen bewijst, dat ook die handel mei het 
Oosten niet veel zin kan hebben. Het zit niet in de grotere 
markt zonder meer. Het gaat bij uitbreiding van de handel om 
het karakter van de markt. Hei karakter van de markt wordt 
in het Oosten bepaald door de stabiliteit en de ontwikkeling 
daarvan. IVIinister Suurhoff heeft eergisteravond gezegd, toen 
ik over Lenin sprak: !k houd het bij Stalin. Ik zou wensen, 
dat hij het deed en dat hij de leerstellingen van zijn leermeester 
eens nakeek. 

Wat staat t Ie uit he' debat gebleken nadelen? 
Ik wil wel zeggen. Mijnheer de Voorzitter: veel woorden maar 
zakelijk niets of bijna nieK Wij hebhen alleen de conclusie 
van Minister •''" tra die ils il het g ed '<~ 'h meeschreven, 
letterlijk dit heeft gezegd: Indien er wel een disproportionele 
ontwikkeling zou zi;n. dan is het hoogst onwaarschijnlijk dat 
die ten koste v>n Nederland plaatsvindt. Ik heb met veel be-
langstelling geluisterd n-ar het betoog van de Minister van 
Economische Zaken. Maar ik on'moet meteen een moeiIijk-
heid. een voor de hand liggende moeilijkheid. De Minister 
heeft nl. destijds met evenveel klem en met evenveel wcl-
sprekendheid :;etr.)cht ons te overtuigen van de kracht vin 
zijn prijsstabilisatiepolitiek. Daarvan is ook niet veel terecht 
gekomen en daardoor heeft zijn inzicht in de ontwikkeling 
voor ons ook niet aan "/aarde gewonnen. Waardoor komi dat? 
Niet door de slechte wil van de Minisier. ongetwijfeld niet. 
maar doordat de kapitalistische natuur sterker is dan de leer 
ook van deze Minister. 

Wat is de praktijk? Wij hebben van de zijde van de P.v.d.A. 
tal van pleidooien voor een gemeenschappelijk optreden ge-
hoord. zowel in Euratom- als in E.E.G.-verband. Maar op deze 
hetocen is ec i nonal duidel ik antwoord gekomen ook van 
Minister Zijlstra. nl. dit, dat de gemeenschappelijke markt hei 
moei doen met minder overheidsbemoeiing dan op nationale 
schaal mogelijk is. Wat wil dit in de praktijk zeggen? Dat wil 
zeggen: Een grotere mate van ..vrij spel der maatschappelijke 
krachten'". 

Dit wil zeggen, dat wij in de praktijk overgeleverd zijn aan 
de kapitalistische anarchie en d il dit p 'm dus geen enkele 
garantie voor de welvaart kan inhouden. 

[n dit verband zou ik de heer Schuijt cen vermanend woord 
willen toevoegen, namelijk dat hij het de heren Suurhoff en 
Burger toch " :et zo moeilijk moet maken met zijn woordkeuze: 
laten wij het niet „kapitalisme" noemen, laten wij het een 
„mengvorm" noemen, zoals de heer Suurhoff zei, b.v. de Euro-
pese mengeemeenschap. of mengsocie'isme. en dan weet zowel 
de heer Schuijt als ik, wat wij ermee bedoelen. 

De redenering van de Minis'er. d t als er een disproportinele 
ontwikkeling zal zijn. die zich niet bij ons zal ontladen, heefi 
voor ons ook nog een ander bezwaar. Wanneer het hier niet 
is dan is het ergens anders, b.v. in Frankrijk of in Italië, als 
de meest voer de hand liggende landen. Dit perspectief is voor 
ons niet aanlokkelijk. Wij zijn te goede Europeanen om dit 
risico voor onze nabuurlanden en nabuurvolken te aanvaarden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd, dat ik 
blijkbaar niet de tekst van het verdrag, maar alleen Lenin heb 
bestudeerd. Ik moet zeggen: het is dan altijd nog 1—0 voor 
mij. want naast het feit, dat de Minister van Buitenlandse 
Zaken ongetwijfeld Lenin niet heeft bestudeerd, hebben wij, 
'oen hij vanuit Rome op Schiphol terugkeerde, kunnen lezen, 
dal 'iij ook de tekst van het verdrag niet had gelezen. Die keuze 
van ons is overigens niet zo gek. Ik ben ervan overtuigd, dat 
de geschriften van Lenin een langer leven beschoren zal zijn 
dan deze verdragen. 

De vraag, die ik de Minisier heb voorgelegd, was echter deze. 
Ik heb gezegd: dit verdrag legt de basis voor een militair 
atoomprogramma van West-Duitsland. Het verdrag zegt: de 
controle van Euratom houdt op bij de militaire toepassing: 
Euratom levert wel het materiaal, maar trekt zijn handen terug 
i's liet materiaal voor militaire toepassing bestemd wordt. 

Euratom voorziet ook in de uitwisseling van militaire kennis; 
dal heeft de Minisier van Buitenlandse Zaken verleden jaar 
persoonlijk geantwoord co een vraag, gesteld door de heer 
Ruygers. De praktische situatie is dus als volgt: Mede dank zij 
de Euratom, komen de Wcstduitsers in het bezit van alles wat 
nodig is om de atoombom te maken. Er is maar één belemmc-
ring, namelijk het woord van Adenauer bij de Parijse Akkoor-
den, dat Duitsland zich zal onthouden van het maken van 
atoomwapenen. 

Ik heb daarbij enkele punten genoemd, die de aandacht van 
ied 'te Nrde: tnnder moeten hebben. 

Dit is in de eerste plaats, dnt de voorzitter van de Freic 
Partei op 12 april in het openbaar heeft verklaard, 

•m feiten ter kennis waren gekomen, wjaruit bleek, dat de 
Regering bezig was met de ontwikkeling van een militair atoom-
pro ;ram. !k heb nog eens de nadruk erop gelegd, dat deze 
Lrcie Deutsche Partei, die jarenlang tot de coalitie van 
Adenauer heeft behoord, niet de eerste de beste is. 

In de tweede plaats hebben de 18 atoomgeleerden in hun 
fameuze verklaring gezegd, dat zij niet wilden medewerken aan 
een militair aioomprogram. Hjeruit heb niet ik alleen, maar 
hebben ook anderen de conclusie getrokken, dat er geen rook 
is zonder vuur 

In de derde plaats is daar geweest het bewuste torpederen van 
d grondwetswijziging, waarin de letterlijke uitdrukking 
..Vreedzame toepassing van de atoomenergie" was opgenomen, 
door de C D U . , on aanwijzing van Adenauer. Dit torpederen 
is overal uitgelegd als een begin van een terugkomen op de 
v rklaring, afgelegd bij het ratificeren van de Parijse Ak-
koorden. 

Nu gun ik de. Minister zijn krantje — hij kan niet al maar 
naar ied zitten luisteren en vooral naar ons luistert hij 
niel mei plf :ier — en ik gun hem ook zijn moppen, wanneer 
!;i; ons beantwoordt, 'naar ik heb hem gevraagd: wat is de 
mening van de Regering hierover, en ik heb daarop geen 
antwoord eekregen. Om met de heer Gerbrandy te spreken. 
zou ik en: wij kennen nu eenmaal onze nieuwe 

ler in dit blok. Misschien maak ik. de zaak duidelijker en 
kkelijker voor de Regering door de vraag als volgt te 
i: is de Recrcring bereid te verklaren, dat zij niet zal 

dulden, dat Duitsland van het lidmaatschap v~.n Eur.itom ge-
' --'1 maken om in feiie zijn verplichtingen inzake de 
Parijse Akkoorden ongedam te maken? Dit is, meen ik. een 
duidelijke, precieze vraag, waarop ook een duidelijk en precies 
:'nH,'oord zou lunnen worden gegeven. 

Een enkel woord. Mijnheer de Voorzitter, over de amende-
menten. die zijn ingediend. 

Wij zijn vóór ieder amendement, dat ten voordele van 
Nederland kan worden uitgelegd en dat kan helpen dit pact, 
waar wij op zich ze'f tegen zijn, in een misschien wat betere 
richting te buigen. Wij zijn dus vóór hel amendement van de 
heer Oud. Wij zijn vóór het omstreden amendement van de 
heer Blaisse, omdat wij er voorstanders van zijn. dat het Parle-
menf cen zo groot mogelijke controle heeft over wat hier ge-
beurt. Wij zijn tegen het amendement van de heer Burger om 
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het aantal afgevaardigden uit te breiden. Wij vinden, dat het 
hele grapje ons ai veel te veel geld kost, en wij zouden willen 
adviseren om, vooral als toch die uitbreiding mocht plaats-
vinden, de zetel van het Parlement in Den Haag Ie vestigen. 

De heer Vitn Leeuwen (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! 
Minister Zijlstra begon zijn rede met een ode aan de Vrije 
handel, de vrije handel, die wij niet krijgen, want geen water 
van de zee wast af, dat wij worden ingelijfd bij een prol 
nistisch continentaal blok, waarin wij krachtens onze traditie, 
mentaliteit en ligging niel thuis behoren. Ik heb het o\er lig-
ging. De Minister heeft gezegd, dal hij niet begreep wat ik 
bedoelde, ais ik zcide. dat wij afstand hadden gedaan van ons 
liggingsvoordeel. Het lijkt mij voor de hand te liggen. Laat ik 
een voorbeeld nemen, dat gelukkig niet actueel is, omdal de 
produkten niet onbelast zijn. Laat ik het voorbeeld nemen 
van een staalbedrijf. In Duitsland heeft men staalbedrijven. 
gevestigd op plaatsen, waar kolen worden gevonden, en niet 
te ver van de plaats, waar hel ijzererts wordt gevonden. Het 
grofldstoffenbedrijf en het verwerkingsbedrijf liggen daar dus 
bij elkaar. 

Wij hebben een hoogovenbedrijf. gevestigd op een plaats, 
waar van overal uit de wereld gemakkelijk de grondstoffen 
kunnen worden aangevoerd, steeds gebruik makende van de 
goedkoopste markten en van allerlei incidentele verhoudingen. 
Stel u eens voor. dat die grondstoffen belast zouden worden. 
Dan is het'volkomen duidelijk, dat het met het natuurlijke 
voordeel van de ligging vpn de hoogovens aan de mond van 
de zee en onder goed bereik van waterwegen afgelopen zou 
zijn. Dan zouden die teruggebracht worden tol ;r in-
efficiënt bedrijf, dat zijn ertsen niet meer zou kunnen kopen 
op goedkope plaatsen, maar zijn ertsen gedeeltelijk uit het 
continent zou moeten halen, gedeeltelijk uit geprotegeerde 
gebieden, die daarvoor meer kunnen vragen. 

U kunt dit voorbeeld op allerlei manieren ui breiden. U kun 
denken aan de industrieën van de Zaan, aan een rijstpellerij, 
die de rijst uit alle streken van de wereld krij<;t, aan een rijst-
pellerij. die gelegen is in Italië, naast het terrein, waarop 
de rijst verbouwd wordt. Dan zult u hetzelfde verschil zien. 
Ik praat nu toch over rijst, Mijnheer de Voorzitter. Ik ben er 
nog steeds niet achter hoe het moet gaan met de Surinaamse 
rijst, die wij verbouwen en waar een recht van 12 pet. op dreigt 
te komen. 

De voordelen van de ligging uit do handel Mijnheer de 
Voorzitter. De transitohandel in de zin van de feitelijke 
doorvoerdienst zal wel blijven, maar de eigen handel, waar 
Amsterdam groot door geworden is. zal door gebrek aan eigen 
markten voor koffie, thee en andere produkten. die wij niet 
meer zouden kunnen verkopen — de Oostindische koffie en 
thee en de Braziliaanse koffie niet te vergeten, die wij niet 
meer op onze eigen markt kunnen verkopen, omdal wij die 
andere koffie moeten drinken —, om hals worden gebracht. 

De heer Zijistra, Minister van Economische Zaken: Die an-
dere koffie moet ook verhandeld worden. 

De heer Van Leeuwen (V.V.D.): Die zal verhandeld wor-
den ter plaatse, waar die handel historisch is gegroeid. Het zal 
niet Amsterdam zijn, maar Le Havre en de gebieden, waar die 
handel plaatsheeft. Het is niet dubieus, dat de handel in de 
zogenaamde koloniale produkten zal verkwijnen. 

De heer Zijlstra, Minister van Economische Zaken: He! is 
niet de historie, maar het talent, dat de handel bepaalt, juist 
in Nederland, juist in Amsterdam. 

De heer Van Leeuwen (V.V.D.): Men heeft voor handel 
achtergronden nodig. Men had de overzeese gebieden, waar 
wij zelf a finger in the pie hadden. Enerzijds had men de 
leverancier, anderzijds de afnemers, die steun gaven aan die 
handel. Handel in de lucht is een moeilijke zaak. Ik ben in 
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valutaürbitrageant geweest, Mijnheer de Voorzitter. Als je 
nu cliënten hebt aan twee kanten, kun je goede zaken doen, 
maar als je nergens cli i de zaken zelf 
maken, ver! i j in een uil eilijke positie. Zo is het 
met elke lak var. bande!. Het optimisme van de Minister deel 
ik dus niet. Ik heb met heel veel genoegen gehoord, dat de 
Minister ook klaar begrip heeft voor de moeilijkheden, die de 
vrijhandelszone zou kunnen opleveren. Ik geloof, dat het zeer 

erstandig zon zijn, hier niet te overhaasten. Ik meen ook wel, 
dat er tekenen in de lucht zitten. O.M dat niet zal gebeuren, 
maar ik heb de Minister met zovce! nadruk horen zeggen, dat 
bepaalde distorsies onaanvaardbaar zouden zijn. Ja, Mijnheer 
de President, als wij eenmaal de hals in de strop hebben ge^ 
stoken, moeten wij de consequenties wel aanvaarden. Dan 
kunnen wij misschien ons hoos maken, maar als men zich 
gebonden heeft, moet men de ü -! .'een. 

Ik wil nog even ingaan op enige opmerkingen in verband 
met het gesprokene door de heef Nederhorst, die iieeft gezegd, 
dai in vroeger tijden situaties optraden, waarbij de rijken 
rijker en de armen armer werden relatief gesproken dan. Dat 
sprak mij erg aan juist in verband mei wat op het ogenblik 
aan het geschieden is, want de consequentie van die Euromarkt 
is, dat de groten groter en de kleinen kleiner worden, en aan-
gezicn Nederland overwegend tot de kleineren behoo r t . . . . 

De heer Burger (P.v.d.A.): Met een scheiding aan de Loire. 

De heer Van Leeuwen (V.V.D.): la, goed. 
De kleinen worden kleiner en de kleinere bedrijven zijn in 

Nederland, behalve in Eindhoven: ik heb die speech in 
Eindhoven niet gehoord, maar begrijp heel goed. ik heb fan-
tasie genoeg om te begrijpen, wat daar gezegd werd. want 
in Eindhoven is het heel duidelijk, dat daar juist een grote 
leeft. De groten worden groter en de kleinen worden klci-
ner. Nu zou er nog een hulpmiddel zijn. D:>t i.s zich goed met 
elkaar te verstaan, zodal de vele kleinen weer één grote 
werden. Dat mag nu jnis wee. niet volgens die beroemde 
paragraaf over de economische mededinging. Alles, wat ons 
geholpen heeft om de Benelux te overbruggen, is in dit Euro-
marktverdrag tot een verboden /aak geworden. 

De heer Zijlstra, Minisier van Economische Zaken: Waar 
staat dat? 

De heer Van Leeuwen: (V.V.D.) Ik heb het boek niet voor 
mij; ik heb het op mijn plaats liggen. Artikel 85 moet het 
zijn. Ik kan het niet zo gauw vinden in dit boekje, dat u mij 
geeft: ik ben dat grote ding gewend. Hier heb ik het artikel. 
Ik lees daar: 

..Onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en 
verboden zijn alle overeenkomsten tLissen ondernemin-
gen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle 
onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de 
handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden 
en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mede-
dinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt 
verhinderd, beperkt of vervalst en met name die welke be-
staan in:" enz. 

De rest wilt u wel geloven, Nou, ik vind het nogal dui-
delijk. 

De heer Zijlstra, Minister van Economische Zaken: Zoudt 
u misschien lid 3 willen lezen? 

De heer Van Leeuwen (V.V.D.): 

,,De bepalingen van lid 1 van dit artikel kunnen echter 
buiten toepassing worden verklaard 

voor elke overeenkomst of groep van overeenkomsten 
tussen ondernemingen, 
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voor elk besluit of groep van besluiten van onder-
nemersverenigingen 

en voor elke onderling afgestemde feitelijke gedraging 
of groep van gedragingen, 
die bijdragen tot verbetering van de produktie of van de' 
verdeling der produkten of tot verbetering van de lech-
nische of economische vooruitgang, mits een billijk aan-
deel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers 
ten goede komt, en zonder nochtans aan de betrokken 
ondernemingen 

a. beperkingen op te leggen, welke voor het bereiken 
van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn, 

/;. de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel 
van de betrokken produkten de mededinging uit te 
schakelen.". 

Het begint met het verbod en dan moet men ergens naar 
toe reizen en vragen, of het dan toch niet mag. Maar het 
genre van ondernemersovercenkomsten, dat de Benelux heeft 
gered, is in dit verdrag toch eigenlijk taboe. Als ik het ver-
keerd opvat, vind ik dat prettig, want dan zouden wij ten-
minste nog een steun hebben. Die steun zullen wij werkelijk 
nodig hebben. 

Thans nog iets over de equal pay. Ik heb juist vermeden 
te treden in een principiële behandeling van het vraagstuk, 
maar ik heb er alleen op gewezen, dat de praktische uitwer-
king van de leuze in de verschillende' landen tot heel ver-
schillende resultaten leidt. 

Overigens kan ik aan de Minister en ook aan de heer 
Nederhorst mededelen, dat ik niet tot de vóórstemmers van de 
motie-Tendeloo heb behoord. 

De heer I'atijn (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter: Ik kan 
gelukkig kort zijn, maar ik zou het toch op prijs stellen een 
paar kieine misverstanden, die rondom het debat over Euratom 
tussen de Regering en mij zijn gerezen, uit de weg te ruimen. 

In de eersic plaats iets over het antwoord van Minister Luns 
op mijn opmerkingen over de verhouding tussen Euratom en 
de O.E.E.S. Ik heb even de neiging bij mij voelen opkomen 
om eenvoudig te verwijzen naar wat vroeger in de avond door 
de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is gezegd. 
nl.: Het was eigenlijk geen antwoord, daar was Buitenlandse 
Zaken aan het woord. Maar ik heb die neiging gauw bij mij 
zelf onderdrukt, want het is nog te kort geleden, dat ik zelf 
in een andere staat des levens antwoorden voor de Minister 
van Buitenlandse Zaken moest opmaken. Ik kon dat dus niet 
over mijn lippen krijgen. Ik wil alleen zeggen, dat als Minis-
ter Luns stelt, dat het Nederlands belang niet gediend is met 
niet-deelneming aan de werkzaamheden in het kader van de 
O.E.E.S., ik het daarmede volkomen eens ben. Er kunnen in 
de O.E.E.S. nuttige initiatieven worden ontwikkeld en aan 
moeten wij meedoen. De vraag is alleen: Wanneer er parallelle 
projecten ontstaan in de O.E.E.S. en in Euratom, projecten, 
die op elkaar lijken, dan komt u met Euratom het verste, om-
dat dat een sterkere integratie geeft, een betere supranationale 
structuur heeft en dus meer kans op succes oplevert. Laat on-
der die omstandigheden de projecten van de O.E.E.S. het ini-
tiatief in Europees verband van Euratom niet verlammen. 
Dat had ik willen zeggen. Laat het niet verlammend werken, 
want ik heb de indruk, dat het dat zou kunnen doen. 

Ik kan kort zijn met mijn antwoord op hetgeen de Minister 
van Economische Zaken heeft gezegd. 

Ik ben dankbaar voor wat hij heeft gezegd en voor de er-
kenning, dat bij de research het accent bij ons tot dusverre 
weleens wat te veel bij de nationale programma's is blijven 
liggen, in toenemende mate zal research voor gemeenschap-
peiijke rekening nodig zijn heelt Minister Zijlstra gezegd, waar-
aan hij heefi toegevoegd: maar daarnaast hebben wij natuur-
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lijk ook nog onze eigen programma's. Ik geloof, dat daarmede 
de accenten op de juiste wijze zijn gelegd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb ten slotte nog iets te zeggen 
in antwoord op hetgeen de Minister-President heeft gezegd 
over de coördinatie van het atoombeleid. Minister Drees heeft 
gezegd, dat het nu eenmaal zo is, dat iedere Minister daar een 
eigen brok heeft. Dat laat zich nu eenmaal niet zo gemakke-
lijk coördineren. Eigenlijk zou men een Regeringscommissaris 
moeten hebben, die boven de Ministers staat. Aldus de Minis-
ter-President. Als het gaat om de coördinatie van de Ministers 
onder elkaar, is het niet aan mij om daarover te spreken. 
Ik heb de indruk, dat het nauwelijks nodig is. dat het van de 
Kamer uit gebeurt. Als ik sommige ochtendbladen mag ge-
loven, dan zal dit in de komende weken de Regering toch wel 
bezighouden. Wanneer ik denk aan de coördinatie van de mi-
nisteriële apparaten, dus aan de apparaten van de Ministers, 
clan geloof ik. dat Minister Drees gelijk heeft, dat in dit op-
zicht afdoend duidelijk en goed werk in de afgelopen jaren 
is verricht door de eommissie-Fock. Ik dacht echter aan 
een ruimere vorm van coördinatie in het land; ik dacht 
aan een coördinatie in de vorm van een nationaal atoom-
beleid, waarbij niet alleen de ambtelijke en de ministeriële 
verantwoordelijkheid waren ondergebracht, maar ook de 
research van het R.C.N, en ook de opleiding aan de uni-
versiteiten, de investeringen in de industrie, zodat alles kan 
worden ingebracht in één kader binnen het Europese Atoom-
program, waarvan wij deel gaan uitmaken. Voor die nationale 
coördinatie, voor die nationale „effort" heeft men in Amerika 
en Engeland, landen, die men toch werkelijk niet van dirigis-
me kan verdenken, publiekrechtelijke instanties, die het alleen 
voor het zeggen hebben, namelijk de Atomic Energy Com-
mission en de Atomic Energy Authority. 

Die instanties staan heus niet boven de Engelse en Ameri-
kaanse Regering, maar eronder. Dergelijke lichamen hebben wij 
niet. Dat zijn lichamen met grote bevoegdheden in die landen 
en in staat de nationale inspanning te richten en te coör-
dineren. Men heeft dit nodig geoordeeld om het nationale 
prestatievermogen op dit gebied te kunnen inbrengen in hel 
atoomtijdperk op het niveau, waarop dit moet gebeuren. Wij 
hebben in Nederland vele adressen, die niet ten opzichte van 
elkaar zijn geïntegreerd en gecoördineerd: wij hebben in dit op-
zicht een niet verantwoorde decentralisatie, dus een decentra-
lisatie. die ongeschikt is om zich te kunnen invoegen in een 
werkelijk behoorlijk Europees plan' voor atoomproduktie en 
atoomrescarch op langere termijn. Nu kan men zeggen: het 
heeft vele voordelen om bij'de research „getrennt zu marchie-
ren und vereint zu schlagen." Maar ook daarvoor heeft men 
nodig een gezamenlijk commando, want anders komt er van 
een ..vereint schlagen" niets terecht. En dat commando ont-
hreekt in Nederland. 

De algemene beraadslaging over de drie wetsontwerpen 
wordt verdaagd. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, het voor de leden 
ter inzage gelegde gedeelte van het officiële verslag der Han-
delingen van de vorige vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt te 11.23 uur namiddag gesloten. 

Verbetering 

In de redevoering van de heer Diepenhorst: 
blz. 47, kolom 2, reg. 15 v.b., staat: „hesprekingsbe-

spreking"; lees: besprekingsbeperking. 
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?OTO-BtZ. 150948 a 
Verslag van de vergaderingen der Hoofden van Delegatie 
en der Ministers te Rgag pg 24 <Hj 25__maart 1957 

i HOOPJE" VA:: :;Di.:c-i,?iB 
Voorafgaande ann de slotconferentie der Kinister-s "an 

Buitenlandse Zaken, kwamen de Hoofden van Delegatie op 
zondag 24 maart en maandag 25 maart nog eenmaal bijeen ter 
bespreking van een aantal nog openstaande punten. 

De belangrijkste punten van deze bespreking kunnen als 
volgt worden samengevat : 
a.- het protocol betreffende de, aan Duitsland toe te kennen 

tariefcontingenten voer bananen, waarover tussen de 
Fransen en Duitsers overeenstemming was bereikt, werd 
goedgekeurd; _ 

b.- het Nederlandse voorstel om in het verdrag de mogelijk
heid te openen naast de officiële leden .Ier Assenblée 
ook een aantal plaatsvervangers te benoemen, werd ver
wezen naar de Ministers daar vooral de Belgen van oor
deel waren, dat het hier een politieke beslissing be
trof waarover de Hoofden van Delegatie geen beslissing 
konden nemen; 

c - eveneens werd naar de Ministers verwezen een nieuwe 
Duitse tekst betreffende het protocol inzake de Duitse 
interzonale handel, ^en aantal delegaties namelijk kon 
niet zonder meer accepteren, dat in deze tekst de zes 
Regeringen zouden constateren, dat ie handel van de 
Duitse Bondsrepubliek met de öostzone een zuiver interne 
Duitse aangelegenheid zou zijn; 
op Nederlands verzoek werd een wijziging aanvaard van 
artikel 43 par. 2, derde alinea van het verdrag, waarin 
aanvankelijk stond vermeld, dat de Raad met het cog op 
de totstandkoming van een gemeenschappelijke landbouw
politiek niet alleen bindende reglementen, richtlijnen 
en besluiten kan vaststellen, .loon ook onverbindende 
aanbevelingen kan doen. Deze tekst werd op Nederlands 
verzoek versterkt, waardoor een sterkere nadruk op de 
bindende reglementen etc. komt te vallen; 

e„- de Nederlandse delegatie verzocht ver Ier om een ver
duidelijking van dezelfde alinea, waardoor vast zou 
komen te staan, dat de Commissie op dit terrein de 
Assemblee zal dienen te raadplegen, zoals trouwens reeds 
in een vroegere vergadering der Delegatiechefs was 
ove reengsk ocen. 
De Duitse delegatie had er bezwaar tegen de tekst van 
het verdrag zelf op dit punt te wijzigen, doch men 
kwam overeen in de Notulen een verklaring op te 
nemen, dat naar het oordeel der Nederlandse delegntie 
in het kader van artikel 43 het de Commissie, en niet 
de Raad is, welke de Assemblee raadpleegt; 

d.-
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f.- op Nederlands verdoek werd eveneens in de Notulen vast
gelegd, dat de Nederlandse Regering zich het recht voor
behoudt vast te stellen, dat ernstige woningschaarste 
voor Nederland een "beletsel zou kunnen vorsen tot reali
satie van het vrije verkeer van arbeidskrachten; 

g.- Voorst werd van Nederlandse zijde erop gewezen, dert de 
toepassing van artikel 85, het kartelverbod betreffende, 
in Nederland tot moeilijkheden aanleiding zou kunnen ge
ven '.vanneer bepaalde rechterlijke organen de verbods
bepalingen van dit artikel zouden laten prevaleren boven 
de nationale wetgeving. 
Na een langdurige discussie werd besloten in de Notulen 
een "Note interprétative" op te nemen behelzende, dat 
artikel 85 lid 2 geinterpreteerd moet worden in het 
licht van de artikelen 87 en 38. hetgeen betekent dat 
de verbodsbepaling van a_rtikel 85 moet morden toegepast 
op basis van de uitvoeringsbesluiten vastgesteld door 
de Raad respectievelijk door de nationale Regeringen 
overeenkomstig de voorschriften van de genoemde artt. 
87 en 88; 

h.- de Franse delegatie vroeg om een redactionele wijziging 
in de tekst van het protocol betreffende het hun toege
stane "Régime spécial", waardoor in plaats van "taux 
maxima" ge sproken , zou worden van :ltaux maximum" in het 
enkelvoud. Op een Nederlandse vra-'g verduidelijkte de 
Franse delegatie dat hierdoor geen materiële wijziging 

werd aangebracht daar er immers in de praktijk slechts 
één algemeen maximum van toepassing is. Oe andere dele
gaties gingen hierop met het Franse voorstel akkoord. 

i.- een lange discussie volgde op een Frans verzoek om in 
artikel 97 alsnog te bepalen, dat ie Staten, velke ten 
aanzien van de omzetbelasting het cascade-systeem toe
passen, bij export nooit meer zouden mogen terugbetalen 
dan in feite aan belasting geheven was. De Duitsers 
verzetten zich hiertegen daar dit, gezien de aard van 
het systeem onuitvoerbaar was. Tenslotte kwam men over
een in de Notulan een verklaring op te nemen, dat arti
kel 97 in de eerste plaats ten doel heeft een admini
stratieve vereenvoudiging door te -"-oeren en niet aan
leiding mag geven tot een hulp voor de export; 

j.- Ie Franse delegatie verzocht in de Notulen op te nemen, 
dat de Franse Regering ten behoeve van Algiers en de 
andere DOM geen steun zal vragen uit hat Investerings
fonds voor de O o G o j 

k.- op verzoek van de Duitsers werden in artikel 193, be
treffende de samenstelling van het Comité Dconomi ra? 
et Social alsnog ook de transporteurs vermeld als 
categorie welka in ieder geval in uit Comité vertegen
woordigd zou moeten zijn; 
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1.- de andere delegaties gingen akkoord met een Nederlands 
verzoek om in de Notulen een verklaring op te nemen, 
dat de Ie den-sta ten van "Curstom zover mogelijk sullen 
gaan bij het vaststellen van een gemeenschappelijke 
politiek inzake de gezondheidsbescherming; 

m.- dividend uitkering Investeringsbank 
In verband met de wens zo mogelijk in het statuut van 
de Bank alsnog een bepaling op te nemen, welke speci-. 
fiek zou voordien in de mogelijkheid, dat de 3ank t,z.t. 
tot uitkering vs:i dividend zou kunnen overgaan, resp. 
een dergelijke mogelijkheid in de Notulen vaat t~ leg
gen, werd tevoren overleg gepleegd met enkele andere 
delegaties. 
De Duitse delegatie ontried enigerlei activiteit ten 
sterkste en verklaarde een heropening van hat debat 
over de statuten zeer te_zullen betreuren. Men wees 
er op, dat de statuten thans een dividenduitkering niet 
verbieden en dus. mogelijk maken. Dit is ook steeds de 
bedoeling van Duitsland geweest. Mede daarom vreesde 
men dat een interventie hierover wel eens tot het te
gendeel zou kunnen leiden. Bovendien was de Duitse 
delegatie bevreesd, dat dit de Italianen er toe zou 
leiden terug te komen op het artikel inzake de aan de 
staten te vergoeden rente op de speciale leningen. De 
Italianen hadden nog steeds een reserve tegen de (ge
makkelijke) procedure waarmede een statutair vastge
stelde rentevoet van 4-/' verhoogd kan worden. De Duit
sers hadden door een concessie bij het Sociale Fonds te 
doen de Italianen bewogen deze reserve in te trekken en 
zagen daarom ongaarne dat deze transactie - en dus h.i. 
onnodig - in gevaar werd gebracht. 
Ook de Belgische delegatie achtte een heropening van 
de discussie niet nodig en tactisch onnuttig. 
Op grond van het voorgaande werd door de Nederlandse 
delegatie besloten dit punt te laten rusten, mede in 
de overweging dat het Ministerie van Financiën het 
wenselijk achtte in dit opzicht ernstig rekening te 
houden met het "»úitse standpunt geaien de hiervoor ge
noemde omstandigheden van materiële en tactische aard. 

n.- vervolgens keurden de Hoofden van Delegatie goed de 
samenvatting van de interpretatieve uittreksels uit de 
Notulen zowel ten aanzien van de SSG als voor BuratOJS. 
Besloten werd deze lijst niet te publiceren, doch wel 
zullen de Regeringen van de inhoud hiervan kunnen ge
bruik maken tijdens de parlementaire debatten; 

o.- met betrekking tot de toelating van arbeiders uit Al
giers deelde de Franse delegatie .:.. >i.e, dat de ?ranse 
Regering hierover langs diplomatieke weg een nota zal 
indienen, over de inhoud waarvan nog prealabel overleg 
zal worden gepleegd; 

- p. -
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M I N I S T E R I E V A N B U I T E N L A N D S E Z A K E N 

• 4 -
p 6 - met "betrekking to t de "bespreking van de verdragen in 

het GATT werd afgesproken , dat de "es z u l l e r. s t reven 
naar een behandel ing in het na jaar . In de komende ve rga 
der ing van het I n t e r s e s s i o n a l Oommittee za l wel een t o e 
l i c h t i n g op de t eks t en kunnen morden gegeven, doch n i e t 
over de inhoud h ie rvan worden g e d i s c u s s i e e r d . 

q_.- de in te s t e l l e n In te r im Commissie z a l nader moeten r e 
ge len of i n het GATT de Zes gecoördineerd z u l l e n op t re 
den dan wel door één woordvoerder z u l l e n worden v e r t e 
genwoordigd. 

I I C O N F ^ R ^ T I B " I ' I N I S T I S R S TAN B T 7 i ? ~ : : " i A ' ^ d ZAIJEN 
T)e zes M i n i s t e r s van Bu i t en landse Zaken kwamen i n de 

ochtend van 25 maart nog eenmaal h i j e l k a a r t e r bespreking 
van die problemen waarover de JQelega t i e e h e f s u i t hoofde 
van het p o l i t i e k e k a r a k t e r h ie rvan geen b e s l i s s i n g hadden 
kunnen nemen. 

1 C De d i s c u s s i e s concent reerden z i ch v o o r a l op het Neder
landse ve rzoek om i n het ve rd rag de moge l i j khe id op te nemen 
t o t het benoemen van p l a a t s v e r v a n g e r s voor de o f f i c i ë l e l e 
den der Assemblee t o t een maximum a a n t a l g e l i j k a~n de h e l f t 
van het a a n t a l o f f i c i ë l e l e d e n . 
T e r w i j l de meeste d e l e g a t i e s z i c h i n b e g i n s e l be r e id ve rk laa r 
den mede t e werken aan een o p l o s s i n g voor de Nederlandse 
m o e i l i j k h e i d , v e r z e t t e Mini eter Spaak z i ch hardnekkig h i e r 
t egen , " i jn voornaamste argument was dat h ie rdoor een mate
r i ë l e verander ing werd aangebracht in een vroegere b e s l i s 
s ing der M i n i s t e r s . Indien de Nederlandse d e l e g a t i e hieraan 
v a s t h i e l d zou h i j v e r p l i c h t z i j n t e l e f o n i s c h aan B r u s s e l 
nieuwe i n s t r u c t i e s t e v ragen , waarbi j h i j b i j voorbaat kon 
mededelen, dat de B e l g i s c h e Reger ing dan ook heropening zou 
e i s en van de d i s c u s s i e over andere vraagstukken en met name 
over de v e r d e l i n g van de b i j d r agen voor de G.G. K i n i s t e r 
Luns herinnerde eraan, dat de Nederlandse v raag n i e t onver
wacht een nieuw probleem s c h i e p , daar immers de Nederlandse 
Regering reeds s inds enige weken v i a d iplomat ieke weg contac t 
met de andere Regeringen had opgenomen over deze k w e s t i e . 
Hie rb i j was van en ig p r i n c i p i e e l bezwaar n i e t geb leken , 
ook n i e t van de z i j d e der B e l g i s c h e Reger ing . De Nederlandse 
woordvoerder ve rwie rp ten s t e l l i g s t e i e d e r verband tussen 
di t v raags tuk en de kwes t i e van de b i jd ragen voor de Q«3« 
Nu Min i s t e r Spaak- deze kwes t ie ech te r had aangeroerd wi lde 
Min i s t e r Luns er ech t e r wel op w i j z e n , dat de overeengekomen 
b i jd ragen voor r e s p e c t i e v e l i j k Congo en Nieuw-Guinea, . in 
het l i c h t van oe f i n a n c i ë l e p o s i t i e dezer beide gebieden, 
bepaald ongunst ig voor Nieuw-Guinea was u i t g e v a l l e n . 

Ondanks v e r s c h i l l e n d e pogingen om to t een compromis 
te geraken weigerde Min i s t e r Spaak s t e l s e l m a t i g een oploi 
sing te accep te ren , velke een w i j z i g i n g van het verdrag 
inhouden. Onder deze omstandigheden verk laa rde Minis te r Uma 
zich t e n s l o t t e be re id een door S t a a t s s e c r e t a r i s Faure voor
g e s t e l d compromis te aanvaarden, waarbi j de t eks t van het 
verdrag ongewijz igd za l b l i j v e n , doch daarnaast de zes Minis
t e r s een Reso lu t i e aanvaarden, waarin aan de Interim-Commissie 

' S -
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M I N I S T E R I E V A N B U I T E N L A N D S E Z A K E N 

- 5 -

de opdracht wordt gegeven te "bestuderen op vseike wijze 
samenwerking tussen de verschillende Durcpese Assemblees 
zal moeten worden georganiseerd, en waarbij zij zich "bereid 
verklaren de hiertoe noodzakelijke onderhandelingen te openen» 

Hoewel zulks niet in de tekst vermeld is, is door alle 
delegaties uitdrukkelijk verklaard, dat bij deze studie ook 
het vraagstuk van de plaatsvervangende leden aan de orde zal 
moeten komen. 

2. Met betrekking tot het Duitse verzoek inzake de formu
lering van het Protocol betreffende d-~ 'Duitse interzonale 
handel, werd overeenstemming bereikt over een tekst, waarin 
tegemoet wordt gekomen aan de Duitse wens om duidelijk te 
laten uitkomen, dat het hier een intern Duits probleem be
treft i 

3. Voorts besloten de Ministers tot instelling van een 
Interim-Oommissie, welke tijdens de periode tussen de on
dertekening der verdragen en de inwerkingtreding, de acti
viteit der zés Regeringen met name in de Q'ZZC en het GATT 
zal moeten coördineren en tevens een aantal problemen zal 
moeten bestuderen, '.elke voor deze inwerkingtreding van be
lang zijn. De Interim-Commissie zal bovendien de protocollen 
over het Statuut van het Hef en over de privileges en immuni
teiten moeten opstellen, welke bij de ondertekening Tan het 
verdrag nog niet gereed waren gekomen. 

Overeengekomen werd, dat het voorzitterschap der 
Interim-Commissie zal' worden vervuld door Baron Snoy. 

4. Naar aanleiding van een brief van de Hoge Autoriteit, 
waarin deze haar reacties had weergegeven op de haar toe
gezonden verdragsteksten, en waarin zij haar teleurstelling 
uitsprak over het feit, dat ten aanzien van de totstandkoming 
van een gemeenschagjaelijkjg energie^olitiek geen beslissingen 
waren genomen, werd besloten de ELA. uit te nodigen terzake 
voorstellen te doen aan de Raad van Ministers van de EGKS, 
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Date 6 April 1957 
Protocol Number 739/Bent. 
File National  Archives,  The  Hague,  NA,  2.03.01  (Arch. 

AZ/KMP) inv.nr. 2716 
From Director‐General  of  Foreign  Economic  Relations 

S.Th.J. Teppema, Dutch Ministry of Foreign Affairs 
To President and members of the Coordination Committee 
Description Letter  of  the  Director‐General  of  Foreign  Economic 

Relations on April 6th 1957 concerning the procedure of 
negotiations about the Free Trade zone. 
The  negotiations  concern  the  association  of  OECD‐
countries  with  the  Common  Market.  The  common 
position of  the six restrict  the Dutch scope  to negotiate. 
The Netherlands  stick  to  the  realization  of  a  free  trade 
zone as strictly orthodox as possible.  It  is the question  if 
the  other member  states  agree.  The  line  of  conduct  of 
the Dutch delegation will be to withhold from an official 
point of view before it has been tried to reach consensus. 
As  far  consensus  at  Brussels  hasn’t  been  reached,  the 
Netherlands will be free to state their own point of view 
at Paris. Each case will be judged on its own merits. 

Language Dutch 
Remarks Link to webpage: 

http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/
samenvatting/S00664 (published at: Dutch historical 
institute Huygens‐ING, The Netherlands and European 
Integration, 1950‐1986, 
http://www.huygens.knaw.nl/nederland‐en‐de‐
europese‐integratie‐1950‐1986/?lang=en) 
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No. 739/Bent. 

Aan de Voorzitter en Leden van de Coördinatie Commissie. 

Betreft: gyoce&afffrJ,»a»,T« de ö&derlianaelittReïL te Parijs 
over een Vrijhandelszone". " 

De onderhandelingen te Parijs hebben betrekking op 

Markt. Als uitgangspunt voor de bespreking dient het ver

drag betreffende de gemeenschappelijke markt en de daarin 

voor tariefafbraak etc. overeengekomen regels. Deze basis 

is uiteraard niet onaantastbaar maar voorzover verdrags

wijzigingen nodig zijn is unanimiteit tussen de Zes ver

eist, liet is duidelijk dat deze geïntegreerde positie van 

de Zes de vrijheid van onderhandelen te Farijs voor ïTcder-

land in belangrijke mate beperkt. 

Het lijkt gewenst deze situatie nader onder het oog 

te zien vooral omdat wel vaststaat dat Nederland t.a.v. 

de Parijse problemen opvattingen heeft, welke zeker niet 

zonder meer aan alle Zes gemeenschappelijk zijn. Nederland 

hecht aan de totstandkoming van een zo orthodox mogelijke 

vrijhandelszone grote waarde. Het is de vraag of zelfs 

deze primaire doelstelling door de andere leden van de 

Zes, behalve wellicht door Duitsland, oprecht wordt onder

schreven. T.a.v. de verschillende deelproblemen zijn in 

elk geval talrijle, min of meer belangrijke divergenties 

te verwachten. 

Terecht is afgesproken dat de standpunten welke door 

de leden van de Zes te Parijs zullen worden ingenomen, 

zullen worden gecoördineerd door de Brusselse interim

commissie. Gelet op het voorafgaande valt echter aan te 

nemen dat op belangrijke punten te Brussel niet, resp. 

niet terstond, unanimiteit zal kunnen worden verkregen. 

De vraag is: welke consequenties hoeft dit voor de positie 

te Parijs voor een land als Nederland dat te Brussel wel

licht nogal eens in een minderheidspositie zal blijken te 

verkeren. 

Het verdrag van Rome verhindert opzichzelf Nederland 

niet om te ijveren voor een vrijhandelszone, ook als 

Frankrijk e.a. die - niet; daadwerkelijk zouden steunen. 

de associatie van de OEEC-landen met 
ueüüen Der-rei-ocmg op 

t de Gemeenschappelijke 
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Het is echter duidelijk dat dit ijveren weinig zin heeft 

indien er geen reële kans op zou bestaan Frankrijk of 

anderen op den duur mee te krijgen. Een vrijhandelszone 

waaraan Nederland wel, do anderen niet deelnemen is niet 

aan de orde. 

Het coördinatie-vraagstuk doet zich in hoofdzaak 

voor bij alle deelproblemen van het PariJse overleg. Ook 

voor problemen welke eigen zijn aan de vrijhandelszone, 

zoals die betreffende het origine-begrip, is uiteindelijk 

overeenstemming tussen de Zes nodig en is daarom intensief 

vooroverleg tussen de Zes gewenst. 

Concluderende wordt de volgende gedragslijn voorge

steld: 

De Nederlandse delegatie te Parijs onthoudt zich voorlopis, 

althans op belangrijke punten van een officieel standpunt 

alvorens is getracht tussen de Zes daaromtrent overeenstem

ming te verkrijgen. 

Voorzover te Brussel geen overeenstemming kan worden be

reikt dient Nederland zich van meet af aan tegenover de 

Zes de vrijheid voor te behouden te Parijs een zeker eigen 

Nederlands standpunt naar voren te brengen. 

Het overleg te Brussel wordt zoveel mogelijk bespoedigd 

teneinde de delegaties te Parijs in staat te stellen actief 

aan de onderhandelingen deel te nemen. 

Of en in welke mate Nederland zal gebruik maken van de 

mogelijkheid te Parijs een eigen standpunt in te nemen zal 

van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Nederland 

kan zich uiteraard niet distanciè'ren van wezenlijke punten 

van het verdrag van Rome. Bovendien lijkt het een verstandig 

beleid openlijke tegenstellingen met name t.a.v. de delicate 

Franse positie zoveel mogelijk te vermijden. Eventueel kan 

aan de andere leden van de Zes worden toegezegd dat wij 

nooit een belangrijke eigen actie zullen ondernemen zonder 

hun voorkennis. 

DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE 
BUITENLANDSE 3Ö0N0LISCHE BETREKKINGEN, 

6 april 1957 

f.-H -364-25-' 
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From Head of the Dutch Delegation to the Study Group for the 

Free Trade zone S.Th.J. Teppema 
To ‐ 
Description Report  on  the  third  session  of  the  study  group  for  the 

Free Trade zone April 11th and 12th 
During the previous consultation of the six and also at the 
meetings  of  the  study  group  especially  the  French 
reservations  against  the  Free  Trade  Zone  were  put 
forward. The French used every opportunity  to demand 
minimization of Free Trade regulations within the Treaty 
of  Rome.  The  French  are  obstructive  to  the  European 
Coal  and  Steel  Community  as well.  They  lock  the  tariff 
harmonization. 
Note of prime minister Drees in handwriting: ‘The French 
attitude is indeed very annoying’. 
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VERSLAG VAN DE DERDE ZITTING TAN WERKGROEP 21 -
(VRIJHANDELSZONE), d.d . 11 en 12 APRIL 1957. , t S V 

£ShaèL<4j'- * ^ 

Overleg tussen de zes landen van het Verdrag van Rome. 

Voorafgaande aan de vergaderingen wer*d ook ditmaal door 
de vertegenwoordigers van de Zes overleg gepleegd inzake de 
.eventueel door hen in te nemen standpunten. 

1. Van Italiaanse zijde werd de vraag aan de orde gesteld 
of het niet tijd was het probleem van het voorzitterschap 
van Werkgroep 22 definitief tot een oplossing te brengen, 
daar volgens hen de positie van de interim-voorzitter de 
heer SERGENT, op den duur bezwaren met zich mede zou brengen. 
De Fransen toonden weinig enthousiasme voor een eventuele 
Franse candidaat, terwijl de Duitsers evenmin geporteerd 
waren voor een Duitse candidatuur. Op een vraag of wellicht 
een Nederlander beschikbaar zou zijn werd van Nederlandse 
zijde geantwoord, dat wij met de heer SERGENT zeer tevreden 
zi jn! 

2. Uitvoerig werd van gedachten gewisseld over het vraag
stuk der algemene economische problemen. Onder deze algemene 
term wordt begrepen het gehele complex van de economische, 
sociale, handelspolitieke, monetaire enz. coördinatie resp. 
harmonisatie. Men was het er over eens, dat in dit stadium 
van de werkzaamheden in Werkgroep 21 vooreerst slechts spra
ke zou kunnen zijn van een algemene discussie. Van Italiaanse 
en vooral van Franse zijde, bleek men aan de verschillende 
met dit onderwerp verbonden vraagstukken bijzonder belang 
te hechten. Hierbij trad nog eens duidelijk aan het licht, 
dat men in Franse kringen nog enige tijd denkt nodig te heb
ben om de gevolgen van een eventuele associatie van een 
vrijhandelszone met de Zes te kunnen overzien. Overigens 
werd wel duidelijk gesteld, dat de Franse Regering door toe
zeggingen aan de Assemblee Nationale politiek op tal van 
punten met de rug tegen de muur staat en daardoor zal zijn 
gedwongen te eisen, dat bepaalde clausules uit het Verdrag 

/ van Rome (b.v. gelijke beloning voor mannen en vrouwen) in 
het Vrijhandelszoneverdrag onveranderd zullen worden opgeno
men. 

3. Met betrekking tot de regels inzake staatsinterventies 
werd gesproken over de mogelijkheden het systeem van de Zes 
toe te passen op de vrijhandelszone, of wel de huidige OEES-
praktijk te volgen, ofwel beide systemen naast elkaar te la
ten bestaan. Welke van deze mogelijkheden uiteindelijk het 
meest acceptabel zal zijn, zal mede afhangen van de oplos
sing van de in dit verband een rol spelende institutionele 
kwesties. 

k. Op het punt van de opheffing der kwantitatieve restricties 
bij de export werd door de Fransman de volgende toelichting 
gegeven bij de Franse opmerking in het rapport van de P l a ^ s -
vervangers, volgens welke onverkorte toepassing van 
van het Verdrag van Rome in de vrijhandelszone bezwaarlijk 
zou kunnen zijn. 
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a. Anders dan in de marché commun, zouden in de vrijhan
delszone NATO-leden en niet-NATO-leden neb elkaar zijn 
verbonden, hetgeen een probleem zou kunnen vormen wat be
treft de beperking van de uitvoer van strategische goederen 
naar communistische landen. 

b. In de vrijhandelszone zullen de landen een afzonderlijke 
handelspolitiek kunnen blijven voeren t.o.v. derde lan
den, hetgeen aanleiding kan geven tot "détournement de 
traf ic 1 1. 

e. De GATT-clausule inzake instandhouding van schaarse na
tuurlijke hulpbronnen, die in het Verdrag van Rome niet 
werd overgenomen, zal in de Vrijhandelszone wel van toe
passing moeten worden verklaard. 
De opmerkingen van Franse zijde onder de punten 'j en k 

werden tijdens de vergadering van Werkgroep 21 herhaald. 

B. VERGADERING VAN WERKGROEP 21. 
I. Algemene economische problemen. 

Een belangrijk deel van de derde zitting werd gewijd aan 
een bespreking van de alg 01110X16 G conomische problemen. Deze be
spreking vond plaats op basis van een nota van het secreta
riaat, waarin een confratatie was neergelegd van de verschil
lende regels, die gelden voor de Zes en die, welke thans be
staan in de OEESo 

Enige delegaties deelden mede, dat zij t.a.v. deze materie 
nog geen definitieve positie konden innemen. 

a) Algemene verklaringen. 
De Heer Bretherton (V.K.) benaderde de onderhavige ma

terie vanuit de redenering dat hot Verdrag van Rome een 
eigen constructie is gericht op de doelstellingen ener 
economische en douaneunie, terwijl daarentegen de vrijhan
delszone zou worden gecreëerd binnen het raam van de OEES, 
hetgeen zou moeten inhouden dat de bestaande voorzieningen van 
de OEES zouden dienen te worden gehandhaafd en waar nodig 
aangevuld en/of versterkt. De opneming van algemene beginse
len in de preambule zou voor bepaalde gevallen zeer nuttig 
kunnen zijn. 

Van Deense zijde werd gesteld dat de later door hen in 
te nemen houding mede zou afhangen van de bevoegdheden, wel
ke §an de verschillende instituties van de vrijhandelszone 
zullen worden toegekend. 

De Zwitserse gedelegeerde gaf eveneens de voorkeur aan 
verbetering en uitbreiding van de huidige OEES-procedure. 

De Heer Donnedieu de Vabres (Fr.) hield een uitvoerig 
betoog over het grote belang dat zijn land aan deze materie 
hechtte. De Franse vertegenwoordiger constateerde, dat de 
territoriale evenals de materiele omvang van de vrijhandels
zone veel wijder en losser is dan van de gemeenschappelijke 
markt. Voor Frankrijk zelf moeten evenwel de garanties in 
beide operaties ten minste dezelfde zijn. 
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De Heer Ockrent deelde mede, d a t het standpunt van zijn 
regering voortvloeit uit hetgeen door Minister Spaak namens 
de Zes op de laatste Ministersconfernntie werd verklaard. 
Voorts wijdde hij een beschouwing aan de methoden en de doel
einden voor de marché commun en v o o r de vrijhandelszone. Uit 
deze beschouwing kunnen de volgende punten worden aangehaald: 

i. Daar in de vrijhandelszone de verschillende staten t.o.v. 
derde landen een autonome politiek blijven T o e r e n , zal 
binnen deze zone de discipline groter moeten zijn dan 
binnen de marché commun. 

ii. Met de ervaring binnen de OEES v o o r ogen en gezien de 
eigen doelstelling van de Gemeenschappelijke Markt heb
ben de Zes v e l e vraagstukken uit de sfeer der unanimi-
teitsbeslissingen getrokken. 

Hierna werd door de Belgische vertegenwoordiger op grond 
van theoretische en praktische overwegingen geconcludeerd dat 
z.i. indien de doelstellingen gelijk zijn de middelen ter be
reiking daarvan ook identiek zouden moeten zijn. 

b) Algemene beginselen van economische coördinatie. 

De De Zweden gaven duidelijk te kennen niet te voelen 
voor de desbetreffende clausule in het verdrag der Zes, ter
wijl zij de artikelen in de conventie van de OEES voldoende 
achtten. 

De Noorse gedelegeerde sprak de wens uit, dat in het 
vrijhandelszoneverdrag clausules zouden dienen te worden opge
nomen, waarin de noodzakelijkheid van het voeren van een ex
pansionistische economische politiek en een politiek van vol
ledige werkgelegenheid zouden moeten worden onderstreept. 

De Heer Ockrent was van oordeel, dat deze materie in de 
preambule diende te worden opgenomen, waaraan, naast de in 
de OEES aanvaarde doelstellingen de in een vrijhandelszone 
verdergaande objectieven zouden moeten worden toegevoegd. 

Van Franse zijde meende men dat duidelijk de doeleinden 
dienden te worden uiteengezet, waarbij vooral een drietal 
punten moesten worden vermeld: 

i. Het essentiële belang van volledige werkgelegenheid. 

ii. De continuïteit van de expansie de r nationale econo

mieën; 

iii. Een harmonieuze verdeling van de economische activi
teiten en van de productiecapaciteit. 

c ) Harmonisatie van de con junc tuuirpoli tiek. 

"Hierover werd slechts door do Heer Bretherton het woord 
gevoerd. Hij bracht naar voren, dat er weinig noodzaak be
stond speciale regels in het vrijhandclszoneverdrag op te 
nemen gezien de effectiviteit van de werkzaamheden op dit 
punt van de verschillende organen en commissies binnen de 
OEES. Een doorbreking van de unanimiteitsregel achtte hij 
hier niet gewenst. 

- k -
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- k -

d) Betalingsbalans c-n wisselkoersen. 
Over deze onderwerpen werd ondanks vrij uitvoerige be

schouwingen van deze en gene delegatie bijv. over preconsul-
tatie bij wissclkoerswijzigingen en onderlinge assistentie, 
grosso modo geconstateerd, dat de voorzieningen in I.M.F., 
E.P.U. - wellicht straks E.M.A. voldoende moeten worden ge

acht. 
De Fransman behield zich zijn standpunt inzake de kwes

tie van betalingsbalansmoeilijkheden voor tot het onderwerp 
ontsnappingsclausules aan do orde zou zijn. 

e) Harmonisatie van sociale en fiscale politiek. 
De Franse gedelegeerde had hier het grootste aandeel 

in de discussie. Hij wees daarbij op de grote invloed welke 
kan uitgaan van een verschillende fiscale en sociale- politiek 
op de concurrentie-voorwaarden. Hij hield daarbij vast aan 
de these dat de gevolgen van do sociale en fiscale wetgeving 
op de kostprijs afzonderlijk diende te worden'bezien, terwijl 
hij zich uitdrukkelijk distancioorde van do stolling dat deze 
gevolgen van dezelfde orde moesten worden geacht te zijn als 
natuurlijke factoren (klimaat, bodemgesteldheid, etc.). Hij 
bracht in dit verband wederom in herinnering het onderzoek 
dat door de Economische Commissie wordt ingesteld betreffende 
prijsdispariteiten. 

Tenslotte wees hij op de desbetreffende artikelen in 
het Verdrag van Rome, die naar zijn mening onv.rkort in het 
vrijhandelszoneverdrag zouden dienen tc worden overgenomen. 
Zo niet, dan zou hier een mogelijkheid voor hot inroepen 
van een ontsnappingsclausule mogelijk moeten zijn. 

De Hoor Bretherton bracht hier naar voren dat, ofschoon 
hij de Franse houding kon begrijpen, hij de procedure zoals 
voorzien in OEES en in de Raad van Europa voor de vrijhan
delszone voldoende vond. Zonder zich er vóór te willen uit
spreken, wilde hij echter niet de mogelijkheid uitsluiten 
dat voor bepaalde onderworpen specifieke voorzieningen zouden 
kunnen worden getroffen. 

Besloten werd de kwestie van de harmonisatie belasting
wetgeving betreffende in- en uitvoer naar de Plaatsvcrv angers 
te verwijzen. 

f) Europees sociaal fonds. 
Van Italiaanse en Griekse zijde werd het belang onder

streept, ook in do vrijhandelszone een zodanig fonds te creëren. 
Do Zweedse en de Engelse gedelegeerden meenden echter, dat 
de door een dergelijk fonds uit te oefenen taken door elk 
land afzonderlijk dienden te worden verzorgd. Enige tijd werd 
nog stil gestaan bij de vraag of een sociaal fonds in de vrij
handelszone los zou moeten staan van dat, voorzien in het 
Verdrag van Rome, en hoe en in welke omstandigheden op dit 
fonds een beroep zou kunnen worden gedaan. 
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g) Handelspolitiek t.o.v. dorde landen. 
De Heer Donnedieu de Vabres was van mening, dat op dit 

terrein twee problemen de aandacht vroegen: 
i. Goederen van bepaalde landen genieten een preferentiële 

behandeling op markten in derde landen, hetgeen niet zon
der invloed zou zijn op de concurrentievoorwaarden binnen 
de vrijhandelszone. 

ii. Ondernemingen in derde landen vinden in de vrijhandels
zone een uitgestrekte markt met vrije concurrentie, het
geen een prikkel inhoudt tot vestiging van dochtermaat
schappijen, een factor die tot onevenwichtigheden aan
leiding kan geven. 
De Heer Bretherton stelde, dat dit geen nieuwe gezichts

punten waren, terwijl bovendien de vestiging van buitenlandse 
ondernemingen binnen de zone, gepaard gaande met kapitaalin-
voer, slechts een positief element zou kunnen zijn. 

h) Transport. 
De Deense afgevaardigde achtte het ook op dit gebied nodig 

regels neer te leggen, die in het vervolg protectie door middel 
van de wetgeving onmogelijk zouden maken. 

Van Noorse zijde vroeg men de regels in elk geval ook be
trekking te laten hebben op scheepvaart en luchtverkeer. 

De Heer Bretherton meende dat gedetailleerde regels op 
dit gebied niet nodig waren, omdat men rn^-t een algemeen ver
bod van discriminatie tussen binnen- en buitenlandse Vervoers
maatschappijen kon volstaan; een klachtenrpocedure zou daarbij 
eventueel een nuttige functie kunnen vervullen. In dit verband 
werd nog van gedachten gewisseld over de vraag langs welke weg 
men tot een oplossing van deze problemen diende te komen, d.w.z 
welkg, organisaties hierbij zouden dienen te worden ingeschakeld 
(De Europese Commissie van Transportministers, het Maritime 
Transport Committee, etc.) 

i) Betalingsregiem in het algemeen. 
Men was het er algemeen over eens, dat aan de Managing 

Board van de EBU opdracht zou moeten worden verleend de invloed 
na te gaan van de instelling van een vrijhandelszone op het 
huidige betalingsstelsel in West-Europa. 

j) Onzichtbare transacties. 
Van Italiaanse, Zwitserse en Deense zijde werd aangedron

gen op de opneming ven clausules, strekkende tot volledige af
schaffing van de beperkende bepalingen op dit gebied. Deze lan
den en de andere, die zich in de discussies mengden, waren hot 
er echter niet over eens of hier gedetailleerde regels nodig 
zouden zijn dan wel een algemeen verbod. 
k) Kapitaalverkeer. 

De Denen, Noren, Italianen en Zwitsers achtten, overigens 
om duidelijk zeer uiteenlopende overwegingen, het noodzakelijk 
hiervoor regels vast te stellen, daar juist de instelling van 

- 6 -
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een vrijhandelszone een geheel nieuw investeringspatroon tot 
gevolg zou hebben. Een grote en tevens onbesliste strijd
vraag bleek echter op welke wijze hot onderzoek van deze ma
terie zal dienen to worden aangepakt. 

De controverse met betrekking tot de keuze dit vraag
stuk voor advies voor te leggen aan de Managing Board dan 
wel hiervoor een afzonderlijke werkgroep in te stellen, 
waaraan Regeringsvertegenwoordigers van alle OEES-l^den zou
den deelnemen, bleef voorshands onbeslist, zij het dat de 
tendentie naar de laatste oplossing overhelt. 
1) Migratie van arbeiders. 

Van Griekse en vooral van Italiaanse zijde werd ge
steld, dat de bestaande regels van de OEES bepaald onvol
doende waren. Zij verlangden, dat in het vrijhandelszonever
drag aan dit onderwerp gedetailleerde regels zouden worden 
gewijd. 

De Zweden en de Engelsen brachten echter naar voren, dat 
zij de OEES-regels voldoende achtten, doch dat een verwijzing 
daarna in de preambule van hot vrijhandelszoneverdrag geen 
kwaad zou kunnen. 
m) Voorzieningen voor zociale verzekeringen. 

Hierop kwam van geen enkele zijde commentaar. 

n) Het recht van vestiging van ondernemingen in partner-
landen. 

Hierbij deelden slechts de Engelse en de Noorse afge
vaardigden mede hun positie voorlipig te reserveren. Zij 
wezen er echter op, dat uitvoering van de desbetreffende 
voorzieningen in het Verdrag van Rome zonder dat daarvoor 
in de vrijhandelszone een regeling zou bestaan, een discri
minatie zou inhouden. 
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De discussies over dit onderwerp vonden plaats aan 
de hand van een rapport van de Flaatsvervansers 
(FTA(57)10) 

a) Subsidies en hulp aan exporteurs. 
De Deense afgevaardigde was van gevoelen, dat de 

onderscheiding tussen exportsubsidies en produktie-
subsidies slechts kunstmatig was, een standpunt, dat 
de Heer Bretherton deelde, voorzover de subsidies aan 
exportprodukten die voor goederen bestemd voor binnen
lands verbruik zouden overtreffen 

De Fransman vestigde nog eens de aandacht op par. 
39 van het Rapport van Werkgroep no. 17 en op het feit, 
dat de Franse "taxe temporaire" en de restitutie van 
sociale en fiscale lasten bij export door de Zes waren 
geaccepteerd. 

Een interessant debat ontspon zich daarop over de 
vraag of de procedure van het Verdrag van Rome gevolgd 
diende te worden, of dat de bestaande OEES-regelen vol
doende waren, terwijl een combinatie van deze beide 
mogelijkheden ook een punt van overweging vormde. 

In wezen komt het hier neer op een institutionele 
vraag. Hoewel er in de verdragsregels en in de OEES-
regels verschillen zijn in die zin, dat specifieke 
vormen in het ene geval uitdrukkelijk verboden zijn, 
in het andere geval specifieke vormen niet onverenig
baar zijn met de doelstelling "verbod tot kunstmatige 
concurrentievervalsing" zijn, kan geconstateerd worden, 
dat de materie zelf, zij het met verschillende bena
dering doelmatig regelbaar is. Als sluitstuk hierop 
is een klachtenprocedure denkbaar, en zeker noodzake
lijk naarmate men minder specifieke regelingen treft. 
Het principiële verschil tussen de OEES-procedure 
- unanimiteit en dus veto-recht-en de regeling van 
het Verdrag van Rome - een beslissing van de Europese 
Cie resp. het Hof - zijn de Engelsen bereid te ver
zachten. Men ziet in dat bepaalde constateringen en 
uitspraken ook tegen de politieke wil van een der 
deelnemers excutabel verklaard moeten kunnen worden. 

De Heer Ockrent ging in dit verband uitvoerig in 
öp de juridische implicaties van de regels der Zes en 
van de OEES. Ofschoon hij op dat ogenblik nog geen 
concrete oplossing aan de hand kon doen, kwam hij wel 
tot de consluaie, dat het zin zou hebben om daar, 
v/aar - zoals bij het onderhavige probleem - over het 
doel een vrijwel algemene opinie bestaat nu reeds een 
institutionele oplossing te zoeken. 

Wat betreft de organisatorische opzet, kan men 
zich voorstellen, dat een orgaan wordt gecreëerd, dat 
uitmaakt of een bepaalde subsidiepraktijk valt onder 
een zeker verbod. Dit orgaan zou voorts moeten -vast
stellen of de schade welke door deze praktijk w as 
veroorzaakt, ingrijpen rechtvaardigde. Dit laagste 
omdat het begrip concurrentie-vervalsing zeer vaag was. 

1 1 • Hegels op het gebied van staatsinterventies. 
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Zou men de geïncrimineerde praktijk willen toetsen dan zou of 
een zeer gedetailleerde regeling van verboden moeten bestaan 
of een algemeen verbod, dat naast een juridische ook ruimte 
laat voor een nationaal-politieke interpretatie. 

De Franse gedelegeerde wierp de vraag op, of er een 
element van discriminatie schuilde in het geval, dat de regels 
van de Zes strikter zouden zijn dan die van de vrijhandelszone. 
Als antwoord hierop werd gesteld, dat de Zes onderling hun re
gels zouden moeten toepassen en dat in de verhouding ten op
zichte van de overige leden van de vrijhandelszone vice versa 
de regels van de vrijhandelszone* van toepassing zouden zijn. 

Op een Engelse vraag hoe men met exportsubsidies t.o.v. 
derde landen aan zou moeten werd verwezen naart art. 112 van 
het Verdr ag van Rome, dat bepaalt dat de voorzieningen in 
andere internationale organisa tie van kracht blijven. 

b) Kwantitatieve restricties op de export. 

Verschillende landen gaven nog een korte toelichting op 
hetgeen door hun plaatsvervangers in het rapport was neerge
legd. (Voor de Franse opmerkingen zie vooroverleg Zes). 

Wat betreft de periode, welke zou moeten gelden voor de 
afschaffing dezer restricties, werd van Engelse zijde mede
gedeeld dat men deze periode zo kort mogelijk wilde stellen, 
doch dat hier een verband lag met de afbraak van de tarieven 
(bijv. bij het geval van de exportrestricties op schroot). 

c) Staatsondernemingen en -monopolies. 

De discussie over dit onderwerp spitste zich aanvankelijk 
toe op de vraag of de onderscheiding tussen staatsondernemingen 
en -monopolies - zoals in hot Verdrag van Rome is geschied -
wel zinvol was. Het werd hierbij duidelijk dat het institutio
nele aspect ook hier weer een belangrijke rol speelde waarbij 
de vraag aan de orde kwam of hier niet naar een oplossing kon 
worden gestreefd analoog aan die, welke zou gelden voor de 
exportsubsidies. Voorts bleek, dat men zich omtrent deze ma
terie nog weinig concrete denkbeelden had gevormd, waarbij ook 
een r.ol speelde de vraag of hier de verschillende regelingen 
op landbouwgebied geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing 
zouden moeten blijven. 

d) Dubbele prijzen. 

Hierover werden geen verklaringen afgelegd. 

e) Dumping. 

Ten aanzien van de dumping concentreerde zich het ge
sprek op de vraag of unilaterale anti-dumpingmaatregelen 
zouden kunnen worden genomen, dan wel of voorafgaand overleg 
met de partners zou dienen plaats te hebben. Deze vraag zou te
vens dienen te gelden voor de overgangs- en de definitieve 
periode. 

De Heer Bretherton distancieerde zich van de voorzieningen, 

welke in het Verdrag van Rome waren neergelegd en sprak zich 

uit voor unilaterale actie zowel tijdens de overgangsperiode 

als daarna. 
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Wol zou o v e r do genomen t e g e n m a a t r e g e l e n een o b j e c t i e f 
o o r d e e l a c h t e r a f a a n v a a r d moeten worden . 

I I I . KWESTIE VAN DE KSG. 

Van Zweedse en Deense z i j d e werd naa r v o r e n g e b r a c h t , 
d a t men s p o e d i g z e k e r h e i d w e n s t e t e hebben o v e r de v r a a g of 
k o l e n en s t a a l b i n n e n h e t r e g i e m v a n de v r i j h a n d e l s z o n e z o u 
den v a l l e n , en d a t z i j op d i t punt een b e v r e d i g e n d e r e g e l i n g 
w e n s t e n . 

Wij wezen i n d i t v e r b a n d op 

a ) h e t f e i t , da t f o r m e e l w e r k g r o e p 21 o p d r a c h t h e e f t de a s s o 
c i a t i e t u s s e n G e m e e n s c h a p p e l i j k e Markt en de OEES-landen 
u i t t e werken i n de c o n s t r u c t i e ene r v r i j h a n d e l s z o n e , en 
n i e t e e n z e l f d e o p d r a c h t h e e f t met b e t r e k k i n g t o t de r e e d s 
b e s t a a n d e K o l e n en S t a a l g e m e e n s c h a p . 

b ) datboewelzeer z e k e r h i e r m a t e r i e l e p rob lemen l i g g e n , d i e 
op de een o f a n d e r e w i j z e een o p l o s s i n g moeten v i n d e n , 
de v e r d r a g s r e c h t e l i j k e , i n s t i t u t i o n e l e en mat e r i e l e v e r 
s c h i l l e n d i e h e t V e r d r a g van Rome en de E . G . K . S . doen z i e n , 
o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n de 6 R e g e r i n g e n en de KSG, n o d i g 
i s om t o t k l a a r h e i d en o p l o s s i n g e n t e komen. D i t o v e r l e g 
k o s t t i j d en de Zes z u l l e n t r a c h t e n d i t Z O V 0 O 1 d o e n l i j k 
t e b e s p o e d i g e n . 

N a d a t a l d u s v e r s c h i l l e n d e d e l e g a t i e s - z i j h e t soms v a a g 
en v o o r l o p i g - o v e r de h i e r b o v e n a a n g e s t i p t e punten hun v i s i e s 
hadden g e g e v e n , r e e s u i t e r a a r d de v r a a g "hoe nu v e r d e r ? " 

Z o a l s u i t h e t v o o r a f g a a n d e b l i j k t , h e e f t de F r a n s e d e l e 
g a t i e g e e n g e l e g e n h e i d onbenu t g e l a t e n , en waar n o d i g de g e l e 
g e n h e i d z e l f g e c r e ë e r d om de g e h e l e i n v e n t a r i s van h e t V e r 
d r a g v a n Rome a l s minimum i n h o u d v o o r een r e g e l i n g v o o r een 
v r i j h a n d e l s g e b i e d t e v e r l a n g e n ; op e n k e l e g e b i e d e n wenst men 
u i t d r u k k e l i j k een v e r d e r g a a n d e r e g e l i n g . 

In de h u i d i g e f a s e van d i t P a r i j s e o v e r l e g i n he t k a d e r 
v a n de a l g e m e n e b e s c h o u w i n g e n kon d i t dan nog w e l , maar i n 
de v o l g e n d e ronde z a l e r t o c h meer t e k e n i n g i n h e t g e h e e l 
moe t e n ' k o m e n . 

Het i s d u i d e l i j k wat de F r a n s e n s t e l l e n - minder d u i d e l i j k 
i s wat z i j e i g e n l i j k w i l l e n o f w e l l i c h t zouden kunnen. V o o r s 
hands i s d i t z e k e r n i e t v e e l - de F r a n s e b e t a l i n g s b a l a n s c r i s i s , 
d i e d e z e r d a g e n wederom t o t n ieuwe en v e r s c h e r p t e autonome^ 
v o o r z i e n i n g e n h e e f t moeten v o e r e n b e t e k e n t , da t F r a n k r i j k i n 
w e l k b e s t e l van m u l t i l a t e r a l e r e g e l i n g e n dan ook van a l l e o n t 
s n a p p i n g s c l a u s u l e s een maximaal g e b r u i k moet maken. Of h e t 
nu G A T T - r e g e l s o f O E E S - r e g e l s z i j n , dan wel o v e r e n i g e t i j d 
de r e g e l s van h e t V e r d r a g van de G e m e e n s c h a p p e l i j k Mark t , t e n 
z i j e r wonderen g e b e u r e n , w a a r i n h o t g e l o o f o n t b r e e k t , a l s 
p a r t n e r s t a a t F r a n k r i j k b u i t e n s p e l . Ook i n he t k a d e r van 
de EGKS h e e f t de F r a n s e h o u d i n g , w e l k e de h a r m o n i s a t i e van 
de t a r i e v e n i n de K S G - l a n d e n b l o k k e e r t , waardoor ook h e t 
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associatiebcstel tussen KSG en Verenigd Koninkrijk in het 
slob dreigt te raken tot het allergrootste wantrouwen of al* 
thans gebrek aan vertrouwen geleid. 

De positie, die Frankrijk in het Parijse overleg inneemt 
is dus - zacht gezegd - zeer doorzichtig. Gezien evenwel de 
tot dusverre betoonde Gemeenschapsdiscipline van de andere 
deelnemers in do Gemeenschappelijke Markt, kan men nog alle 
kanten uit. 

Er is zeker overeenstemming te bereiken over de algemene 
doelstellingen ener vrijhandelszone en de'specifieke middelen 
daartoe. 

De bewijslast, dat de inhoud van het Verdrag van Rome 
juist is ook voor een vrijhandelszone, rust op de Zes. De 
redenering dat de bewijslast op degenen die zich willen as
sociëren ligt, indien en voorzover zij het Verdrag van Rome 
in al zijn uitwerkingen niet nodig vinden, wijzen de Engel
sen c.s. af. Zij stellen niet ten onrechte m.i., dat het 
feit, dat de Zes hun verdrag zó hebben gemaakt als het luidt, 
zeker niet bewijst dat het aldus goed en noodzakelijk is v>or 
een vrijhandelsgebied. Zij zeggen: het kan op diverse punten 
anders, eenvoudiger en minder stringent, op andere punten 
daarentegen stringenter. 

De Franse verlangens impliceren de facto en de jure 
veeleer een participatie dan een associatie - terwijl het 
anderzijds duidelijk is, dat de Fransen aan het Verdrag van 
Rome vasthouden om de anderen er buiten te houden. Beze 
steeds doorzichtiger wordende houding zal m.i. in de volgen
de ronde niet meer door de andere vijf deelnemers gedekt kun
nen worden. 

Hoe stelt men zich bijv. voor de sleutels voor stemver
houdingen, "oor deelneming in fonds en Bank e.d. te handhaven 
indien een of meer landen zouden voorstellen dan maar aan de 
Gemeenschappelijke Markt mee te doen? 
Bijv. door met nadruk en bij herhaling gestelde eisen van 
een analyse der prijs- en kostendispariteiten, aan welke on
mogelijke taak de Economische Commissie moest beginnen op 
grond van een vroeger in de OEES op Franse instigatie ge
nomen beslissing - zouden de Fransen eerst willen zien, 
voordat men zich ovtr een vrijhandelszone zou kunnen uitspre
ken. Indien dit geen obstructie is, lijkt het er toch wel in 
alles op! 

De Interim Commissie te Brussel, resp. de regeringen 
der Zes, zullen zich dan ook op korte termijn intern moeten 
beraden over de verdere gang van zaken. Immers te Parijs 
wordt nog steeds strak vastgehouden aan de opdracht medio 
juni een rapport uit te brengen, liefst aan de hand van een 
opzet van een associatie-verdrag, wat een vrijhandelszone tot 
object heeft. 

Om dit te forceren, zal door het Secretariaat te Parijs 
nu reeds een eerste schets worden opgesteld, waarin men dan 
ook de reeds gebleken controverses - zoals werd aangeduid -
"provocatief* tegenover of naast elkaar zal stellen. 

Op enige, punten is nu reeds gevreagd aan de aan Werk
groep 21 deelnemende landen in conercto hun opvatting ken
baar te maken. 
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Dit betreft o.m. de verhouding vrijhandelszone tot de 
goederen vallende onder de werking van de EGKS. 

Voorts het transportvraagstuk - moet dit als zodanig in 
een vrijhandelsgebied geregeld worden in specifieke verdrags
verplichtingen - kan men volstaan met enige algemene beginse-
len resp. is een klachtenprocedure voldoende. 

Eenzelfde vraagstuk doet zich voor bij zgn. onzichtbare 
transacties (dienstenverkeer in het algemeen). 

Indien men een vrijhandelszone ziet in een relatief be
perkte opzet, nl. de vrijmaking van het onderlinge verkeer 
tussen de deelnemers op het gebied van tarieven en kwantitatieve 
restricties, is de redenering m.i, juist dat men ook volstaan 
kan met een groot deel der bestaande OEES-stellingen en uit
werkingen op algemeen economisch gebied over te nemen en te 
precisieren, waarbij op verschillend gebied wel adequate in
stitutionele voorzieningen met name doorbreking van de unani
miteitsregel aanvaard moet worden - naast verscheidene algemeen 
objectieven van het verdrag van Rome en dat dan oen gedetailleerd 
complex van specifieke Verplichtingen kan worden gemist, aange
nomen men komt tot een klachtenprocedure waarbij de executie 
van n e t objectief gegeven oordeel bij voorbaat moet zijn aan
vaard. 

Dit is heel in het kort de essentie van de opvattingen 
van de Engelsen c . s . 

Hier staat dan tegenover de Franse opvatting zoals hier
boven en in mijn vorige ve rslagen aangeduid. Indien de Franse 
opvatting binnen en buiten de *^e^ niet zo zeer aan gerecht
vaardigde twijfel omtrent de goede bedoelingen onderhevig ware 
zou men openlijk over het een of over het ander kunnen overleg
gen en tot een behoorlijk comprmmis kunnen komen. 

Dit helaas niet zo zijnde, komt de vraag op of de partijen 
bij het Verdrag van Rome hierover niet onderling moeten be
ginnen duidelijke taal te spreken. 

Het Romeinse Verdrag geeft in art. 15 een goed aanknopings
punt, nl. de zes landen behoeven onderling in hun vrijmaking 
van het handelsverkeer niet te wachten op de meest langzaam 
voortgaande partner - laten dan degenen die sneller kunnen 
en zich niet hoeven vast te- klampen aan allerlei specifieke 
voorwaarden, sneller te werk gaan en dan ook niet m.b.t. 
een vrijhandelzzoneregeling allerlei specifieke h.i. onnodige 
voorwaarden stellen. Het land, dat het objectief overeengekomen 
tempo niet kan aanvaarden moet toch niet in de positie worden 
gelaten de goede gang van zc-ken zowel in de ene als in de andere 
constructie wezenlijk te Verstoren of te vertragen. 

Ik voel mij genoodzaakt deze beschouwingen, die zeker ook 
allerlei politieke reflexen inhouden, hier en nu weer te geven, 
omd? ;: gezien de tijddruk die vanuit Parijs wordt uitgeoefend 
tot "»er spoedig overleg en tot conclusies dwingt. 

Het te Pari s voor Verkgroep 21 nu vastgestelde tijdschema 
voorziet nl. na een nog korte tergadering op 2 mei a.s., waar
bij kennis genomen kan worden en gediscussieerd zal worden ove-r 
verschillende in werkgroepen en bij de plaatsvervangers xnbewer-
king zijnde onderdelen een op 8 én 9 mei te beginnen bijeen
komst, die dan enige weken zal moeten voortduren, en waarbij 
dan toch, zoal niet met betrekking tot alle deelproblemen 
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voor een reeks van zeer belangrijke aspecten spijkers met 
koppen moeten worden geslagen. 

Ik moge mijn verontschuldigingen aanbieden voor de lengte 
van dit verslag; voor diegenen die h.t.s. en dezer dagen te 
Brussel met de onderhavige materie moeten opereren, leek bet 
mij noodzakelijk zo volledig mogelijk op de hoogte te zijn van 
do ontwikkeling te Parijs, zoals die zich tot gisteravond af
tekende . 

DE VOORZITTER VAN DE DELEGATIE, 

13 april 1957. 

(Wegens tijdgebrek 
ongecorrigeerd). 

S-11 - 3 9 8-2S - V S7 
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Poland 

List of documents 

Document No 1 

Date 2//1957  

Protocol Number Notatka 20  

File   

From Ministry of Foreign Affairs, Department of International 
Organizations (M. Blusztajn)  

To Minister of Foreign Affairs Adam Rapacki  

Description Note on the reaction of Poland towards Euratom and the 
Common Market  

Language Polish  

Remarks  

Reference to the 

European 

Integration 

Sources Database 

 

 

 









Portugal 

List of documents 

Document No 1 

Date 10/02/1956  

Protocol Number nº92  

File 4,5   

From Portuguese Embassy in Vienna / Legação de Portugal em 
Viena  

To Portuguese Ministry of Foreign Affairs  

Description Letter informing the publication of a newspaper “Salzburger 
Nachrichten” news on the sentencing of the creation of a 
European federation by the Prime Minister, Oliveira Salazar. 
/ Ofício informando da publicação de uma notícia do jornal 
“Salzburger Nachrichten” sobre a condenação da criação de 
uma federação europeia pelo Presidente do Conselho, 
Oliveira Salazar.  

Language Portuguese  

Remarks   

Reference to the 

European 

Integration 

Sources Database 

  

 

 





Document No 2 

Date 23/04/1953  

Protocol Number nº93  

File 2,303  

From Portuguese Embassy in Karachi / Legação de Portugal em 
Karachi  

To Portuguese Ministry of Foreign Affairs  

Description Letter referring a press clipping about an interview given by 
Foreign Minister Paulo Cunha the newspaper“Diplomatische 
Correspondenz” about the Portuguese government's 
position on the policy of the European Federation.  / Ofício 
remetendo um recorte de imprensa sobre uma entrevista 
concedida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo 
Cunha ao jornal “Diplomatische Correspondenz” acerca da 
posição do governo português em relação à política da 
Federação Europeia.  

Language Portuguese and English  

Remarks  

Reference to the 

European 

Integration 

Sources Database 

 

 

 







Document No 3 

Date 09/04/1953  

Protocol Number Circular nº8  

File 331,201  

From Ministério dos Negócios Estrangeiros/ Direcção Geral dos 
Negócios Políticos e da Administração Interna - Ministry of 
Foreign Affairs / Directorate General for Political and the 
Interior Affairs   

To Embassies in Rome, Brussels, Bern, The Hague, Jakarta, 
Karachi and Copenhagen and Consulate General in Tangier / 
Todas as embaixadas e Legações de Portugal em Roma, 
Bruxelas, Berna, Haia, Djakarta, Karachi e Copenhaga e 
Consulado Geral em Tânger.  

Description Letter sending a confidential note on the Portuguese 
government's position towards the European Federation, 
signed by the Prime Minister, Oliveira Salazar. / Circular 
rementendo um apontamento confidencial acerca da 
posição do governo português face à posição da Federação 
Europeia, subscrito pelo Presidente do Conselho de 
Ministros, Oliveira Salazar.  

Language Português/Portuguese  

Remarks   

Reference to the 

European 

Integration 

Sources Database 

  

 

 









Document No 4 

Date 22/07/1955  

Protocol Number 763  

File 20,1  

From Portuguese Embassy in Brussels /Legação de Portugal em 
Bruxelas  

To Ministério dos Negócios Estrangeiros  

Description Letter reporting what happened in the Conference of 6 
countries of the Western European Union, called “la relance 
européene", held in Brussels. / Ofício relatando o que se 
passou na Conferência dos 6 países da União Europeia 
Ocidental, chamada de “la relance européene”, que 
decorreu em Bruxelas.   

Language Português/Portuguese  

Remarks   

Reference to the 

European 

Integration 

Sources Database 

  

 

 











Slovenia 

List of documents 

Document No 1 

Date 25 March 1957 

Protocol Number ‐ 

File Ljudska pravica, Ljubljana, 25.3.1957 

From Press article 

To ‐ 

Description Cilji evropske gospodarske skupnosti  
"Aims of the European Economic Community"  
A positive factual report on economic forecasts and tight 

cooperation within the member states of the Community 

as well as the others –non members, based on free trade. 

Besides  the establishment of  the common market which 

would  take  12  years,  a  closer  political  ties  would  be 

developed gradually. 

Language Slovene 

Remarks ‐ 

Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

‐ 

    



 
 

Cilji evropske gospodarske skupnosti 

"Aims of the European Economic Community"  
 
A positive factual report on economic forecasts and tight cooperation within the member 

states of the Community as well as the others –non members, based on free trade. Besides 

the establishment of the common market which would take 12 years, a closer political ties 

would be developed gradually. 

Source: Ljudska pravica, Ljubljana, 25.3.1957 



Document No 2 

Date 26 March 1957 

Protocol Number ‐ 

File Večer, Maribor 26.3.1957 

From Press article 

To ‐ 

Description Nastaja "mala Evropa"  
"The Little Europe" is being created  
The article reports, quoting the press agencies, on the 
event in Rome, where the agreement on Common 
European Market has been signed. The article emphasizes 
the parallel signing of Euroatom Treaty. There were 
specultaions at that time that Trieste, near the Slovenian 
border, may be chosen as the site of an installation of the 
Atomic Agency.  
It  also  mentions  the  US  support,  quoting  the  State 

Department  State,  describing  this  event  as  a  strong 

"European initiative". 

Language Slovene 

Remarks ‐ 

Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

‐ 

 



 
 

Nastaja "mala Evropa" 
"The Little Europe" is being created 
 
The article reports, quoting the press agencies, on the event in Rome, where the agreement 

on Common European Market has been signed.  The article emphasizes the parallel signing 

of Euroatom Treaty. There were specultaions at that time that Trieste, near the Slovenian 

border, may be chosen as the site of an installation of the Atomic Agency.  

It also mentions the US support, quoting the State Department State, describing this event 

as a strong "European initiative". 

 

Source: Večer, Maribor 26.3.1957 
  



Document No 3 

Date 26 March 1957 

Protocol Number ‐ 

File Primorski dnevnik, Trieste 26.3.1957 

From Press article 

To ‐ 

Description Skupno tržišče in Evratom 

Common Market and Euratom 

A  rather  extensive  report  from  Rome  describes  the 

important  event  as  it  announces  the  birth  of  so‐called 

"Little Europe of six". It forecasts the future developments 

when  there  will  be  no more  customs  and  free  flow  of 

people will become a reality. The  transit period  to  reach 

this goal will take from twelve to seventeen years. 

Euratom  Treaty  will  cover  the  gap  between  the 

superpowers  and  European  countries which  are  lagging 

far behind in this field. 

Language Slovene 

Remarks ‐ 

Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

‐ 

 



 
 

 

  

 

 
 

Skupno tržišče in Evratom 
Common Market and Euroatom   
 
A rather extensive report from Rome describes the  important event as it announces the 

birth of so called "Little Europe of six". It forecasts the future developments when there will 

be no more customs and free flow of people will become a reality. The transit period to 

reach this goal will take from twelve to seventeen years. 

Euroatom Treaty will cover the gap beween the superpowers and European countries which 

are lagging far behind in this field. 

 
Source: Primorski dnevnik, Trieste 26.3.1957 
 



 

Document No 4 

Date 26 March 1957 

Protocol Number ‐ 

File Primorski dnevnik, Trieste 26.3.1957 

From Press article 

To ‐ 

Description Včeraj  v  Rimu  podpisani  pogodbi  o  skupnem  tržišču  in 

Evratomu 

Yesterday  in  Rome  signed  the  treaties  on  Common 

Market and Euratom 

The  report  of  the  Slovenian  daily  newspaper  printed  in 

Trieste,  Italy, reports on the signing of the treaties. After 

the  detailed  description  of  the  solemn  event  and  its 

participants,  the  audience  outside  the  Capitol  Palace  in 

Rome  is  mentioned.  It  says  that  there  were  a  few 

supporters  as  well  as  protesters  encouraged  by  the 

Communist  party  who  claimed  that  the  treaties  would 

further divide Europe in two halves 

Language Slovene 

Remarks ‐ 

Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

‐ 

 

 



 
 

Včeraj v Rimu podpisani pogodbi o skupnem tržišču in 
Evratomu 
Yesterday in Rome signed the treaties on Common Market and Euroatom 
 
The report of the Slovenian daily newspaper printed in Trieste, Italy, reports on the signing 

of the treaties. After the detailed description of the solemn event and its participants, the 

audience outside the Kapitol Palace in Rome is mentioned. It says that there were a few 

supporters as well as protesters encouraged by the Communist party who claimed that the 

treaties would further divide Europe in two halves. 

 
Source: Primorski dnevnik, Trieste 26.3.1957 
  



Document No 5 

Date 26 March 1957 

Protocol Number ‐ 

File Večer, Maribor, 26.3.1957 

From Press article 

To ‐ 

Description Včeraj v Rimu  sporazum o  skupnem  tržišču ali evropski 

gospodarski skupnosti 

" Yesterday  in Rome the Agreement on Common Market 

and Economic Community has been signed" 

A  rather  factual  and  extensive  article  quotes  Belgian 

Foreign Minister Henri Spaak claiming  that  this signature 

is more  important  than was  the Revolution  in  France  at 

that  time.  The  agreement  is  an  important  step not only 

for  European  but  also  for  the world market.  It will  also 

have an impact on other European non member states. 

Language Slovene 

Remarks ‐ 

Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

‐ 

 

 



    

 

Včeraj v Rimu sporazum o skupnem tržišču ali evropski 
gospodarski skupnosti 
" Yesterday in Rome the Agreement on Common Market and Economic 
Community has been signed" 
 
A rather factual  and extensive article quotes Belgian Foreign Minister Henri Spaak claiming 

that this signature is more important than was the  Revolution in France at that time. The 

agreement is an important step not only for European but also for the world market. It will 

also have an impact on other European non member states. 

 
Source: Večer, Maribor, 26.3.1957 



Date 

Document No 6 

24 March 1958 
Protocol Number - 
File Archives of Republic of Serbia; PA R 1958, f. 94 (11) 
From Frangeš, Yugoslav diplomat 
To Note 
Description Documents acquired from the archive of the former 

Yugoslavia in Belgrade – Selected cables relating to the 
impact of the emerging EEC on the Yugoslav economy 
(1958) Paris: Yugoslav diplomat Frangeš reporting about 
the meeting with the counsellor in the Cabinet of State 
Secretary in Quai d'Orsay, Maurice Faure 
The two interlocutors discussed the issue of Free Trade 
Zone within the European EEC. Yugoslav approach to the 
zone has been cautious with a certain presumption that 
such a Zone might have negative implications to countries 
in the European periphery, including Yugoslavia. 
French diplomat Faure was interested whether Yugoslavia 
with its different political and economic system and 
certain ties with East European Comecon, might 
encounter difficulties in full cooperation with the EEC.  
Frangeš categorically denied any Yugoslav formal 
obligations to Comecon concerning Yugoslav relations 
with the EEC. He emphasized that there are completely 
different factors involved in this case. He stated that the 
trade should be established on general principles in 
accordance with general principles of foreign policy. 

Language Serbo-Croatian 
Remarks Pursuant to the Agreement on Succession Issues, Annex D 

– Archives, the Republic of Slovenia is in sovereign 
equality with the five successor States to the former 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia. 
These documents originate from former Yugoslav archives 
in Belgrade, Serbia. 
The comments and views in this contribution have been 
prepared by the Diplomatic Archives staff of the Slovenian 
Foreign Ministry and do not necessarily represent the 
official position of the Ministry of Foreign Affairs of the 
Republic of Slovenia. 

Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

- 







Date 

Document No 7 

8 May 1958 
Protocol Number Bov. Br. 327 
File Archives of MFA of the Republic of Serbia, PA R 1958, f 95 

(1-4) 
From Dr. Sergije Makiedo, Head of the Permanent Mission of 

Yugoslavia in Geneva 
To Yugoslavian Ministry of Foreign Affairs, Department for 

International Organizations 
Description Documents acquired from the archive of the former 

Yugoslavia in Belgrade – Selected cables relating to the 
impact of the emerging EEC on the Yugoslav economy 
(1958) Geneva: Yugoslav concerns about the possible 
consequences regarding the (higher) customs and tariffs 
introduced by EEC.  The enclosed copy of the 
government's analysis demonstrates the great percentage 
of its trade with the countries of the forthcoming 
developments within the EEC.  It is to be noted that the 
main trade partners were West Germany and Italy.  It is 
also interesting that the percentage of Yugoslav exports 
to the EEC in the field of agriculture was growing, while 
this percentage was declining in the global trade. And 
agriculture was the subject of planned protection within 
the EEC countries. 
Consequently this raised doubts whether this may cause 
further difficulties and one sided isolationism.  
Moreover, there is also an important political factor to be 
stressed:  Yugoslavia in those days was trying to follow 
the strict policy of non-alignment and in the eyes of 
Belgrade politicians any agreement formally binding the 
country to the EEC was considered unacceptable. 

Language Serbo-Croatian 
Remarks Pursuant to the Agreement on Succession Issues, Annex D 

– Archives, the Republic of Slovenia is in sovereign 
equality with the five successor States to the former 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia. 
These documents originate from former Yugoslav archives 
in Belgrade, Serbia. 
The comments and views in this contribution have been 
prepared by the Diplomatic Archives staff of the Slovenian 
Foreign Ministry and do not necessarily represent the 
official position of the Ministry of Foreign Affairs of the 
Republic of Slovenia. 

Reference to the - 



European 
Integration 
Sources Database 

 





Date 

Document No 8 

27 May 1958 
Protocol Number OMO 412121 
File Archives of MFA of the Republic of Serbia, PA R 1958, f 95 

(1-4) 
From Jože Brilej, Yugoslavian Ministry of Foreign Affairs 
To Permanent Mission of Yugoslavia in Geneva 
Description Documents acquired from the archive of the former 

Yugoslavia in Belgrade – Selected cables relating to the 
impact of the emerging EEC on the Yugoslav economy 
(1958) Belgrade: The Yugoslav government comment on 
EEC Customs and Tariffs has been sent to the Ambassador 
only as information for personal use.   
However, there was some misunderstanding and the note 
has been evidently distributed to other missions, since the 
MFA Yugoslav coded cable demands its immediate 
withdrawal "before the EEC Secretariat might be able to 
circulate it". 

Language Serbo-Croatian and French 
Remarks Pursuant to the Agreement on Succession Issues, Annex D 

– Archives, the Republic of Slovenia is in sovereign 
equality with the five successor States to the former 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia. 
These documents originate from former Yugoslav archives 
in Belgrade, Serbia. 
The comments and views in this contribution have been 
prepared by the Diplomatic Archives staff of the Slovenian 
Foreign Ministry and do not necessarily represent the 
official position of the Ministry of Foreign Affairs of the 
Republic of Slovenia. 

Reference to the 
European 
Integration 
Sources Database 

- 
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