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VERANTWOORDING

Voor 1931 was er voornamelijk sprake van een vrij handels- en betalingsverkeer. Met de
val van de gouden standaard tussen 1931 en 1936 begon een periode van gebonden beta-
lingsverkeer die uitmondde in bilateralisme. Het begin van de Tweede Wereldoorlog
maakte vrijwel een einde aan de nog resterende vrijheid in het internationale handels- en

betalingsverkeer.
Na de Tweede Wereldoorlog moest onder meer Nederland noodgedwongen overgegaan
tot de instelling van een bilateraal handels- en betalingsverkeer. Dit was noodzakelijk, ge-

geven de grote vraag naar goederen en de schaarste aan deviezen. Het Nederlandse streven
was echter gericht op de terugkeer naar een vrij handels- en betalingsverkeer. Dit streven
was niet van eigenbelang ontbloot. Nederland was altijd al een handelsnatie geweest en
had er belang bij dat de handel zoveel mogelijk vrij werd gelaten. De verruiming van de
markt als gevolg van die vrijheid was van levensbelang voor Nederland. Na de Tweede

Wereldoorlog bleek ook de handelspolitieke zwakte van het Nederlandse exportpakket.
Bij het herstel van de oorlogsschade en het opbouwen van een nieuw produktieapparaat
was de vraag vooral gericht op investeringsgoederen en grondstoffen. Deze goederen wa-
ren ondervertegenwoordigd in het Nederlandse exportpakket. Bij een bilateraal handels-
verkeer zouden restricties zich vooral richten tegen minder essentiele goederen waardoor
de Nederlandse export speciaal werd bedreigd.
Deze studie beschrij ft de pogingen die werden ondernomen om een vrij handels- en beta-
lingsverkeer te herstellen, speciaal bekeken vanuit Nederlands perspectief. Nederland

had belang bij het doorbreken van het bilateralisme en was actief bij pogingen deze vrij-
making te bereiken, maar de invloed op de besluitvorming was bescheiden. De positie van
Nederland als klein land kon het beste worden vergeleken met een rubberbootje op inter-
nationale wateren dat alleen kon proberen te overleven. Het was afhankelijk van de inter-
nationale ontwikkeling, zonder dat het deze beslissend kon beinvloeden. Om meer in-
vloed te verkrijgen op de besluitvorming werd getracht het streven naar vrijmaking gestal-
te te geven in Benelux-verband. Met de totstandkoming van de handelspolitieke samen-

werking nam de invloed van de Benelux in de handelspolitieke overlegorganen toe.
Een belangrijke bondgenoot in het streven naar vrijmaking van het handels- en betalings-
verkeer had Nederland in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten waren traditioneel
maar ook ideologisch altijd voorstander geweest van een vrij handels- en betalingsver-
keer. Nederland plukte de vruchten van de Amerikaanse inzet voor het totstandkomen
van het I.M.F. en de G.AIT.. Hoewel de invloed van beide organen aanvankelijk gering
was, werd hiermee de grondslag gelegd voor een vrij handels- en betalingsverkeer.
Ook uit de voorwaarden verbonden aan de toekenning van de Marshall-hulp bleek de
Amerikaanse steun voor het streven naar vrijmaking van het handels- en betalingsver-
keen Als een van de voorwaarden voor hulpverlening gold immers dat de deelnemende
landen in de O.E.E.S. verplicht waren de belemmeringen voor het handels- en betalings-
verkeer op te heffen. De hulpverlening van de Verenigde Staten gaf daarmee een impuls
aan Europese samenwerking waarmee de Nederlandse opstelling terzake van het handels-
en betalingsverkeer sterk werd ondersteund.
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Met de invoering van externe convertibiliteit eind 1958 werd een belangrijke stap gezet
op weg naar een algehele bevrijding van het betalingsverkeer. Ook de liberalisatie van de
handel kreeg hierdoor een impuls. De liberalisatie van de dollarinvoer werd op hetzelfde
niveau gebracht als de liberalisatie van de invoer uit de overige O.E.E.S.-landen.
Gekozen werd voor een thematisch-chronologische aanpak aansluitend aan de jaarlijkse
verlenging van het E.B.U.-verdrag. Niet altijd kon aan deze opzet recht worden gedaan.
De Benelux werd binnen de O.E.E.S. van belang, toen ze daarin als handelspolitieke een-
heid optrad. Op dat moment werd, in afwijking van de chronologie, gekozen voor een
korte historische beschrijving waarin de handelspolitieke ontwikkeling binnen de Bene-
lux naar een gemeenschappelijke liberalisatielijst werd geschetst.
Na een inleidend hoofdstuk van begripsbepaling begint in hoo fdstuk II de bespreking van
de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer. Het vindt zijn voorlopig hoogtepunt
in de E.B.U. In de volgende hoofdstukken worden de ontwikkelingen geschetst van de
bereikte regionale monetaire convertibiliteit in de E.B.U., naar uiteindelijk, externe con-
vertibiliteit. In deze chronologische opzet wordt ook de ontwikkeling in de liberalisatie
van de handel met name binnen de O.E.E.S. besproken. Elk hoofdstuk bevat een overzicht
van de lopende rekening van de betalingsbalans en tevens een bespreking van de proble-
men rond de verlenging van de E.B.U. Met voorlopige conclusies wordt elk hoofdstuk
afgerond.
Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn promotor Prof. Dr. K.EE. Veraghtert die deze
studie intensief begeleidde. Zijn medeleven betekende een grote steun  voor  mij.
Mijn oprechte dank gaat ook uit naar mijn co-promotor Prof. Dr. H.W.J. Bosman voor
de uitvoerige en kritische aandacht die hij aan de dissertatie besteedde.
Zeer speciale dank ben ik verschuldigd aan Dr. RE Maas, directeur van het Centrum voor
Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen, die het manuscript zeer grondig heeft gelezen
en van opbouwend commentaar voorzien. Hij gaf me royaal de tijd om aan het manusc-
ript te werken, hetgeen een verdieping betekende voor mijn relatie met het C.P.G. Speciaal
ben ik hem erkentelijk voor de vele opmonterende gesprekken daarin ondersteund door
Dr. H.J.G. Crompvoets, die mij de moed gaven door te gaan.
Dr. Crompvoets las het manuscript en behoedde me voor menige taalkundige fout.
De secretaressen van het C.P.G., Mevrouw R.R. de Valk en Mevrouw G.HI Janssen-
Hoeven, zetten het manuscript op de tekstverwerker. Vooral van Mevrouw R.R. de Valk
ondervond ik veel morele steun.
Zonder de hulp van de student-assistenten mejuffrouw B.J. Verbrugge en de heer
J.H.Th.M. Cuppen waren de werkzaamheden zeker vertraagd. Vooral de heer Cuppen,
inmiddels "gepromoveerd" tot meester in de rechten ben ik veel dank verschuldigd onder
meer voor zijn bijdrage bij het samenstellen van de bibliografie.
Voor de hulp ondervonden bij het archiefonderzoek past een speciaal woord van dank aan
de heren S.EM. Plantinga (Algemeen Rijks Archief), C.R Stegenga (ministerie van Finan-
ci8n), A.J.J. van 't Riet (ministerie van Algemene Zaken), W.J.D. de Gee en J.B. Ophorst
(ministerie van Economische Zaken), Drs. R.T.G. Bos (ministerie van Buitenlandse Zaken),
H. Waalwijk en E.L.M. Brouwers (de Nederlandsche Bank) en J.M.M Franssen (Centraal
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Archief Tweede Kamer). De heer Bos was me erg behulpzaam door zijn snelle en accurate
werkwijze bij het opsporen van archiefstukken.
Bijzonder erkentelijk ben ik, Dr. P. Lieftinck, Dr. J.R.M. van den Brink en Prof. S. Post-
huma die bereid waren het manuscript kritisch door te lezen. Hun opmerkingen hebben
aanleiding gegeven tot wijzigingen. Uiteraard blijft de tekst geheel voor mijn
verantwoording.
Mart verrichtte niet alleen veel typewerk maar bracht ook veel eenzame uren door met
Anouk en Joost. Hun geduld en opoffering maakten mijn afzondering voor deze studie
mogelijk.
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HOOFDSTUK I

INLEIDING

Par. 1 Het gebonden betalingsverkeer

In het najaar van 1929 zette een jarenlange economische depressie in, die werd gekenmerkt
door prijsdeflatie en storingen in het produktieproces. Deze ontwikkeling had een desa-
streuze invloed op de internationale handel u. Ook de betalingsbalans van een groot aantal
landen raakte door de gevolgen van de economische depressie verstoord. Landen met tekor-
ten op de lopende rekening van de betalingsbalans konden de gouden standaard slechts
handhaven op basis van grote internationale kredietsteun. Door de depressie uit 1929 werd
echter het vertrouwen aangetast waarop de internationale kredietverlening was gebaseerd.
De goud- en deviezenvoorraad van met name de debiteurlanden verminderde sterk door ka-
pitaalopvragingen. De tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans moesten, nu
kapitaalimport steeds moeilijker werd, onder de gouden standaard worden opgevangen
door een deflatoir financieel-economisch beleid. De meeste landen wilden een dergelijk be-
leid niet consequent toepassen omdat hiermee het hele economische leven verlamd zou raken.
Vanaf 1931 verdween geleidelijk aan de gouden standaard. Crediteurlanden gingen daar-
bij veelal over op een vrij betalingsverkeer met flexibele wisselkoersen. Door het loslaten
van de gouden standaard en de overgang op het stelsel van flexibele wisselkoersen gingen
deze landen over van een stelsel dat "steunt op internationale tucht" naar een stelsel van
"nationale vrijheid" 4. Dat juist crediteurlanden kozen voor flexibele wisselkoersen met
een vrij betalingsverkeer werd veroorzaakt door het feit dat de oorzaak voor het loslaten
van de gouden standaard bij hen primair was gelegen in de ontwikkeling van de handels-
en dienstenbalans. Van een depreciatie van de valuta's mocht in het algemeen een neiging
worden verwacht die de import en daarmee de vraag naar vreemde valuta's deed dalen,
terwijl deexport en zodoende het aanbod van vreemde valuta's er een impuls door kregen.
De debiteurlanden kozen in het algemeen voor een vorm van gebonden betalingsverkeer.
Weliswaar mocht ook voor hen een verbetering op de handelsbalans worden verwacht van
de depreciatie van de valuta's, maar tegelijkertijd kon deze leiden tot meer wantrouwen
bij de buitenlandse kredietverschaffers en derhalve tot een versnelde opvraging van ver-
leende kredieten. Bovendien was de vraag naar buitenlandse valuta's voor aflossing van
de schuld volkomen inelastisch, de vraag zou door een prijsverhoging van vreemde valu-
ta's in geen enkel opzicht worden verkleind. Integendeel, als de depreciatie de te verwach-
ten negatieve invloed zou hebben op het vertrouwen van de buitenlandse kapitaalver-
schaffers zouden de opvragingen alleen maar toenemen en daarmee ook de vraag naar

1)  S. Korteweg en F.A.G. Keesing. Het moderne geldwezen, 32 bijgewerkk druk, pag. 245.
2)  S. Korteweg en F.A.G. Keesing, Het moderne geldwezen*  102 herziene druk, pag. 252.
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vreemde valuta's.
Wilde een gebonden betalingsverkeer goed functioneren dan diende de overheid het beta-
lingsverkeer in een land te regelen. De valutatransacties werden verricht via bemiddeling
van de overheid. Zij bepaalde daarbij zelf tegen welke koers ze deze valuta's wenste te ko-
pen en te verkopen. De restricties die de overheid instelde richtten zich primair tegen afgi f-
te van deviezen voor kapitaalexport. In de kapitaalvlucht lag immers de hoofdoorzaak
die had geleid tot de instelling van een gebonden betalingsverkeer.
Crediteurlanden waren met een dergelijke beperking ten aanzien van het kapitaalverkeer
door debiteurlanden niet gelukkig, omdat zij op deze wijze een stuk zeggenschap verloren
over door hen beschikbaar gesteld kapitaal. Hun reactie op een dergelijke maatregel werd
bepaald door de aard en de ernst van de doorgevoerde deviezenrestrictie. De minst ver-
gaande regeling die met de debiteurlanden kon worden getroffen was de invoering van
de meestbegunstigingsclausule. Een dergelijke clausule had als consequentie dat het debi-
teurland geen extra deviezen kon toewijzen aan een land zonder dat deze toewijzing ook
gold voor de tegenpartij in de meestbegunstigingsclausule.
Een verdergaande regeling die sedert 1931 steeds meer werd toegepast betrof clearing van
vorderingen en schulden zonder dat hierbij deviezen de grens overgingen.
De werking van een bilaterale clearing kan schematisch als volgt worden voorgesteld:

exporteur A .   impqrteur B
4

clearinginstituut A clearinginstituut B
11                                                

                                       5

*
importeur A 1 exporteur B

. goederen - - -.geld
Bron: J.A. Geertman en A.H.  Geertman,  Economisch technische verschijnselen, decl 2, zesde geheet herziene en uitgebreide
druk, pag. 233.

Bij uitvoer van land A naar land B zal de importeur in land B de koopsom niet betalen
maar storten op een geblokkeerde rekening. De exporteur in land A ontvangt zodoende
voorlopig geen betaling. Bij uitvoer van land B naar land A handelt de importeur in land
A dienovereenkomstig en ontvangt de exporteur in land B voorlopig geen geld. In een der-
gelijke situatie ligt het voor de hand dat de exporteurs zowel in land A als B worden be-
taald uit de gestorte bedragen door de importeurs in land A en B.
Binnen een bilaterale clearing werd een onderscheid gemaakt tussen de autonome clea-
ring en de verdragsclearing. De autonome clearing werd vooral toegepast door een credi-
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teurland als het debiteurland zijn betalingsverplichting niet nakwam. De overheid in een
dergelijk land dwong haar importeurs hun schuldbedragen aan debiteurlanden af te dra-
gen aan een verrekeninstituut in het eigen land. Met deze gestorte bedragen kon de over-
heid in het crediteurland haar gedupeerde exporteurs betalen die de resterende vorderin-
gen op het debiteurland tot nu toe niet hadden ontvangen. Dit strijdmiddel dat door een
crediteurland werd toegepast, vormde een drukmiddel op een debiteurland om te komen
tot een meer geordende wijze van clearing namelijk de verdragsclearing.
Op basis van een verdragsclearing ontstond samenwerking tussen de verrekeninstituten
in beide landen. De geblokkeerde rekening in land A als gevolg van import leidde eerst
dan tot uitbetaling aan de exporteur in land A wanneer het verrekeninstituut in land B
had bericht dat de importeur in dat land zijn storting op de geblokkeerde rekening had
verricht. Wanneer een debiteurland (bijvoorbeeld land B) meer importeerde van, dan ex-
porteerde naar een crediteurland (bijvoorbeeld land A), resteerde er na clearing een saldo
in land B. Dit saldo betrof de resterende storting bij het verrekeninstituut in land B inzo-
verre de import in land B uit land A groter was dan de export naar land A. Vanuit de posi-
tie van land A bezien betekende deze bilaterale relatie dat de exporteurs in land A een
wachttermijn moesten aanhouden bij de financiele afwikkeling van hun vordering.
In de onderlinge betrekkingen tussen de twee landen betrof het uiteraard meerdere impor-
teurs en exporteurs. In volgorde van binnenkomst werden de vorderingen van de expor-
teursin land A voldaan afhankelijk van nieuwe import uit land B in land A en de daarmee
gepaard gaande storting door importeurs in nationale valuta. Als in de relatie tussen land
B en land A, land B voortdurend meer importeerde dan exporteerde, ontstond in land A
een structurele wachttermijn ook wel clearingspits genoemd.
Een dergelijk systeem van clearing had een nadelige invloed op een vlot verlopend inter-
nationaal handels- en betalingsverkeer. Een land met een clearingspits had de neiging het
min of meer natuurlijke buitenlandse handelsproces aan te tasten door ofwel de uitvoer
te verkleinen dan weI de invoer te vergroten, teneinde de clearingspits te doen verdwijnen.
Nederland was een crediteurland en voorstander van een zo vrij mogelijk internationaal
handels- en betalingsverkeer 3/. De clearing kreeg in Nederland een wettelijke grondslag
in de clearingwet uit 1932. De noodzaak tot de instelling van de clearing was voornamelijk
het gevolg van het feit dat de Duitse toewijzingen van deviezen voor import in februari
1932 tot de helft werden teruggebracht 4).
Het wetsontwerp beoogde aanvankelijk alleen machtiging tot het sluiten van een ver-
dragsclearing. Vooral de druk van de Tweede Kamer en de op handen zijnde onderhande-
lingen met Duitsland over een nieuw handelsverdrag deden de regering besluiten de auto-
nome clearing in het wetsontwerp op te nemen *. Men wilde zo nodig ook zelfstandig
kunnen handelen. De mislukking van de besprekingen met Duitsland leidde er echter niet
toe dat Nederland de autonome clearing daadwerkelij k toepaste.  Door het gebrek  aan

3) G.M. Verrijn Stuart, Geld, Crediet en Bankwezen, deel b Geld en Crediet, 82 herziene druk, pag.  143.
4)   PA.   Blaisse,   De  Nederiandse  handeispolitiek.   De  Nederlandse  volkshuishouding  tussen  twee  wereldoorlogen,  pag.  221.
5) Ibid., pag. 222.
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handelspolitieke en deviezentechnische ervaring was de regering bang zich in de vingers
te snijden 6).
De aanhoudende problemen met Duitsland deden de regering in 1934 komen met een
nieuwe clearingwet die een uitvoerigere regeling bevatte. Niet alleen werden de overzeese

gebiedsdelen in de clearing betrokken, daarnaast werd de clearingplicht uitgebreid tot be-
talingsverplichtingen die niet met goederenleveringen verband hielden, zoals het
dienstenverkeer. Bovendien kon de regering de volgorde van afwikkeling der vorderingen
nu zelfstandig bepalen. De clearingverdragen zijn hierdoor "de eigenlijke handelsverdra-
gen in betekenis gaan overtreffen; niet zozeer door regeling van de goederenbeweging als
wel door de regeling van het betalingsverkeer wist de regering de ex- en import in de hand
te houden" b. Bij het uitbreken van de oorlog waren door Nederland clearingverdragen
gesloten met een vij ftal landen. Het belangrijkste verdrag was dat met Duitsland 8).
Een aantal bezwaren verbonden aan een bilaterale clearing konden in principe worden
ondervangen wanneer meer dan twee landen aan zo'n clearing deelnamen, dus als er spra-
ke was van een multilaterale clearing. In 1940 maakten de Duitse instanties plannen be-
kend om het ruilverkeer te multilateraliseren. Deze multilaterale clearing functioneerde
gedurende de Tweede Wereldoorlog in een groot gedeelte van Europa. Het systeem bij
multilaterale clearing komt hierop neer dat als land A een vorderingenoverschot heeft op
land B, land B een vorderingenoverschot op land C en land C op land A, bij gelijkheid
van deze vorderingen sprake kan zijn van een volledige saldering. Bij ongelijkheid van
vorderingen zal in ieder geval een gedeeltelijke vereffening kunnen plaatsvinden. Het ver-
rekeningsverkeer liep via de Reichsbank te Berlijn omdat de meeste landen daar, gegeven
de Duitse deviezenschaarste een rekening hadden lopen. Multilaterale clearing bood ech-
ter geen oplossing voor saldi die "allen min of meer naar den richting zullen gaan tendee-
ren" 9'. In de praktijk bleek dat met name saldi ontstonden ten laste van Duitsland. Duits-
land importeerde veel uit de bezette gebieden, maar stelde daar nauwelijks export tegenover.
Deze ontwikkeling had als consequentie, dat de multilaterale clearing nu volkomen
scheef trok. Met de capitulatie van Duitsland verdween deze vorm van clearing. Toch zal
nog blijken dat deze vorm van clearing een, zij het bescheiden rol heeft vervuld in het na-
oorlogse herstel van het multilaterale betalingsverkeer.

Par. 2 Het Internationale Monetaire Fonds

De benarde financieel-economische positie waarin de Europese landen direct na de Twee-
de Wereldoorlog verkeerden maakte een onmiddellijk herstel van een vrij betalingsver-
keer onmogelijk. Ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog waren de landen genoodzaakt
een eigen weg te volgen waarbij de handelscontacten noodgedwongen waren afgebroken

6) Ibid, pag. 223.
7) I.J. Brugmans, Paardenkrachten Mensenmacht. Sociaai-economische geschiedenis ran Nederland 1795-1940, pag. 525.
8) G.M. Verrijn Stuart, o.c., pag. 144.
9) P. P. ran Berkum, Europeesche Clearing, in: Economisch Kwartaaloverzkht Amsterdamsche Bank X.K, no. 66, pag. 4.
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en de voordelen van de internationale handel verloren waren gegaan.
Toch werden al gedurende de Tweede Wereldoorlog voorbereidingen getroffen om weer
te komen tot een multilateraal betalingsstelsel dat moest gaan gelden nadat de Tweede We-
reldoorlog was beeindigd. In juni 1944 werd door de President van de Verenigde Staten
te Bretton Woods een conferentie bij elkaar geroepen om een dergelijke grondslag te leg-
gen m). Op deze conferentie werden de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikke-
ling en het I.M.E opgericht. Op de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling
kon een beroep worden gedaan ter financiering van investeringen die het economisch her-
stel na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog moesten bevorderen. Het hoofd-
doel van de conferentie was een bijdrage te leveren tot vergroting van de internationale
handel, om zo de werkgelegenheid, het reele inkomen alsook de ontwikkeling van de eco-
nomische hulpbronnen van de deelnemende landen te bevorderen. Als middel daartoe
werd onder meer gestreefd naar een vrij multilateraal betalingsverkeer op basis van stabie-
le wisselkoersen en een zodanige kredietverlening dat tijdelijke tekorten op de lopende
rekening van de betalingsbalans konden worden opgevangen 10.
De deelnemende landen waren verplicht de waarde van hun geldeenheid Uit te drukken
in goud o f dollars van een gegeven goudgewicht. De o fficiele pariteit van de valuta moest
door het Fonds worden goedgekeurd. De vastgestelde pariteit mocht slechts met meer dan
10% worden gewijzigd wanneer het Fonds ervan overtuigd was dat er sprake was van een
fundamentele verstoring van het betalingsbalansevenwicht. Het I.M.E bevatte in totaal
$ 8,8 mld. en was gelijk aan de som van de quota der deelnemende landen. Het quotum
van een land was bepalend voor het aantal stemmen dat een land tijdens I.M.F.-
vergaderingen kon uitbrengen. Het was voorts zowel bepalend voor de bijdrage die het
betrokken land aan het Fonds moest betalen als voor het bedrag aan vreemde valuta dat
een land op het I.M.E kon trekken.
Het bij het I.M.E te storten bedrag bestond voor 25% uit goud of dollars en voor 75070
uit eigen valuta. De storting bedroeg 10% van het officiele bezit aan goud of dollars als
deze 10% een geringer bedrag omvatte dan 25070 van het quotum dat normaliter in goud
of dollars moest worden gestort. Het Nederlandsequotum omvatte $ 275 mln. De landen
konden slechts valuta's trekken op het I.M.E tegen betaling in nationale valuta, ter waar-
de van 25070 van het quotum per jaar. Aangezien het I.M.E slechts 200% van het quotum
in de vorm van valuta van een land mocht bezitten, betekende deze voorwaarde dat een
land maximaal vij f jaar van dit recht volledig gebruik kon maken.
Aan een beroep op het I.M.F. was de voorwaarde verbonden dat dit slechts diende ter over-
brugging van tijdelijke betalingsbalanstekorten. Het lag voor de hand dat vooral debi-
teurlanden een beroep op het I.M.F. zouden doen om hun "zwakke" valuta's in te leveren
tegen "sterke" valuta's. Als het I.M.E een dergelijk beroep onbeperkt zou toelaten, bete-
kende dit dat het Fonds op termijn alleen nog zwakke valuta's zou bevatten. Wanneer een

10)   Voor een uitvoerige beschouwing over de Bretton  Woods-voorstellen, zie H.J.  Stokvis, Bretton  11'oods en het internatio-
naal monetair bestel, pag. 196-318.

11)   S.  Korteweg  en  F.A.G.  Keesing,  Het  moderne  geidwezen,   102  her:iene  druk,  pag.  277.
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dergelijke ontwikkeling dreigde voor een bepaalde valuta kon het I.M.E de betreffende
valuta schaars verklaren. (art. VII, sectie 3) 12/.
Hoewel de dollar officieel niet schaars werd verklaard, werd de afgifte van dollars per 20
april 1948 door het Fonds beperkt tot uitzonderingsgevallen 13). De Marshall-hulp moest
het Europese dollartekort gaan dekken. De Verenigde Staten hadden zich met succes ver-
zet tegen een officiele verklaring tot scarce currency van de dollar. Hiermee zou immers
voor andere landen een extra argument ontstaan voor discriminatie tegen de dollar. Met
de feitelijke stopzetting van de trekkingsrechten in dollars op het I.M.E nam het belang
van het Fonds voor Europa, gegeven de dollarschaarste, af.
Gedurende de naoorlogse herstelperiode kregen de landen de bevoegdheid naast de devie-
zenrestricties op schaarse valuta's, ook restricties in te stellen ten aanzien van andere valu-
ta's. Per 1 maart 1952, dus vijf jaar na de oprichting van het I.M.E, moesten de landen
die de naoorlogse deviezenbeperkingen dan nog wensten te handhaven, hierover elk jaar
overleg plegen met het I.M.E Landen die besloten het beroep op artikel XIV op te geven,
dat de mogelijkheid tot de naoorlogse deviezenrestrictie bevatte, vielen voortaan onder
artikel VIII vanhet I.M.F.-verdrag. Volgens dit artikel mochten landen geen beperkingen
toepassen ten aanzien van de lopende betalingen, behoudens in het geval dat er sprake
was van een schaars verklaarde valuta, en moesten discriminerende valutapraktijken wor-
den vermeden. Monetaire convertibiliteit zou gelden omdat saldi in de eigen valuta, aan-
gehouden door andere landen, ten behoeve van deze landen konden worden omgewisseld

in goud of in de valuta van het betreffende land (art. VIII sectie 4). De bepalingen van
het I.M.E betreffende de vrijheid in het betalingsverkeer hadden alleen betrekking op
transacties ten aanzien van de lopende betalingen. Ten aanzien van het kapitaalverkeer
mochten de landen alle beperkingen blijven doorvoeren. Het kapitaalverkeer met zijn ge-
heel ander karakter dan het lopende betalingsverkeer, zou anders onmiddellijk een be-
dreiging vormen voor de werking van het I.M.E /4).

Par. 3 Genemal Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.)

Met het verdrag te Bretton Woods werd de grondslag gelegd voor een vrij multilateraal
betalingsverkeer in de wereld. Op handelspolitiek gebied was ook een orgaan nodig dat,
in aanvulling op de regels van het I.M.E, zodanige regels stelde dat het vrije multilaterale
betalingsverkeer niet werd gefrustreerd door handelsbeperkingen. In december 1945
bood de regering van de Verenigde Staten daartoe een document aan met de titel "Propo-
sals for Expansion of World Trade and Employment" (Department of State publication
no. 144, november 1945). Hierin werd gepleit voor een Internationale Handelsorganisatie
(I.H.0.). Deze moest worden beschouwd als het handelspolitieke complement van het
I.M.E Op initiatief van de Economische en Sociale Raad der Verenigde Naties werd beslo-

121 HIK. 1945-1946 Billagen 118 nr. 5, Bulage I van de Memorie ran Toelichting.
13) G.M. Verrijn Stuart, ac., pag. 156.
14) H.T.K. 1945-1946 Bijlagen 118 nr. 4, Memorie van Toelichting, pag. 24.
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ten een internationale conferentie over handel en werkgelegenheid bij elkaar te roepen ten
einde de produktie, de handel en de consumptie te bevorderen 1». Een voorbereidende
commissie kreeg als voornaamste taak het opstellen van een handvest van een internatio-
nale handelsorganisatie, waarbij het ontwerp-handvest van de Verenigde Staten als uit-
gangspunt diende.
Daarnaast werden besprekingen geopend om, vooruitlopend op een definitief vastgesteld
handvest, reeds te onderhandelen over tariefverlagingen. Er werd een akkoord gesloten
dat de inhoud en de organisatie van de periodiek te houden tariefonderhandelingen regel-
de. Dit akkoord in de vorm van de G.A.TI. werd op 1 januari 1948 van kracht. Als ge-
dragslijn bij de tariefonderhandelingen werd afgesproken, dat in eerste instantie bilate-
raal zou worden onderhandeld. Deze onderhandelingen betroffen de tarieven op goede-
ren waarvan de twee landen onderling de voornaamste leverancier waren. Het uitwisselen
van concessies op tariefgebied zou, door de reciprociteit in de belangen, relatief eenvou-
dig moeten verlopen. De bilaterale tariefverlaging zou hier na een multilateraal karakter
krijgen door de meestbegunstigingsclausule. De voordelen verkregen in de onderlinge on-
derhandelingen werden op grond van deze clausule doorgegeven aan de andere deelne-
mende landen in de G.A.TI. De concessies die de twee landen hiermee deden aan de overi-
ge landen zonder directe tegenprestatie, waren gering, gegeven het grote bilaterale belang
van de tariefverlaging. Bovendien profiteerden de betreffende twee landen ook van de toe-
passing van de meestbegunstigingsclausule bij onderhandelingen over een tariefverlaging
tussen twee andere landen.
Het risico bestond dat de bereikte tariefverlaging werd ontkracht door het invoeren of ver-
hogen van andere handelsbelemmeringen. Daarom moest een bereikte tariefverlaging in
de G.AII worden gecomplementeerd door een aantal handelspolitieke regels. Hierdoor
ontstonden echter problemen. Enerzijds werden de handelspolitieke regels als comple-
ment van een tariefverlaging nu vastgelegd, terwijl anderzijds tijdens de onderhandelin-
gen over de vaststelling van het handvest, nog over de concrete inhoud van dergelijke
regels moest worden onderhandeld. De deelnemende landen bleken alleen bereid eventue-
le wijzigingen in de bestaande wetgeving aan te brengen als de resultaten van de conferen-
tie over het handvest bekend waren. Dit betekende dat de handelspolitieke regels van de
G.A.T.I ter bescherming van een tariefverlaging voorlopig slechts werden toegepast voor
zover deze niet in strijd waren met de bestaande wetten. Als het handvest zou worden aan-
vaard, verviel de Algemene Overeenkomt inzake Tarieven en Handel tot een overeen-
komst betreffende tariefconcessies.
De G.A.TI.-overeenkomst werd echter van groot belang omdat de I.H.0. nooit tot stand
kwam. Het handvest werd uiteindelijk niet geratificeerd door het Amerikaanse congres /6/.

Er bleef derhalve een multilaterale tariefovereenkomst over (G.A.TI) welke werd aan-
gevuld door een aantal handelspolitieke bepalingen. Deze moesten voorkomen dat

15)  H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1663 nr. 3, Memorie van Toelichting, pag. 1.
16)   Voor  de  Amerikaanse overwegingen  zie  N.  Franken,  De  betekenis  van  de  Algemene  Overeenkomst  inzake  Tarieven en

Handel (G.A.T.T.) in het internationale handeispolitieke overleg, pag. 49-54.
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een verlaging van tarieven werd uitgehold. De voornaamste bepalingen hieromtrent be-
troffen de artikelen over de voorwaarden voor het instellen van kwantitatieve restricties.
In artikel XI.1 werd het hanteren van kwantitatieve restricties principieel verboden 171.
Maar zoals ook bij het I.M.F. was het niet mogelijk dit principe volledig recht te doen.
In artikel XIl werden restricties ter bescherming van de betalingsbalans toegestaan als
daarmee een ernstige daling van de monetaire reserves kon worden voorkomen. Voorts
waren restricties op basis van dit artikel acceptabel die voortvloeiden uit de naoorlogse
economische problemen. De ingestelde contingenten moesten in principe non-
discriminatoir worden toegepast, maar ook op deze regel werden uitzonderingen toege-
laten in artikel XIV. Dit artikel stond landen toe gedurende de periode direct na de Tweede
Wereldoorlog handelspolitieke discriminatie toe te passen, die qua effect gelijkgesteld
kon worden aan de discriminatie die het I.M.E toestond. Het bestaan van deze discrimi-
natie was een direct gevolg van het gebrek aan convertibiliteit tussen "harde" en "zachte"
valuta's. Indien er sprake was van non-discriminatie zou bovendien in veel gevallen de
import sterker moeten worden beperkt, omdat het gebrek aan "harde" valuta's dan het
knelpunt vormde en bepalend was voor het invoerniveau van bepaalde goederen.

Par. 4 Convertibiliteit

Door aanvaarding van het G.A.T.T.- en het I.M.F.-verdrag werden de beginselen voor een
vrij multilateraal handels- en betalingsverkeer geaccepteerd. Landen die overgingen tot
de invoering van convertibiliteit vielen daarmee onder artikel VIII van het I.M.F.-verdrag.
Daarmee werden restricties op betalingen voortvloeiend uit het lopende betalingsverkeer
in principe verboden. Wanneer Nederland artikel VIII van het I.M.F.-verdrag had geac-
cepteerd en Belgische franken bezat voortvloeiend uit lopende transacties, dan kon
Nederland deze vreemde valuta te koop aanbieden bij Belgie. Belgie had dan de keuze
deze aankoop in guldens dan wel in goud te betalen. Volgens de bepalingen van het I.M.E
kon een land een dergelijke transactie dan alleen nog verhinderen als de valuta van het
land dat om aankoop verzocht, in dit geval dus Nederland, schaars was verklaard. Een
land dat de uitbetaling moest verrichten zou immers in problemen kunnen komen als ge-
volg van de extreme crediteurpositie van het land met de schaarse valuta.
Nadat de naoorlogse herstelperiode was afgesloten, waren volgens het G.AIT.-verdrag
alleen kwantitatieve restricties in het handelsverkeer acceptabel ter bescherming van de

betalingsbalans, om daarmee een ernstige aantasting van de monetaire reserves te voorko-
men. Ook nadat de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog waren overwonnen, behoefde
er derhalve geen volledig vrij handels- en betalingsverkeer te bestaan, bij toepassing van
het I.M.F.- en het G.ATT.-verdrag.
Het begrip convertibiliteit dat in deze studie wordt gehanteerd gaat uit van de bepalingen
van het I.M.E en het G.AIT.-verdrag. Een nadere definitie van het begrip convertibiliteit

17) H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1663 nr. 9, Bijlage E van de Memorie van Toelichting
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dat in overeenstemming is met de krachtens beide verdragen toegestane beperkingen in
het handels- en betalingsverkeer is noodzakelijk.
Van een volledige convertibiliteit is alleen sprake als de houder van een valuta principieel
vrij is deze zonder enige restrictie in elke gewenste andere valuta om te wisselen en deze
laatste in beginsel voor elk gewenst doel aan te wenden 18'. Van belang voor dit onder-
zoek is het onderscheid tussen formele en materiele convertibiliteit.
Formele of monetaire convertibiliteit geeft aan dat er alleen sprake is van een technische
mogelijkheid om de ene valuta in de andere om te wisselen. De mogelijkheden om deze
valuta's daadwerkelijk te gebruiken voor import zijn onder meer afhankelijk van het han-
teren van kwantitatieve restricties. De mate waarin dergelijke restricties worden doorge-

voerd, zijn bepalend voor de materiele of commerciele waarde van de convertibiliteit.
Een beperkte formele en/0 f materiele convertibiliteit betekent dat er om betalingsbalans-
redenen restricties zijn opgelegd ten aanzien van de vrijheid van omwisselinginen/ofaan-
wending van door conversie verkregen valuta's 19/.
De restricties kunnen betrekking hebben op de houder van de valuta's. Hiervan is sprake
wanneer alleen interne of externe convertibiliteit wordt toegestaan. Bij interne convertibi-
liteit kunnen alleen de ingezetenen deviezen converteren, terwijl dit bij externe convertibi-
liteit alleen geldt voor niet-ingezetenen.
Een tweede beperking in de convertibiliteit kan gelegen zijn in de aard van de transactie.
Hiervan is sprake als de convertibiliteit bijvoorbeeld alleen geldt voor lopende transacties
en niet voor het kapitaalverkeer. Een beperking in de convertibiliteit kan worden doorge-
voerd in het aantal valuta's waarvoor deze geldt. De convertibiliteit kan bijvoorbeeld al-
teen van kracht zijn ten opzichte van de E.B.U.-valuta's en niet ten opzichte van de dollar.
De in 1950 tot stand gebrachte E.B.U. volgens welke een multilaterale clearing van valuta's
tussen de centrale banken van de O.E.E.S.-landen met gedeeltelijke goud-/dollarbetaling
tot stand werd gebracht, kon worden beschouwd als een vorm van regionale monetaire
convertibiliteit 20'.
Een land kon aan de bepalingen van de G.AII en het I.M.E terzake van de vrijheid in
het handels- en betalingsverkeer voldoen bij invoering van beperkte convertibiliteit, ook
nadat de naoorlogse herstelperiode was afgesloten. Aan de I.M.F.-bepalingen werd vol-
daan als de convertibiliteit werd beperkt tot de lopende transacties en tot de niet-
ingezetenen (externe convertibiliteit). Op lopende betalingen waren restricties toegestaan
volgens de bepalingen van het I.M.E voor zover deze restricties voortvloeiden uit de

18)  Ministerie van Buitentandse Zaken, 61 1.440, Convertibiliteit, deel L Het convertibiliteits\,raagstuk, pag. 3.
19) Ibid.. pag. 3.
20)  Volgens Van der Burgisdit niet terecht. Door toepassing vande bepatingen van de E.B.U. ontstond een vorm van de facto

convertibiliteit maargeen principiele vrijheid in het  betalingsverkeer.  Er was derhalve geen sprake van een de jure conver-
tibiliteit. In feite zou. bij toepassing van de E.B.U.-regels. moeten worden gesproken van regionale monetaire de facto
convertibiliteit.  Deze studie is echter vooral gericht opde de facto convertibiliteit. Ter onderscheiding van andere vormen
vanconvertibiliteit wordt daarom toch met het begripregionale convertibiliteit gewerkt.  Ook dein het  kadervan de E.B.U
gebruikle term transferabiliteit is volgens Van der Burg misteidend.  Bij transferabiliteit gaat het uitsluitend om de aan-
wending van een vahita in het betalingsverkeer. Er hoeft geen sprake te zijn van een conversie len taste van de goud- en
deviezenreserves van het valuta-emitterende land. Bij deafdekking vaneen E.RU.-saldo wasdit inprincipe wei het gevat.
Zie P.J. van der Burg, Het convertibiliteitsvraagstuk, pag. 10-15.
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schaarste van een valuta.
Als de naoorlogse herstelperiode was afgesIoten konden kwantitatieve restricties volgens
de bepalingen van de G.A.TI worden ingesteld ter bescherming van de betalingsbalans.
In dat geval was er ook sprake van een beperkte commerciele convertibiliteit.

Par. 5 De Nederlandse uitgangpositie na de Tweede wereldoorlog

Nederland onderhield gedurende het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog geen clea-
ringregeling met Duitsland. Dit kwam doordat op 1 april 1941 de onderlinge deviezen-
grens werd opgeheven. Nederlanders die vorderingen hadden op Duitsland, ontvingen
marken die echter slechts in beperkte mate konden worden aangewend om Duitse goede-
ren te kopen. De resterende marken konden tegen een vaste koers worden omgezet in gul-
dens. Na de Tweede Wereldoorlog bleek Nederland een waardeloze vordering van 4,5 mid.
mark op Duitsland te hebben opgebouwd. De tegenwaarde van deze marken was in de
vorm van guldens in circulatie gebracht. Mede als gevolg van de tekorten op de rijksbegro-
ting bleek de totale geldhoeveelheid gedurende de Tweede Wereldoorlog te zijn gestegen
van fl. 2,6 mld. tot fl. 10,9 mid. m. De produktie was daarentegen tot een minimum
teruggevallen. De produktiemogelijkheden waren uiterst beperkt doordat het bestaande
produktieapparaat grotendeels was vernietigd. Voor zover dit apparaat nog wel aanwezig
was, bestond een grote achterstand bij de vervanging en modernisering. De aanwezige
voorraden grondstoffen en hulpstoffen waren door de bezetters weggehaald. Het
dienstenverkeer was tot een onbetekenend niveau teruggebracht. Het restant van de Ne-
derlandse handelsvloot bedroeg nog slechts 56% van de capaciteit van voor de oorlog
22). De beschikbare capaciteit was daarmee nauwelijks voldoende om te voorzien in de
eigen behoefte en leverde daarmee geen deviezen op.
De laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog had Nederland weliswaar een tekort op de
handelsbalans van fl. 0,5 mld. maar dit tekort werd ruimschoots gedekt door de op-
brengsten van beleggingen in het buitenland en het verlenen van diensten 23). Vooral
Nederlands-Indie vervulde hierin een belangrijke rol. De Nederlandse beleggingen in dit
gebied beliepen voor de Tweede Wereldoorlog een bedrag van ongeveer fl. 4 mld. Uit dien
hoofde vloeiden belangrijke bedragen aan renten, dividenden en winsten naar Neder-
land. Nederlands-Indie kon aan deze verplichtingen voldoen door de sterk aktieve han-
delsbalans waarbij veel dollars werden verdiend door de levering van belangrijke
grondstoffen als rubber en tin aan het Westelijk halfrond. Het belang van deze gebiedsde-
len voor ons land werd geraamd op circa 9% van het nationaal inkomen 24/, Door de
oorlog veranderde deze verhouding, omdat het produktieapparaat van Nederlands-Indie
grotendeels was vernield. De Nederlandse deviezenpositie werd nu door Nederlands-

21)  S.  Korreweg en  F.A.G.  Keesing,  Het moderne geldwe:en,  2e  bijgewerkle druk,  labelpag.  160.
22)  H.T.K. 19464947 Bijlagen 458 nr. 2. Nola inzake de deviezenpositie, pag. 1.
23) Ibid., pag. 3
24)  Eerste Versiag ran de Nederiandse Regering aangaande de werking ran het Europese Herstelprogramma behandelende

de periode April tot en met September 1948, pag. 34.
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Indie belast. Dit werd onder meer veroorzaakt door het verlenen van reconstructiekredie-
ten aan Nederlands-Indie, die het dit land mogelijk maakten goederen in guldens te beta-
len die anders in deviezen werden afgerekend. Daarnaast moest Nederland zich devieze-
noffers getroosten voor de militaire akties in Nederlands-India
Verder viel ook de belangrijkste handelspartner van voor de oorlog, Duitsland aanvanke-
lijk voor een groot deel weg. De Nederlandse export, import en doorvoer waren altijd in
overheersende mate georienteerd op het Duitse achterland. Voor de oorleg bestond ruim
65070 van het Nederlandse havenverkeer uit transito-verkeer bestemd voor of afkomstig
uit Duitsland en het achterland 25). Met de hieruit voortvloeiende deviezenontvangsten
werden voor de oorlog grondstoffen, halffabrikaten en machines in Duitsland aange-
kocht. Niet alleen vervielen deze deviezenontvangsten grotendeels, maar de aankopen
moesten nu geschieden in het dollargebied hetgeen de deviezenpolitiek ook in kwalita-
tieve zin aantastte.
Het herstel van de oorlogsschade ging zodoende voor een aanzienlijk deel ten koste van
de Nederlandse deviezenvoorraad. Daarnaast vond er alleen al in 1947 een gedwongen
liquidatie plaats van buitenlandse saldi voor een bedrag van fl. 520 mln., terwijl tot en
met het eerste kwartaal van 1948 een liquidatie plaatsvond van het effectenbezit van meer
dan fl. 1 mld. 26).
Het was duidelijk dat een strak gereglementeerd deviezenbeleid noodzakelijk was. Bij het
ontbreken van een dergelijk centraal beleid zou, gegeven de grote geldhoeveelheid en de
geringe beschikbare goederenhoeveelheid, de koopkracht grotendeels terechtkomen in
het buitenland voor de aankoop van consumptiegoederen. Direct na de Tweede Werel-

doorlog was een gereglementeerde gedeeltelijke besteding van de beschikbare deviezen-
voorraad voor consumptieve doeleinden, overigens onvermijdelijk, om zo een totale uit-
putting van de bevolking te voorkomen. De bedoeling op iets langere termijn was echter
dat de beschikbare deviezen voornamelijk werden gebruikt voor de aanschaf van investe-
ringsgoederen ten einde te komen tot een heropbouw van het produktieapparaat.
Het Nederlandse beleid was aanvankelijk gericht op het herstel van evenwichtige econo-
mische verhouilingen. De eerste voorwaarde daartoe vormde de sanering van de geldhoe-
veelheid om daarmee de sluimerende inflatie te bestrijden. In feite werd de sanering van
de geldhoeveelheid tot stand gebracht op basis van een combinatie van factoren.
Allereerst werd de geldzuivering met als sluitstuk de buitengewone heffingen doorgevoerd
27/. Het beoogde effect op de geldcirculatie werd echter ten dele tenietgedaan doordat de
staat voortdurend kampte met begrotingstekorten. De in het kader van de geldzuivering
overgehevelde gelden werden weer gedeeltelijk gedeblokkeerd door de overheid om de
tekorten te dekken. Reeds in 1948 lieten de financien van de regering een overschot zien

25)  Ibid., pag. 33.
26) ibid., pag. 35 en 35a.
27)   Zievoorde maairegelen tol geldzuivering het  Witboek betreffendemaatregelentot zuivering van hetgeldwe:enin Neder-

land.  Zie ook  H.W.J.  Bosman,  Het  verloop van de  geld:uivering in  Nedertand  in dejaren  1946-1950,  in:  Economisch en
Sociaal Tijdschrift, jrg. 5  (1951), pag. 201-231 en A.A. van Amerongene.a. Onder Lieftinck's bewind. Het financieel-
economische beteid na de ooriog.
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en daalde de geldhoeveelheid uitgedrukt in een percentage van het nationaal inkomen
naar het niveau dat in 1945 bereikt was. Met de start van de Marshall-hulp in 1948 werd
de staat echter verplicht de tegenwaarde van de ontvangen dollarhulp op een aparte reke-
ning te zetten, die niet mocht worden gebruikt zonder toestemming van de Verenigde Sta-
ten. De Marshall-hulp maakte voorts de financiering van essentiele dollarinvoer mogelijk
waardoor de produktie groeide 28). Deze groeiende goederenhoeveelheid "bond" daar-
mee meer transactiegeld. "De conclusie is gerechtvaardigd dat het binnenlandse mone-
taire evenwicht niet in een tijdvak van ongeveer vijf jaren had kunnen worden benaderd,
indien niet de Marshall-hulp ons in staat had gesteld vooreen belangrijk deel van deinfla-
toire spanning belichaamd in het geldexcedent een uitlaatklep te vinden in een
importoverschot"29).
In de eerste naoorlogse jaren bestond een zogenaamde verkopersmarkt. De vraag was op
deze markt groter dan het aanbod. In eerste instantie kwam deze grote vraag voort uit
de werkzaamheden in verband met de oorlogsschade en de grote vraag naar consumptie-
goederen, later vooral als gevolg van de vraag naar produktiemiddelen. Via een gematigde
loonontwikkeling en de doorgevoerde distributie werd de binnenlandse vraag naar goede-
ren zoveel mogelijk beperkt ten einde goederen beschikbaar te hebben voor de export.

Naarmate het monetaire evenwicht meer werd benaderd, werden de distributie- en prijsre-
gelingen geleidelijk afgeschaft waarmee in steeds sterkere mate interne liberalisatie van
het handelsverkeer tot stand werd gebracht.
In een beleid gericht op herstel van meer normale economische verhoudingen kon een
centraal geregeld deviezenbeleid dat gericht was op een efficiente besteding van de devie-
zen niet worden gemist. Met het deviezenbesluit van 20 oktober 1945 werd de Nederland-
sche Bank belast met de uitvoering van de regeling van het deviezenverkeer voor rekening
en risico van de staat. Samen met de import- en exportvergunningen vormde het deviezen-
besluit het sluitend regime voor de buitenlandse economische betrekkingen.

Par. 6 Bilaterale akkoorden

Gegeven deze ontwikkeling moest nu het betalingsverkeer van Nederland met het buiten-
land worden geregeld. Uitgangspunt hierbij was dat de regeling soepeler moest verlopen
dan de vooroorlogse clearingovereenkomsten met hun lange wachttijden en niet direct
moest leiden tot afvloeiing van goud en deviezen bij tijdelijke betalingsbalanstekorten.
Het met de B.L.E.U. door Nederland in oktober 1943 gesloten betalingsakkoord stond
model voor de latere betalingsakkoorden van zowel Nederland als van andere Europese
landon 30).

28)  Cfr. infra,  pag. 23 -24.
29)  C. Goedhart, Tien jaurmonetairepolitiek, in: Tien jaareconomischlevenin Xederiand. Hersfelbank  1945-1955, pag.  119.
30) R. Triffin, Europe and the Money Muddle. From Bilateralism to Near-Convertibility 1947-1956. pag.  143-144.
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Schematisch kan de gang van zaken bij de toepassing van zo'n betalingsakkoord als volgt
worden weergegeven:

Exporteur A #   Importeur B
A

1 1
Centrale Bank A  + ... - = = + Centrale Bank B

4                                  1

Importeur A 4 Exporteur B

• Goederen +- -Geld

Bron: J.A. Geertman en A.H. Geertman, ac., pag. 234.

Exporteur A levert goederen aan importeur B, deze transactie valt binnen het betalingsak-
koord tussen beide landen. De importeur B betaalt via zijn bank aan de Centrale Bank
in land B welke voor de overdracht van de deviezen zorgt naar de Centrale Bank in land
A. Deze zal op zijn beurt via de bankrelatie van exporteur A zorgdragen voor betaling
aan A.
De wisselkoers die werd gehanteerd in de bilaterale betalingsovereenkomsten was geba-
seerd op de officiale pariteit van de munten overeenkomstig het akkoord van Bretton
Woods. De onderlinge wisselkoers werd afgeleid op grond van de kruiselingse koers van
beide valuta's ten opzichte van de dollar.
De onderlinge overboekingen tussen land A en land B behoefden niet volledig synchroom
te verlopen. Men erkende dat onderlinge tijdelijke afwijkingen in het betalingsverkeer
onvermijdelijk waren. Deze erkenning bracht met zich mee dat beide Centrale Banken
elkaar onderling een rentevrije tweezijdige kredietmarge toestonden, de zogenaamde
swing of het "manipulatiekrediet".
Het betalingsakkoord werd meestal aangevuld met een handelsakkoord. Hierin werd be-
paald hoeveel en welke goederen in een bepaalde periode onderling zouden worden
afgezet.
Vergeleken met de vooroorlogse clearingverdragen verdwenen in eerste instantie de
wachttijden voor betaling ten gevolge van een exportsaldo door de introduktie van de
swing. Het handelsverkeer kreeg hierdoor een ruimere armslag. Voorts was er nu wel spra-
ke van transfer van deviezen. Nederland sloot op deze manier monetaire akkoorden met
de voornaamste landen van Europa. Zo waren er op 17 maart 1947 akkoorden met 14 lan-
den. Ten opzichte van acht landen samen had Nederland een vordering van fl. 65 mln.
en tegenover de andere zes landen een tekort van fl. 142 mln. De gezamenlijke krediet-
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marge van fl. 360 min. ten opzichte van de 14 landen was toen verbruikt voor fl. 77 mln. 30.

Par. 7 De Europese dollarpositie

De Verenigde Staten vormden na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk het enige land dat een
vrij handels- en betalingsverkeer kende. Elk land was derhalve vrij goederen in dit land
af te zetten en te kopen. Het centrale probleem in het handelsverkeer tussen de Verenigde
Staten en Europa vormde het feit dat de Verenigde Staten de beschikking hadden over
essentiele goederen die Europa nodig had voor het Europese herstel, terwijl de afzet van
Europese goederen in de Verenigde Staten stagneerde. Enerzijds was deze stagnatie een
gevolg van het feit dat de productiecapaciteit in een groot deel van Europa was vernield
en alleen met behulp van Amerikaanse importgoederen weer kon worden opgebouwd.
Anderzijds was de vraag naar de in Europa beschikbare goederen zelf groot ten gevolge

van het feit dat er sprake was van een verkopersmarkt. Veel Europese activa in de Verenig-
de Staten waren tijdens de Tweede Wereldoorlog geliquideerd waardoor de opbrengsten
in dollars hiervan werden gederfd. Gedurende de jaren 1945 en 1946 kon de groeiende
import uit de Verenigde Staten in Europa alleen op peil worden gehouden met behulp van
voortgezette liquidatie van bezittingen in de Verenigde Staten. Het interne Europese beta-
lingsverkeer belastte toen nog niet de goud- en dollarreserves, omdat het onderling ver-
leende liquiditeitskrediet in de vorm van de swing voldoende armslag bood.
De Verenigde Staten verleenden ook kredieten aan Europa. Het belangrijkste krediet
vormde een lening van 3750 mln. dollar aan Groot-Brittannie 32). Hiermee hoopte men
het Britse dollarprobleem op te lossen en daarnaast ook het dollarprobleem van veel an-
dere Europese landen. De Britten verklaarden zich immers bereid vorderingen van Euro-
pese landen luidend in ponden om te zetten in dollars. Dat het dollargebrek in 1947 erg

nijpend was, bleek wel uit het feit dat de Britten slechts vij f weken in staat bleken ponden
in dollars om te zetten.
In het Europese betalingsverkeer raakten steeds meer swings uitgeput waardoor ook in
het Europese betalingsverkeer goud- en dollarafgifte dreigde. Op twee manieren werd ge-
tracht aan deze afgifte te ontkomen:
- door te streven naar evenwicht in het bilaterale handelsverkeer. Dit betekent een be-

perking van de inter-Europese handel tot op het niveau van de zwakste van beide partners.
- door de invoering van een "praatgrens". Dit hield in dat de partijen zich met elkaar

moesten verstaan, zodat een akkoord kon worden bereikt over de middelen die
dienstig waren om een eenzijdige ontwikkeling te voorkomen.

Het gebrek aan dollars stelde de Europese landen voor de noodzaak te komen tot invoer-
beperkingen zowel in het inter-Europese handelsverkeer alsook ten opzichte van

31) H.T.K. 1946-1947 Bijtagen 458 nr. 2, Nota inzake de deviezenpositie, pag. 7.
32)  Aan de Europese landen, die betrokken warenbij het Europese Herstelprogramma, werd tussen l juli 1945 en 31 december

1947 7687 min. dollar aan kredieten verstrekt. Daarnaast beliepen de giften voor dezegde periode 4 mid. dollar.
Cfr. H. Zoeteweij, De dollarschaarste in West-Europa, pag. 12.
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Verenigde Staten. De consequentie hiervan was dat het economische herstel in Europa
dreigde te stagneren.

A. Eerste akkoord van multilaterale compensatie van 18 november 1947

In deze benauwde situatie deed Marshall in zijn beroemde rede van 5 juni 1947 Europa
de suggestie een plan te ontwerpen voor onderlinge hulp en samenwerking en zich op
grond van dit plan om hulp te wenden tot de Verenigde Staten.
In antwoord op de rede van Marshall kwamen in Parijs de vertegenwoordigers van zestien
Europese landen in de zogenaamde Marshall-conferentie bijeen, ten einde een econo-
misch herstelprogramma te ontwerpen en vast te leggen op welke manier de landen bij
hun individuele en gezamenlijke pogingen het welslagen van dit programma konden be-
vorderen. Tijdens de Marshall-conferentie te Parijs werd van de zijde van de Benelux-
landen een plan ingediend dat aansloot bij de suggesties van Marshall. De kern van het
plan hield in:
-  een zekere mate van transferabiliteit van de Europese valuta's tot een zeker maximum

namelij k het totaal  van  de nu bestaande kredietmarges.
Hierdoor zouden de bilaterale betalingsakkoorden beter kunnen worden benut omdat
een debetsaldo in het ene akkoord kon worden afgedekt met een creditsaldo in een
ander akkoord.

-  dat de surplusstaten in Europa boven dit maximum de saldi in Europese valuta's kon-
den omzetten in goud of dollars. De Verenigde Staten zouden dienen te zorgen voor
deze dollars door een speciaal te creeren dollarpool. In feite zouden de deficitstaten
in het Europese betalingsverkeer via Amerikaanse hulp het mogelijk maken dat de
surplusstaten in het bezit kwamen van deze dollars 33).

Er werd tweemaal over dit voorstel gesproken. Dit gebeurde de eerste keer van 22 tot 27
september 1947 te Londen. Deze conferentie leverde geen tastbare resultaten op met name
omdat de modaliteiten van de Amerikaanse hulpverlening nog te onbekend waren. Alleen
de vertegenwoordigers van Frankrijk, Italic, Belgie, Luxemburg en Nederland verklaar-
den zich bereid te overwegen "op welke wijze zij tot onverwijlde samenwerking zouden
kunnen geraken" 34,0 De vervolgconferentie te Parijs van 15 en 22 oktober ging dan ook
alleen tussen vertegenwoordigers van de betrokken landen waarbij de overige leden van
de Marshall-conferentie als waarnemer aanwezig waren.
De Parijse conferentie splitste zich in twee subcommissies. De eerste commissie die zich
bezighield met de aanwending van de Amerikaanse dollars in het Europese betalingsver-
keer boekte geen resultaat. De conclusie was dat de Europese monetaire samenwerking
tot handelspolitieke consequenties zouden leiden waardoor ook de belangen van de Vere-
nigde Staten zouden worden geraakt. Men achtte het daarom gewenst Amerikaanse des-
kundigen in het debat te mengen.

33) R. Triffin, ac., pag. 147-148.
34)  H.T.K.  1947-1948 Bijlagen 793 nr.  1, Eerste accoord van multilaterate monetaire compensatie, te Parijs gestoten tussen

Nederland, Belgie, Luxemburg, Frankrijk en halie, pag. 4.
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De tweede subcommissie die zich bezighield met verbeteringen in het Europese betalings-
verkeer zonder Amerikaanse hulp boekte wei succes. In deze subcommissie werd over-
eenstemming bereikt over het eerste akkoord van monetaire samenwerking. Het denk-
beeld dat aan het akkoord ten grondslag lag was "dat betalingen in goud en valuta tussen
de deelnemende landen zoveel mogelijk moeten worden vermeden" 35/.
Het akkoord tussen de vij f landen voorzag in twee gevallen:
-  de automatische compensatie (compensatie van de eerste soort). Het ging hierbij uit-

sluitend om reduktie van de uitstaande tegoeden. Als land A krediteur was van land
B, land B van land C en land C op zijn beurt weer van land A konden de onderlinge
vorderingen worden verminderd met het bedrag van de kleinste. Dit betekende dat de
beschikbare kredietmarges niet werden aangetast, zodat een grotere marge beschik-
baar bleef om daaruit toekomstige vorderingen te voldoen. Deze automatische com-
pensatie was daarmee identiek aan de multilaterale clearing zoals door de Duitse au-
toriteiten in 1940 voorgesteld.

-  de niet-automatische compensatie (compensatie van de tweede soort). Deze vorm zou
zich kunnen voordoen als land A een schuld had ten opzichte van land B en de krediet-
marge had overschreden. Land A had tevens een schuld aan land C maar hier bezat

het nog een restantkredietmarge. De goudafgifte van land A aan land B zou nu kun-
nen worden voorkomen als land A zou kunnen putten uit de restantmarge ten opzichte
van land C. De schuld van land A aan land C nam hierdoor toe en hun beider toestem-

ming hiervoor was dan ook uitdrukkelijk nodig. Land B speelde in deze complexe
compensatie echter ook een belangrijke rol. Het ruilde immers een vordering op land
A in voor een vordering op land C of een verkleining van de schuld ten opzichte van
land C 36/

Andere landen konden tot het akkoord toetreden en wel:
1.  Als volwaardig lid. Alle rechten en plichten moesten dan worden aanvaard.
2.   Als membre occasionnel. Deze groep landen bepaalde zelf van maand tot maand of

ze aan de compensatieprocedure deelnam.
De uitvoering van het akkoord vereiste een aantal aanvullende bepalingen. De deelne-
mende landen waren individueel niet in staat de compensatiemogelijkheden te overzien
daar ze slechts inzicht hadden in de eigen bilaterale monetaire verhouding tot andere lan-
den. Hiervoor was een overkoepelende instantie nodig die alle bilaterale monetaire reke-
ningen overzag. De delegaties hadden daarom de Bank voor Internationale Betalingen
te Bazel (de B.I.B.) verzocht als die overkoepelende instantie op te treden, hetgeen door
de B.I.B. werd aanvaard 37/.

35)  Ministerie van Algemene Zaken-C.A., Kabinet M.-R, dossier 351,88(4):336, Nota voorde Minister Yan Financien, pag. 2.
36)  Land B :ou :elfs in de positie kunnen komen, dat het goud wat in eerste instantie van land A zou worden onivangen,

doordeze compensatie van de tweede soort zou worden vervangendoor kredieiverstrekking aan land C. Daarom is naar
mijn mening ook de toestemming van land B nodig.  Dil blijkt echter niet uit de toelichtende nota van minister Lieftinck
bij dit eerste akkoord van multilaterale compensatie.

37)   De Bank voor Internationale Betalingen te Bazel werd na de Eersie Weretdoorlog opgericht met ois hoofddoel mee te werken
bij het afwikketen van de Duitse 00rlogsschulden. De Bank moest voorts het betalingsverkeer tussen de centrale banken
onderling bevorderen.  Haar doel-optreden als orgaan voorde internationale kredielverlening- werd niet  bereiki  "wegens on-
volkomenheden in de structuur van de Bank".  Cfr.  EJ. de Jong, De werking van een volkshuishouding,  42 druk, pag.  226.
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Wanneer meerdere landen aan de compensatieprocedure gingen deelnemen, ontstonden
ook meerdere compensatiemogelijkheden met verschillende belangen van daarbij be-
trokken landen. Deze compensatiemogelijkheden sloten elkaar echter uit. Daarom was
een nadere instructie aan de B.I.B. nodig over de wijze van compensatie. Deze diende
zo te geschieden dat het totaal van de wederzijdse vorderingen tot een minimum werd
teruggebracht. Verder diende de compensatie periodiek te geschieden, de Agent zou
zich baseren op de stand van de akkoordrekeningen op de maand ultimo. Dit betekende
dat tussentijdse goudbetalingen moesten worden uitgesteld tot het einde van de maand
als de Agent de compensatiemogelijkheden kon bepalen. Tijdens de bdsprekingen over
de nadere uitwerking van het akkoord van 18 november meldden de meeste landen zich
aan als membre occasionel, terwijl de Brits-Amerikaanse bezettingszone zich opgaf als
volwaardig lid.
Het gesloten akkoord en de resultaten ervan moesten vanuit Nederlands perspectief wel
als teleurstellend worden beschouwd. Vergeleken met het door Nederland samen met
Belgie en Luxemburg ingediende plan was er van een beperkte transferabiliteit geen
sprake, daarvoor waren de geesten nog niet rijp. De financieel-economische positie van
de betreffende landen liep daarvoor teveel uiteen. Het enige dat bereikt werd was een
compensatiesysteem dat vrijwel identiek was aan het Duitse plan van multilaterale
clearing  uit  1940.
Het compensatiesysteem met zo'n beperkt aantal landen kon nauwelijks compensatie-
mogelijkheden opleveren omdat de kansen op een gesloten circuit gering waren.
Lieftinck constateerde dat ook door de vaststelling, "dat bij de huidige stand van zaken
automatische compensatie tussen de vier deelnemende landen niet mogelijk is, aan-
gezien het reeds geschetste gesloten circuit zich niet voordoet". "De medewerking van
andere landen eventueel als membres occacionels is derhalve van essentiele beteke-
nis" 38), Hierdoor zouden immers de compensatiemogelijkheden toenemen. Uit tabel 1
blijkt dat op basis van het akkoord slechts compensaties tot stand werden gebracht voor
ongeveer $ 4.000 mln. Blijkbaar was ook de daadwerkelijke medewerking van de mem-
bres occasionels zeer gering.

38) H.T.K. 1947-1948 Bijlagen 793 nr. L Nola van Toelichting, pag. 5.

Pieter  Lieftinck  (1902-  3.

Voor de Tweede Wereldoorlog was Lieftinck lid van de Christelijke  Historische Unie.  In  1934 werd hij hoogleraar eco-
nomie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Na de Tweede Wereldoorlog nam hij als voorstan-
der van een deconfessionelisering van  de politiek, actief deel aan de oprichting van de Partij van de  Arbeid.  Van  1945
tot in 1952 was hijals minister van Financien lid van de kabinetten Schermerhorn-Drees, Reel, Drees-Van Schaik en
Drees. Hij speelde een vooraanstaande rol bij het herstel van de Nedertandse economic. Als een van de meest in het
oog springende maarregelen daartoe voerde hij in 1945 een drastische geldzuivering door. In 1952 trek Lieftinck zich
lerug uit deaktievepolitiek. Hierna vervulde hij verschillende funkties bij de Internationate Bank voor Herstel en Ont-
wikkeling, de Wereldbank en het I.M.F. Lieftinck behoorde tot de meest ge:aghebbende ministers mede door zijn bui-
tengewone werkkracht en het vertrouwen dat minister-president Drees in hem stelde. In de ministerraad Jungeerde  Lief-
tinck niet enkel als vakminister maar ook als generalist.
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Tabel  1

Omzet van de compensaties, verricht onder het eerste akkoord van multilaterale cornpen-
saties, gesloten d.d. 18 november 1947.

(in miljoenen dollars)

dec. jan. febr. mrt. april mei juni juli aug. sept.

1947 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948

1,7      0,3 0,3 0,3      0,9       0,3       1,2

Bron: H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1643 nr. 2, Nola inzake de deviezenpo.sitie, pag. 8.

Zelfs als het aantal landen dat deelnam groter was zou het effect volgens Keesing toch
beperkt blijven 39'. Elk individueel land kon immers geen invloed uitoefenen op de com-
pensaties waar het individueel belang bij had omdat de meest gunstige compensaties, wel-
ke de vorderingen het meest reduceerden, pas achteraf door de Agent werden bepaald.
Dit betekende dat elk individueel land er belang bij had, wilde het goudafgifte voorko-
men, zijn bilateraal evenwicht zoveel mogelijk te handhaven, hetgeen afbreuk deed aan
de compensatiemogelijkheden.
Was de materiele betekenis van dit akkoord gering, positief moet worden gewaardeerd de
wil tot samenwerking welke uit het akkoord bleek. Via de B.I.B. ontstond in Bazel een
overlegplaats waar de problemen konden worden besproken, die optraden bij de uitvoe-
ring van het eerste akkoord, hetgeen de toekomstige monetaire ontwikkeling gunstig
beinvloedde.

B. Deontwikkeling van de Nederlandse dollarpositie in afwachting van de Marshall-hulp
De Nederlandse inspanning om te komen tot transferabiliteit van valuta's tot maximaal
de bestaande kredietmarges was niet van eigenbelang ontbloot. De Nederlandse positie
in het Europese betalingsverkeer bleek in de loop van 1947 in evenwicht tezijn "tenminste
als men van de fictie uitgaat dat de standen van de akkoordrekeningen mogen worden
opgeteld" 40/. Het bijzondere van de Nederlandse positie was, dat Nederland weliswaar
binnen de totale ten opzichte van alle landen berekende kredietmarge bleef, maar dat er
desalniettemin in belangrijke mate goud en dollars moesten worden afgedragen. De
debetposities overschreden de kredietmarges en kostten goud of dollars, maar de credit-

393 F.A.G. Keesing, Het Intra-Europese Betatingsrerkeer. in: Economisch Kwartaalover:icht Amsterdamsche Bank \.5..
no. 86. pag. 5.

40) F.A.G. Keesing, ac., pag. 2.
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posities bleven in het algemeen binnen de kredietmarges en leverden zo geen goud en dol-
lars op. Nederland verloor hierdoor goud en dollars in het Europese betalingsverkeer.
Daarmee bleef de dollarschaarste centraal staan in het Nederlandse importbeleid.
Bij de opstelling van het dollaraankoopprogramma voor 1947 werd uitgegaan van een be-
drag van 544 mln. dollar41/. Lieftinck gevolgd door de R.E.A., achtte dit programma al-
leen aanvaardbaar als ernstig werd gestreefd naar een verlaging tot 500 mln. dollar. Dit
was temeer noodzakelijk omdat de hele "krachtinspanning" ten aanzien van Nederlands-
Indie werd gefinancierd met korte kredieten uit het Verenigd Koninkrijk die in maart 1948
in dollars moesten worden afgelost 42).

Reeds op 12 februari 1947 bleek uit een schrijven van de Minister van Financien aan de
R.E.A. dat de dollarpositie dreigde vast te lopen wanneer voor 1 mei 1947 50% van het
dollaraankoopprogramma moest worden betaald. Weliswaar werden er nog geen dolla-
raankopen stopgezet maar er moest worden gestreefd naar synchronisatie tussen de
liquiditeitspositie en de betalingstermijnen door temporisering van het aankooppro-
gramma 43,. De dollarbalans die aan het dollarinvoerprogramma ten grondslag lag bleek
"defect". Bij de opstelling van het aankoopprogramma was men ervan uitgegaan dat de
verplichtingen die in 1946 waren aangegaan maar in 1947 moesten worden betaald zouden
worden gecompenseerd door de "overloop" van 1947 naar 1948. Dit bleek een misreke-
ning 44). De mogelijkheden tot levering stegen in 1947 ten gevolge van een grotere export-
capaciteit in de Verenigde Staten. De leveranciers verkeerden op basis van de verko-
persmarkt in een machtspositie en eisten daarom vaak vooruitbetaling bij de bestellingen.
De Nederlandse dollarkaspositie werd zodoende in 1947 verzwaard; enerzijds moesten
nog aankoopverplichtingen uit 1946 in 1947 worden betaald, terwijl anderzijds de aan-
koopverplichtingen in 1947 slechts gedeeltelijk werden doorgeschoven naar 1948. De
R.E.A. besloot dat het niet bestelde gedeelte van het programma uit 1946 zou worden ge-
blokkeerd. Getracht zou worden het aankoopprogramma te beperken tot ruim 400 mln.
dollar 43/.
In de nota inzake de deviezenpositie van 23 april 1947 deelde Lieftinck mee dat de beta-
lingsbalans over 1947 een tekort vertoonde van fl. 609 mln 46). Onderzocht zou worden
hoe dit tekort moest worden gedekt. De voor dit doel ingestelde deviezenprioriteitencom-
missie kreeg als opdracht te bestuderen hoe de deviezenpositie op korte termijn kon wor-
den verbeterd. Verder zou ze inzicht moeten verschaffen in de ontwikkeling van de devie-
zenpositie in de toekomst 47).
De commissie kwam tot de conclusie dat de deviezenschaarste, speciaal het gebrek aan
dollars, niet alleen een probleem vormde in het jaar 1947, maar ook in de komende jaren
zou blijven bestaan. Uit de herziene betalingsbalans over 1947 bleek dat de commissie erin

41) A.R.A.-R.E.A. 20205-570, notuten R.E.A. vergadering d.d. 29-11-1946, pag. 4.
42) Ibid.. pag. 2.
43) A.R.A.-R.E.A. 20205-570, notulen R.E.A.-vergadering d.d. 12-2-j947, pag. 5.
44) A.R.A.-R.E.A. 20205-570, nofulen R.E.A.-vergadering d.d. 19-2-1947, pag. 2-3.
45) Ibid., pag. 4.
46)  H.T.K. 1946-1947 Bijlagen 458 nr. 2, pag. 10.
47)   Ministerievan Algemene Zaken-C.A., Kabinet M.-R, dossier 332.45, Eindverslag Deviezenprioriteitencommissie, pag.  1.
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geslaagd was, het ongedekte totale tekort terug te brengen van fl. 609 naar fl. 50 mln.. Dit
was alleen mogelijk door "de allerlaatste reserves, b.v. de monetaire manipulatiecredie-
ten, als financieringsbronnen te beschouwen" 48*. In de komende jaren zouden de
tekorten niet meer weg te werken zijn door bezuinigingen alleen. Langlopende leningen
en effectenliquidatie waren daarbij onmisbaar. De kaspositie in dollars bleef echter de
achilleshiel in de deviezenvoorziening. De activiteiten moesten daarom vooral worden ge-
richt op het opnemen van leningen en liquidatie van activa die dollars opleverden, Ook
de onvermijdelijke bezuinigingen moesten vooral worden gericht op dollarbesparingen.
De van regeringswege geleide exportpolitiek moest worden voortgezet ook indien dit leid-
de tot een vertraging in het herstel in Nederland en een uitstel van de wederopbouw bete-
kende 49'. De export moest daarbij meer worden gericht op het dollargebied zodat de
dollarontvangsten zouden toenemen.

C. De Marshall-hulp

Over de te verwachten economische ontwikkeling voor 1948 lichtfe de regering de Tweede

Kamer in, door middel van een tweetal alternatieven die waren opgesteld door het Cen-
traal Planbureau 30). Van belang hierbij voor het betalingsverkeer en de dollarpositie was

het betalingsbalanstekort.
In plan A ging het C.RB. ervan uit dat het voorzieningenniveau op het peil van 1947 zou
kunnen worden gehandhaafd. Dit zou moeten gebeuren door extra speciale buitenlandse

hulpverlening (o.a. via het European Recovery Program) die een betalingsbalanstekort
van fl. 2 mld. volgens plan A, zou moeten opvangen. In plan B werd verondersteld dat
de extra hulpverlening niet tot stand zou komen. Er werd nog een derde plan ontwikkeld,
plan C dat in feite het midden hield tussen plan A en B 5/'. Dit plan gaf een tekort op de

betalingsbalans van fl. 1,5 mld. Met het plan werd getracht "door toepassing van een ver-
gaande beperking op bestellingen in de $-area de periode tot het tijdstip, waarop de bij-
dragen in het kader van het "European Recovery Program" ter beschikking komen zo
goed mogelijk door te komen" 32/. De "dollarimport", essentieel voor de wederopbouw,

werd volgens plan C belangrijk ingekrompen.
De dollarsituatieontwikkelde zich echter in het laatste hal fjaar van 1947, o.a. door destij-

gende prijzen en de koude winter, zo slecht dat zel fs plan C niet haalbaar bleek. De dollar-
liquiditeitspositie bedroeg per 1 januari 1948 nog slechts $ 15 mln. De regering reageerde
met vordering van Amerikaanse effecten, verkoop van goud en een extra-verkleining van
het goedereninvoercontingent. Er vond voor het eerste kwartaal van 1948 slechts een dol-

lartoewijzing plaats voor invoer van $ 100 mln., veel minder dan voor de realisering van
plan C nodig was. Een verlenging van het programma uit 1947 zou een bestelprogramma
van $ 180 mln. betekenen per kwartaal in 1948.

48) Ibid., pag. 4.
49) Ibid., pag. 6.
50) H.T.K. 1947-1948 Bijlagen-A 600-1 nr. 5, Memorie van Antwoord, pag. 27-28.
51) H.T.K. 19474948 Bijlagen 772 nr. 2. Nota inzake de deviezenpositie, pag. 14.
52) Ibid., pag. 14.
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De dollarstroom naar Europa via deMarshall-hulp gaf de mogelijkheid het economische
herstelbeleid voort te zetten. De Marshall-hulp met behulp waarvan het tekort op de 10-
pende rekening van de betalingsbalans werd gefinancierd, werd in een bilaterale overeen-
komst tussen de Verenigde Staten en Nederland vastgelegd 33). De hulpverlening die
daarmee een aanvang nam, vond aanvankelijk op vier verschillende manieren plaats:
1.     In de vorm van schenkingen van dollarbedragen van door de Economic Cooperation

Administration (E.C.A.) goedgekeurde aankopen.
2.    Schenkingen van trekkingsrechten op de valuta van de deelnemende Europese landen.

Deze trekkingsrechten waren gebaseerd op te verwachten onevenwichtigheden in het
bilaterale betalingsverkeer. Het tekortland ontving de trekkingsrechten op de Europe-
se valuta en het overschotland de dollars (conditional aid).

3.     In de vorm van schenkingen in dollars waartegen trekkingsrechten luidend in guldens
aan tekortlanden moesten worden gegeven.

4.  In de vorm van leningen.
De schenkingen onder 1 en 2 leidden tot storting van de tegenwaarde in guldens op een
speciale rekening. De stortingen werden verricht uit de banksaldi van de importeurs van
goederen die in het kader van het Europese herstelprogramma werden ingevoerd. Hier-
door werd de geldcirculatie verkleind. Van de tegenwaarde in guldens zou 95% in overleg
met de regering van de Verenigde Staten worden besteed aan projecten ten voordele van
de economie van Nederland. In feite is de tegenwaarde echter hoo fdzakelijk gebruikt voor
aflossing van schuld van de staat bij de Nederlandsche Bank en zodoende monetair geste-
riliseerd. Het restant van 5% bleef beschikbaar voor de Verenigde Staten. De hulpverle-
ning van de Verenigde Staten aan Europa had drie effecten:
- wederopbouw werd mogelijk doordat de hulpverlening Europa in staat stelde

levensmiddelen, machines en halffabrikaten aan te kopen;
-  de interne monetaire sanering in de landen werd bevorderd, doordat de tegenwaarde

op een bijzondere rekening werd gestort;
-  de doorbreking van het bilaterale betalingsverkeer in Europa werd door de hulp sterk

gestimuleerd.

Par. 8 Het Nederlandse liberalisatiebeleid

Nederland was reeds voor de Tweede Wereldoorlog voorstander van een vrij handels- en
betalingsverkeer. Na de oorlog was Nederland weliswaar overgegaan tot het sluiten van
bilaterale handels- en betalingsakkoorden, maar dit was een noodoplossing. Het streven
naar een vrij multilateraal verkeer bleef centraal in het Nederlandse beleid. In de meeste
monetaire verdragen werd daartoe een clausule opgenomen dat de bilaterale akkoorden
zouden opgaan in een multilateraal transfersysteem bij een daadwerkelijke toepassing
van de overeenkomst van Bretton Woods34'.

53)   H.T.K.  1947-1948 Bijlagen 890 nr.  1, Overeenkomst toi Economische Samenwerking tussen de Regeringen van het Konink-
rijk der Nederianden en de Verenigde Staten van Amerika.

54)   Elf.M. Duynsteeen J.  Bosmans, Partementaire Geschiedenis van Nederland na 1945. Het Kabinet Schermerhorn-Drees
24 juni   1945  -  3  juii  1946,  pag.  379.



25

Het streven naar een vrij handels- en betalingsverkeer vloeide logisch voort uit het aan-
gaan van het I.M.F.- en het G.A.T.T.-verdrag, waarin dit principe werd vastgelegd. Door
aanvaarding van beide verdragen in de Staten-Generaal was ook de volksvertegenwoordi-
ging aan dit streven gebonden. Nederland had een speciaal belang bij een vrij handels-
en betalingsverkeer omdat Nederland een exportpakket had met veel produkten die in
handelspolitiek opzicht zwak waren. De grote vraag naar investeringsgoederen en
grondstoffen die nauwelijks in het Nederlandse exportpakket zaten, zou ertoe leiden dat
bij handhaving van het bilateralisme, de restricties vooral gericht zouden worden tegen
produkten die meer dan evenredig in het Nederlandse exportpakket voorkwamen.
De afbraak van handelsbelemmeringen was voor Nederland ook nodig om te komen tot
een verruiming van de te kleine nationale markt. Volgens Van den Brink was de liberalisa-
tie van de handel in de vorm van een geintegreerd Europa zelfs een levensvoorwaarde voor
Nederland 33'. Een land als Nederland zou zich ernstig schaden als het niet continu zou
streven naar vrijmaking van het handelsverkeer omdat het zo sterk verbonden was met
het buitenland. Dit streven was gerechtvaardigd, ondanks het feit dat er desillusies en on-
volkomenheden aan dit pogen waren verbonden 56),

Op grond van de Marshall-hulp ontvingen de deelnemende landen niet alleen dollars,
maar bestond ook de verplichting te komen tot economische samenwerking. In het ver-

drag van 16 april 1948 tot goedkeuring van Europese economische samenwerking legden
de landen zich vast op de noodzaak "zo snel mogelijk een multilaterale betalingsregeling
onder elkaar te treffen en daartoe zullen zij samenwerken in het verminderen van de on-
derlinge belemmeringen op het gebied van handels- en betalingsverkeer, met het doel zo
spoedig mogelijk die belemmeringen, die thans het handels- en betalingsverkeer bemoei-
lijken, af te schaffen" 57/. De Marshall-hulp maakte de import van essentiele dollargoe-
deren mogelijk op grond waarvan Nederland in staat was tot het voeren van een industria-
lisatiepolitiek 38). In 1948 ving tijdens het eerste kabinet- Drees, onder leiding van de mi-
nister van Economische Zaken Van den Brink de overgang aan van een economische poli-

55) H.E.K. 1949-1950 Verslag, pag. 392.

Johannes Roelof Maria van den Brink (1913- 1

Van 1939 tot 1942 was Van den Brink werkzaam op hel ministerie van Economische Zaken. Zijn benoeming tot hoogleraar
economie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen in 1943 werd niet goedgekeurd door de be:etter. Na de Tweede Werel-
doorlog werd hij in dezefunktie alsnog benoemd.  Van den Brink nam  gedurende de laarste oorlogsjaren deel aan de discussie
waarwit de Nederlandse Volksbeweging ontstond. Onder meer de socialistische richting waarin de Volksbeweging zich ont-
wikkelde deed Van den Brink besluiten niet langer lid te blijven van de Nederlandse Volksbeweging. Toi begin 1948 was hij
zowel hoogieraar economic in Nijmegen ats lid van de Eerste Kamer voor de K.V.R In januari 1948 volgde Van den Brink
de overleden minister van  Economische Zaken in  het kabinet-Beel,  Huysmans op. Deze post behield hij tot en met  het  tweede

kabinet-Drees in  1952.  Hierna keerde hij terug naar "zijn oude tiefde'l de Amsterdamsche Bank (vanaf 1964 de A.M.R.0.
bank) waar hij verschillende funkties vervulde.  Vanaf 1953  toi  1978 was  hij als lid, respectievelijk  voorzitter van  het  bestuur
van de bank ten nauwste bij de leiding betrokken.  Hijgeldi als dearchitectvan de naoorlogse industrialisatiepolitiek  waaraan
als voorwaarde liberalisatie van de handel was verbonden. Zijn industrialisatiepolitiek, neergelegd in de eerste industrialisa-
tienota, kan als geslaagd worden geschouwd. In socialistische kring had men nogal moeite met zijn "liberate" benadering
van de economische politiek, maar algemeen werd zijn deskundigheid erkend.

56) H.E.K. 1951-1952 Verstag, pag. 556.
57) H.T.K. 1947-1948 Bijlagen 865 nr. 4. Bijlage j van de Memorie van Toelichting, artikel 4, pag. 7.
58)  Voor een typering van de Nederlandse industriepolitiek gedurende de periode  1945-1980 zie G.J.  Wijers,  indusiriepoli-

tiek. Een onderzoek naar de vormgeving van het overheidsbekid gericht op industriele sectoren, pag. 23-24.
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tiek van herstel naar groei m. Deze groei zou tot stand moeten komen door middel van
een expansieve structuurpolitiek gericht op industrialisatie en export. Van den Brink kon-
digde tijdens de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 1949 een industrialisatienota
aan 60, . In de eerste industrialisatienota werden de centrale doelstellingen van de in-
dustrialisatiepolitiek voor de periode 1948-1952, opheffing van het betalingsbalanstekort
en bestrijding van de structurele werkeloosheid, nader gekwantificeerd . Bij de aard
van de industrialisatie viel de keuze op stichting van basisindustrieen. Onder basisin-
dustrieen werden die industrieen verstaan die grondstoffen produceerden voor de verwer-
kende industrie 62,. Van de stichting van basisindustrieen werd een belangrijke stimulans
verwacht zowel voor de oprichting van nieuwe als voor de aktivering van de bestaande
verwerkende industrie.
Het industrialisatieprogramma in de eerste fase (1948-1952) was een exportscenario 63,
De industriele ontwikkeling moest voortdurend getoetst worden aan de afzetkansen. Was
de raming van de te verwachten afzet op de binnenlandse markt en voor importvervan-
ging al moeilijk, de berekeningen op grond waarvan de exportmogelijkheden naar het
buitenland werden geraamd, droegen een zuiver speculatief karakter. Het was in elk geval
wel zaak alles op alles te zetten ten einde de export te bevorderen. Vergeleken met de perio-
de daarvoor was Nederland immers direkt na de Tweede Wereldoorlog van crediteurland
debiteurland geworden. Dit vereiste een hoger dekkingspercentage van de invoer door de
uitvoer 64). Wat betreft de afzet werd een geleidelijke vrijmaking van het handelsverkeer
van handelsbelemmeringen verondersteld, "zodanig dat bij het einde van het Euro-
pese Herstel Programma (E.H.R) het stadium van een vrij multilateraal verkeer is be-
reikt" 631
Liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer kon derhalve als een belangrijke voor-
waarde worden beschouwd voor het slagen van de industrialisatiepolitiek. Afschaffing
van contingenteringen en verlagingen van tarieven zou enerzijds de a fzetkansen doen stij-
gen, maar anderzijds de concurrentie doen toenemen. Het afzetvraagstuk werd daarmee
herleid tot een kostprijsvraagstuk waarop het financieel-economisch beleid mede diende
te worden afgestemd. De noodzaak tot kostenmatiging ter bevordering van de export
werd nog eens extra geaccentueerd door de overgang van een verkopers- naar een ko-
persmarkt gedurende het jaar 1949, toen de eerste industrialisatienota werd geschreven
66, Deze overgang illustreerde dat de prijsconcurrentie toenam, doordat in het algemeen
het aanbod groter was dan de vraag.

59)  Joh. de Vries, De Nederiandse economie tijdens de 20e eeuw. Een verkenning van het meest kenmerkende, pag.  166.
60) H.T.K. 1948-1949 Bijlagen-A 1000-X nr. 9, Memorie van Antwoord, pag. 17.
61)  H.T.K. 1949-1950 Bijlagen-A 1400-X nr. 2, Memorie van Toelichting Bijlage IV, Nola inzake de industrialisatie ran Neder-

land, pag. 24-26.
62)  H.T.K. 1949-1950 Billagen-A 1400-X nr. 10, Memorie van Antwoord, pag. 21.
63)   J.R.M. vanden  Brink, Zoeken naareen  "heilstaat':  Opbouw; neergangen perspectief vande Nederiandse wekaartsstaat.

pag. 443.
64) H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1202 nr. 4, Nora naar aanleiding van het verstag der Commissie voor de Handelspolitiek,

pag. 27.

65)  H.T.K. 1949-1950 Bijlagen-A 1400-X nr. 10, Memorie van Antwoord, pag. 20.
66) H.T.K. 1949-1950 Verslag, pag. 702
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A. Het liberalisatiebeleid bedreigd

De vrij algemene instemming die er was in de Staten-Generaal voor het streven naar libe-
ralisatie van het handels- en betalingsverkeer, werd doorbroken bij de besprekingen over
de bestrijding van het betalingsbalanstekort, dat voortvloeide uit de Korea-crisis. Als ge-
volg van deze crisis ontstond een grote vraag naar met name grondsto ffen en halffabrika-
ten. De importwaarde steeg sterk zowel als gevolg van een grotere geimporteerde hoeveel-
heid als ten gevolge van de gestegen prijzen. De importprijsstijging werd slechts ten dele

gecompenseerd door de stijging van de exportprijzen waardoor de ruilvoet verslechterde.
In de Tweede Kamer werd tijdens de discussies rond de nota inzake de prijspolitiek ge-
vraagd om een directe prijsbeheersing om zodoende de prijsinflatie onder controle te
houden. Impliciet betekende dit verzoek de herinvoering van fysieke controles. Vooral de
P.v.d.A. wenste een directe prijsbeheersing 67/. Deze partij verzette zich tegen de gevoerde

politiek van beheerste lonen en vrije prijzen waardoor de reele lonen van de werknemers
werden aangetast. De P.v.d.A. was niet bereid "onze gehele economische apparatuur ten
o ffer te brengen op het altaar van de liberalisatit'. "De grenzen liggen daar waar wij zulke

belangrijke posities moeten prijsgeven dat wij onze economische en sociale positie in het
binnenland niet meer kunnen handhaven" 68/.
De regering bij monde van Van den Brink onderschreef deze opvatting niet. Een beperkt
regulerend optreden ten aanzien van in- en uitvoer was alleen gerechtvaardigd om onge-
motiveerde prijsstijgingen te vermijden. In de gedachtengang van Van den Brink waren

fysieke controles slechts aanvaardbaar als secundairen aanvullend instrument ingevallen
van particle onevenwichtigheden 69'. De regering wilde alleen overgaan tot wederinvoe-
ring van een algehele directe prijsbeheersing wanneer de prijsinflatie een algemeen karak-
ter aannam, zoals dit het geval was direct na de Tweede Wereldoorlog 70'. Direct na de
oorlog was er een algemene inflatiedreiging als gevolg van de goederenschaarste en een
veel te grote geldhoeveelheid in omloop. Tijdens de Korea-crisis was er veeleer sprake van
een kunstmatige schaarste terwijl de geldomloop onder controle was. De ruilvoet-
verslechtering die optrad als gevolg van de Korea-crisis ga f een reele verarming aan.  Deze
moest tot uitdrukking worden gebracht in de vorm van een reele inkomensdaling. De 10-
nen bleven in tegenstelling tot de prijzen wel onder controle om zodoende een inflatiespi-
raal te voorkomen. Opmerkelijk was wel dat de loonmatiging slaagde in een periode van
min of meer overbesteding 71'.
Directe prijsbeheersing was in strijd met het liberalisatiebeleid waarmee ook indirect de
industrialisatiepolitiek werd bedreigd. Het invoeren van een algemeen prijsbeleid had als
consequentie dat Nederland een autonome prijspolitiek ging voeren los van de prijsont-
wikkeling in onder meer de overige O.E.E.S.-landen. Prijsbeheersing betekende volgens

67)  Zie de bijdragen van Suurhof en Nederhorst aan het debat over de Nola inzake de prijspolitiek in H.T.K.  1950-1951
J'erslag, pag. 10-14 en 20-21.

68) H.T.K. 1950-1951 Verstag, pag. 99-100.
69) H.T.K. 1951-1952 Bijlagen-A 2300-X nr. 15, Memorie van Antwoord, pag. 29.
70) H.T.K. 195-1951 Bijlagen 1904 nr. 1, Nola inzake de prijspolitiek, pag. 2.
71)  W. Brakel, De industrialisatie in Nederland na 1945. pag.  101.
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Van den Brink dat de prijzen alleen op vrij grove wijze konden worden vastgesteld. Boven-
dien moest het produktiegamma worden vereenvoudigd omdat prijsvaststelling voor alle
artikelen niet doenlijk was. Dit was onverenigbaar met de liberalisatie van het handelsver-
keer. De buitenlandse aanbieder kon immers, gegeven de liberalisatie een onbelemmerde
verkoop- en bedrijfspolitiek voeren op de binnenlandse markt, terwijl de binnenlandse
producent in het nadeel verkeerde omdat hij gebonden was aan een star prijzenschema
en een beperkt produktiegamma. Een dergelijk prijsbeleid kon alleen worden gehand-
haafd als dit gepaard ging met fysieke in- en uitvoerbeperkingen. Dit betekende uittreden
uit de E.B.U. terwijl het bereikte liberalisatieniveau niet meer viel te handhaven.
De discussie over het instrumentarium dat moest worden toegepast ter bestrijding van het
betalingsbalanstekort speelde ook een belangrijke rol in de onderhandelingen bij het ont-
staan van het tweede kabinet-Drees. In de regeringsverklaring van 17 maart 1951 werd
vastgelegd dat het evenwicht in de betalingsbalans "in het algemeen niet zal worden na-
gestreefd door het instellen van invoerrestricties al kan daartoe in uitzonderingsgevallen
buiten de geliberaliseerde sector worden overgeggan" 72). De Nederlandse liberalisatie-
politiek bleef zodoende volledig intact.

B. Horizontale en verticale liberalisatie

De ontwikkeling naar een multilateraal handelsverkeer dreigde vast te lopen door de wijze
waarop de liberalisatie werd toegepast. Het lag voor de hand dat in eerste instantie bij de
opheffing van kwantitatieve restricties binnen de O.E.E.S. de nadruk lag op horizontale
liberalisatie. Hierbij werd het goederenverkeer voor de goederengroepen grondstoffen,
agrarische produkten en eindprodukten afzonderlijk met een bepaald percentage gelibe-
raliseerd. Een gedeelte van de beperkingen werd overbodig door een verbetering in de eco-
nomische situatie en het bereiken van monetair evenwicht. Zolang het de opheffing betrof
van restricties voortvloeiend uit de naoorlogse economische omstandigheden, was de een-
zijdigheid in de vrijmaking, waarbij onder meer de tarieven buiten schot bleven, niet be-
zwaarlijk. Een verdergaande verhoging van het liberalisatiepercentage leverde problemen
op. De onderlinge economische verhoudingen van de deelnemende landen in de O.E.E.S.
dreigde te worden aangetast als alleen de kwantitatieve restricties werden verlaagd terwijl
de tarievendispariteit bleef gehandhaafd. Hier wreekte zich de eenzijdigheid in de toege-
paste methode van liberalisatie waarbij andere handelsbelemmeringen als de tarieven,
buiten schot bleven.
Dit gaf de Nederlandse regering gesteund door de Staten-Generaal, aanleiding de nadruk
te leggen op verticale liberalisatie. Bij deze vorm van liberalisatie werden alle handelsbelem-
meringen gelijktijdig en in onderling verband, eventueel per bedrijfstak aangepakt 73,·De
verticale liberalisatie vormde derhalve een aanvulling op de horizontele liberalisatie. Het
plan-Stikker en het plan-Schuman konden worden aangemerkt als voorbeelden van verti-

72) H.T.K. 1950-1951 Verslag pag. 1240. Cfr. infra, pag. 80,-81.

73)  H.T.K.  1950-1951 Bijlagen-A 1900-X nr. 10, Memorie van Antwoord, pag. 16.
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calc liberalisatie 74).
Deze studie concentreert zich vooral op horizontale liberalisatie binnen de O.E.E.S.. Plan-
nen tot verticale liberalisatie werden wel in O.E.E.S.-verband besproken maar leidden niet
tot resultaten voor alle O.E.E.S.-landen binnen het tijdperk van dit onderzoek. De E.G.K.S.

gebaseerd op het plan-Schuman en later de E.E.G. beperkten zich immers tot een zestal
O.E.E.S.-landen.

74)  Cfr.  infra,  pag.  113 -115.
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HOOFDSTUK II

DE MARSHALLHULP ALS INSTRUMENT TOT VRIJMAKING VAN HET
HANDELS- EN BETALINGSVERKEER

Inleiding

Het eerste compensatieakkoord manifesteerde duidelijk een Wil tot samenwerking. De
materiele betekenis van die samenwerking bleef voorlopig echter nog gering. Het centrale
probleem in Europa bleef de dekking van het tekort op de lopende rekening van de beta-
lingsbalans dat in feite een dollartekort was. De Marshall-hulp bracht uitkomst voor dit
probleem. Alleen al Nederland ontving langs deze weg gedurende een aantal jaren een
bedrag van in totaal fl. 3,6 mld. waarvan fl. 3,3 mld. als schenkingen.
Als uitvloeisel van de hulp werd de O.E.E.S. opgericht waarmee een min of meer perma-
nent overleg- en besluitvormingsorgaan ontstond tussen de Marshall-landen. Hierdoor
konden de handels- en betalingsbelemmeringen op centraal niveau worden afgebroken.
Als gevolg hiervan werd het tweede en derde compensatieakkoord gesloten en kon de
E.B.U. worden opgericht. In al deze akkoorden werd de Marshall-hulp direct dienstbaar
gemaakt aan pogingen tot doorbreking van het bilateraal betalingsverkeer. Verder werden
in de periode tot 1 juli 1950 de eerste resultaten geboekt bij de afbraak van handelsbelem-
meringen in O.E.E.S.-verband.
Het dollartekort op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans bleek in
1949 te zijn gehalveerd vergeleken met dit tekort in 1948. Dit was vooral een gevolg van
minder import uit de "dollarlanden". Het overheidsbeleid was erop gericht aankopen in
het dollargebied te verleggen naar andere valutagebieden. Hierdoor nam het overschot
in E.B.U.-valuta's in 1949 vergeleken met 1948, af. Het geringere overschot op de lopende
rekening was overigens geflatteerd aangezien incidentele factoren het betalingsverkeer in
de E.B.U.-valuta's gunstig beYnvloedden.

Par. 1 Het Verdrag inzake intm-Europese betalingen en compensaties van 16 oktober
1948

Op 16 april 1948 werd de O.E.E.S. opgericht als uitvloeisel van de drang naar verdere eco-
nomische samenwerking gestimuleerd door de Marshall-hulp. Deze economische samen-
werking in de vorm van de O.E.E.S. kwam mede tot stand onder druk van de Verenigde
Staten. Een van de voorwaarden ter verkrijging van de Marshall-hulp was dat landen
moesten samenwerken ten einde de onderlinge handel te bevorderen. De O.E.E.S. had als
taak "het opstellen en het uitvoeren van een gemeenschappelijk herstelprogramma, dat
de deelnemende landenin staat zou stellen zo spoedig mogelijk een bevredigend en stabiel
niveau van economische activiteit te bereiken, zonder buitenlandse hulp van een uitzon-
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derlijk karakter" 73).
In de vaste Commissie inzake intra-Europese betalingen welke een onderdeel van de
O.E.E.S. vormde, was sedert mei 1948 overleg gepleegd om te komen tot een nieuw verdrag
inzake intra-Europese betalingen en compensaties 76/. Na langdurige beraadslagingen

werd op 16 oktober 1948 een verdrag gesloten waarin sprake was van een beperkte com-
pensatie. De uitbreiding van het akkoord vergeleken met dat van november 1947 was gele-
gen in de inschakeling van de Amerikaanse hulpverlening in de compensatie, waardoor
de compensatiemogelijkheden werden vergroot.
De Marshall-hulp werd in dit akkoord dienstbaar gemaakt aan het intra-Europese beta-
lingsverkeer door de hulp te berekenen op basis van het tekort van ieder land ten opzichte
van het Westelijk halfrond, waarbij een correctie werd aangebracht door middel van de
zogenaamde local currency procedure. Deze procedure hield in dat landen die tegenover
andere Europese landen een overschot hadden, tot dat bedrag de tegenwaarde van de ont-
vangen Amerikaanse hulp in eigen valuta ter beschikking van hun Europese debiteuren
moesten stellen. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Stel Belgie had in Europa alleen
een overschot in het betalingsverkeer van 50 ten opzichte van Nederland, verder had het
een tekort van 100 ten opzichte van de Verenigde Staten. Belgie had daarmee een tekort
van 50 ten opzichte van het Westelijk halfrond en ontving nu zonder meer 50 aan dollar-
hulp. Verder ontving het 50 aan conditional aid voor het overschot dat het had ten op-
zichte van Nederland. Belgie kreeg deze laatste dollarhulp pas als het een trekkingsrecht
van 50 op Belgische franken verstrekte aan Nederland.
Omtrent de grootte van de trekkingsrechten en dus ook de conditional aid werd een prog
nose opgesteld wat het wederzijds te verwachten overschot betrof, gedurende een jaar,
volgens dit akkoord eindigend op 30 juni 1949. Tot eind maart 1949 mocht ten hoogste
75070 van de totale trekkingsrechten worden verbruikt, ten einde te vermijden dat geduren-
de de laatste drie maanden in het geheel geen trekkingsrechten meer voorhanden zouden
zijn.

A. Complexe compensatieregelingen

De compensaties van de eerste categorie konden zonder toestemming van de betrokken
landen worden doorgevoerd. Binnen deze categorie van compensaties konden nogmaals
twee soorten worden onderscheiden. De compensaties van de eerste categorie eerste soort
waren gelijk aan de automatische compensatie uit het eerste akkoord van 1947. Het effect
was dat een schuld aan het ene land werd betaald met een vordering op het andere land.
Nieuw binnen de compensaties van de eerste soort was de invoeging van de trekkingsrech-
ten. Bij de compensatie van de eerste categorie tweede soort waarvan dan sprake was, kon
de Agent zonder meer beschikken over trekkingsrechten ter waarde van het tekort tussen
twee landen gedurende de afgelopen maand. Had er compensatie eerste soort plaatsge-

75)  P.A. Blaisse, Het "examen" in de O.E.E.S., in: Herwonnen li'elvaart, de betekenis van het Marshallplan zoor Nederiand
en de Europese samenwerking, pag. 101.

76)  Voor een organisatie-over:icht van de O.E.E.S., Cfr. infra., Bijlage L pag. 251.
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vonden van bij voorbeeld 1 mln. gegeven een betalingsbalanstekort van 5 mln. tussen twee
landen, dan hield de Agent 1 mln. aan automatische trekkingsrechten over die hij mocht
inzetten voor verdere compensaties van de eerste en tweede categorie.
Bij compensaties tweede categorie was de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken
landen nodig omdat er een verhoging van saldi zou kunnen plaatsvinden. Men zou ook
binnen deze categorie weer een onderscheid kunnen maken tussen de eerste en de tweede
soort compensaties.
Bij de eerste soort tweede categorie compensatie ging het, evenals bij de niet-
automatische compensatie uit het akkoord van november 1947, om de benutting van de
restantkredietmarge ten opzichte van land B om daarmee een schuld aan land C te
betalen.
De tweede categorie tweede soort compensatie zou dan bestaan uit een grotere benutting
van trekkingsrechten dan het betalingsbalanstekort van de afgelopen maand toestond.
Dit was mogelijk op verzoek van het land dat het trekkingsrecht uitoefende. Hierbij gold
als voorwaarde "dat het land, hetwelk als gevolg van de compensatie de locale valuta ont-
vangt, geen saldo in die valuta meer heeft uitstaan, of dat het land dat die valuta beschik-
baar stelt, zijn toestemming heeft gegeven" 71.
Stel dat Nederland een resterend tekort had van 100 ten opzichte van Belgie, met een
restant aan trekkingsrechten op dat land van 150. De Agent trok nu automatisch 100 op
Belgie, (compensatie eerste categorie tweede soort). Belgie kreeg de dollars (conditional
aid) en verschafte Nederland Belgische franken. Daarnaast had Nederland nog een
restantschuld van 40 ten opzichte van Duitsland, welke in goud of dollars moest worden
afgedekt. Op verzoek van Nederland mocht de Agent nog voor 40 trekken op Belgie. Het
was duidelijk dat zowel Belgie als Duitsland hierin moesten toestemmen, en het verdrag
gaf de voorwaarden voor die toestemming aan. Uit dit voorbeeld blijkt immers dat Neder-
land trekkingsrechten op Belgie verliest. Belgia krijgt daarvoor dollars. Belgie ziet zijn
schuld ten opzichte van Duitsland stijgen, hetgeen de kredietmarge aantast. Hierdoor
ontstaat eerder de mogelijkheid dat Belgie goud of dollars aan Duitsland moet afstaan.
Duitsland tenslotte ziet zijn creditsaldo ten opzichte van Belgie stijgen onder gelijktijdige
daling van de vordering op Nederland.
De volgorde van toepassing van deze vier compensatiemogelijkheden voor de Agent
bestond Ilu hierin dat hij eerst de compensatie eerste categorie eerste soort toepaste m.
Vervolgens werd getracht binnen de compensatie tweede categorie eerste soort, de krediet-
marges optimaal te benutten. Daarna werd het resterende bilaterale saldo voor zover mo-
gelijk afgedekt uit het automatische trekkingsrecht (eerste categorie tweede soort). Ver-
volgens probeerde de Agent meer trekkingsrechten uit te oefenen dan het bilaterale tekort

77) H.T.K. 1948-1949 Bijlagen 1171 nr. 3, Memorie van Tbelichting, pag. 16.
78)  Voor de volgorde van toepassing van de compensatiemogelijkheden zie J. Kymmell, De ontwikkeling van het interna-

tionalebetalingsverkeer, pag.  186. Kymmell steldaarbij ten onrechtedatcompensaties van de tweedesoort "nimmer wer-
den goedgekeurd",  zie buvoorbeeld het Vijfde versiag van de Nederiandse Regering aangaande de werking van het Euro-
pese Herstelprogramma behandelende de periode Julitot enmet September 1949,  Billage C, pag. 92.  Uit  volgende versla-
gen blijkt dat er nog meer niet-automatische compensaties hebben plaatsgevonden.
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automatisch toestond. Bleef er dan toch nog een saldo over, bijvoorbeeld omdat de trek-
kingsrechten door eerdere tekorten teveel werden aangesproken, dan moest dit tekort
worden gedekt in goud en dollars.

B. Positieve en negatieve punten

Bij de beoordeling van het verdrag bleek Lieftinck slechts gedeeltelijk tevreden te zijn.
Nederland had, evenals bij de totstandkoming van het akkoord in 1947, sterk aangedron-
gen op een systeem van integrale en automatische multilaterale compensaties, dat wil zeg-
gen een volledige convertibiliteit binnen de kredietmarge die elk land verstrekte aan het
geheel van de overige deelnemende landen. De meeste andere landen bleken hiervoor ech-
ter nog niet rijp op grond van een uiteenlopende financieel-economische positie. Wel werd
besloten dat het vraagstuk der integrale compensatie nader in studie zou worden
genomen.
Uit de deelname aan dit verdrag van alle landen betrokken bij het Europese herstelpro-
gramma, bleek de groeiende betrokkenheid bij de Europese monetaire samenwerking.
Zeer positief moest worden beoordeeld dat deze betalingsovereenkomst de totale in-
eenstorting van het Europese betalingsverkeer had weten te voorkomen.
Toch bleken veel problemen niet opgelost. Uit tabel 2 blijkt dat de compensaties van de
eerste en tweede categorie eerste soort weinig opleverden.

Tabel 2

Omzet van de compensaties, verricht onder het verdrag inzake intra-Europese betalingen
en compensaties, gesloten d.d. 16 okt. 1948 (in miljoenen dollars)

okt. nov. dec. jan. febr. mrt. april mei juni

1948 1948 1948 1949 1949 1949 1949 1949 1949

Compensaties 14,93 9,95 6,00 32,40 31,09 4,23 1,98 3,15

Trekkings- 67,14  56,79  74,45  68,09  81,84  76,16  76,88  55,03 120,65

rechten

Totaal 82,07 66,74 80,45 100,49 112,93 80,39 76,88 57,01 123,80

Bron: H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1643 nr. 2, Nola inzake de deviezenpositie, pag. 8.

Hieruit kan worden afgeleid dat de compensatieprocedure op zich zelf niet in staat was
het Europese betalingsverkeer zo te verruimen dat ook het handelspolitieke bilateralisme
kon worden doorbroken. Dit lag niet aan de techniek van de compensaties maar aan de
onevenwichtigheden in het Europese handels- en betalingsverkeer. Hierin stonden credi-
teurstaten tegenover debiteurstaten waardoor vaak een gesloten compensatiecircuit
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ontbrak.
De trekkingsrechten werden gebaseerd op de te verwachten onevenwichtigheden in het bi-
laterale betalingsverkeer. Tijdens de uitvoering van het verdrag week het werkelijke beta-
lingsverkeer vaak af van de prognose. Hierdoor werden enerzijds te weinig trekkingsrech-
ten toegekend waardoor noodgedwongen goudafgifte volgde. In andere relaties werden
teveel trekkingsrechten verstrekt wat leidde tot een inefficient gebruik.
Het stelsel werkte bovendien bevestigend op het bestaande handelspatroon omdat de
prikkel ontbrak de export en de import anders te richten.
Nadelig was ook dat het effect van de compensaties steunde op de trekkingsrechten. Deze
konden echter maar tijdelijk worden ingezet omdat de Marshall-hulp waarop de trek-
kingsrechten waren gebaseerd ook van tijdelijke duur zou zijn. Het grote gevaar bestond
derhalve hierin dat het handels- en betalingsverkeer in Europa na beeindiging van de
Marshall-hulp weer zou terugvallen op het lage niveau van direct na de Tweede

Wereldoorlog.

Par. 2 Het nieuwe Verdrag inzake intra-Europese betalingen en compensaties van 7 sep-
tember 1949

A. Het probleem van de trekkingsrechten

Het akkoord van 16 oktober 1948 had een inkrimping van het in een kritieke toestand
verkerende intra-Europese handels- en betalingsverkeer weten te voorkomen. Wat betreft
de compensaties eerste en tweede soort, werden in het nieuwe akkoord geen principieel
nieuwe denkbeelden aan de bestaande procedure toegevoegd. Dat er relatief weinig com-
pensaties daadwerkelijk werden doorgevoerd lag niet zozeer aan de toegepaste techniek
maar vooral aan de structuur van het betalingsverkeer als verlengstuk van het bilaterale
handelsverkeer. De gerealiseerde compensaties brachten tot uitdrukking de mate waarin
de Europese landen zelf orde op zaken konden stellen in hun eigen onderlinge betalings-
verkeer. Gegeven het relatief geringe resultaat en het feit dat de Amerikaanse hulp een
aflopende zaak was, was er aanleiding langs andere wegen dit resultaat te vergroten.
De veranderingen ten opzichte van het akkoord uit 1948 concentreerden zich vooral op
de toepassing van de trekkingsrechten. Volgens dat akkoord was het aantal trekkingsrech-
ten gebaseerd op een bilaterale raming van het tekort tussen twee landen. De aanwending
vond uitsluitend bilateraal plaats. Het systeem van de trekkingsrechten was daarmee te
star om te kunnen inspelen op zich wijzigende verhoudingen tussen landen. De kern van
het voorstel tot verandering was dat men de trekkingsrechten overdraagbaar wenste te ma-
ken. Over de wijze waarop en de mate waarin bestond verschil van mening wat leidde tot
uitvoerige en moeizame discussies, met name tussen Belgie en het Verenigd Koninkrijk,
die eerst tot een akkoord leidden in de nacht, waarin het vorige akkoord afliep.
Belgie stelde zich op het standpunt van de automatische overdraagbaarheid. Ieder debi-
teurland zou trekkingsrechten krijgen welke het in een land naar keuze kon besteden.
Hiermee werd bereikt dat het bilaterale verkeer werd doorbroken. Surplusstaten moesten
met elkaar concurreren om de conditional aid te ontvangen. Ze konden deze alleen ver-
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werven als de trekkingsrechten bij hen werden besteed. Deze opvatting was echter strijdig
met de toegepaste procedure bij de verdeling van de Marshall-hulp. De gedragslijn die
hierbij werd toegepast was immers dat de hulp werd gebaseerd op het dollartekort met
het Westelijk halfrond. Hierna werd vastgesteld in welke mate de hulp in de vorm van trek-

I kingsrechten zou moeten worden doorgegeven aan andere landen. In een stelsel van over-
draagbare trekkingsrechten werd deze procedure omgedraaid aangezien de dollarhulp in
belangrijke mate afhankelijk werd gesteld van het exportoverschot dat een land wist te
bereiken ten opzichte van de Europese handelspartners.
Groot-Brittannie wenste volstrekte zekerheid over het te ontvangen dollarbedrag en was
tegen de automatische overdraagbaarheid maar voor een gecontroleerde overdraagbaar-
heid. Als detrekkingsrechten onvoldoende functioneerden moest de crediteur, die decon-
ditional aid behield, meewerken aan de overdracht ervan aan een andere debiteur 79/
Koos Belgie voor de debiteur die vrij van crediteur kon wisselen, het Verenigd Koninkrij k
ging uit van de crediteur die de trekkingsrechten aan een andere debiteur kon overdragen.

B. Een bescheiden poging tot multilateralisatie

Overeenstemming werd bereikt over multilateralisatie van 25% van de voor 1949-1950
vastgestelde trekkingsrechten. Deze 25% van de hem toegekende trekkingsrechten kon
een debiteurland gebruiken "ter dekking van een tekort met elk ander deelnemend land
(uitgezonderd Zwitserland), mits in de verhouding waarin het recht wordt uitgeoefend
geen trekkingsrecht bestaat of het bestaande trekkingsrecht volledig is uitgeoefend" 80).
Hiermee werd het beginsel van vrije concurrentie hersteld. De overige 75% van de toege-
kende trekkingsrechten bleven bilateraal gebonden.
Naast het gedeeltelijk multilateraliseren van de trekkingsrechten was in het nieuwe ver-
drag nog een bijzondere regeling getroffen voor de door de B.L.E.U. te verlenen trekkings-
rechten. Deze regeling bracht mee het verlenen van een geldlening door Belgie aan enkele
van zijn debiteuren waaronder Nederland (art. 20 van het verdrag). Deze bijzondere rege-
ling voor de B.L.E.U. hing samen met de wijze van verdeling van de Marshall-hulp. Zoals
eerder vermeld gold als uitgangspunt voor de toewijzing het tekort ten opzichte van het
Westelijke halfrond met een correctie via de local currency procedure. Dit systeem werkte
als het tekort van een land in het betalingsverkeer met de Verenigde Staten groter was dan
het overschot in Europa. Voor de B.L.E.U. gold echter naar verwachting voor het "ver-
dragjaar" een tekort van $ 200 mln., ten opzichte van de Verenigde Staten samengaand
met een overschot in Europa van $ 400 mln. Hierdoor had de B.L.E.U. een overschot van
$ 200 mln. ten opzichte van het Westelijk hal frond. De maximaal door de B.L.E.U. te ont-
vangen conditional aid en op grond hiervan te verlenen trekkingsrechten bedroeg hier-
door slechts $ 200 mln. Dit zou leiden tot een ernstige storing in het Europese betalings-

79) F,A,G. Keesing, De moeilijkheden van het inter-Europese betalingsverkeer, in: E.S.B., jrg. 34 (1949), pag. 368.
80) H.T.K. 1949-j950 Bijlagen 1617 nr. 3, Memorie van Toelichting, pag. 2.
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betalingsverkeer.  Om deze storing te verhinderen kreeg Belgie de mogelij kheid het reste-
rende overschot van $ 200 mln. ten opzichte van Europa te financieren. Voor de eerste        1
$ 125 mln. kreeg Belgie voor de helft ($ 62,5 mln) conditional aid als het bereid was voor
de andere helft krediet te verlenen. Voor de resterende $ 75 mln. ontving Belgie voor 2/3
deel ($ 50 mln.) conditional aid als het voor 1/3 deel krediet verschafte. Belgie kreeg der-
halve een extra additionele voorwaardelijke Amerikaanse hulp ter waarde van $ 112,5
min. mits het bereid was tot de tegenwaarde van $ 87,5 mln. aan Europese debiteuren kre-
diet te verlenen.
Daarnaast kon Belgie op grond van het multilaterale systeem verdere trekkingsrechten
verlenen. Wanneer debiteurlanden gebruik maakten van de multilaterale trekkingsrech-
ten door een trekkingsrecht op een ander land dan Belgie in Belgie uit te oefenen, dan
kon Belgie voor maximaal $ 40 mln. aan voorwaardelijke hulp ontvangen. Belgie kon op
grond van dit plafond in de uitoefening van de multilaterale trekkingsrechten maximaal
$  352,5 mln. aan voorwaardelijke hulp ontvangen. De verdeling van de kredieten zou pro-
portioneel verlopen aan de verdeling van de trekkingsrechten.
Op grond van dit systeem zou Nederland $ 101 mln. aan trekkingsrechten en $ 38 mln.
aan kredieten van Belgia ontvangen, op een totaal te ontvangen bedrag van $ 156,5 mln. 84.

Deze regeling werd voor Nederland als gunstig gekwalificeerd daar het Nederlandse trek-
kingsrecht op Belgie gedurende het jaar 1948/1949 slechts $ 72,5 min. bedroeg 82,,

C. Amerikaanse hulp onontbeerlijk

Het belang van dit verdrag lag met name hierin dat voor de eerste keer na de Tweede Werel-
doorlog het volstrekt bilaterale betalingsverkeer werd doorbroken door de introduktie
van de multilaterale trekkingsrechten. Vastgesteld moest worden dat ook dit verdrag voor-
al bilateraal van karakter bleef met alle nadelen van dien. Men slaagde er niet in de trek-
kingsrechten in overeenstemming te brengen met de werkelijke tekorten. Een deel van de
trekkingsrechten bleef ook onder dit verdrag onbenut. Anderzijds raakten trekkingsrech-
ten te snel uitgeput. Deze gang van zaken werd mede veroorzaakt door de beginnende li-          1
beralisatie van het handelsverkeer en de opgetreden devaluatiegolf in Europa 83/

Het belang van de compensaties dat blijkt uit tabel 3, moet niet worden weggecijferd.
Maar vastgesteld moet worden dat het betalingsverkeer ook in dit jaar bleef steunen op

81)    Vijfdeverslag vande  Nederiandse  Regering aangaandedewerking vanhet  Europese  Herstelprogramma  behandelende  de
periode Juli tot en met September 1949, Bijlage C, pag. 92.

82)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.M.  inv.  nr.  1423, Brief vande Regeringscommissaris nr.  1486/H/EB,  Verstag,
pag. 4.

83)   Op zondag  18 september 1949 werd het pond sterling met ongeveer 30% ten opzichte van de dollar gedevalueerd.  Aanstui-
tend hieraan gafde Nederlandse regering te kennen een soortgelijke maatregel teoverwegen.  Met ingang van 19september
werden de geldende wisselkoersen ingetrokken.  Per 21 september werd de nieuwe wisselkoers ten opzichte van de dollar
vastgesteldop fl    3,80,  waarmee  degulden  ook  ongeveer  30%  tenopzichle van  de  dollarwerd  gedevalueerd.  Devaluatie
van Europese munten ten opzichte van de dollar werd gezien als een mogelijkheid om Europese produkten op meer con-
currerende wijze op de markt van de Verenigde Staten te brengen terwijl tegelijkenijd de import uit dit land werd afge-
remd.  Nederland was verplicht mee te devalueren aangezien  het anders niet kon concurreren met  de andere  Westeuropese
landen en derhaive ook de deeiname aan de op stapel staande tiberalisatie van het handelsverkeer in gevaar kwam (zie
Keesings  Historisch  Archief,   1949-1950,  pag.  8331-8333,  zie  ook  R  Lieftinck,  The  Post-War  Financial  Rehabilitation  of
the Netherlands. pag. 31-32 .
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de Amerikaanse hulp. Gegeven het feit dat deze hulp afliep was dit een zorgelijke ontwik-
keling. Waar de oplossing moest worden gezocht, bleek uit de kolom van de multilaterale
trekkingsrechten die vanaf januari 1950 een sterke groei te zien gaven.

Tabel 3

Totale omzet van compensaties, gebruik van trekkingrechten en van de Belgische lening
onder het verdrag d.d. 7 sept. 1949 (in mln. dollars).

juli/aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. mrt.

1949 1949 1949 1949 1949 1950 1950 1950

Compensaties
le en 2e categorie 6,65 6,12  10,63 29,81 4,50 11,05 9,25 2,29

Trekkingsrechten
bilateraal 138,10 40,05  29,19  27,78  62,45  45,33  28,39  26,89

Belgische lening 2,12 8,11 10,33

Multilaterale
trekkingsrechten 8,62 5,70 0,29 2,90 1,39  14,96  26,02  34,62

Bron: H.T.K.  1949-1950 Bijlagen 1643 nr. 2, Nota inzake de deviezenpositie, pag. 8.

Par. 3 De Europese Betalingsunie

A. Stichting van de E.B.U.
In december 1949 lanceerde Bissel, plaasvervangend hoofd van de Economic Cooperati-
on Administration een plan dat leidde tot de principiele doorbreking van het bilaterale
betalingsverkeer. Het kwam in grote lijnen overeen met het Benelux-plan uit 1948. De
kern van het plan vormde een "volledige en automatische transferabiliteit, geadmi-
nistreerd door een clearing-unie, welke ten behoeve van de deficitaire staten over een be-
drag aan dollars zou beschikken waarvan eerst gebruik zou worden gemaakt, zodra de
kredietmarges dezer staten waren overschreden" 84). De besprekingen die op grond van
dit plan tussen de O.E.E.S.-landen werden gevoerd leidden tot de stichting van de E.B.U.
Het verdrag werd op 18 augustus 1950 door de Raad van de O.E.E.S. goedgekeurd. De
ondertekening vond plaats op 19 september 1950. Het verdrag werd bij deze gelegenheid
met terugwerkende kracht tot 1 juli 1950 van toepassing verklaard 85).

84) J. Kymmell, o.c., pag. 334.
85)  Vooreen bespreking van deproblemen rond destichting van de E.B.U., zie W. Diebold jr., Tradeand Paymentsin Western

Europe. A Study in Economic Cooperation 1947-1951, pag. 87-110.
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In het tweede interimrapport van de O.E.E.S. aan de E.C.A. van begin februari 1950 wer-
den de doeleinden genoemd waaraan de nieuwe betalingsovereenkomst moest voldoen
86). In tegenstelling tot het veelal bilaterale betalingsverkeer dat bestond onder de vorige

twee intra-Europese betalingsakkoorden moest de overeenkomst voorzien in volledige
transferabiliteit van de periodiek door de deelnemende landen aan de Agent te Bazel op-

gegeven en aldaar gecompenseerde saldi. Elk land verplichtte zich daarbij tot het bereiken
van betalingsbalansevenwicht ten opzichte van de groep van landen als geheel. Ten einde
de bestaande onevenwichtigheden in het Europese handels- en betalingsverkeer te verklei-
nen moesten in het systeem prikkels zitten zowel voor debiteur- als creditetirlanden die
erop gericht waren te streven naar verkleining van zowel tekorten als overschotten ten op-
zichte van de groep van landen. Het orgaan dat belast was met het toezicht (de Raad van
de O.E.E.S.) moest het recht en de plicht hebben met de landen overleg te plegen ter zake
van hun financieel-economische politiek. De te verlenen kredietfaciliteiten moesten de

onevenwichtigheden in het bestaande handels- en betalingsverkeer niet bevestigen. De
kredietfaciliteiten van het voorgestelde systeem waren derhalve niet bedoeld ter financie-
ring van buitensporige tekorten. Zo dienden ook voor het bepalen van de kredietmarges
schattingen van crediteur- of debiteurposities te worden vermeden.

B. Twee dringende vraagstukken

Alvorens de nieuwe regeling in werking kon treden moesten nog een aantal problemen
worden opgelost die vooral samenhingen met de onderlinge verhoudingen tussen de lan-
den van voor 1 juli 1950. De oplossing van deze problemen had invloed op de toepassing
van de regels die uit het E.B.U.-verdrag voortvloeiden.

1. De uitstaande schulden

Ten einde het nieuwe betalingsstelsel niet reeds onmiddellijk te belasten moest een oplos-

sing worden gevonden voor de nog uitstaande schulden per 30 juni 1950. De partijen
moesten overleg voeren over deze oude schulden. Tijdens die onderhandelingen konden

de partijen naar believen afspraken maken omtrent de amortisatie van de niet-
geconsolideerde schuld. Toegestaan was zelfs dat amortisatie niet gewenst werd.
Werd amortisatie van de niet-geconsolideerde schuld wel gewenst maar kon geen over-
eenstemming worden bereikt dan benoemde de O.E.E.S. een commissie die een bindende

uitspraak aan de partijen voorlegde. Kon die commissie door interne verdeeldheid niet
tot een eensluidend voorstel komen dan trad een automatische regeling in werking waar-
bij de uitstaande schuld in twee jaar in maandelijkse termijnen werd geamortiseerd. Het
af te lossen bedrag werd meegenomen bij de berekening van het bilateraal overschot of
tekort tussen de twee landen in die zin dat de netto positie van het land dat de aflossing

ontving verbeterde en de positie van het land dat de aflossing betaalde verslechterde.

86)   Zesde Verslag van de Nederlandse Regering aangaandede werking van het Europese Herstetprogramma  behandelendede
periode October tot en met December 1949, pag. 14.
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2. De structurele debiteur- en crediteurposities

Naast de amortisatie van de schulden moest een oplossing worden gevonden voor de
structurele debiteur- en crediteurpositie van een aantal landen. Zonder een aanvullende
regeling voor deze landen zou de werking van de E.B.U. onmiddelijk worden bedreigd.
Om dit te voorkomen werden door de E.C.A. zogenaamde initial positions vastgesteld.
Een structureel crediteurland kreeg een eenmalige initial debit position Rn. Dit hield een

schuldpositie in van het betrokken land aan de E.B.U. welke eerst moest worden gedelgd
door het kweken van een surplus alvorens de normale regels van de E.B.U. op het land
van toepassing werden verklaard. Landen met structurele tekorten kregen een initial cre-
dit position toegewezen 88). Deze landen kregen een vordering op de E.B.U. toegewezen

alvorens de normale regels van de E.B.U. op hen werden toegepast.

Toepasssing van de E.B.U.-regels vergde dat de Centrale Banken der deelnemende landen
maandelijks aan de agent te Bazel moesten opgeven hoe groot hun bilaterale tekorten of
overschotten over de afgelopen maand bedroegen. Op grond van deze gegevens berekende

de Agent het netto verrekeningsoverschot of -tekort door de som van de bilaterale over-
schotten te verminderen met de som van de bilaterale tekorten. Als basis gebruikte hij
daarvoor de E.B.U. - rekeneenheid (0,888671 gram goud=  1 dollar). De onderlinge schul-
den en vorderingen verdwenen en werden omgezet in een nieuwe positie ten opzichte van
de E.B.U. Had de Agent het netto verrekeningsoverschot of -tekort op deze wijze bere-
kend dan werd deze netto positie ten opzichte van de E.B.U. vervolgens gecorrigeerd voor
de initial position van het betrokken land (waarna ook nog een verrekening volgde van
eventuele saldi van voor de inwerkingtreding).
Vervolgens werd dit verrekeningssaldo gecombineerd met het cumulatieve verrekenings-
saldo gerekend vanaf de inwerkingtreding van de E.B.U. waarmee het actuele cumulatieve
verrekeningssaldo bekend was. Welke consequenties dit cumulatieve overschot of tekort
had voor het betrokken land werd bepaald door het quotum dat elk land in de E.B.U. had.
Dit quotum gaf het maximale bedrag aan waarvoor in de E.B.U. dekking was voorzien.
Het  quotum was bepaald op  15 %  van het totale bedrag aan ontvangsten en betalingen
met de andere deelnemende landen gedurende het jaar 1949. De prikkel voor de credi-
teurstaten om een te groot overschot ten opzichte van de E.B.U. te vermijden was gelegen

in het feit dat naarmate het overschot steeg, de verhouding tussen kredietverlening aan
de E.B.U. en goudontvangst binnen de tranches constant bleef. Omgekeerd moesten de
debiteurlanden naarmate hun tekort steeg steeds meer goud aan de E.B.U. betalen en ont-
vingen ze steeds minder krediet. Het algemene schema voor de verhouding tussen goud
en krediet luidde:

87j F.A.G. Keesing, De Europese Betalings Unie, pag. 36
88) ibid.. pag. 36.
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Tabel 4

Verrekening van overschotten en tekorten binnen de E.B.U.

A) voor een crediteurland

tranche % van het quotum goudontvangst kredietverstrekking
1 20% 0% 100070

2 20% 50% 50%
3 20% 50% 50%
4 20% 50% 50%
5 20% 50% 50%

B) voor een debiteurland
tranche % van het quotum goudbetaling kredietontvangst

1 20% 0% 100%
2 20% 20% 80%
3 20% 40070 60%
4 20% 60% 40%
5 20% 80% 20%

Bron: H.T.K. 1950-1951 Bijlagen 2073 nr. 4, Bijtage bij de Memorie van Toelichting, pag. 33.

Op grond van een voorbeeld kan de werking van het E.B.U.-systeem nu worden gede-
monstreerd. Stel het totaal aan ontvangsten en betalingen voor Nederland bedraagt gedu-
rende het jaar 1949 fl.  1.000. Het quotum van Nederland bedraagt hierdoor fl. 150. Heeft
Nederland aan het einde van de eerste verrekeningsperiode een overschot ten opzichte van
de E.B.U. van fl. 30 dan bedraagt dit 20070 van het quotum en moet dit bedrag als krediet
aan de E.B.U. worden verstrekt. Bedraagt het overschot aan het einde van de volgende pe-
riode weer fl. 30 dan is het cumulatieve overschot gestegen tot fl. 60. Nederland bevindt
zich hierdoor in de tweede tranche en ontvangt 15 aan goud en verstrekt 15 aan krediet.
In totaal heeft Nederland hierdoor 15 aan goud ontvangen en 45 aan krediet verstrekt.
Zou Nederland nu aan het einde van de volgende periode een tekort hebben van 10 dan
bedraagt het cumulatieve overschot nog 50. Nederland moet dan voor 5 aan goud aan de
E.B.U terugbetalen en de kredietverstrekking neemt ook met 5 af.
De algemene verhouding tussen goud en krediet bij volledig gebruik van het E.B.U.-
quotum verhield zich als twee staat tot drie; dus 40% in goud en 60% aan krediet. Wan-
neer een crediteur een overschot had dat groter was dan 75% van het quotum werd zijn
positie onderzocht om zo te komen tot een aanbeveling die moest leiden tot een verklei-
ning vandat overschot. Steeg het overschot tot 100% van het quotum dan trad de O.E.E.S.
in overleg met het betrokken land om bijvoorbeeld handelspolitieke maatregelen te over-
wegen ten einde het land binnen de E.B.U. te houden. Als een debiteurland meende dat
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zijn reserves te veel in gevaar kwamen kon het handelspolitieke maatregelen nemen. De
E.C.A. stelde daarnaast een speciaal fonds ter beschikking waaruit bijzondere dot-
larsteun kon worden verleend, waarmee extreme debiteurlanden in staat werden gesteld
een goudbetaling aan de E.B.U. te verrichten.

C. Onenigheid over de tijdsduur

Het verdrag vermeldde geen tijdsduur waarvoor de Unie werd aangegaan, omdat men
hierover geen overeenstemming kon bereiken. Hiervoor had men een tussenoplossing ge-
troffen. Artikel 36a van het verdrag stelde dat de Organisatie te allen tijde het besluit kon
nemen tot bebindiging van het verdrag. Dit besluit moest met algemene stemmen worden

genomen, zodat 66n lid de opheffing kon tegenhouden. Een aantallanden wensten echter
geen verplichtingen ten aanzien van de Unie op zich te nemen voor een periode langer
dan twee jaar. Artikel 35a bepaalde daarom dat de werking van art. 11 (kredieten en goud-
betalingen) voorlopig beperkt bleef tot 1 juli 1952. Niet later dan 31 maart 1952 zou de
Organisatie in overleg met de regering der Verenigde Staten moeten beslissen onder welke

voorwaarden art. 11 na 1 juli 1952 van kracht kon blijven. Landen die niet akkoord waren
met het resultaat konden tegen de beslissing tot voortzetting van art. 11 stemmen. Naar-
mate meer landen zich keerden tegen de voortzetting van art. 11, werd het voor de overblij-
vers minder aantrekkelijk het verdrag voort te zetten. Het verdrag bepaalde daarom in
art. 36b dat het op een tijdstip na 30 juni 1952 zou eindigen, indien de som van de quota
van de nog overgebleven landen daalde tot minder dan 50% van het oorspronkelijk vast-
gestelde totale quotumbedrag, tenzij met algemene stemmen van de resterende landen
zou worden besloten de Unie op dat moment alsnog in stand te houden. Bedroeg de som
van de quota van de resterende leden meer dan 50% van het oorspronkelijke bedrag dan
kon dus 66n land de ontbinding van de Unie verhinderen; beneden het percentage van
50% kon Hn land beletten dat de Unie werd voortgezet 89).

D. De Nederlandse reactie

De Nederlandse regering betuigde bij monde van de ministers Lieftinck, Stikker en Van
den Brink hun volle instemming met het bereikte akkoord dat in grote lijnen in over-
eenstemming was met het door de Benelux-landen ingediende plan tijdens de Marshall-
conferentie in 1948. De quintessens van de nieuwe regeling was dan ook evenals het plan
uit 1948, "dat het grote belang voor de deelnemers niet meer lag in de ontwikkeling hun-
ner bilaterale deelbalansen maar dat zij "en regle" waren wanneer hun totale intra-

89) H.T.K. 1950-1951 Bijlagen 2073 nr. 3, Memorie van Toelichting, pag. 27.
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Europese positie bepaalde door het verdrag aangegeven grenzen niet te buiten ging" 90/.
Via dit verdrag werd het bilaterale betalingsstelsel in de kern aangetast. Het E.B.U.-
verdrag betekende ook een stimulans voor de verdere vrijmaking van het handelsverkeer,
dat vooral afhankelijk was geworden van de bevrijding uit het bilaterale betalingsverkeer.
Het stelsel was in veel grotere mate gebaseerd op de Europese samenwerking en minder
afhankelijk van Amerikaanse steun, hetgeen gegeven die aflopende Amerikaanse steun
gunstig was.
De totstandkoming van de E.B.U. was wat Nederland betreft ondanks deze instemming
met de grondprincipes bepaald niet vlekkeloos verlopen. De problemen voor Nederland
bij het ontstaan van de E.B.U. concentreerden zich wat betreft het betalingsverkeer vooral
op de termijn voor consolidatie van de bestaande saldi en de te verkrijgen initial aid.
Bij de consolidatie van de vordering op West-Duitsland ging het om een bedrag van fl.
320 min. 90. De als gevolg van de consolidatie ontvangen marken waren nodig om de in
de consolidatieovereenkomst met Belgia overeengekomen af te lossen bedragen te kunnen
betalen. De Verenigde Staten wilden een veellangere periode dan twee jaar voor de conso-
lidatie van de Nederlandse vordering op West-Duitsland. Ze vreesden dat als alle landen
hun vorderingen op West-Duitsland op korte termijn zouden innen, dit zou leiden tot een
snelle algehele uitputting van het reservefonds in de E.B.U. Nederland stelde zich op het
standpunt dat onze vordering op West-Duitsland een bilaterale kwestie was, die ook bila-
teraal diende te worden opgelost. Vooral Lieftinck verzette zich bij voorbaat heftig tegen
alle eventuele pogingen Nederland via de Raad van de O.E.E.S. een langere aflossingsperi-
ode dantweejaar optedringen. Nederland moest aandringen op aflossing van het bedrag
waarmee de stand van de rekening de swing overschreed dan wel genoegen nemen met een
eenparige aflossing in twee jaar. "Ik wens hierbij aan te tekenen dat ik onder geen beding,
derhalve ook niet onder Amerikaansedruk bereid ben met een langereaflossinggenoegen
te nemen", voegde Lieftinck er aan toe 92). In dat geval moest het verdrag prevaleren dat
al wees op een termijn van twee jaar. Lieftinck wenste ook niet in te gaan op de bereidheid
van Belgie de consolidatietermijn van de Nederlandse schuld aan dat land te verlengen.
De Nederlandse onderhandelingspositie ten opzichte van West-Duitsland zou hierdoor
worden verzwakt terwijl een gedeelte van de aflossing zou vallen in een periode dat geen
Marshall-hulp meer werd ontvangen 93/.

90) /bid., Pag. 29

Dirk Uipko Stikker (1897-1979).

Gedurende de Tweede Wereldoorlog leidde hij het ondergronds contact tussen werkgevers en werknemers, hetgeen tot
de oprichting van de Stichting van de Arbeid in 1945 voerde. in deze Stichting bekleedde Stikker tot 1948 het voorzitter-
schap.  In  1946 werd hij lid van de Eerste Kamer voorde Partij van de Vrijheid, die in  1948 opging in de V.V.D.  In het eerste
en het tweede kabinet-Drees vervulde hij het ambt van minister van Buitenlandse Zaken. in deze hoedanigheid was hij
van 4 april  1950 toI 30 juni 1952 voorzitter van de Raad van de O.E.E.S. Daarna werd hij ambassadeur ie Londen
(1952-1958). permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de N.A.V.0. en de O.E.E.S. (1958-1961) en secretaris-
generaal van de N.A.V.0. (1961-  1964). Stikker vervulde een belangrijke rot binnen de O.E.E.S.Door zijn optreden werd
de Nederlandse positie in de internationale samenwerking van de Marshall-landen versterkt. Stikker nam een cenirate
positie in tijdens het vooroverleg in de R.E.A., samen met Lieftinck en Van den Brink, door de belangrijke rot die het
ministerie van Buitenlandse Zaken vervulde in het internationate handelspolitieke en financiele overleg.

91 J   Cfr.  in.fra.  paz.  66
92) Ministerie van Financien, Directie Buitenlands Betalingsverkeer, Nota van de Minister van Financien, nr. 108, pag. 1.
93  ibid., pag. 2.
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Vanden Brinknam een genuanceerder standpunt indaar hij in dediscussie overdeconso-
lidatietermijn ook de initial aid in de beschouwing wenste te betrekken. Hij vond zelfs
een langere consolidatietermijn dan twee jaar acceptabel als er maar voldoendeinitial aid
tegenover stond.
Stikker kreeg een volmacht van de Raad "met betrekking tot de kwestie van de consolida-
tie der bestaande saldi een zo gunstig mogelijke regeling te bereiken met inachtneming
van het belang, dat voor Nederland verbonden is aan het verkrijgen van initial aid" 94)
Om te kunnen bepalen hoeveel initial aid landen nodig hadden moesten deze in een me-
morandum aan de E.C.A. aangeven hoe groot hun deficit zou zijn gedurende het fiscale
jaar 1950/1951. Het daarin aangegeven deficit was echter volgens de E.C.A. niet bepalend
voordete verwachten extrahulp. Delanden moesten ookgebruik maken vandekrediet fa-
ciliteiten indeE.B.U. omdat alleenlangs deze weg dedebiteurlanden hun tekorten zouden
verminderen. Op grond van een consolidatietermijn van twee jaar waarbij de verhouding
met West-Duitsland als een bilaterale werd beschouwd, werd het Nederlandse tekort in
de E.B.U. voor dit jaar geraamd op $ 123 min. 93). Op grond van dit geraamde tekort
vroeg Nederland wetende dat extra hulp voor het hele tekort niet mogelijk was, initial aid
aan tot een bedrag van $ 90 mln.. Het argument voor dit grote bedrag was dat Nederland
in het eerste jaar al in aanzienlijke mate op de goudvrije swing in de kredietmarge zou
moeten trekken.
Tijdens de R.E.A.-vergadering van 1 juli 1950 vroeg Stikker nadere volmachten omdat
het Raadsbesluit van 27 juni de consolidatie van schulden te laten afhangen van het ver-
krijgen van een redelijk bedrag aan initial aid, onder zware druk stond. Volgens medede-
lingen van Stikker bleek de E.C.A. aanvankelijk slechts bereid Nederland initial aid te ge-
ven tot een bedrag van $ 35 mln., waarvan het $ 25 mln. aan West-Duitsland diende door
te geven in de vorm van trekkingsrechten. Dit bedrag moest in mindering worden gebracht

op onze vordering op dit land. Dit had Stikker aanleiding gegeven de E.C.A. mee te delen
dat dit voor ons land katastrofale gevolgen zou hebben. Niet alleen kon Nederland het
beleid gericht op liberalisatie van het handelsverkeer niet meer voortzetten, het zou tevens
noodzaken tot het hernieuwd invoeren van kwantitatieve restricties en zelfs van distribu-
tie. Verder werd het ontstaan van de Benelux als economische unie hiermee onmogelijk.
Bovendien voorzag Stikker, die niet alleen minister van Buitenlandse Zaken was maarook
voorzitter van de Raad van de O.E.E.S., dat zijn positie ernstig in gevaar kwam 96/. Tij-
dens de volgende gesprekken werden de voorstellen van de E.C.A. enigszins verzacht. Toe-

gezegd werd dat de E.C.A. zou trachten de Amerikaanse eis van beschikbaarstelling door
Nederland van $ 25 mln. uit de te verkrijgen hulp, in de vorm van trekkingsrechten aan
West-Duitsland, in te trekken. Stikker wees vervolgens de vraag, o f deze voorwaardelijke
toezegging voldoende basis vormde over de verdere afwikkeling van de Duitse schuld te
praten, af. Hij wees er hernieuwd op dat hier sprake was van een zuiver bilaterale schuld-

94) A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notulen R.E.A.-rergadering d.d. 27-6-1950, pag. 8-9.
95)  A.R.A.-R.E.A. 20205-586, Brief van de Waarnemend-Regeringscommissaris nr.  13.327, pag.  1.
96) A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Noluten R.E.A.-vergadering d.d. 1-7-1950, pag. 8.
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verhouding. Het werd Stikker duidelijk dat de initial aid in de buurt van de $ 40 min. zou
komen te liggen, uiteindelijk werd het bedrag op $ 30 mln. gesteld.
Alhoewel erkend werd dat bij de aanvraag voor $ 90 mln. initial aid duidelijk was gemajo-
reerd, was volgens Lieftinck met dit bedrag de gevarenzone bereikt, gegeven het Europese
deficit van Nederland gedurende het vorige jaar van $  140 min. 97'. Dit aanzienlijk lagere
bedrag aan initial aid dan waarop het beleid tot nu toe was gebaseerd moest consequenties
hebben voor het handelspolitieke beleid in de toekomst. Concreet betekdnde dit dat ver-
dergaande Nederlandse liberalisatie van het handelsverkeer hierdoor in gevaar kwam.

E. Toekomstige problemen

Lieftinck, Stikker en Van den Brink voorzagen ook dat de gevolgen van de bevrijding uit
het bilaterale stelsel de deelnemende landen nog voor grote moeilijkheden zou stellen 98/
De belangrijkste voorzienbare problemen waren:
- de samenwerkende landen bevonden zich in onderling sterk verschillende fasen van

economische reconstructie. Weliswaar werd hiermee rekening gehouden via de initial
positions, maar het was goed denkbaar dat uit de intrinsieke ongelijkwaardigheid der
munten problemen zouden voortvloeien als deze toch door het E.B.U.-verdrag als ge-
lijkwaardig werden behandeld.

-  de E.B.U. kon alleen functioneren als de betrokken landen "het spel meespeelden" en
er zo voor zorgden dat hun positie binnen de grenzen van de totale kredietmarge bleef.
Het middel van importbeperking om daarmee betalingsbalansevenwicht te bereiken
viel door de transferabiliteit en de verdergaande liberalisering van het handelsverkeer
weg. Hierdoor zou het accent van het te voeren beleid nu veel meer komen te liggen
op de interne monetaire politiek van de afzonderlijke landen welke mede gericht
moest blijven op de doeleinden van de E.B.U. De vraag was of dit beleid in haar conse-
quenties aanvaardbaar was. Er waren landen die maatregelen in de reele sfeer nodig
zouden blijven hebben.

-   voor de goede werking van de E.B.U.-regels hadden de landen een minimale deviezenre-
serve nodig. Deze ontbrak bij een aantal landen wat de werking van de E.B.U. kon gaan
belemmeren. Dit had als consequentie dat in de handelspolitieke codes escape clauses
moesten worden ingebouwd wat de werking van de monetaire multilateralisatie verkleinde.

- "zwakke" landen hadden aangedrongen op de vaststelling van een groter quotum dan
de 15% van de som van de in- en uitvoer van het betrokken land gedurende het jaar
1949. Dit zou betekenen dat de kredietverlening in het intra-Europese betalingsver-
keer een grotere rol had gekregen. De rekeneenheid van de E.B.U zou hierdoor relatief
zwakker zijn geworden ten opzichte van de dollar. Dit was niet in het belang van de
crediteurlanden.

- problemen konden zich vooral voordoen als de quota in een debiteur- of crediteurrich-
ting te snel werden uitgeput ten gevolge van bijzondere ontwikkelingen.

97) Ibid., pag. 10.
98)  H.T.K. 1950-1951 Bijlagen 2073 nr. 3, Memorie van Toelichting, pag. 30.
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-  het E.B.U.-verdrag bestreek slechts een deel van het totale betalingsverkeer. Evenwicht
ten opzichte van zijn O.E.E.S.-partners bood een land op zichzelf nog geen garantie
dat het land zijn betalingsbalans had gesaneerd, terwijl afwezigheid van dat evenwicht
niet zonder meer een slechte betalingsbalansstructuur betekende. Weliswaar bestond
de mogelijkheid overschotten ten opzichte van derde landen tegebruiken om tekorten
in de E.B.U. af te dekken maar de vraag was in hoeverre dit in concrete situaties kon
worden gerealiseerd.

Par. 4 Moeizame pogingen tot vrijmaking van het handelsverkeer

A. Een eerste doorbraak van de kwantitatieve invoerbeperkingen

De pogingen het bilaterale betalingsverkeer te doorbreken waren geen doel in zichzelf,
maar gericht op bevordering van het handelsverkeer. Aangezien het handelsverkeer zelf

nog sterk was gebonden lag het voor de hand dat ook langs de weg van opheffing van
handelsbelemmeringen werd getracht te komen tot een normalisering van het handelsver-
keer. Op basis van beginsel IV van het Plan of Action van de O.E.E.S. van maart 1949
besloot de organisatie maatregelen te nemen welke dienden te leiden tot opheffing van
de kwantitatieve invoerbeperkingen 99).

Begin juli 1949 werd door de Raad van de O.E.E.S. een resolutie aangenomen waarbij de
deelnemende landen de opdracht kregen maatregelen te treffen ten einde te komen tot op-
heffing van kwantitatieve restricties bij het handelsverkeer loob . De nadere concretisering
van deze resolutie in de vorm van conclusies werd aanvaard door de Raad van de O.E.E.S.
in haar besluit van 13 augustus 1949. Volgens dit besluit werden van de deelnemende lan-
den voor 1 oktober 1949 twee lijsten van goederen verwacht. Op de eerste lijst moesten

goederen worden geplaatst waarvan eenzijdig de invoerbeperkingen werden opgeheven
per 1 oktober 1949. Bovendien moest een tweede lijst van goederen worden ingediend

waarvan de landen bereid waren de vrijmaking tot stand te brengen na overleg, waarin
van andere landen een overeenkomstige concessie werd verkregen.
De Nederlandse invoer in 1948 van goederen die ons land op de eerste lijst plaatste beliep
voor zover deze afkomstig was uit de deelnemende landen en hun overzeese gebiedsdelen
met uitzondering van Zwitserland en West-Duitsland, 180 mln. dollar, wat 10070 was van

onze totale invoer in 1948 en 24070 van onze invoer uit alle deelnemende landen en hun
overzeese gebiedsdelen 101)

De tweede lijst van Nederland bevatte goederen met een totale invoerwaarde van 409 mln.
dollar in 1948 afkomstig uit dezelfde landen. De maatregelen golden niet voor West-
Duitsland en Zwitserland. Met West-Duitsland was een nieuw handelsverdrag gesloten
waarbij West-Duitsland zijn handel eenzijdig liberaliseerde terwijl Nederland de import

99)   Voor de totale inhoud van het Planof Action zie het Derde verslag van de Nederiandse Regering aangaande de werking
,·an het Europese Herstel Programma behandelende de periode Januari tot en met Maart 1949, pug. 9-10.

100)  Ministerieian Buitentandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr.  151, Brief vande Adjunct-Directeur van het Bureau rande Rege-
ringscommissaris nr. 6406, Verslag, pag. 3.

101) Ministerie van Economische Zaken, D.G. B.E.B. nr. 339, pag. 4.
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bleef contingenteren 102). Voor Zwitserland zou de vrijmaking eerst gelden, als een rege-
ling was getroffen waarmee werd voorkomen dat een tekort ten opzichte van dit land zou
leiden tot afvloeien van goud en dollars.
De goederenlijsten van de betrokken landen welke op of kort na 1 oktober 1949 bij de
O.E.E.S. werden ingediend, werden nauwkeurig onderzocht. De conclusie van dit onder-
zoek luidde "dat de door de deelnemende landen getroffen maatregelen doorgaans onvol-
doende waren" 103, . De bijdrage tot vrijmaking van de Scandinavische landen, Frankrijk
en Italie waren zeer gering. Belgie, Nederland en het Verenigd Koninkrijk bleken hun ver-
plichtingen het best te zijn nagekomen.
Tijdens de vergadering van de Consultative Group en van de Council op ministerieel ni-
veau eind oktober vormde dit slechte resultaat aanleiding te pogen de liberalisatie te ver-
hogen. Na een discussie aanvaardden de ministers in de Raad op voorstel van het Verenigd
Koninkrijk, dat de deelnemende landen uiterlijk voor 15 december 1949 de kwantitatieve
invoerbeperkingen ten aanzien van minstens 50% van de invoer voor particuliere reke-
ning zouden vrijmaken voor de groep grondstoffen, agrarische produkten en eindpro-
dukten afzonderlijk. Als basis voor de berekening van de 50% golden de importcijfers
over 1948. De resolutie bevatte een uitzonderingsclausule, die inhield dat landen die de
50% regel niet konden toepassen hun motieven daartoe voor 15 december 1949 aan de
O.E.E.S. dienden mee te delen 104)

Nederland voldeed aan de resolutie van de O.E.E.S.. Uit het memorandum van het
secretariaat-generaal van de O.E.E.S. d.d. 26 november 1949 bleek dat Nederland maatre-
gelen had getroffen om 55,4070 van de gezamenlijke invoer uit de overige O.E.E.S .-landen
van kwantitatieve restricties vrij te maken. Voor de afzonderlijke groepen betekende dit
een vrijmakingspercentage van 54 (agrarische produkten), 59 (grondstoffen) en 53,4
(eindprodukten). Er werd wel met instemming van de R.E.A. een uitdrukkelijk voorbe-
houd gemaakt. Nederland kon op deze besluiten terugkomen als bleek dat de andere lan-
den op zodanige wijze aan hun verplichtingen voldeden dat hierdoor voor Nederland
schade ontstond. Dit zou geschieden als de afgekondigde vrijmaking van de handel door
andere landen werd gefrustreerd via tariefpolitieke o f andere invoerbelemmerende maat-
regelen 103). In een rede tot de Raad van de O.E.E.S. van 31 oktober 1949 had Hoffman
van de E.C.A. de O.E.E.S.-landen gewaarschuwd dat de bereidheid van het congres om
middelen voor het derde en vierde jaar van de Marshall-hulp beschikbaar te stellen, zou
afhangen van de bereidheid tot economische samenwerking van de O.E.E.S.-landen. Ver-
der legde hij de nadruk op regionale samenwerking in Europees verband. Binnen de
E.C.A. waren voor regionale samenwerking plannen ontwikkeld om van de hulp

102)  Cfr.  infra.,  pag.  54.
103)   Ministerievan  Buitenlandse Zaken,  D.G.E.M. inv.  nr.  152,  Brief van de Directeur van het  Bureau vande Regeringscom-

missaris nr. 8060, Verslag, pag. 3-4.
104)  Ibid., pag. 4.  De landen behoefden de contingenten niet op ie heffen "in het verkeer met landen, waarin zich voor het

liberaliserende land betalingsbalansmoeilijkheden zouden kunnen voordoen-. De betekenis van de liberalisatiemaatre-
gel  werd  daarmee  zeer  beperkt.  Cfr.  S.  Posthuma,  Een jaar Europese  Betalingsunie,  in:  Analyses en  beschouwingen in
retrospect,  pag.  249.  Deze  bijdrage  verscheen  eerder  in:  E.S.B.  jrg.  36  (1951),  nr.   1783.

105)  A.R.A.-R.E.A.  20205-583,  Brief van de Regeringscommissaris nr.  8966, pag.  1.



47

$  150 mln. af te zonderen ten einde eventuele nadelige financiele gevolgen van de vrijma-
king uit dit fonds te dekken 106).

B. Finebel: een mislukte poging

In aansluiting op de rede van Hoffman werd door de O.E.E.S. onderzocht hoe ze op deze
rede diende te reageren. Stikker legde namens de Nederlandse regering de nadruk op het
nemen van concrete stappen 107). Hij wees op de noodzaak de kwantitatieve restricties af
te schaffen en daarbij een procedure af te spreken onder welke voorwaarden uitzonderin-
gen op deze vrijheid konden worden toegelaten. Verder moesten de protectionistische ele-
menten in de bestaande tarieven worden uitgeschakeld. Hij stelde voorts de collectieve
Europese actie op de voorgrond waarbij regionale samenwerking slechts gezien moest
worden als een middel tot het bereiken van collectieve samenwerking.
De Verenigde Staten verkaarden zich akkoord met het beginsel dat regionale samenwer-
king als een belangrijk hulpmiddel moest worden beschouwd bij het bereiken van collec-
tieve Europese samenwerking. Het Verenigd Koninkrijk maakte hiervan oneigenlijk ge-
bruik om het zwaartepunt bij het Britse Gemenebest te leggen, terwijl Frankrijk het initia-
tief nam tot het houden van een regionale conferentie 108).

Van 29 november tot 9 december en van 19 januari tot 21 januari 1950 werden op uitnodi-
ging van de Franse regering besprekingen gevoerd tussen Frankrijk, Italit en de Benelux-
landen (Finebel) "ten einde te onderzoeken in welke mate het mogelijk zou zijn om, ge-
volg gevend aan een daartoe strekkende aanbeveling van de Raad, tot een hechtere mone-
taire economische samenwerking tussen de betreffende landen te komen" 109) . De mone-
taire experts van de landen van de O.E.E.S. bereikten echter in O.E.E.S.-verband over-
eenstemming over een gemeenschappelijk memorandum op basis van het plan-Bissel
waardoor de monetaire samenwerking in de Finebel achterhaald leek 110)' Deze monetai-

re samenwerking in O.E.E.S.-verband moest echter nog door de Raad van de O.E.E.S.
worden bevestigd. Aangezien verdergaande monetaire samenwerking binnen de O.E.E.S.
mogelijk leek, had regionale samenwerking alleen dan zin wanneer binnen de Finebel-
groep op korte termijn spectaculaire resultaten konden worden behaald op het gebied van
de vrijmaking van het handelsverkeer, die met alle overige O.E.E.S. landen niet mogelijk
waren 111).

Nederland had in een memorandum zijn eisen ten aanzien van de samenwerking in de
Finebel onder meer wat betreft het handelsverkeer, vastgelegd. Uiterlijk 1 juli 1951 dien-
den de kwantitatieve restricties te worden opgeheven, terwijl voor 1 januari 1951 het

106)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr. 1424, Brief van de Regeringscommissaris nr.1757/H/EB, Verslag,
pag. 2-3.

107)  Ministerievan Buitenlandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr. 215, Brief van de Regeringscommissaris nr. 1761/H/EB, Verslag,
pag. 4.

108) Ibid., pag. 9.
109)  A.R.A .-R.E.A. 20205-583, Brief van de Directeur van het Bureau van de Regeringscommissaris nr. 9836, Verslam pag. 12.
1 10)  Zie voorhet memorandum "Payments Arrangement" A.R.A.-R.E.A. 20205-583, Brief van de Waarnemend-Regerings-

commissaris nr. 8978, Bijiage
Ill)  A.R.A.-R.E.A. 20205-583, Brief van de Waarnemend-Regeringscommissaris nr. 8978, pag. 4.
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onderlinge handelsverkeer voor 75% van kwantitatieve restricties moest zijn bevrijd.
Volgens Nederland dienden ook de invoerrechten en soortgelijke invoerbelastende maat-
regelen te worden verlaagd zodanig "dat de opheffing van de quantitatieve restricties de
export van de deelnemende landen over en weer in de gelegenheid stelt met de nationale
productie te concurreren" 1/4.
Volgens Van den Brink had "het Nederlandse memorandum wel inhoud maar de vorm
diende te worden veranderd". Op zijn voorstel stelde de R.E.A. nadere concrete voorwaar-
den aan de liberalisatie van het handelsverkeer. Alle landen moesten bij de vrijmaking
hetzelfde percentage toepassen, terwijl de invoerrechten over en weer gelijk dienden te
zijn. Voorts moest een politiek van dumping worden verboden en diende een orgaan de
nakoming van deze voorwaarden te controleren 113)

. In de Finebel werd geen over-

eenstemming bereikt omdat onder meer over de verlaging van de invoerrechten geen ak-
koord kon worden gesloten,  wat een voorwaarde was voor overeenstemming. Frankrij k
besloot vervolgens een in Finebel-verband uitgewerkt voorstel over verdere vrijmaking
van het handelsverkeer van kwantitatieve restricties, nu als Frans voorstel bij de O.E.E.S.
in te dienen.

C. 75% liberalisatie: voorlopig een droom

De belangrijkste punten uit het Franse voorstel waren dat het vrijmakingspercentage van
50 tot 60 zou worden verhoogd bij invoering van de E.B.U., terwijl per 1 januari 1951 het
liberalisatiepercentage moest zijn verhoogd tot 75. Aan het voorstel waren de voorwaar-
den verbonden dat dumping verboden was, terwijl het hanteren van dubbele prijzen niet
was toegestaan. Nederland was bereid het Franse voorstel te steunen op voorwaarde "dat
er geneigdheid moet bestaan het tarievenprobleem op te lossen" 114'.
Over het voorstel zelf ontstond een tegenstelling tussen Frankrijk en het Verenigd Konink-
rijk. De Britten bleken niet bereid het verbod tot het voeren van dubbele prijzen te aan-
vaarden. Het uiteindelijk bereikte compromis tussen beide landen betekende een aan-
tasting van het Franse voorstel. De verhoging van het liberalisatiepercentage tot 60 in de
drie afzonderlijke categorieen afhankelijk van het totstandkomen van de E.B.U., bleef
weliswaar gehandhaafd, maar de verplichting tot 75% liberalisatie per 1 januari 1951 ver-
viel. Na 30 juni 1950 zou de Raad van de O.E.E.S. verder beslissen welke maatregelen zou-
den worden genomen om het liberalisatiepercentage op 75 te brengen. Bij deze beslissing
zou rekening worden gehouden met hetgeen intussen was bereikt op het gebied van de
afschaffing van de discriminatoire praktijken. De kwantitatieve restricties die na 31 de-
cember 1950 door de landen nog werden gehandhaafd, dienden door hen tegenover de
O.E.E.S. te worden gerechtvaardigd. De landen werd aanbevolen bij verdere liberalisatie
de liberalisatie de lijsten van vrije goederen in de verschillende landen met elkaar in over-

112)  Ministerie van Buitentandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr. 215, Brief van de Regeringscommissaris nr. 1789/H/Ell ontwerp
memorandum, pag. 2.

113)  A.R.A.-R.E.A. 20205-571, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 23-11-1949, pag. 3-4.
114)  A.R.A.-R.E.A.  20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 24-1-1950, pag. 3.
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eenstemming te brengen (common list).
Onder Nederlandse druk lukte het voor het eerst sedert de pogingen tot vrijmaking van
het handelsverkeer, de tarieven ter discussie te stellen /15). Wanneer een land van mening
was dat liberalisatiemaatregelen dooreen ander land teniet werden gedaan door invoering
o f verhoging van tarieven, kon het tot de organisatie het verzoek richten "de door het be-
treffende land geliberaliseerde categorieen niet mee te doen tellen voor de vaststelling van
het te bereiken percentage, terwijl voorts tevens verzocht kon worden, om het handhaven
van een tarief op dezel fde wijze te doen rechtvaardigen als het in stand houden van quanti-
tatieve restricties na 31 december 1950" 116).

Niet alleen de verdergaande liberalisatie dreigde te stagneren, ook de bereikte over-
eenstemming tussen de monetaire specialisten van de deelnemende O.E.E.S.-landen over
een multilateraal betalingsstelsel (E.B.U.) stond op het spel. Dit werd vooral veroorzaakt
door de onwilligheid van het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen in een der-

gelijk multilateraal betalingsstelsel goud en dollars af te geven. Het hoogst bereikbare was

de aanvaarding als uitgangspunt voor verdere discussie van het door de financiele specia-
listen opgestelde document.

D. Nederland geisoleerd

Gegeven het onbevredigende resultaat van de centrale aktie binnen de O.E.E.S. tot libera-
lisatie van het handels- en betalingsverkeer werd een nieuwe poging ondernomen de regio-
nale groepering weer op de voorgrond te plaatsen. Overeengekomen werd dat in een nieu-
we Finebel-conferentie de uitbreiding van de groep door deelname van West-Duitsland
aan de orde diende te komen en verder de tariefkwestie en de opstelling van een multilate-
raal betalingsstelsel. De deelname van West-Duitsland was voor Nederland van groot be-
lang omdat de overschotten in het betalingsverkeer met dit land binnen een multilateraal
betalingsstelsel gebruikt konden worden ter afdekking van tekorten ten opzichte van met
name de B.L.E.U..
De R.E.A. besloot op voorstel van Spierenburg de tariefkwestie binnen de Finebel in twee
etappen aan te pak ken /17). Binnen de Finebel-groep moest in 1950 een liberalisatie van
het handelsverkeer van 75% worden bereikt. Aan deze eis diende Nederland voorwaarde

115)  A.R.A.-R.E.A. 20205-583, Brief vande Waarnemend-Regeringscommissaris nr. 9730,  Verslag, pag. 4.
H63  Ministerie ran Buitenlandse Zaken, D.G.E.M. inv. Mr. 152, Brief van de Waarnemend-Regeringscommissaris nr. 9819,

Verslag, paR. 6.
1 17)  A.R.A.-R.E.A. 20205-583, Brief vande Waarnemend-Regeringscommissarisnr. 9730, Verslag, pag. l en A.R.A.-R.E.A.

20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 8-2-1950, pag. 5.

Dirk Pieter Spierenburg (1909- ).

Spierenburg begon zij,1 carriire bij het ministerie ran Economische Zaken. Van 1945 201 in 1947 vervitlde hij de.functie
van directeur van de afdeling Buitenlandse Economische Betrekkingen (B.E.B.), in 1947 werd hij benoemd tor
waarnemend-directeur-generaal. Hij trad in 1948 en iii 1949 opaIs hoofd van de Nederlandse missie voor het Marshall-
plan mer de persoonlijke litel van gevolgmach ligd minister. In 1949 keerde hij terug naar het departement van Economi-
sche Zaken als directeur-generaal van de B.E.B. In 1952 werd hij benoemd lot lid van de Hoge Autoriteit  ,an de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal CE.G.K.S.) waarvan hij in 1958 \'ice-voorzitter werd. Hij zerte zijn carriere in 1962
voort bijde Europese Gemeenschap als hoofd van de permanente vertegenwoordiging in de rang van gewoon en gevol-
machtigd ambassadeur.
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land de voorwaarde te verbinden dat de tarieven van de landen tot een zodanig niveau zou-
den worden verlaagd dat import ook daadwerkelijk mogelijk werd. Tegelijkertijd moest
worden bestudeerd hoe de hoge tarieven van Frankrijk en Italie konden worden verlaagd,
zodanig dat in 1951 volledige liberalisatie werd bereikt. Volledige liberalisatie kon door
Nederland alleen dan worden aanvaard als de hoge tarieven van Frankrijk en Italic sterk
zouden worden verlaagd.
Nederland stelde de medewerking aan Finebel verder afhankelijk van de voortgang in de
multilateralisatie van het handels- en betalingsverkeer in de O.E.E.S.. Finebel diende naar
Nederlandse opvatting te worden beschouwd als gangmaker tot multilateralisatie in
O.E.E.S.-verband. Indien in het kader van de O.E.E.S. toch een multilateraal beta-
lingsstelsel tot stand zou komen dan diende de samenwerking wat betreft het betalingsver-
keer in de Finebel-groep te worden beeindigd. Verdere vooruitgang in de liberalisatie van
het handelsverkeer binnen de O.E.E.S. zou moeten leiden tot beeindiging van de han-
delspolitieke samenwerking tussen de vijf landen.
Nederland bleek alleen te staan in de pogingen West-Duitsland bij Finebel te betrekken.
Zelfs Benelux-partner Belgie wilde in principe zonder West-Duitsland met Finebel verder
gaan. Dit land was alleen bereid West-Duitsland aan deze regionale groepering te laten
deelnemen als het Verenigd Koninkrijk daar geen bezwaar tegen had. Verder zouden de
Verenigde Staten zich bereid moeten verklaren het tekort van de regionale groep als gevolg
van de verdergaande liberalisatie af te dekken im).

Ook over verlaging van de tarieven konden de vij f landen geen overeenstemming berei-
ken. Er werd geen akkoord bereikt over het Nederlandse verlangen de vrijmaking van het
handelsverkeer op dezel fde wijze door te voeren binnen de drie a fzonderlijke categorieen
goederen landbouw, grondstoffen en industriele eindprodukten.
Over verdere vrijmaking van het handelsverkeer van kwantitatieve restricties bestond ook
al geen overeenstemming. Frankrijk eiste dat Nederland ten opzichte van Frankrijk en
Italia 75070 zou liberaliseren ongeacht het niveau van de liberalisatie ten opzichte van de
B.L.E.U. Dit zou betekenen dat Nederland binnen Finebel meer moest liberaliseren dan
Frankrijk en Italic. Deze eis wees Spierenburg af. Vervolgens deelde Spierenburg de part-
ners in Finebel mee dat de Nederlandse regering waarschijnlijk zou besluiten de bespre-
kingen over de multilateralisatie van het handels- en betalingsverkeer in de O.E.E.S. af
te wachten alvorens eventueel weer met Finebel verder te gaan 119/. De brief waarin deze
opvatting werd neergelegd werd vervolgens door de R.E.A. aanvaard 120).

Par. 5 De lopende rekening van de betalingsbalans (1948-1949)

A. Het dollarprobleem (1948)
Uit de gegevens omtrent de lopende rekening over 1948 blijkt eens te meer dat het tekort

j j8)  A.R.A.-R.E.A. 20205-583. Brief van de Waarnemend-Regeringscommissaris nr. 9916.  Verslag. pag.  2.
1 19)  A.R.A.-R.E.A.  20205-584,  Brief van de Waarnemend-Regeringscommissaris nr.  10.277, pag.  2.
120)  A,R.A.-R.E.A. 20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 7-3-1950, pag. 2.
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een echt dollartekort is. Toch verminderde het dollartekort in dat jaar ten opzichte van
1947 met fl. 300 mln.. Dit was vooral het gevolg van een vermindering van de import met
fl. 164 mln.. en een vermeerdering van de export met fl. 49 mln. Verder vermeerderden
de inkomsten uit het vrachtverkeer. Toch resteerde er nog een dollartekort op de lopende
rekening van fl. 1006 mln..

Tabel 5

Tekort/overschot lopende rekening (kasbasis) in miljoenen guldens.

jaar Totaal E.B.U. U.S.A. $ Overige landen

1948 - 957 + 93 - 1006 - 44

1949 - 253 +3 - 574 +318

Bron:  H.T.K. 1950-1951. Bulagen 2 178 nr. 2, Nota inzakede deviezenpositie, pag. 38 en H.T.K. 1951-1952 Bijlagen 2565
nr. 1, Notainzakededeviezenpositie,pag.  16. Depost U.S.A. dollarsomvat alledollarbetalingenenalledollaront
rangsten goorivioeiend uit het verkeer met de U.S.A., macir ook als gevolg van het ruit erkeer met derde landen. Dir
geldt voor j 948 in het bijzondervoor West-Duitsland waarmee het hele ruilverkeer onder de U. S. A.-dollars is opgeno-
men. Dit geldt ook zoor E.B.U.-valuta's voor :over gebruiki in het ruilverkeer met derde landen.

Ondanks het totale overschot van het betalingsverkeer in E.B.U.-valuta's van fl. 93 mln.
moest in 1948 toch voor een waarde van fl. 170 mln. in goud en dollars ter beschikking
worden gesteld. Vooral ten opzichte van Belgie moest, voordat de E.C.A.-hulp effectief
werd, meermalen goud en dollars worden afgegeven. Dit kwam doordat overschotten ten
opzichte van landen niet konden worden aangewend om tekorten elders te dekken.
Het totale tekort op de lopende rekening kon in 1948 slechts zeer ten dele door middel
van de Marshall-hulp worden afgedekt. Weliswaar vond er een dollartoewijzing plaats
van $  330 mln. maar de verschaffing van verplichte documenten aan de Amerikaanse au-
toriteiten verliep dermate langzaam dat per 31 december slechts $ 112 mln, was
gerembourseerd.
Daarnaast werd zoals bekend de Marshall-hulp effectief gemaakt in het Europese beta-
Iingsverkeer ten einde een inkrimping in het handelsverkeer te voorkomen. In het verdrag
inzake intra-Europese betalingen en compensaties van oktober 1948 werden bilaterale
trekkingsrechten ingebouwd, gebaseerd op vooraf bepaalde tekorten of overschotten in
het Europese betalingsverkeer. Gaf Nederland trekkingsrechten dan ontving het dollar-
hulp, ontvinghettrekkingsrechtenopandere valuta, dankregendieandere landen dedol-
larhulp. Gedurende het laatste kwartaal van 1948 ontving Nederland $ 16,54 mln. aan
trekkingsrechten en verleende voor $ 2,5 mln. aan trekkingsrechten.
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Tabel 6

Bedragen (in $ mln.), die aan Nederland zijn verleend en door Nederland zijn verschaft
op grond van trekkingsrechten gedurende het vierde kwartaal van 1948.

Cediteurlanden die Debiteurlanden die trekkingsrechten ontvingen.
trekkingsrechten
verleenden. Nederl. Oostenr. Noorw. Turkije Fr.zone Totaal

Belgie 11,8

Bizone                                   3,8
Zweden 0,94

Nederland     0,1 1,9  0,5 2,5

Totaal 16,54

Bron:Tweede z'erstag van de Nederlandse Regering aangaandedewerking van het Europese Herstelprogrammabehandelen-
de de periode October tot en met December 1948, Bijiage A, pag. 2.

Verder vonden er in het Europese betalingsverkeer compensaties, eerste categorie eerste
soort van zeer geringe omvang plaats. Daadwerkelijk ontving Nederland in  1948 fl.  336
mln. aan Marshall-hulp. Het tekort op de lopende rekening samen met enige kapitaal-
transacties werden naast de Marshall-hulp voor het resterende deel gefinancierd door
goudverkoop, nieuw verkregen kredieten en vermogensintering 121'.

B. De eerste lichtpunten

1. Het dollartekort (1949)

In 1949 verbeterde de lopende rekening van de betalingsbalans sterk ten opzichte van
1948. Opvallend is de sterkedaling van het tekort in het betalingsverkeer betaaid met dol-
lars en de grote verbetering in het betalingsverkeer met de "overige landen". De verbete-
ring van de lopende rekening met de dollarlanden was vooral toe te schrijven aan de be-
perking van dedollarimporten. Bedroegen deze in 1948 nog $ 455,5 min. (fl. 1207 mln.),
in 1949 werden deze gereduceerd tot $ 294,5 mln. (fl. 870 mln.). Deze beperking van de
dollarimporten was vooral een gevolg van het regeringsbeleid om dollaraankopen, gege-
ven de dollarschaarste zoveel mogelijk te verleggen naar andere valutagebieden. De de-
valuatie van de meeste Europese valuta's ten opzichte van de dollar bevorderde dit proces
daar veel goederen in Europa nu goedkoper konden worden aangekocht dan in de dollar-
gebieden. Dit omschakelingsproces naar meer aankopen in Europa werd mede mogelijk
door de groeiende produktie in Europa en de beginnende liberalisatie van het
handelsverkeer.
Het lukte in 1949 niet de export naar de dollargebieden te vergroten. De dollaropbren-

121)  H.T.K. 1950-195 1 Bijlagen 2178 nr. 2, Nola inzake de deviezenpositie,  Bijlage A, pag. 38.
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gende export liep in 1949 ten opzichte van 1948 zel fs terug van $ 84 mln. (fl. 223 mln.) naar
$ 61,5 mln. ( fl. 187 mln.). Over de wijze waarop speciaal de export naar de Verenigde Staten
kon worden bevorderd bracht de Economische Raad in het najaar van 1948 een rapport uit
122/.OP grond van dit advies gaf de R.E.A. op 3 november 1948 goedkeuring aan de vrijga-
ve van 5070 van het dollarexportprovenu op goederentransacties naar de Verenigde Staten
123/. Tot een daadwerkelijke doorvoering van een dergelijke maatregel kwam het echter nog
niet. Aan de bestedingswijze van deze dollars werden namelijk beperkingen gesteld. Een
zeer aantrekkelijke mogelijkheid die werd overwogen, was het gebruik van deze dollars voor
de aankoop van Nederlandse effecten in de Verenigde Staten. Deze effecten zouden vervol-
gens vrij in nederland kunnen worden ingevoerd en worden verkocht op de Nederlandse
beurs tegen een vanzelfsprekend hogere koers dan de officiele dollarkoers. Deze mogelijk-
heid stuitte echter op verzet van het I.M.E daar hier sprake was van multiple currency.
Ook werd overwogen de exporteurs naar de dollargebieden belastingfaciliteiten te verstrek-
ken en werd gestudeerd op de mogelijkheid een gedeeltelijke remboursering van sociale
lasten aan de exporteurs naar de Verenigde Staten toe te staan, bij inlevering van de dollars
bij de Nederlandsche Bank. Ook deze twee mogelijkheden weraen niet doorgevoerd daar

het gevaar bestond dat de Verenigde Staten dit zouden beschouwen als een vorm van dum-
ping, waartegen zij zich zouden verweren via het heffen van hogere invoertarieven 124)
Inmiddels werd via de E.C.A. druk uitgeoefend op Nederland eindelijk maatregelen te
treffen ten einde de export naar de dollargebieden te bevorderen. In de R.E.A.-
vergadering van 31 augustus 1949 werd vervolgens het groene licht gegeven voor de
10%-dollarbonusregeling /23/. Op 6 september kondigde Van den Brink de nieuwe maat-

regel af, waardoor de Nederlandse exporteur naar de Verenigde Staten of Canada met
ingang van 7 september 10% van het netto geincasseerde dollarprovenu ter beschikking

kreeg. De dollars mochten worden gebruikt voor de betaling van goederen gekocht in
en herkomstig uit de Verenigde Staten en Canada en voor betaling van verschuldigde
kosten in het dienstenverkeer, inclusief het reisverkeer, aan ingezetenen van dezelfde
landen. De dollars mochten ook worden omgezet in andere buitenlandse valuta's waar-
voor dezelf(le bestedingsmogelijkheden werden toegestaan in de betreffende landen als
ze bestonden  voor deze dollars in de Verenigde Staten en Canada.
Er werd tevens een directoraat voor de exportbevordering ingesteld. De directeur van
dit directoraat werd ook benoemd tot directeur van de stichting tot bevordering van

vordering van de export naar Noord-Amerika. Ook de Verenigde Staten namen zelf
maatregelen om daarmee de import in eigen land te vergroten en zo het dollartekort in
Europa te verkleinen. Het betrof hier een verlaging van de invoerrechten en een vereen-

voudiging van de douaneprocedures.
In de groep "overige landen" valt de sterke verbetering op van het betalingsverkeer met
Indonesib ten opzichte van 1948. Er trad een verbetering op van fl. 326,9 min. 126/. Dit

122)  A.R.A.-R.E.A. 20205-580, Brief van de Minister van Economische Zaken nr. 77884 S.G.
123)  A.R.A.-R.E.A. 20205-571, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 3-11-1948, pag. 6.
124)   Ministerie van Algemene Zaken-C.A., Kabinet M.-R dossier 382.6. Brief van de Minister van Economische Zaken nr. 23982

HA, pag. 2.
125)  A.R.A.-R.E.A. 20205-571, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 31-8-1949, pag. 1
126)   H.T.K.   1949-1950  Bijlagen  1643  nr.  2,  Nota  inzake  de  deviezenpositie,  Bulage  B.  pag.   25.
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verbeterde de deviezenpositie echter niet daar deze verbetering welke op de dienstenbalans
tot uitdrukking kwam door Nederland zelf werd gefinancierd middels kredietverlening. De-
ze kredietverlening was noodzakelijk om zo een algehele ontwrichting van vooral de
"dienstverlening" van Nederland aan Indonesit te voorkomen.

2. Het betalingsverkeer met de E.B.U.-landen

Het betalingsverkeer met de E.B.U.-landen verslechterde met ongeveer fl. 90 mln. vooral
ten gevolge van de importverschuiving welke optrad van de dollargebieden naar de E.B.U.-
landen. Deze verslechtering in het betalingsverkeer werd beperkt door bijzondere factoren
welke de importverschuiving ten dele compenseerde.

De droogte in Europa tastte de oogsten in de rest van Europa aan, maar niet in Nederland,
hierdoor nam de agrarische export naar deze landen toe. Het Nederlandse handels- en beta-
lingsverkeer met West-Duitsland verbeterde gedurende het laatste kwartaal van 1949 sterk.
Per 31 december 1949 had Nederland in het bilaterale betalingsverkeer met West-Duitsland
zelfs een overschot van fl.  186 mln.. Dit was een gevolg van het in september gesloten handels-
akkoord, waarin West-Duitsland het handelsverkeer met Nederland eenzijdig liberaliseer-
de. De eenzijdige liberalisatie van de handel was gebaseerd op de gedachte dat Nederland
een structureel handelstekort ten opzichte van Duitsland had. De Nederlandse aankoopmo-
gelijkheden zouden daarom gegeven de beschikbaar komende deviezen uit de export altijd
beperkt blijven. De feitelijke ontwikkeling bleek heel anders te verlopen. De Nederlandse
export naar Duitsland groeide explosief, het betrof hierbij voornamelijk goederen die snel
leverbaar waren maar hierdoor ook snel betaald moesten worden. De import bleefgecontin-
genteerd en bevatte vooral veel goederen met lange levertijden en dito betalingen. Verder was
de spectaculaire verbetering van onze bilaterale positie ten opzichte van West-Duitsland te
danken aan de sterke toename van de transito-transacties 127,1. Als laatste bijzondere factor
golden de gevolgen van de devaluatie. Deze zorgden niet alleen mede voor een verschuiving
van de import naar Europa maar ook voor een stijgend wereldmarktprijspeil. Ondernemers
namen een afwachtende houding aan en teerden op hun voorraden in. Hierdoor werd ook
de import uit Europa afgeremd. Samen met de verbetering van het betalingsverkeer met
Indonesie werd het positieve effect van deze incidentele factoren op de totale lopende reke-
ning op ongeveer 300 A 400 mln. gulden geschat 128)

In het Europese betalingsverkeer vervulden de trekkingsrechten een steeds grotere rol. Dit
werd bevorderd door het groeiende handelsverkeer binnen Europa zowel ten gevolge van de
grotere eigen produktie als de verschuiving van het handelsverkeer van de dollarlanden naar
Europa. De bestaande onevenwichtigheden in het inter-Europese betalingsverkeer werden
versterkt met als gevolg een grotere rol voor de trekkingsrechten. Gedurende het fiscale jaar
1948/1949 werden aan Nederland voor $ 83 min. aan bilaterale trekkingsrechten verleend,
terwijl Nederland voor $ 11,3 mln. trekkingsrecliten aan andere landen diende te verlenen.
Tijdens het fiscale jaar 1949/1950 werden Nederland voor in totaal $ 156,5 mln. aan trek-
kingsrechten toegekend, $ 52,125 mln. bilateraal, $ 66,375 mln. multilateraal en nog een bij-

127)    J.   Wemelsfelder,  Het  herstel  vapl  de Duits-Nederlandse economische  betrekkingen na de  Tweede  Weretdoorlog,  pag.  41-42.
128) H.T.K. 1949-1950 Bijlagen 1643 nr. 2, Nota inzake de deviezenpositie, pag. 23.
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zonder krediet van Belgie ad $ 38 mln. Nederland diende in totaal voor $ 21,514 mln. aan
trekkingsrechten te verlenen, $ 16,189 mln. bilateraal en $ 5,325 mln. multilateraal 129).

Uit tabel 7 blijkt het werkelijke gebruik dat van trekkingsrechten in 1949 werd gemaakt

waarbij Nederland was betrokken. Daarnaast werden er nog compensaties van de eerste
en de tweede categorie eerste soort tot stand gebracht. Deze waren echter van geringe

omvang.

Tabel 7

Bedragen aan trekkingsrechten in miljoenen dollars welke Nederland ontving en door Ne-
derland daadwerkelijk zijn verleend gedurende het jaar 1949 in miljoenen dollars.

Nederland ontving Nederland verleende

bilateraal multilateraal bilateraal multilateraal

Onder het accoord
van 16 okt. 1948
Van 1 jan. t/m
30 juni 1949 66,46                          8,6

Onder het accoord

van 7 sept. 1949
Van 1 juli t/m
31 dec. 1949              39 0,641 5,336 1,258

Totaal 105,46 0,641 13,336 1,258

Bron: P'ierde. Tweede en Zesde i·ersiag van de Nederiandse Regering aangaande de werking ran het Europese Herstel-
programma  behandelende  de  periode  resp.   April  tot  en  met  Juni   1949.  October  lot  en  met  December   1948  en  October
tot  en  met  December  1949,  resp.  Bijlage  A,  pag.  78.  Bijlage  A,  pag.  2  en   Bulage  C,  puit.  86.

Onder het akkoord van 16 oktober  1949 werd de grootte van de trekkingsrechten vooraf
bepaald en volstrekt bilateraal toegekend. Op de ontwikkelingen in het handels- en beta-
lingsverkeer die zich voordeden tijdens de periode waarop dit akkoord betrekking had,
kon zodoende niet worden ingespeeld. Dit had als gevolg dat tussen landen trekkings-
rechten ongebruikt bleven terwijl het ook voor kwam dat er te weinig trekkingsrechten wa-
ren toegekend met als gevolg afvloeien van goud en deviezen. Beide situaties deden zich
ook in Nederland voor.
In het verdrag  van 7 september  1949 werd getracht die problemen te ondervangen  door

25% van de trekkingsrechten multilateraal toe te kennen. Ook deze versoepeling in de toe-
passing van de trekkingsrechten kon niet voorkomen dat Nederland ook in 1949 goud en
dollars moest inzetten in het Europese betalingsverkeer ter afdekking van tekorten.
Het totale tekort op de lopende rekening in 1949 bedroeg fl. 253 min. op kasbasis. Dit tekort
samen met de aflossing op het langlopende overheidskrediet ter waarde van fl. 201 mln. en

129)   Tweede  versiag  van  de  Nederlandse  Regering aangaande  de werking  ran  het  Europese  j ferstelprogramma  behandelende
de periode October tot en met December 1948, Bulage A, pag.  1 en Zesde verslag ran de Nederiandse Regering aangaande de
werking ran het  kropese Herstelprogramma  behandelende de  periode October tot en met  December  1949,  Bulage  C.  pag 86.
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de verleende kredieten ad. fl. 481 min. kon nu wel worden gedekt door de ontvangen E.C.A.-
hulp (fl. 1041 mln.). De goudvoorraad nam met fl. 84 mln. toe en de deviezenvoorraad met
fl. 395 mln., waarvan fl. 223 mln. betrekking had op dollars. Deze vermeerdering van de devie-
zenvoorraad kon ten dele worden toegeschreven aan de nieuwe procedure waardoor de
E.C.A.-middelensneller beschikbaar kwamen. Een deel van de in 1948 toegekendehulp kwam
zodoende in 1949 binnen. Hierdoor kon de vermindering van de deviezenvoorraad uit 1949
ten gevolge van de voorfinanciering van de E.C.A.-hulp weer gedeeltelijk worden ingelopen.
Toch was de goud- en deviezenvoorraad in 1949 nog slechts toereikend om daarmee de import
van drie maanden mee te financieren.

Par. 6 Conclusies

Eerst via het verdrag inzake intra-Europese betalingen en compensaties uit 1949 werd door
middel van de multilaterale trekkingsrechten een bescheiden aanval ingezet op het bilaterale
betalingsstelsel. De bilaterale en multilaterale trekkingsrechten waren van veel grotere beteke-
nis voor het Europese betalingsverkeer dan de compensaties van de eerste en tweede categorie.
Gegeven de aflopende Amerikaanse hulpverlening was dit een verontrustende ontwikkeling.
Het Marshall-plan bracht niet alleen dollarhulp maar het gaf ook de stoot tot het ontstaan
van de O.E.E.S.. Hiermee werd een permanent overlegorgaan geschapen waarbinnen pogin-
gen werden ondernomen het bilaterale handels- en betalingsverkeer te doorbreken. Als gevolg
van dit overleg ontstond de E.B.U waardoor een multilateraal betalingsstelsel ontstond tussen
de landen van de O.E.E.S. Nederland ondersteunde de actie tot multilateralisering van het be-
talingsverkeer maar er dreigden problemen te ontstaan voor verdere liberalisatie van het han-
delsverkeer omdat Nederland slechts een gering bedrag aan initial aid binnen de E.B.U. kreeg
toegewezen.
De vrijmaking van het handelsverkeer in de O.E.E.S. ontwikkelde zich teleurstellend. Men
kwam niet verder dan 60% vrijmaking van de invoer voor particuliere rekening van de groep
grondstoffen, agrarische produkten en eindprodukten afzonderlijk. Dit vrijmakingspercen-
tage werd ook nog afhankelijk gesteld van het ontstaan van een multilateraal betalingsstelsel.
Er werden pogingen ondernomen de vrijmaking van het handels- en betalingsverkeer binnen
de O.E.E.S. een impuls te geven via regionale samenwerking. De verwachting was dat de sa-
menwerking tussen een beperkt aantal landen zich sneller zou ontwikkelen dan tussen alle
O.E.E.S.-landen samen. Aangezien ereen principe-akkoord was bereikt over multilateralisatie
van het betalingsverkeer, concentreerde zich de regionale samenwerking op vrijmaking van
het handelsverkeen Nederland was in een dergelijke regionale groepering betrokken samen
met de B.L.E.U, Frankrijk en Italie. Nederland legde de nadruk op de samenwerking binnen
de O.E.E.S. en zag in een regionale groepering alleen een instrument om binnen de O.E.E.S.
tot verdergaande samenwerking te komen. Binnen Finebel bleken de handelspolitieke proble-
men niet oplosbaar, vooral de hoge tarieven van Frankrijk en Italia frustreerden naar Neder-
landse opvatting deze handelspolitieke samenwerking.
De lopende rekening van de betalingsbalans verbeterde in 1949 vergeleken met 1948. Deze ver-
betering werd gedeeltelijk door incidentele factoren veroorzaakt. Het dollartekort op de 10-
pende rekening werd gehalveerd ondanks het feit dat de export naar de dollargebieden in 1949
daalde vergeleken met 1948. De dollarimporten namen sterk af als gevolg van de bewuste poli-
tiek van de overheid de dollaraankopen zoveel mogelijk te verleggen naar andere valutagebie-
den. De devaluatie van de gulden ten opzichte van de dollar bevorderde deze ontwikkeling.
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HOOFDSTUK III

HET NEDERLANDSE STREVEN NAAR LIBERALISATIE ONDER DRUK

Inleiding

Met de totstandkoming van de E.B.U, werd het bilateralisme in het internationale beta-
lingsverkeer doorbroken. De monetaire regionale convertibiliteit maakte de weg vrij voor
commerciele regionale convertibiliteit. Vooral het eerste jaar na het ontstaan van de E.B.U.
stond in het teken van het afbreken van kwantitatieve restricties binnen de O.E.E.S.. De
60% non-discriminatoire liberalisatie werd door Nederland na verzet aanvaard. Deze
liberalisatie-eis betekende voor Nederland een extra liberalisatielast omdat het hogere libe-
ralisatiepercentage ten opzichte van de B.L.E.U. niet meer kon meetellen om het gemiddelde
percentage op 60 te brengen.
De voorgestelde verhoging van het liberalisatiepercentage tot 75 leverde nog meer proble-
men op. Deze verhoging werd door Nederland slechts geclausuleerd aanvaard. De extra li-
beralisatie zou alleen worden doorgevoerd als andere landen de liberalisatie niet bleven te-
genwerken door hoge tarieven en staatshandel. Tijdens de GAIT.-besprekingen werd ver-
volgens erkend dat er een probleem van tarievendispariteit in Europa bestond. De landen
van de O.E.E.S. kregen tijdens besprekingen binnen hun organisatie, de mogelijkheid de
O.E.E.S. te vragen de eis tot 75070 liberalisatie in te trekken als er geen bevredigende voor-
tgang in de vermindering van de tarievendispariteit werd bereikt.
De Westduitse problemen vormden ook een belasting voor de Nederlandse liberalisatie tot
75%. De opstelling van de Westduitse liberalisatielijst tot 60% betekende een gevoelige aan-
tasting voor de Nederlandse export naar West-Duitsland. De verdere verslechtering van de
Westduitse positie binnen de E.B.U. leidde zowel tot een volledige stopzetting van de afgifte
van invoervergunningen als tot een volledige deliberalisatie. Nederland hoefde per 1 februa-
ri 1951 slechts tot 75% te liberaliseren als het tot een bevredigende regeling van het handels-
verkeer met West-Duitsland was gekomen. De Nederlandse liberalisatie tot 75% per 1 fe-
bruari was niet mogelijk. Nederland werd meegesleurd in de Westduitse crisis en overwoog
mede daardoor deliberalisatiemaatregelen in het licht van de zorgelijke betalingsbalanspo-
sitie. De Nederlandse betalingsbalans over 1950 was verslechterd vooral ten opzichte van
de E.B.U.-partners. Dit werd mede veroorzaakt door een beperking van de import uit de
Verenigde Staten en een verschuiving hiervan naar Europa. Tevens nam de importwaarde
toe als gevolg van een hoger prijspeil en een grotere import in volume.

Par. 1 De moeizame vooruitgang in de liberalisatie van het handelsverkeer

A. Naar 50070 liberalisatie

Reeds voor de totstandkoming van de E.B.U. werden zoals bekend reeds stappen gezet op
de weg van liberalisatie van het handelsverkeer. Op basis van de geuite wens in het Plan
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of Action van de O.E.E.S. uit maart 1949 werd van de deelnemende landen een lijst van
goederen gevraagd, welke ze voor 1 oktober van kwantitatieve restricties wensten te ont-
doen. Nederland voldeed aan deze eis door per 10 oktober 1949 24% van de invoer uit deze
landengroep, behoudens West-Duitsland en Zwitserland, vrij te maken. Deze eerste fase
van de liberalisatie was voor de landen vrij gemakkelijk te realiseren daar er geen concrete
liberalisatie-eis werd gesteld. Daarnaast waren de landen van de O.E.E.S. vrij in de sa-
menstelling van het goederenpakket waarvoor geen kwantitatieve restricties meer zouden

gelden. Gegeven de schaarste kwamen in dit goederenpakket vooral schaarse grondstoffen
en in veel mindere mate, naar verhouding ruimer aanwezige eindprodukten voor. De bijdra-
ge die de eerste liberalisatieronde aan de vrijmaking van het handelsverkeer leverde was dan

ook gering. Niet alleen was er "discriminatie van artikelen" mogelijk welke werden vrijge-
maakt, daarnaast bestond de mogelijkheid van "discriminatie naar landen", daar liberali-
satielijsten per land werden opgesteld waarop niet overal dezelfde goederen voorkwamen.
De tweede stap op weg naar volledige liberalisatie werd gezet op 2 november 1949. De
liberalisatie-eis werd aangescherpt; v66r 15 december moest 50070 van de particuliere invoer
in de afzonderlijke categorieen grondstoffen, eindprodukten en agrarische produkten zijn
bevrijd 130) Werd op deze wijze de discriminatie van dit soort artikelen sterk verminderd,
niet aangetast werd de discriminatie naar landen. Het bleef hiermee mogelijk dat in de bila-
terale onderhandelingen een ander land een bevoorrechte positie werd toegekend ten aan-
zien van bepaalde goederen. Nederland voldeed ook aan deze verplichting voortvloeiend
uit het november-besluit van de O.E.E.S. 131).

Bij de totstandkoming van de E.B.U. werden de verschillende bepalingen op handelspoli-
tiek gebied in een code vastgelegd. Deze codificatie, die op 18 augustus werd goedgekeurd,

was nodig door "de ingewikkeldheid van het vraagstuk en het feit dat de verschillende
raadsbeslissingen op dit gebied niet geheel aan elkander aansloten" 132). De belangrijkste

bepaling van de code was dat de O.E.E.S.-landen binnen 15 dagen na inwerkingtreding van
het E.B.U.-verdrag het liberalisatiepercentage moesten verhogen van 50 tot 60 en wel voor
de categorieen grondstoffen, voedingsmiddelen en industrieprodukten afzonderlijk. Het
principebesluit hiertoe was al genomen in het Raadsbesluit van 31 januari 1950. De uitvoe-

ring van dit principebesluit werd toen afhankelijk gesteld van een bevredigend betalingsak-
koord 133)

Deze "liberalisatieronde" werd formeel afgerond door de goedkeuring door de Raad van
de O.E.E.S. op 18 december van het rapport voor de Commissie voor het Handelsverkeer
over de liberalisatiemaatregelen van de afzonderlijke landen. Alle landen, met uitzondering
van Denemarken, Noorwegen, Griekenland en Oostenrijk bleken de kwantitatieve restric-
ties op tenminste 60 070 van de niet via de staatshandel geleide importen in de drie

130) De staaishandel werd buiten beschouwing gelaten omdat men verwachite dat liberalisatie ten aanzien van deze vorm
van handel geen effect zou sorteren

131)    Cfr.  supra,  pag.  46.
132) H.T.K. 1950-1951 Bijlagen 2178 nr. 2. Nota inzake de deviezenpositie, pag. 8.
133) Cfr. supra, pag. 48.
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categorieen te hebben opgeheven 134)
. Nederland had geen problemen met de verhoging

van het liberalisatiepercentage tot 60 omdat Nederland in mei 1950 reeds een globaallibe-
ralisatiepercentage van 62 had bereikt op basis van een vrijmakingspercentage van 62
voor agrarische produkten,  67 voor grondstoffen  en  59 voor eindprodukten  133'.

B. Nederland en de non-discriminatoire vrijmaking tot 600/0

De goedkeuring van de E.B.U. moest volgens de Verenigde Staten leiden tot een principieel
andere visie op de handelsbelemmeringen. Ze achtten de tijd gekomen waarbij in principe
discriminatie over het hele terrein van de handelspolitiek diende te verdwijnen. De opvat-
ting van de Amerikanen was dat per 1 januari 1951 de 60% liberalisatielijst non-
discriminatoir behoorde te zijn samengesteld, terwijl ook in de niet-geliberaliseerde sec-

tor niet meer gediscrimineerd mocht worden.
Een niet-discriminatoir samengestelde 60% liberalisatielijst had als consequentie dat een
land eerst aan zijn verplichtingen had voldaan wanneer het slechts tan liberalisatielijst
zou hanteren. Op deze lijst moesten goederen voorkomen overeenkomend met 60070 van

de import uit de overige O.E.E.S.-landen in 1948, die vanaf 1 januari 1951 zonder vergun-

ning onbeperkt in een land konden worden ingevoerd. Voor Nederland waren er speciale

problemen verbonden aan het non-discriminatoire karakter van de 60% liberalisatie,
voortvloeiend uit de samenwerking in Benelux-verband. In het kader van de Benelux was

op basis van het voor-unie-akkoord een verdergaande liberalisering van het onderlinge
handelsverkeer tot stand gebracht dan gold ten opzichte van de overige O.E.E.S .-partners
/36). Bij de 60% liberalisatie-eis met discriminatie mocht het hogere liberalisatiepercen-

tage ten opzichte van de B.L.E.U. worden meegeteld om daarmee het gemiddelde liberali-

satiepercentage op 60 te brengen. Bij een non-discriminatoir vastgestelde liberalisatielijst
kon Nederland de extra liberalisatie ten opzichte van de B.L.E.U. niet meer meetellen om

het gemiddelde liberalisatiepercentage op 60 te brengen. Dit had een extra liberalisatielast
voor Nederland tot gevolg ten opzichte van de niet-Beneluxpartners in de O.E.E.S.. Daar-
bij kwam dat Nederland in het kader van de onderhandelingen over de stichting van de
E.B.U. een zodanig laag bedrag aan initial aid had ontvangen dat verdergaande liberalisa-

tie problematisch was. Bovendien werd de discriminatie slechts uitgesloten voor het be-
perkte terrein van de kwantitatieve restricties terwijl de andere mogelijkheden tot discri-
minatie in de vorm van onder meer hoge tarieven, onaangetast bleven. Op voorstel van

de minister-president besloot de R.E.A. dan ook dat Nederland de non-discriminatoire
liberalisatie tot 60070 slechts kon aanvaarden met inbegrip van de hogere liberalisatie ten

opzichte van de B.L.E.U. 137'.In feite vroeg Nederland daarmee een status quo voor het

bereikte liberalisatieniveau, samengaand met het toestaan van de discriminatie wat

134)   Tiende versiag van de Nederiandse Regering aangaande de werking van het Europese  Hersteiprogramma behandelende
de periode October tot en met December 1950, pag,  13.

135)  H.T.K. 1949-1950 Bulagen 1643 nr. 2, Nola inzake de deviezenpositte, pag. 17.
136)  Cfr. infra, pag.  130-132 voor wai  betreft  de voor-unie.

137)  A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d.  1-7-1950, pag.  10.
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betreft de liberalisatieverplichting tussen de B.L.E.U. en de groep overige O.E.E.S.-
landen.
Dit standpunt bleek tijdens de ministeriele Raadsvergadering van 6 en 7 juli 1950 niet
haalbaar. Italie en Frankrijk stelden "dat zij niet van plan waren te betalen om de
totstandkoming van de Benelux mogelijk te maken" 138), Bovendien bestonden er naar

algemene opvatting voldoende mogelijkheden voor de landen op de genomen liberalisa-
tiemaatregelen terug te komen gegeven de uitzonderingsclausules van de ontwerpresolu-
tie. Na overleg met minister Lieftinck werd besloten dat Nederland haar standpunt zou
opgeven. Anders zouden we daarmee "naar de unanieme mening van de delegatie op een
zwakke zaak onze positie onmogelijk hebben gemaakt" 139)

Ook tegen de Amerikaanse opvatting dat in de niet-geliberaliseerde sector niet mocht
worden gediscrimineerd verzette Nederland zich, nu echter met meer succes. Alhoewel
uiteindelijk toch in principe werd besloten tot non-discriminatie in de niet-geliberali-
seerde sector, konden zodanige uitzonderingen worden bedongen dat aan de Nederlandse
bezwaren voldoende recht werd gedaan. Nederland wenste zich via discriminatie in de
niet-geliberaliseerde sector te kunnen verweren tegen mogelijkheden tot discriminatie zo-
als hoge tarieven, waarvoor de ontwerpresolutie geen oplossing bood. Op basis van een
uitzonderingsbepaling   werd   het   een   land nu toegestaan   a f   te   wijken   van   de   non-
discriminatie in de niet-geliberaliseerde sector als het meende dat een ander land de libera-
lisatie ontkrachtte door middel van hoge tarieven of andere invoerbelemmerende maatre-
gelen. De discriminatoire maatregelen mochten worden doorgevoerd voor een periode
van 8 weken op voorwaarde dat hiervan mededeling werd gedaan aan de O.E.E.S.. De
O.E.E.S. kon vervolgens op basis van onderzoek een landeen hoger liberalisatiepercenta-
ge opleggen dan 60, als de bezwaren tegen andere invoerbelemmerende maatregelen ge-
grond werden verklaard.
In de code werd vervolgens vastgesteld dat elke discriminatie in de liberalisatie van de
deelnemende landen per 1 januari 1951 moest vervallen. De uniforme lijst moest dan 60%
bevatten van hun niet via de staatshandel geimporteerde goederen overeenkomende met
60% van de waarde van hun import uit 1948. Binnen dit kader gold deze non-
discriminatoire behandeling voor de drie afzonderlijke groepen grondstoffen, voedings-
middelen en industriele eindprodukten. Voor de overige 40% bleven kwantitatieve beper-
kingen toegestaan maar moest naar vermijding van discriminatie worden gestreefd.
In de O.E.E.S.-code waren escape clauses vermeld waarin de leden bevoegd waren zich
aan de verplichtingen te onttrekken 140) 

-  Een land kon autonoom besluiten de 60% liberalisatie niet in te voeren als het ten tijde
van de ondertekening van het E.B.U.-verdrag zich in een zodanige economische en
financiEle toestand bevond dat het niet aan deze voorwaarden kon voldoen. Dit kon
echter eerst na goedkeuring door de O.E.E.S..

138)  A.R.A.-R.E.A.20205-586,  Brief van de Waarnemend-Regeringscommissaris nr.  13842,  Verslag, pag.  5.
139) ibid.. pag. 5.
140)  H.T.K.  1950-1951  Bijlagen 2178 nr. 2, Nota inzake de deviezenpositie, pag.  9.



61

-  Een land mocht op een niet-discriminatoire wijze overgaan tot intrekking van aanvan-
kelijk ingevoerde liberalisatiemaatregelen tot beneden de 60% als
a. bij niet intrekking de positie ten opzichte van de E.B.U. in gevaar kwam, waardoor

de deviezenreserves in ernstige mate aangetast dreigden te worden.
b. het ten gevolge van de liberalisatie ernstige storingen in de binneniandse economie

ondervond. Het moest deze deliberalisatie rechtvaardigen ten opzicht van de
O.E.E.S. en maatregelen nemen om deze deliberalisatie weer zo snel mogelijk onge-
daan te maken. Hierbij kreeg het betrokken land aanbevelingen van de O.E.E.S.,
waarmee het ernstig rekening moest houden.

-  Het was voor de leden mogelijk tot discriminatie in de niet-geliberaliseerde sector over

tegaan, als ze hun belangrijksteexportprodukten niet in de liberalisatielijsten van an-
dere landen aantro ffen. Dit was verder ook toegestaan als ze zel f reeds tot liberalisatie
van 85% van hun invoer waren overgegaan.

-  Een deelnemend land kon een protest indienen bij de Organisatie als het meende dat
andere landen de liberalisatie ontkrachtten door hoge tarieven of andere interne maat-
regelen. De Organisatie kon dan na een onderzoek een land een hogere feitelijke libe-
ralisatie opleggen dan 60% omdat ze bepaalde liberalisaties niet meetelde bij het
liberalisatiepercentage.

C. De liberalisatie tot 75%

Nadat dit bereikt was werd in de eerste helft van september 1950 in O.E.E.S.-verband
gesproken over verdergaande liberalisatie. Besloten werd voorbereidingen te treffen om
zo te komen tot een gemeenschappelijke lijst van goederen, de zogenaamde common list
waarop die goederen dienden te worden vermeld waarvan opneming in de liberalisatie-
lijsten van alle deelnemende landen gewenst was. Alle deelnemende landen ontvingen van
de O.E.E.S. een ontwerplijst van goederen welke in de hoofdzaak halffabrikaten en
grondstoffen bevatte en door de ledenlanden verder moest worden aangevuld.
Verder werd gediscussieerd over een mogelijkheid tot uitbreiding van de liberalisatie tot
75070. Tijdens de discussie in de R.E.A. over een eventuele verhoging van het liberalisatie-
percentage werden de voordelen van verdergaande liberalisatie voor de Nederlandse ex-
port erkend. Maar op voorstel van Lieftinck besloot de R.E.A. niet onvoorwaardelijk met
het voorstel tot verhoging van het liberalisatiepercentage in te stemmen. De extra liberali-
satie was voor Nederland alleen aanvaardbaar als het buitenland niet door middel van
tarieven en staatshandel de werkelijke liberalisatie en daarmee de Nederlandse exportmo-
gelijkheden bleef hinderen 141). Dit was te meer nodig volgens Lieftinck omdat de import
niet alleen ten gevolge van de additionele liberalisatie zou toenemen maar ook als gevolg

van de verhoogde militaire inspanning voortvloeiend uit de Korea-crisis.

1. Het Westduitse probleem

Spierenburg stelde het te verwachten effect op de Nederlandse export van de in te dienen

141) A.R.A.-R.E.A 20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 3-10-1950, pag. 5.
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60% non-discriminatoire samengestelde liberalisatielijst door West-Duitsland ter discus-
sie. Tot nu toe was dat handelsverkeer bilateraal geregeld. In de periode na het handelsak-
koord uit september 1949 waarbij West-Duitsland de import eenzijdig liberaliseerde kreeg
West-Duitsland een groot tekort in het onderling handelsverkeer. In februari 1950 werd
een nieuw handelsakkoord gesloten met West-Duitsland waarbij sprake was van een vrij-
weI volledige tweezijdige liberalisatie Alhoewel de stijging van de Nederlandse vordering
hierna snel tot staan werd gebracht gaf de bilaterale rekening met West-Duitsland per 30
juni 1950 een voordelig saldo aan van ongeveer fl. 318 mln., welk saldo zou worden gea-
mortiseerd in het kader van het ontstaan van de E.B.U.. Het handelscontract liep af per
1 september 1950 maar werd met twee maanden verlengd tot 1 november 1950. Gedurende
deze periode trof West-Duitsland voorbereidingen tot de opstelling van de 60% non-
discriminatoir samengestelde liberalisatielijst die per 1 november van kracht diende te
worden. Wanneer deze liberalisatielijst zou worden aanvaard zou de liberalisatie van
West-Duitsland ten opzichte van Nederland gevoelig dalen van een vrij volledige vrijheid
tot een liberalisatie van slechts 30070. Dit werd veroorzaakt door het feit dat de nieuwe lijst
was gebaseerd op het jaar 1948 waarin West-Duitsland nog weinig handel dreef met het
buitenland. Bovendien kwamen relatief weinig agrarische produkten op de vrije lijst voor
die vooral Nederland traditioneel naar West-Duitsland exporteerde. West-Duitsland
rechtvaardigde deze invoerbeperking met het argument dat het eind oktober reeds het hele
quotum in de E.B.U. had uitgeput.
Volgens Spierenburg diende Nederland slechts akkoord te gaan met een liberalisatie tot
75070 als niet alleen het tarievenprobleem werd opgelost maar tevens het jaar 1948 niet
meer als basisjaar voor de liberalisatie van West-Duitsland werd aangehouden 142). De

R.E.A. besloot deze voorwaarden aan de verhoging van het liberalisatiepercentage over
te nemen. Deze eisen dienden met kracht naar voren te worden gebracht. Wanneer niet
werd voldaan aan de Nederlandse verlangens, behield Nederland zich het recht voor even-
tueel geen uitvoering te geven aan het besluit betreffende de non-discriminatoir samen-
gestelde 60070 liberalisatielijst 143).

Tijdens de vergadering van de O.E.E.S. op ministerieel niveau van 6 en 7 oktober 1950,
waarin over de verhoging van de liberalisatie werd gesproken, bleek Nederland in feite
alleen te staan. Nederland kon haar uitzonderingspositie alleen handhaven als gevolg van
een uiterst krachtige verklaring van Stikker waarin hij onverkort vasthield aan de door
de R.E.A. gestelde voorwaarden voor liberalisatie tot 75% 144)-Er bleek tijdens de verga-
dering geen oplossing mogelijk alhoewel de Duitse minister Blucher erkende dat toepas-
sing van de regels van de liberalisatiecode er niet toe mochten leiden, dat de onderlinge
handel verminderde. Op voorstel van Stikker werd besloten de problemen samenhangend
met de invoering van liberalisatie tot 75% weer te bespreken tijdens de vergadering van
de ministeriele Raad van de O.E.E.S. op 26 en 27 oktober 1950. Hiermee kreeg Nederland

142) Ibid., pag. 5.
143)  Ibid., pag. 6-7.
144)  A.R.A.-R.E.A. 20205-589, Brief van de Regeringscommissaris nr.  16.144, Verslag, pag. 2 en Bijlage 111.
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nog enige tijd om via bilaterale onderhandelingen met West-Duitsland te trachten de pro-
blemen op te lossen. Deze bilaterale onderhandelingen tussen beide landen hadden geen

succes. Eind oktober was de Westduitse positie in de E.B.U. zo slecht dat zelfs de import
in West-Duitsland tijdelijk moest worden stilgelegd omdat ze deze niet meer kon betalen
145)

Minister Stikker herhaalde tijdens de vergadering van de Raad van de O.E.E.S. eind okto-
ber 1950 nog eens dat Nederland de wenselijkheid erkende van verdergaande liberalisatie
maar dat Nederland de verantwoordelijkheid niet kon nemen voor verplichtingen waar-
aan het niet kon voldoen 146) Nederland had reeds een tekort in de E.B.U. en de West-

duitse invoerbeperkingen zouden de positie ten opzichte van de E.B.U. verder verslechte-
ren. Bovendien was de structuur van de Nederlandse export zo dat het onmogelijk was
op korte termijn over te schakelen op andere markten.
De andere landen konden zich in het algemeen niet verenigen met de uitzonderingspositie
die Nederland bedong. Er waren ook andere landen zoals Denernarken die een omvang-
rijk handelsverkeer hadden met West-Duitsland. Ze verkeerden daarmee in feite in een

soortgelijke positie als Nederland. Daarnaast bevatte de code voldoende ontsnap-
pingsmogelijkheden als een land niet aan de liberaliseringsverplichtingen kon voldoen.
Minister Stikker deelde echter mee strikte instrukties te hebben en niet verder te kunnen

gaan met de liberalisatie als de problemen niet in een voor Nederland acceptabele wijze
werden opgelost.
Uiteindelijk werd in de besluiten toch rekening gehouden met de speciale positie ten

opzichte van West-Duitsland van niet alleen Nederland maar ook van Denemarken en

Turkije. In decode werd weliswaar op 27 oktober 1950 door de Raad van de O.E.E.S. vast-
gelegd dat per 1 februari 1951 de liberalisatie tot 75070 moest zijn bereikt, maar in de uit-
zonderingsbepalingen werd aan de bezwaren van Nederland tegemoet gekomen. De drie
landen behoefden per 1 februari 1951 niet tot 75% te liberaliseren als deze landen niet tot
een bevredigende regeling van hun handelsverkeer met West-Duitsland zouden komen.
De redenen van de afwijking zouden ze "per 28 februari indien West-Duitsland op 1
februari wel en per 30 april 1951, indien West-Duitsland op 1 februari niet tot een liberali-
satie van 75070 zou zijn overgegaan, aan de O.E.E.S. moeten opgeven" 147)

2. De invloed van de tarieven op de liberalisatie

Op aandrang van Nederland bij monde van minister Stikker werd in het besluit tot 75070

liberalisatie ook een band gelegd tussen de opheffing van de kwantitatieve restricties en
de slechting van de tariefmuren 148). De opvoering van het liberalisatiepercentage gaf
voor de onderscheiden landen een ongelijk effect op de vrijmaking van hun handelsver-

145) A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 25-10-1950. pag. 3.
146) A.R.A.-R.E.A. 20205-590, Brief van de Directeur van her Bureau van de Regeringscommissaris nr. M.627. Versiag,

pag. 6.
1473  H.T.K. 1950-1951 Bijlagen 2178 nr. 2, Nola inzake de deviezenposilie, pag. 9-10.
1 483   Negende verslag vande Nederlandse Regering aangaandede werking van het Europese Herstelprogramma  behandelen-

de de periode Juli tot en met September  1950, pag.  14.
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keer daar de andere handelsbelemmeringen, waaronder de tarieven in O.E.E.S.-verband,
onvoldoende konden worden aangepakt. De Benelux-landen met hun laag douane-tarief
ondervonden door deze ontwikkeling groot nadeel. Op de conferentie te Torquay in 1950
in het kader van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel namen ze daarom
het initiatie f om te komen tot een voorstel tot rechttrekking van de dispariteiten der Euro-
pese taI'ieven. Dit initiatief leidde tot een ondertekening door tien aan de conferentie deel-
nemende landen van een memorandum waarin onder andere werd erkend "dat er een pro-
bleem van de ongelijkheid der Europese tarieven bestaat en dat verdere pogingen moesten
worden gedaan om dit probleem op te lossen in het kader van de Algemene Overeenkomst
inzake Tarieven en Handel" 149'. De vergadering van de G.AIT.-landen erkende het pro-
bleem en besloot een werkgroep te belasten met de bestudering van concrete voorstellen
welke door de indieners van het memorandum zouden worden geformuleerd.
De Raad van de O.E.E.S. aanvaardde nu in principe dat een niet bevredigende vooruit-
gang in de vermindering van de dispariteiten der Europese tarieven voor aangesloten lan-
den een aanleiding zou kunnen vormen de O.E.E.S. te verzoeken het Raadsbesluit aan-
gaande opvoering van het liberalisatiepercentage tot 75 in te trekken. De ondertekening
door deO.E.E.S.-landen die lid waren van de G.A.T.T. van een aanvullend protocol waarin
concessies stonden ten aanzien van de onderlinge tarieven, werd als een bevredigende
vooruitgang beschouwd in de richting van vermindering van de dispariteiten. Wanneer
landen niet tekenden werd de vooruitgang als onbevredigend beschouwd. Landen konden
ook onder voorbehoud tekenen. De secretaris-generaal van de O.E.E.S. zou de reserves
dan onderzoeken en de Raad rapporteren indien hij de vooruitgang onbevredigend vond.
De landen konden dan op basis van het ongunstige rapport een verzoek indienen bij de
Raad tot intrekking van de verplichting tot 75% liberalisatie. De Raad van de O.E.E.S.
zou vervolgens trachten een oplossing te vinden voor de gerezen problemen. Lukte dit niet
dan moest de Raad unaniem besluiten over de handhaving van het besluit de handel voor
75% te liberaliseren 150).

3. Evaluatie

De Nederlandse delegatie kreeg derhalve zijn zin doordat de verhoging van het liberalisa-
tiepercentage was gekoppeld aan vervulling van voorwaarden die door Nederland waren
voorgesteld. Het besluit werd verder beperkt in zijn effect doordat de voorgestelde verho-
ging van het liberalisatiepercentage niet hoefde te gelden voor de categorieen grondstof-
fen, voedingsmiddelen en eindprodukten afzonderlijk.
Nederland werkte tijdens de discussies over de verhoging van het liberalisatiepercentage
mee aan de uitholling van de materiele waarde ervan. Dit bracht Stikker in een moeilijke
positie en betekende voor hem prestigeverlies. Stikker vervulde tijdens de vergaderingen

149)  H.T.K. 1950-1951 Bijiagen 2073 nr. 6, Memorie van Antwoord, pag. 42. De tien ondertekenaars van het Memorandum
waren de Verenigde Staten, Frankrijk, West-Duitsland, Italic, Oostenrijk, de Scandinavische landen, de B.L.E.U. en
Nederiand.

150)  A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d.  15-11-1950, pag.  1.
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van de Raad van de O.E.E.S. een dubbelrol. Als minister van Buitenlandse Zaken verde-
digde hij het door de Nederlandse regering ingenomen standpunt, terwijl hij als voorzitter
van de Raad van de O.E.E.S. een meer bemiddelende rol behoorde te vervullen tussen de
verschillende ingenomen standpunten. Bij het debat over de liberalisatie tot 75% was er
sprake van een zekere strijdigheid tussen beide functies. Door het innemen van een gebo-
Ieerde positie ter verdediging van het strakke Nederlandse standpunt kwam de functie van
Stikker als voorzitter en bemiddelaar binnen de O.E.E.S. in het gedrang. Stikker deelde
de R.E.A.-vergadering dan ook mee dat Nederland bezwaarlijk in de toekomst weer een
dergelijke gersoleerde positie kon innemen, gelet onder meer op het Nederlandse voorzit-
terschap in de organisatie 150, De minister-president verdedigde het strakke Nederlandse
standpunt in de kwestie van liberalisatie tot 75%, maar hij toonde begrip voor de moeilij-
ke positie waarin Stikker zich bevond. In de toekomst zou daarom worden overwogen de
Nederlandse regering in de Raad van de O.E.E.S. door een andere minister dan de minister
van Buitenlandse Zaken te laten vertegenwoordigen, als een strijdigheid van belangen kon
worden verwacht 152).
Het dreigement geen 60% non-discriminatoir samengestelde liberalisatielijst in te dienen
per 1 januari 1951 hoefde Nederland niet door te voeren, aangezien aan de Nederlandse
voorwaarden ter verhoging van het liberalisatiepercentage was voldaan. Kort voor de
jaarwisseling maakte Nederland zijn uniforme lijst bekend. Deze omvatte 65% van de
in 1948 niet via de staatshandel, uit de O.E.E.S.-landen en hun overzeese gebiedsdelen in
Nederland geYmporteerde goederen en wei voor de voedingsmiddelen 60070, grondstoffen
70% en de industriele produkten 63% 153)

De Raad van de O.E.E.S. brachtop 2 november 1950 een koppeling aantussen decommon
list en de 75% liberalisatie. Ze legde toen een procedure vast om te bevorderen dat de in
de gemeenschappelijke lijst vermelde goederen zoveel mogelijk in de 75% liberalisatielijst
zouden worden opgenomen.
Het opstellen van de 75% liberalisatielijsten met daarin opgenomen een gemeenschappe-
lijk vrijgemaakte lijst van goederen kon door de meeste landen, waaronder Nederland,
mede ten gevolge van de problemen van West-Duitsland niet op de vastgestelde tijd 1 fe-
bruari 1951 worden uitgevoerd. De onderhandelingen over de gemeenschappelijke lijst
verliepen erg moeizaam. Er was tot nu toe slechts een klein aantal dezelfde goederen door
alle landen geliberaliseerd, terwijl de onderhandelingen over verdergaande liberalisatie
slechts leidden tot onbelangrijke concessies 154) Toch verklaarde de Raad van de O.E.E.S.

151) A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notuten R.E.A.-vergadering d.d. 15-11-1950, pag. 1.
152)  Deze beleidslijn wasin overeengemming met het bestuit von de Ministerraadvan 6februari j950. Vooral Lieftinck wees

toen op het gevaar van tegenstrudige belangen. Hijsteldedaarom voor Stikker te vervangen in de Raad van de O.E.E.S.
door de minister van Economische Zaken of de minister van Financien,  afhankelijk van de le bespreken vraagstukken.
Stikker verzettezich tegen dezeopstelling omde met een dergelijke vervangingdestrijdigheid vanfuncties werd vastge
legd. Hij vreesde dat zijn positie hierdoor werd verzwakt. Zie A.R.A.-M.R. 20205-394, Notulen Ministerraadsvergade
ringen d.d. 30-1-1950 en 6-2-1950.

153)  A.R.A.-R.E.A. 20205-591, Brief van de President-Directeur van het Bureau van de Regeringscommissaris nr. 18.307,
Verslag, pag.  5.

154)   Tiendeversiag vande Nedertandse Regering aangaande de werking van het  Europese Herstelprogrammabehandelende
de periode October tot en met December 1950, pag. 14.
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op 6 april de uiteindelijk voorgestelde common list met ingang van 1 juni 1951 van kracht.
De Raad besloot dat de landen uiterlijk 31 mei hun overgebleven restricties ten aanzien
van de goederen op de gemeenschappelijke lijst moesten hebben opgeheven. Er werd ech-
ter een ontsnappingsclausule bijgevoegd op grond waarvan de landen onder meer de be-
voegdheid kregen deze lijst niet in te voeren als ze van de O.E.E.S. toestemming hadden
gekregen de liberalisatie tot 75% niet door te voeren 135)

De geclausuleerde invoering van de common list per 1 juni betekende derhalve ook dat
bekend moest zijn of de liberalisatie tot 75% per 1 juni daadwerkelijk van kracht werd.
In opdracht van de regeringscommissaris en door tijdnood eerst achteraf gesanctioneerd
door de R.E.A. kreeg de Nederlandse missie bij de O.E.E.S. opdracht "het respijt dat Ne-
derland, Denemarken en Turkije gegeven was bij het vaststellen van hun beslissing om
al dan niet over te gaan tot de 75% liberalisatieverplichting te verlengen tot 1 September"
156  Nederland had immers het effect op de betalingsbalans van de liberalisatie tot 75%

door andere landen nog niet ervaren, omdat de meeste landen nog niet tot invoer van de
75% liberalisatielijst waren overgegaan. In feite had Nederland derhalve tot nog toe geen
langere termijn gekregen voor de invoering van de 75% liberalisatie dan de andere landen.
Daarnaast bleken de problemen met West-Duitsland veel erger te zijn dan verwacht. De
Raad van de O.E.E.S. ging met het Nederlandse verzoek op 27 juli akkoord.

Par. 2 De ontwikkeling van het betalingsverkeer tot 30 juni 1951

A. Het structurele onevenwicht binnen de E.B.U

Na de overeenkomst over het E.B.U.-verdrag gold als eerste opgave de regeling van de nog
uitstaande bilaterale saldi. De belangrijkste regeling van Nederland betreffende onze
vorderingen was een regeling met West-Duitsland. Een akkoord hierover werd gesloten
in augustus 1950. Duitsland had nog een schuld aan Nederland ad. fl. 319,5 mln. welke
het volgens de afgesproken regeling zou terugbetalen in maandelijkse termijnen van
fl. 7,8 mln. gedurende de eerste twee jaren en van ca. fl. 5,5 mln. gedurende de volgende
twee jaren. In januari 1951 werd het nieuwe handelsverdrag van Nederland met West-
Duitsland door de geallieerden afgekeurd. In dit verdrag was de eerder in het akkoord

155)   TWaaude  verslag  van  de  Nederiandse  Regering  aangaande  de  werking  van  het  Europese  Herstelprogramma  behan-
delende de periode April tot en met Juni 1951, pag. 12.

156)  A.R.A.-R.E.A. 20205-593, Brief van de Regeringscommissaris nr. 20817, pag. 2.

Hans Max Hirschfeld (1899-1961).

Hirschfeld werd in  1931  benoemd toi directeur-generad van Handel en Nijverheid bij het ministerie van Economische
Zaken. Tijdens de bezettingstijd was hijsecretaris-generaal van  het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart
en vandat van  Landbouwen Visserij.  Zijn  benoeming in  1947 toi Regeringscommissaris in Algemene Dienst en tot Verte-
genwoordiger van de Nederlandse Regering in de Commissie voor Europese Economische Samenwerking, hield verband
met het Marshall-plan.  Hij was Regeringscommissaris voor het Europese Herstelprogramma, respectievelijk  het Econo-
mische en  Militaire Hulpprogramma gedurende de periode  1948-1952.  Op  15 oktober  1952 werd hem eervol ontslag ver-
leend uit  zijnfunctie van  Regeringscommissaris.  Zijn buitengewone kennis van financieel-economische aangelegenhe-
den maakle hem toI een uiterst gezaghebbend en veel gevraagd adviseur van opeenvolgende kabinetten.
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van 1950 afgesproken betalingsregeling in die zin gewijzigd dat de periode waarbinnen
de schuld moest zijn afgelost, werd teruggebracht tot drie jaar. Ondanks de afkeuring
door de geallieerden van het handelsveldrag werd de daarin afgesproken betalingsrege-
ling bij gebrek aan beter toch toegepast.
Ook met de Nederlandse schuldeisers werden regelingen getroffen. Met de B.L.E.U. werd
een regeling a fgesproken waarbij de geconsolideerde schuld per 1 juli 1950 ter waarde van
fl. 263 mln. per 1 juli 1952 zou zijn teruggebracht tot fl. 40 mln.. Deze restantschuld ter
waarde van fl. 40 mln. moest Nederland na 1 juli 1952 in achttien maandelijkse termijnen
aan Belgie terugbetalen.
De financiele ontwikkeling binnen de E.B.U. was gedurende het eerste jaar erg oneven-

wichtig. Er waren zes structurele crediteurlanden waarvan er twee nl. Frankrijk en Portu-
gal eind maart al reeds de helft van hun quotum hadden overschreden, zodat ze al goud
en dollars van de E.B.U. ter verrekening hadden ontvangen 1573

1. Het Westduitse zorgenkind

Het meest dreigend was de ontwikkeling echter aan de debetzijde van de E.B.U.-balans.
Vooral de problemen met West-Duitsland baarden grote zorgen. Reeds in november 1950
had West-Duitsland zijn hele quotum verbruikt. Duitsland had weliswaar maatregelen
getroffen maar deze sorteerden geen effect. In november 1950 stond West-Duitsland voor
de keuze alleen goud en/of dollars aan de E.B.U. te betalen of uit de E.B.U. te treden. Dit
laatste zou erg bezwaarlijk zijn voor de andere Ianden daar de bereikte liberalisatie in het
handelsverkeer voor hen niet te handhaven zou zijn bij het wegvallen van een economisch
zo belangrijk gebied als West-Duitsland. Er werd een onderzoek ingesteld door experts
van de O.E.E.S. waaruit bleek dat de problemen van tijdelijke aard waren. Ze stelden voor
West-Duitsland een krediet te verstrekken van $ 120 mln. op voorwaarde dat West-
Duitsland een ander economisch beleid zou gaan voeren ten einde zo de onevenwichtig-
heden op de betalingsbalans te verhelpen. Bij een tekort ten opzichte van de E.B.U. kon
West-Duitsland voor 2/3 decl putten uit het additionele krediet, maar moest 1/3 deel be-
talen uit haar eigen dollarbezit.
De Raad van de O.E.E.S. besloot West-Duitsland op 13 december 1950 een kortlopend
krediet van $ 120 mln. te verstrekken. Vanaf juni 1951 zou het krediet elke maand met
$ 20 mln. worden verminderd zodat West-Duitsland na november 1951 weer binnen het
kredietgedeelte van het quotum zou zijn teruggekeerd. De crediteurlanden kregen het ver-
zoek te streven naar een passieve betalingsbalans met West-Duitsland om zo ook een
bijdrage te leveren aan de bestrijding van de problemen in de E.B.U..
De O.E.E.S.-voorstellen tot wijziging van het economische beleid konden geen funda-
mentele wijziging brengen in de economische ontwikkeling van het land, daar de Duitse
regering deze wijziging van het beleid al eerder had doorgevoerd /58/. In februari 1951
dreigde ook het extra krediet uitgeput te raken. West-Duitsland besloot in de loop van

157)  De vier andere crediteurlanden waren Belgie, Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
158) J. Wemelsfelder, o.c., pag. 62.
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de maand geen invoervergunningen meer af te geven. Het aantal afgegeven invoervergun-             1
ningen tot juni 1951 was al zo groot dat het onmogelijk was nieuwe vergunningen afte         I
geven, omdat de Westduitse positie in de E.B.U.. hierdoor uitzichtloos zou worden. Naast
het besluit geen invoervergunningen meer af te geven deed West-Duitsland in februari
1951 ook een beroep op artikel 3 van de code voor de liberalisatie van de handel. Hierin
werd landen de mogelijkheid geboden de liberalisatiemaatregelen op te schorten op grond
van financieel-economische moeilijkheden. In maart 1951 verbeterde de positie van West-
Duitsland in de E.B.U.. Voor het eerst was er sprake van een overschot ter waarde van
$  11,2 mln.. rekeneenheden. In mei was de positie van West-Duitsland al zo sterk verbeterd
dat het hele extra krediet ter waarde van $   120 mln.. kon worden terugbetaald en boven-
dien een gering deel van het kredietgedeelte van het quotum kon worden afgelost.
De problemen die West-Duitsland ondervond binnen de E.B.U. en mede hierdoor bij de
vrijmaking van het handelsverkeer waren vooral toe te schrijven aan interne factoren
159). Daarnaast deed de Korea-crisis zijn invloed gelden. Als gevolg van deze crisis trad

er een schaarste op aan grondstoffen in de wereld die de prijzen daarvan explosief deed
toenemen, welk effect nog werd versterkt door de vergrote voorraadvorming. Deze ver-
grote voorraadvorming van onder meer grondstoffen werd in Duitsland mede mogelijk
door het gevoerde interne beleid dat de koopkracht onvoldoende afremde. De Duitse re-
gering voerde derhalve de noodzakelijke maatregelen om de gevolgen van de Korea-crisis
te bestrijden niet drastisch genoeg door. "Waarschijnlijk is het dan ook zo geweest dat
een zekere passiviteit de Duitse regering niet onwelgevallig is geweest omdat de economi-
sche hulpbehoevendheid van het land hiermee het duidelijkst tegenover de buitenwereld
gedemonstreerd kan worden" 160).

Bij de totstandkoming van de E.B.U. had Duitsland een quotum toegewezen gekregen van
$  320 mln..  Dit was zoals bekend gebaseerd op  15070  van de totale waarde van de in- en
uitvoer in 1948. De waarde van de in- en uitvoer en daarmee het quotum was zo laag om-
dat Duitsland toen in een fase van wederopbouw verkeerde. Had men 1950 als uit-
gangspunt gekozen dan had West-Duitsland een quotum gekregen van $ 600 min.. Dit
lage quotum betekende dat West-Duitsland reeds bij een geringe onevenwichtigheid in de
betalingsbalans zijn kredietmarge zou overschrijden en tot goud- of dollarafgifte was
gedwongen.

2. De zwakke Nederlandse debiteur

Naast West-Duitsland baarde de positie van Nederland in de E.B.U. grote zorgen. Per 30
juni 1951 bedroeg het totale tekort in de E.B.U. $ 271 min.. Daarmee stond Nederland als
tweede op de lijst van debiteuren in de E.B.U. De verkregen initial aid welke fungeerde
als extra hulp om daarmee de economisch zwakke positie enigermate te compenseren was
reeds begin september geheel verbruikt. Het per 30 juni bereikte tekort in de E.B.U. van

159)   Vooreen beschrijving van de Duitse internefactoren zie J.  11'emelsfelder, ac., pag.  68-74.
160)   J.  Wemetsfelder,  o.c.,  pag.  77-78.
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$ 271 mln. betekende dat Nederland zich in de vierde tranche bevond, waarin 60% van
het tekort in goud of dollars moest worden afgedekt.

Tabel 8

Ontwikkeling van de Nederlandse stand in de E.B.U. (in mln. rekeneenheden), juli 1950
tot en met juni 1951

Cumulatieve stand Verrekening door:
Datum met verekening van Krediet opgenomen + Goud of dollars

de initiele hulp a) en verstrekt - betalingen +
ontvangsten -

31  j uli + 18,5
31 aug. +   5,2

30 sept. - 11,5 + 11,5
31 okt. - 42,7 + 42,7
30 nov. - 65,7 + 65,7
31 dec. - 77,9 + 75,5 + 2,4
31 jan. - 100,9 + 93,9 + 7,0
28 febr. - 125,9 + 113,9 +12,0
31 maart - 162,9 + 118,8 +44,1
30 april - 193,7 + 149,6 + 44,1
31 mei -225,5 + 169,4 +56,1
30 juni -241,0 + 175,6 +65,4

a)  Decijfersindezekolom zijnopgesteld, alsof deboeking vandeinitiele hulpad. 30 min. rekeneenhedentengunste van
Nederland reeds bij het in werking treden van de E.B. U. had plaatsgevonden. De verrekening over juli, augustus en sep-
tember, ind. de boeking van de initiele positie heeft in feite eerst per 1 oktober plaws gehad.

Bron:   Negentiende verslag van de Nederlandse Regering inzake het Economische Hulp Programma behandelende deperio-
de April tot en met Juni 1953, tabel 111-12, pag. 55.

De deconfiture van de Westduitse handels- en betalingspolitiek en de gevolgen van de
Korea-crisis vormden belangrijke oorzaken van deze verslechtering /61).
Per 18 januari  1951  werd een nieuw handelsakkoord gesloten met West-Duitsland  op
grond waarvan het onderlinge handelsverkeer in evenwicht werd gehouden bij een in- en

161)  De sterk gestegenimport uil desterling-area en de B.L.E.U. veroor:aakte mede het tekort inde E.B.U. Op basis van het
voor-unieakkoord waseen vrijonbelemmerdeimportuit de B.L.E.U. in Nederland mogelijk. Cfr.  W. Diebold jr, o.c.,
pag.j33.
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export van goederen ter waarde van fl. 1 mld. Dit handelsakkoord was volgens Lieftinck
alleen acceptabel onder de bestaande bijzondere omstandigheden. Het paste immers niet
in het streven naar liberalisatie van het handelsverkeer. Nederland kon op deze manier
ook nooit het tekort ten opzichte van Belgie dekken, omdat het daarvoor een overschot
op de rekening met West-Duitsland nodig had /62). Dit handelsakkoord werd echter afge-

keurd door de geallieerden die zich daarbij praktisch uitsluitend baseerden op de econo-
mische toestand in West-Duitsland, welke steeds verder verslechterde. In februari moest
West-Duitsland de afgifte van invoervergunningen stopzetten en werden de liberalisatie-
maatregelen opgeschort.

3. Naar een compromis

Volgens Spierenburg en Lieftinck moest Nederland tijdens de vergadering van de Raad
van de O.E.E.S. op 9 en 10 maart 1951 als reactie op de ontwikkelingen in West-Duitsland
een dringend beroep doen op de grotere crediteurlanden om de positie van West-
Duitsland en van de andere debiteurlanden te versterken door de import uit deze landen
te vergroten 163)

. In ieder geval diende de Centrale Economische Commissie (C.E.C.) een

studie aan te vangen over het vraagstuk van de eventuele herinvoering van restrictieve han-
delspolitieke maatregelen 164). Een beroep op artikel 3 van de liberalisatiecode op grond
waarvan deliberalisatie mogelijk was, moest niet worden uitgesloten als de crediteur- en
de debiteurlanden elkaar niet in voldoende mate tegemoet kwamen.
In het kader van maatregelen ter sanering van het Nederlandse betalingsbalanstekort had
de C.E.C. eerder in haar rapport van 22 januari 1951 de contingentering van de import
in principe afgewezen. Geoorloofd waren volgens de commissie slechts die kwantitatieve
restricties die geen verband hielden met het totale betalingsbalanstekort 165), Toegestaan

waren zodoende onder meer restricties tegen de dollarimport op basis van het
dollartekort.
Van den Brink had zich tijdens de R.E.A.-vergadering ter voorbereiding van de O.E.E.S.-
vergadering op 9 en 10 maart niet verzet tegen een hernieuwde studie naar effecten van
restrictieve handelspolitieke maatregelen. Maar tijdens de bijzondere R.E.A.-
vergadering over het vraagstuk van lonen en prijzen met vertegenwoordigers van de Stich-
ting van de Arbeid wees hij herinvoering van fysieke controles af. Alleen in een werkelijke
noodsituatie kon bij wijze van uitzondering worden overgegaan tot een kwantitatieve be-
perking van de import 166; Herinvoering betekende immers dat Nederland in feite de

Westeuropese samenwerking gericht op liberalisatie afwees. Dit was volstrekt in strijd met
het Nederlandse beleid dat juist gericht was op opheffing van kwantitatieve restricties

162) A.R.A.-R.E.A. 20205-572. Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 21-12-1950, pag. 7.
163) A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 7-34951. pag. 3-4.
164)  De Centrale Economische Commissie (C.E.C.j ook wel aangeduid als ambtelijke R.E.A., werd ingesteld op  13 december

1950 op voorstel van Van den Brink ten einde het hele probleem van de betalingsbalans te bestuderen. Zie A. R.A.-R.E.A.
20205-572.  Notulen  R.E.A.-vergadering d.d.  13-12-1950, pag. 4 respectievelijkd.d. 5-12-1950, pag.  9.  Cfr. infra.,pag.  77-78.

165)  A.R.A.-R.E.A. 20205-591. Brief van de Voor:itte, van de C.E.C. nr.  18.440, Advies, pag. 21.
166)  A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 22-3-1951, pag. 2.
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zowel intern via opheffing van de distributie als extern via liberalisatie van de handel in
O.E.E.S.-verband.
Uit het rapport dat de Managing Board aan de Raad van de O.E.E.S. voorlegde, bleek
vervolgens dat de Board de Duitsers volstrekt de vrije hand wilde laten om de meest strin-
gente invoerbeperkende maatregelen te nemen. Er werden voorts geen maatregelen aan-
bevolen waarin de crediteurlanden de debiteurlanden tegemoet zouden komen door mid-
del van een liberaler invoerregime. Daaruit bleek dat volstrekt geen rekening werd gehou-
den met het effect op delopende rekening van de betalingsbalans van andere Westeurope-
se landen door het wegvallen van West-Duitsland als volwaardige handelspartner.
Tijdens informele besprekingen gedurende de vergadering van de Raad van de O.E.E.S.
op 9 en 10 maart gaf Stikker een scherpe reactie op het rapport. Voor de Nederlandse rege-
ring was alleen een rapport aan de Raad van de O.E.E.S. acceptabel waarin de kettingreac-
tie werd geanalyseerd als gevolg van de Duitse deconfiture Als de crediteurlanden niet
bereid waren tot een liberaler invoerregime, dan had dit tot gevolg dat Nederland ofweI
extra dollarhulp nodig had, dan wel dat ons land geen volwaardig lid meer kon zijn van
de E.B.U. 167). Na veel vertrouwelijke gesprekken tijdens en na de informele zitting slaag-
de de Nederlandse delegatie erin haar opvatting ingang te doen vinden. Tijdens de forme-
le zitting werd een resolutie aangenomen waarin in afwijking van het rapport van de
Board de noodzaak van snelle bilaterale onderhandelingen met West-Duitsland werd
vastgelegd. In de resolutie werd ook tot uitdrukking gebracht dat de Managing Board het
Duitse probleem niet als een Duits probleem maar als een Europees probleem moest ana-
lyseren 168). In het nieuwe rapport van de Managing Board werden een aantal conclusies
vastgelegd die de basis vormden voor de resolutie welke in de vergadering van 6 en 7 april
aan de ministers van de Raad van de O.E.E.S. werd voorgelegd. De in dit rapport opgeno-
men principes strookten meer met de Nederlandse belangen. De mogelijkheid tot discri-
minatie tussen debiteur- en crediteurlanden ter oplossing van de problemen, voort-
vloeiend uit het Duitse vraagstuk, werd geaccepteerd voor de periode na 31 mei. De Duitse
regering werd verzocht de bestaande invoercontracten van crediteurlanden in de E.B.U.
zoveel mogelijk uit te stellen tot na 31 mei. Voor zover Duitsland fondsen beschikbaar
had voor invoer in de periode tot 1 juni, moesten deze worden verdeeld onder de landen
die het sterkst getroffen werden door de volledige stopzetting van de Duitse invoer. De
grotere crediteurianden zegden toe extra importmogelijkheden te openen voor die landen
die onevenredig zwaar werden getroffen door de restrictieve maatregelen van West-
Duitsland /69'.
Minister Van den Brink vertegenwoordigde Nederland tijdens de vergadering van de Raad
van de O.E.E.S. op 6 en 7 april, waarmee problemen voortvloeiend uit een dubbelrol bij
vertegenwoordiging door Stikker werden voorkomen /70). Van den Brink wees erop dat
Nederland voor de twee maanden april en mei 1951 minimaal $ 40 min. moest ontvangen

167)  A.R.A.-R.E.A. 20205-592, Brief van de Waarnemend-Regeringscommissaris nr.  19.484, Versiag, pag. 2.
168) ibid., pag. 2.
169)  A.R.A.-R.E.A. 20205-592, Brief van de Waarnemend-Regeringscommissaris nr.  19.890, Verslag pag. 2.
1703 Cfr. supra, pag. 64- 65.
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uit de combinatie van importen in West-Duitsland en in de sterke crediteurlanden. Wan-
neer hieraan werd voldaan, verbond Nederland geen consequenties aan het niet nakomen
door Duitsland van het bilaterale handelsakkoord. De stemming tijdens de vergadering
was dat het redelijk werd geacht Nederland het gevraagde importbedrag toe te staan. Ze-
kerheid hierover werd eerst na de vergadering verkregen, omdat Duitsland aanvankelijk
een deel van het aan Nederland toe te staan importbedrag claimde voor import van
grondstoffen. Nederland aanvaardde daarom weliswaar de resolutie van de Raad van de
O.E.E.S. opgesteld op basis van het rapport van de Managing Board, maar hield het recht
ertegen te ageren, als er geen toereikend akkoord met West-Duitsland kon worden geslo-
ten. Daartoe werd in de notulen van deze vergadering de verklaring van Van den Brink
opgenomen die de strekking had eventueel consequenties te trekken uit de houding van
West-Duitsland.
Het compromis was voor Nederland niet onbevredigend, maar het Duitse probleem werd
erdoor niet opgelost. Het bleef zodoende van groot belang te weten wat er ging gebeuren
met de import in West-Duitsland na 1 juni. Over de verdeling van de invoerlicenties na
1 juni 1951 ontstond een soortgelijke discussie als rond het eerste rapport van de Mana-
ging Board voor de regeling van de Duitse invoer in de maanden april en mei. De kern-
vraag was weer in hoeverre de Duitse belangen de oplossing van het probleem zouden be-
palen en in welke mate er rekening werd gehouden met het belang van de Duitse han-
delspartners 171).

Lieftinck attendeerde er de R.E.A.-vergadering op dat in de Managing Board was geble-
ken, dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk West-Duitsland zelf wilden laten besluiten
aan welke landen het invoerlicenties gaf voor de periode na 1 juni 1951. Volgens Lieftinck
kon Nederland er geen genoegen mee nemen dat Duitsland volkomen naar eigen goed-
dunken uitmaakte uit welk land het importeerde, terwijl Nederland onderworpen bleef
aan de regels van de O.E.E.S.. Spierenburg stelde dat het een illusie was te verwachten dat
de O.E.E.S. voor dit probleem de oplossing zou brengen. Hij stelde dan ook voor in de
Raadsvergadering van de O.E.E.S. van 5 mei te verklaren dat Nederland zich niet gebon-
den achtte aan een Duitse regeling van de import. Nederland zou het recht in eigen handen
moeten nemen, als acties via de O.E.E.S. en in bilateraal verband om een bevredigende
regeling te verkrijgen voor de import in West-Duitsland voor de periode na 1 juni misluk-
ten 1723. De R.E.A. ging met deze opstelling akkoord alhoewel Van den Brink nog ver-
klaarde dat hij deliberalisatie alseen mogelijkheid om het recht in eigen handen te nemen,
bepaald ongewenst achtte.
Zover kwam het niet. Op grond van een Nederlands voorstel ging de Raad van de O.E.E.S.
in haar vergadering van 15 juni 1951 akkoord met een regeling van de Duitse import na
1 juni 1951, die in principe gold voor de periode tot 1 december 1951. In deze regeling werd
bepaald dat West-Duitsland maandelijks voor een bedrag van $ 170 mln. aan invoerver-
gunningen zou afgeven, $ 50 mln. voor de niet-geliberaliseerde sector, $ 75 mln. voor

171)  A.R.A.-R.E.A.  20205-593, Brief van de Regeringscommissaris nr. 21.244,  Verslag pag.  1.
172)  A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Noculen R.E.A.-vergadering d.d. 4-5-1951, pag. 8.
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de ex-geliberaliseerde sector, $ 27 mln. voor importen uit niet aan de E.B.U. deelnemende
landen, voorzover zedoordeE.B.U. werden verrekend, en $  18 min. ter vrijebeschikking.
Hierbij kreeg de Westduitse regering de bevoegdheid een of meer van de in de ex-
geliberaliseerde sector toegewezen bedragen met ten hoogste 10% te verminderen om zo
de import van essentiele goederen veilig te stellen. Nederland kreeg hierbij een bedrag van
$ 9,5 mln. voor de niet-geliberaliseerde sector en $ 11,12 mln. voor de ex-geliberaliseerde
sector toegewezen /73).
Ook de Korea-crisis belastte de Nederlandse positie in de E.B.U. en mede als gevolg daar-
van ook de totale betalingsbalansontwikkeling. Voor Nederland gold dit speciaal, omdat
het als grondstofarm land grondstoffen moest importeren, die als gevolg van de crisis ex-

plosief in prijs stegen. De eindprodukten die Nederland met behulp van de grondstoffen
produceerde en deels exporteerde stegen vertraagd en in mindere mate in prijs. Het gevolg
hiervan was dat in ons land een aanzienlijke ruilvoetverslechtering optrad.

Tabel 9

Prijsindexcij fers (1948 =100) van de in- en uitvoer. Ruilvoet.

Invoer Uitvoer Ruilvoet

1                            2                        (2:1)x100

1948 100 100 100

1949                  96                 94                  98

1950 108                 98                  91

1951 le kwartaal 122 107                 88

2e kwartaal 134 115                  86

Bron:   TwaaUde versiag van de Nederlandse Regering aangaandedewerking vanhet Europese Herstelprogramma behande-
lende de periode April tot en met Juni 1951, label VI-22, pag. 56.

De landen van de O.E.E.S. die als grondstoffenleverancier optraden, zagen hun positie
in de E.B.U. verbeteren, terwijl landen waaronder Nederland, die als grondstoffenim-
porteur optraden, hun positie zagen verzwakken.

B.  De lopende rekening van de betalingsbalans over  1950

1. Verslechtering van de Nederlandse positie

In 1950 verslechterde delopende rekening vandebetalingsbalansop kasbasis ten opzichte

173)  A.R.A.-R.E.A. 20205-593, Brief van de Regeringscommissaris nr. 21.244, Verslag, pag. 5.
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van 1949 met fl. 838 min.. Deze verslechtering was vooral terug te voeren op een verslechte-
ring in het betalingsverkeer met landen behorend tot de E.B.U. en de overige landen.

Tabel 10

Tekort/overschot lopende rekening (kasbasis) in miljoenen guldens

Jaar Totaal E.B.U. U.S.A. $ Overige landen

1949 - 253 + 3 - 574 +318
1950 - 1091 - 583 - 430 - 78

Bron:  Voor 1949, H.T.K. 1950-1951 Bijlagen 2178 m·. 2, Nola inzake de devie:enpositie, Bijlage B, pag. 38.
Voor 1950, H.T.K. 1951-1952 Bijlcagen 2565 nr. t. Nota inzakedederiezenpositie, Billage B, paR. 16.

Het tekort in het betalingsverkeer met dollars kon in 1950 ten opzichte van 1949 met on-
geveer$ 140 mln. worden verkleind. Dedollarimport daalde van $  294,5 mln. tot $ 260,9
mln.. Dit was een gevolg van de voortgezette verschuiving van dollarimporten uit Euro-
pa. Daarnaast steeg de export betaald in dollars van $ 61,5 mln. tot $  91,6 mln.. Naast
de sterk gestegen dollaropbrengsten van het transitoverkeer steeg de goederenexport
naar de Verenigde Staten. Deze grotere export was vooral een gevolg van de devaluatie
en de grote, eenmalige export van schroot. Ook het 10% dollarbonus-effect vergrootte
de dollarexport, al kan het exacte effect niet worden aangegeven.
Het Nederlandse betalingsverkeer met de overige landen verslechterde vooral onder in-
vloed van het betalingsverkeer met Indonesie. Het totale verkeer over de lopende reke-
ningmet Indonesieleiddetoteen nadeligsaldo van fl. 193 mln., tegen een voordeligsaldo
van fl. 379 min. in 1949. Deze verslechtering vloeide voort uit incidentele factoren die
zowel in 1949 als in 1950 golden. De uitvoer naar Indonesie was in 1949 geflatteerd ten
gevolge van de uitrusting van de in Indonesie aanwezige troepen. De waarde van de im-
port uit Indonesie steeg drastisch als gevolg van de door de Korea-crisis sterk gestegen
prijzen van de Indonesische exportprodukten. Nederland derfde de rente over de bij de
soevereiniteitsoverdracht kwijtgescholden kredieten. De uitgaven ten behoeve van de
Koninklijke Landmacht kwamen na de soevereiniteitsoverdracht ten laste van
Nederland.
De grootste verslechtering deed zich voor in het betalingsverkeer betaald met E.B.U.-
valuta's. Van 1949 op 1950 steeg de import van goederen met ruim fl. 2100 min.; hiervan
werd ruim fl. 2 mld. betaald met E.B.U.-valuta's. Van de toename van de export met
fl. 1200 mln. werd fl. 1150 mln. betaald met E.B.U.-valuta's. De verslechtering van het be-
talingsverkeer in E.B.U.-valuta's deed zich dus voornamelijk voor in het goederenverkeer.
De stijging van de importwaarde werd veroorzaakt door de stijging van het import-
prijspeil en de grotere import qua volume. De stijging van het importprijspeil was niet
alleen een gevolg van de devaluatie van de gulden maar ook van de vergrote vraag naar
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grondstoffen welke in de eerste hel ft van 1950 optrad. Deze vergrote vraag was een reactie
op de voorraadintering welke in het laatste kwartaal van 1949 optrad als gevolg van het
sterk gestegen wereldmarktprijspeil. Verder maakte de toegenomen produktie op zichzelf
een uitbreiding van de voorraden noodzakelijk. Het exportprijspeil steeg ook, zij het ver-
traagd. De oorzaak moet vooral gezocht worden in de vertraagde doorwerking van de
gestegen grondstofprijzen in het exportprijspeil. Het gevolg hiervan was dat de ruilvoet
gedurende de eerste drie kwartalen van 1950 verslechterde om zich daarna, als gevolg van
het relatief sterker gestegen exportprijspeil, enigszins te herstellen.

Tabel 11

Prijsindexcijfers van de in- en uitvoer per kwartaal
Periode (maandgemiddelde 1948 =  100)

1950 Invoer (1) Uitvoer(2) Ruilvoet (2:1) x 100

le kwartaal 102 100                    98

2e kwartaal 107                 98                     92

3e kwartaal 107                 91                     85

4e kwartaal 114 101                     89

Bron:   EUde Verslag rande Nederlandse Regeringaangaandede werking van het Europese Hersteiprogramma behandelende
de periode Janwari tot en met Maart 1951, pag. 67.

Toch steeg ook in het vierde kwartaal het importprijspeil weer sterk als gevolg van de
vergrote aankopen van goederen die voortvloeiden uit het conflict om Korea. Daarbij
dient nog te worden opgemerkt dat zel fs een gelijkblijvend tekort qua volume bij een ge-
lijke stijging van het in- en uitvoerprijspeil reeds leidt tot een nominaal groter betalings-
balanstekort, dat ook de nominale deviezenvoorraad belast.
Ook de ontwikkeling in het onderlinge handelsverkeer met West-Duitsland bdnvloedde
het Nederlandse betalingsverkeer in E.B.U.-valuta's nadelig. De eenzijdige liberalisatie
van het onderlinge handelsverkeer door West-Duitsland vanaf het laatste kwartaal van
1949 had een positief effect op het betalingsverkeer in E.B.U.-valuta's gedurende 1949.
Maar door het nieuw gesloten handelsakkoord in februari 1950, waarbij sprake was van
een nagenoeg volledige tweezijdige liberalisatie van het onderlinge handelsverkeer, ver-
dween deze positieve invloed. Dit akkoord liep per 31 augustus 1950 af maar werd twee
maanden verlengd. Gedurende deze periode stelde West-Duitsland een 60070 vrije niet op
discriminatoire wijze samengestelde liberalisatielijst van goederen samendie op l novem-
ber 1950 van kracht werd. Aangezien dezeliberalisatielijst was gebaseerd op het jaar 1948,
toen het onderlinge handelsverkeer tussen beide landen nog zeer gering was, daalde de
Nederlandse geliberaliseerde export naar West-Duitsland hierdoor van 81% naar 30070.
Mede  door deze ontwikkeling kon Nederland niet tijdig voldoen  aan het 75%
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liberalisatievoorschrift.

2. Het einde van de trekkingsrechten

Per 1 juli 1950 trad de E.B.U. in werking. Tot dit tijdstip werd nog gebruik gemaakt van
trekkingsrechten in het Europese betalingsverkeer op basis van het verdrag inzake intra-
Europese betalingen en compensaties van 7 september 1949. Op basis van dit verdrag wer-
den de trekkingsrechten voor 75% bilateraal en voor 25% multilateraal toegekend.

Tabel 12

Bedragen aan trekkingsrechten in miljoenen dollars welke Nederland ontving en door
Nederland daadwerkelijk werden verleend gedurende het jaar 1950.

Ned. ontving Ned. verleende

bilateraal multilateraal krediet bilateraal multilateraal

Onder accoord
van 7 sept. 1949
van 1 jan.
t/m 30 juni
1950 65,734 38r- 8,603 5,298

Bron: Achtste verdrag van de Nederiandse Regering aangaande de werking van het Europese Herstelprogramma behan-
delende de periode April tot en met Juni 1950, Bijiage C. pag.  13 j en Zesde verslag ran de Nederiandse Regering aan-
gaande de werking ran het Europese Herstelprogramma behandelen de de periode October rot en met December 1949,
Bijlage C, pag. 86.

In de toegewezen trekkingsrechten aan Nederland voor het fiscale jaar 1949/1950 zaten
voor $ 13,125 mln. bilaterale en $ 4,375 mln. multilaterale trekkingsrechten op Duitsland.
Omdat Nederland gedurende de betrokken periode steeds een overschot had op West-
Duitsland, konden deze trekkingsrechten niet worden gebruikt. Op verzoek van beide
landen werden de bilaterale trekkingsrechten geannuleerd. De multilaterale trekkings-
rechten op Duitsland werden nu ingezet op Italie en vooral Belgia. Nederland verbruikte
in deze periode de totale aan haar toegewezen bilaterale en multilaterale trekkingsrechten
en het bijzondere krediet op BelgiE Toch kon Nederland haar tekort binnen Europa niet
geheel dekken met behulp van trekkingsrechten, hetgeen ook in de eerste helft van 1950
leidde tot afvloeien van goud en deviezen. Van de door Nederland te verlenen trekkings-
rechten werd het bilaterale deel door Portugal niet gebruikt en omgezet in direct aid. Grie-
kenland gebruikte zijn multilaterale trekkingsrechten niet geheel op Nederland, terwijl
Noorwegen en Denemarken voor $ 3,798 mln. aan multilaterale trekkingsrechten extra

op Nederland inzetten.
Vanaf 1 juli 1950 trad de E.B.U. in werking en daarmee verdwenen de trekkingsrechten
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uit het Europese betalingsverkeer. Dit betekende dat vanaf nu alle positieve en negatieve
saldi in het Europese betalingsverkeer werden gecompenseerd, waardoor alleen de to-
taalstand ten opzichte van alle landen van de O.E.E.S. van belang werd. Ten gevolge van
de eerder beschreven factoren werd in de tweede helft van 1950 de totaalstand van Neder-
land in de E.B.U. steeds meer negatief. Per 31 december leidde dit ertoe dat niet alleen

deinitiele hulp was verbruikt maar dat voor het eerst goud endollars in Europa in E.B.U.-
verband afvloeiden.
Uiteindelijk resulteerde de geschetste ontwikkeling in een tekort op de lopende rekening

op kasbasis in 1950 van fl. 1091 mln.. Rekening moet nog worden gehouden met het kapi-
taalverkeer dat op de kapitaalbalans wordt verantwoord. De ontvangen E.C.A.-hulp was
groter dan het tekort op de lopende rekening. Deze daadwerkelijk ontvangen hulp (fl.
1375 min.) was geflatteerd, daar er nog ontvangsten plaatsvonden op grond van toewijzi-
gingen uit 1949.

C. De regering en de zorgelijke betalingsbalanspositie

1. De oprichting van de C.E.C.

De gevolgen van de Korea-crisis alsook de handelspolitieke ontwikkelingen in West-
Duitsland hadden de Nederlandse betalingsbalanspositie gedurende het jaar 1950 ernstig
verslechterd, terwijl de vooruitzichten voor 1951 als zorgelijk werden beschouwd. In de
nota betreffende de toestand van 's-Rijks financien behorend bij de ontwerpbegroting
voor 1951, kondigde de regering aan dat herziening van de in de nota gepresenteerde uitga-
ven en ontvangsten kon plaatsvinden afhankelijk van de omstandigheden 174) Tijdens

de Vergadering van de Tweede Kamer van 15 november 1950 deelde de regering mee
dat ze voorstellen zou doen om te komen tot besparingen van fl. 100 tot fl. 150 mln. op
de Gewone Dienst, de Buitengewone Dienst I en het Landbouwegalisatiefonds, gezamen-
lij k 175),

Ten einde het betalingsbalansprobleem in een breder kader te plaatsen stelde Van den
Brink tijdens de R.E.A.-vergadering van 5 december 1950 voor een centrale adviescom-
missie in het leven te roepen waarvan de taak en de bevoegdheden nader door de R.E.A.
zouden worden bepaald 176, . De R.E.A.-vergadering ging met dit voorstel akkoord. De
commissie kreeg als eerste taak de R.E.A. te rapporteren over de zich voordoende beta-
lingsbalansproblemen. Het voorstel tot instelling van een dergelijke commissie was een

gevolg van een discussie tijdens deze R.E.A.-vergadering waarbij Lieftinck een kwantita-
tief restrictiesysteem als middel om de bestedingen te beperken, niet uitsloot. Volgens

Holtrop viel het gewenste bestedingsbeperkende effect met de herinvoering van een
restrictiesysteem niet te bereiken, tenzij werd overgegaan tot de invoering van een algeheel

174)  H.T.K.  1950-1951  Bijlagen-A  1900, Nota betreffende de toestand van 's Rijks financien behorende bij de ontwerp-
begroting voor 1951, pag. 30.

175) H.T.K. 1950-1951 Verslag, pag. 487.
176)  A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 5-12-1950, pag. 9
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restrictiesysteem zoals in 1945/1946 bestond /77/. Van den Brink wees herinvoering van
een algeheel distributiesysteem in het binnenland en het terugdraaien van de Iiberalisatie
van het handelsverkeer af. Het tot nu toe gevoerde beleid was immers juist gericht op af-
schaffing van dergelijke beperkingen onder meer omdat aan de effectiviteit van een
restrictieve politiek kon worden getwij feld. De ervaring had immers geleerd dat een distri-
butie van bijvoorbeeld consumptiegoederen eerder tot een verhoging dan tot een verla-
ging van het gebruik leidde wegens het volledige verbruik van de beschikbare rantsoenen
door handel in distributiebonnen.
Het besluit tot invoering van de Centrale Economische Commissie (C.E.C.) werd tijdens
de R.E.A.-vergadering van 13 december bevestigd. Bepaald werd dat de C.E.C. de be-
voegdheid bezat haar organisatie en werkzaamheden zelf te regelen 178). Zolang het be-
raad in de C.E.C. werd gevoerd bleef het bestaande importbeleid onaangetast, waarbij
getracht zou worden het dollarimportprogramma tot het uiterste te beperken.
De C.E.C. kwam in haar omvangrijk rapport tot de conclusie dat bij ongewijzigd beleid
een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans voor 1951 van fl. 800 mln. te
verwachten viel. Als ook nog rekening werd gehouden met aflossingen en overig kapitaal-
verkeer alsmede met de buitenlandse hulp, dan viel er voor dit jaar een ongedekt tekort
te verwachten van ca. fl. 600 mln. 179)

De commissie wees eenstemmig interne rantsoenering en contingentering van de import
om dit tekort te bestrijden af. Toepasssing van een dergelijke politiek betekende volgens
de commissie een kunstmatige beperking van de import, weike zou leiden "tot internatio-
nale moeilijkheden, nadat in het kader van de Europese samenwerking moeizaam belan-
grijke schreden op het pad van de vrijmaking van het handelsverkeer zijn gedaan" 180).

De Westeuropese landen hadden zich immers vrijmaking van het handelsverkeer ten doel
gesteld.
Verder zoudeuitbouw van de Beneluxtot een economischeunienietmogelijkzijn, omdat
de bereikte vrijmaking van het handelsverkeer in gevaar kwam. De andere landen zouden
uit een unilaterale deliberalisatie de conclusie trekken dat Nederland niet bereid was om
zijn bijdragete leveren tot de Europese samenwerking. Dit was voor Nederland des te pijn-
lijker, "nadat het zich sinds enige jaren heeft opgeworpen als de kampioen voor de libera-
lisatieen integratie". "Het moet politiek dan ook onmogelijk worden geacht om, na jaren
daarvoor op de bres te hebben gestaan, terug te komen tot beperking van het handelsver-
keer en bilateralisme" 181).

Bovendien was het middel erger dan de kwaal volgens de commissie. Restricties van
Nederlandse zijde zouden immers worden gevolgd door directe of indirecte importrestric-
ties door andere landen. Dit betekende voor Nederland een dubbel nadeel. In dit pakket

177) Marius Wilhelm Holtrop (1902- h.

Holtrop vervulde in de periode  1946 toi in  1967 de funklie van president van De Nederlandsche Bank N.V.
178J A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 13-12-1950, pag. 4.
179)  A.R.A.-R.E.A.  20205-591,  Brief van de  Voor:itter van  de C.E.C.  nr.  18.440,  Advies,  pag.  86-87.
180)  Ibid., pag. 17.
181) ibid., pag. 18.
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zaten vooral produkten waarnaar de vraag, relatief gezien, gering was. Wanneer een land
overging tot importrestricties zouden dergelijke goederen in ieder geval onder de restric-
ties vallen. Bovendien hadden importrestricties tot gevolg dat de onderlinge handel ver-
minderde, waarvan Nederland met zijn centrale plaats in het Europese handelsverkeer
meer dan evenredig de consequenties te dragen had. Verder zouden dergelijke handels-
en deviezenbeperkingen leiden tot nieuwe spanningen in het binnenland, omdat de infla-
tie niet werd bestreden.
Kwantitatieve restricties werden echter niet onder alle omstandigheden door de C.E.C.
uitgesloten. Het criterium voor dergelijke restricties vormden omstandigheden, die niet
voortvloeiden uit een totaal betalingsbalanstekort 182)

Toegestaan waren volgens dit cri-

terium derhalve restricties op dollarimporten waaraan gegeven het chronische dollarte-
kort niet te ontkomen viel. Voorts zouden beperkingen kunnen worden gesteld aan het
gebruik van bepaalde grondstoffen die gegeven deze schaarste naar de belangrijkste pro-
duktiesectoren moesten worden geleid.
De enige weg die volgens de commissie acceptabel was voor bestrijding van het betalings-
balanstekort was zodoende een monetaire beheersing van de uitgaven. Via een dergelijk
beleid kon op effektieve wijze invloed worden uitgeoefend op de geldschepping en de be-
schikbare kasvoorraden, zodanig dat geen middelen beschikbaar kwamen voor die devie-
zenbehoefte, die niet door export o f buitenlandse leningen werden gedekt. Aangezien dit
deel van de deviezenbehoefte het betalingsbalanstekort representeerde, kon langs deze
weg dit tekort worden bestreden.
In de R.E.A.-vergadering van 25 januari 1951 stelde Lieftinck naar aanleiding van het
rapport dat hij de volkomen afwijzing van fysieke controles door de Commissie niet kon
aanvaarden 183). Volgens Lieftinck waren dergelijke controles effectief in die gevallen,

waarin de inflatoire prijsontwikkeling haar oorsprong vond in de prijsverhoging van de
import. Zo kon worden bewerkstelligd dat niet tegen elke prijs artikelen werden geimpor-
teerd. Dit kon echter strijdig zijn met het tot nu toe gevoerde liberalisatiebeleid, omdat
op deze wijze ook de geliberaliseerde invoer van grondsto ffen en hal ffabrikaten uit andere
O.E.E.S.-landen, die schaars waren ten gevolge van de Korea-crisis, onder de restricties
konden vallen. Van den Brink wees deze opvatting af. Hij achtte wel produktieverboden

van niet-essentiele goederen nuttig ter bestrijding van het betalingsbalanstekort. Volgens
de minister-president zou alleen de invoer van minder noodzakelijke goederen moeten
worden geweerd voor zover dit met de instandhouding van de liberalisatie verenigbaar
was    184).

2. De overheid grijpt in

De uiteindelijke besluitvorming over en de presentatie van de beleidsvoornemens om het
betalingsbalanstekort te bestrijden werden vertraagd door de kabinetscrisis. Eerst in de

182) /bid.. pag. 2/
183) A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 25-1-1951, pag. 3.
184) A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notulen R.E..-vergadering d.d. 30-1-1951, pag. 13



80

regeringsverklaring van 17 maart 1951 maakte het kabinet bestedingsbeperkende maatrege-
len bekend die in absolute bedragen gelijk werden verdeeld over de netto-investeringen (25%
beperking) en de consumptie (5% beperking). Opvallend was dat de beleidsvoornemens
geen fysieke controles bevatten, waarmee ook het liberalisatiebeleid niet werd aange:ast.
De concrete maatregelen waren niet alleen gericht op beteugeling van de vraag maar ook
nodig om de reele verarming ten gevolge van de ruilvoetverslechtering tot uitdrukking te
brengen. Verder moest ruimte worden vrijgemaakt voor het doen van extra militaire uitga-
ven. Het gevoerde beleid bestond in de kern uit bezuinigingen op de Rijksbegroting, minder
prijssubsidies op goederen, gedeeltelijke looncompensatie voor de gestegen prijzen, verho-
ging van belastingen en beperking van het bouwprogramma.
De bestedingsbeperkende maatregelen werden aangevuld door monetaire maatregelen van
de Centrale Bank. Per 26 september 1950 had de Centrale Bank reeds het wissel- en promes-
sedisconto met een 1/2% verhoogd, van 3 tot 3 1/2%. Deze discontoverhoging was gericht
op afremming van de kredietverlening op grote schaal die mede de verstoring van het beta-
lingsbalansevenwicht in 1950 mogelijk maakte. Deze verhoging was echter niet effectief
door de grote liquiditeit van de banken, waardoor een beroep op de Centrale Bank nauwe-
lijks plaatsvond.
Per 2 januari 1951 verscherpte de Centrale Bank het beleid door de introductie van de kwan-
titatieve kredietcontrole. Wenste een bank meer te lenen dan het afgesproken kwantum dan
moest een beroep worden gedaan op de Centrale Bank waardoor ook de effectiviteit van
het discontobeleid werd vergroot. Het discontobeleid werd verder aangescherpt door een
nieuwe discontoverhoging per 17 april 1951. Opnieuw werd het wissel- en promessedisconto
met 1070 verhoogd, terwijl nu ook het tarief van voorschotten en beleningen in een keer werd
aangepast van 3 1/2%  tot 5 !4  % voor particulieren en tot 41/2 % voor anderen. Verder werd
met ingang van 18 mei de verplichting tot depotstortingen aan bedrijven opgelegd bij aan-
koop van valuta op termijn.
Uit de verdere verslechtering van de lopende rekening van de betalingsbalans gedurende de
eerste helft van 1951 bleek dat de genomen besluiten nog nauwelijks effect hadden gesor-
teerd. Dit kon ook moeilijk anders, omdat een groot deel van de maatregelen pas na verloop
van tijd tot uitvoering kwam.

Par. 3 Conclusies

De liberalisatie zoals door de O.E.E.S. werd toegepast, beperkte zich in feite tot afschaffing
van kwantitatieve restricties. Er werden wel studies verricht naar de invloed van andere han-
delsbelemmeringen, met name de tarieven, op de handelsontwikkeling. Het beleid dat op
grond van de uitkomst van deze studies door de O.E.E.S. werd gevoerd, was vooral defensief.
Belemmerden de hoge tarieven van landen de afbraak van kwantitatieve restricties, dan werd
aan andere landen een geringere afbouw van kwantitatieve restricties toegestaan.
Een meer offensief beleid tegen de afbouw van hoge tarieven werd gevoerd in G.A.T.T.-ver-
band. De belangrijkste bepaling van de G.AIT. was de meestbegunstigingsclausule. Een
tariefverlaging die binnen de G.A.T.T. door een land aan een ander land werd toegestaan,
gold op grond van deze clausule ook voor alle andere landen die lid waren van de G.AIT.
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Door deze clausule werd het de O.E.E.S. moeilijk gemaakt concreet te werken aan tariefver-
laging binnen de O.E.E.S. Op grond van de meestbegunstigingsclausule zouden niet-
O.E.E.S.-landen hiervan meeprofiteren zonder daar op de een of andere wijze van hun kant
concessies tegenover te stellen.
Landen met een laag tarief waaronder de Benelux, kwamen door deze ontwikkeling in
moeilijkheden. Hun streven was gericht op de afbraak van kwantitatieve restricties maar
in dit streven werden ze gehinderd door de gevoerde tarievenpolitiek in andere landen (o.a.
Frankrijk). De landen met hoge tarieven bleven hun handel beschermen en hadden door
relatief geringe concessies op het gebied van de afbraak van kwantitatieve restricties ten volle
profijt van de afl)raak van relatief belangrijke kwantitatieve restricties in andere landen.
Ook om andere redenen was de "liberalisatielast" niet gelijk verdeeld. Landen die weinig
uit de andere O.E.E.S.-landen importeerden, konden relatief eenvoudiger aan de gestelde
liberalisatie-eisen voldoen, aangezien het slechts een gering deel van hun import betrof, dan
landen met een hoge import uit de overige O.E.E.S.-landen, zoals Nederland. Bovendien
konden de landen met de lage import uit de overige O.E.E.S .-landen bij vrijgave van bepaal-
de importen, de invoer van soortgelijke goederen uit niet O.E.E.S.-landen sterker aan ban-
den leggen. De conclusie was dan ook dat landen met relatief weinig import uit andere dan
O.E.E.S.-landen met lage tarieven en met weinig staatshandel, die bij de liberalisatie buiten
beschouwing werd gelaten, bij de opvoering van het liberalisatiepercentage in een betrekke-
lijk ongunstige positie verkeerden.
Nederland ging eerst na verzet akkoord met de invoering per 1 januari 1951 van de 60070

non - discriminatoir samengestelde liberalisatielijst. Deze 60%  non - discriminatoir  sa-
mengestelde liberalisatielijst had als consequentie dat Nederland extra moest liberaliseren
ten opzichte van de niet - Benelux O.E.E.S - partners. De Nederlandse export bleef gehin-
derd door hoge tarieven van andere landen, terwijl ons land weinig initial aid had ontvangen
om de te verwachten tekorten in de E.B.U. op te vangen. Nederland wenste daarom de 60%
discriminatoir samengestelde liberalisatielijst te handhaven maar dit standpunt bleek niet
haalbaar, omdat de niet - Benelux -landen in de O.E.E.S. niet wensten te betalen voor de
totstandkoming van de Benelux.
Nederland verzette zich wel met succes tegen een ongeclausuleerde invoering van de liberali-
satie tot 75% per 1 februari 1951. Nederland hoefde eerst over te gaan tot de invoering van
de 75070 liberalisatielijst als een bevredigende afbraak van de tarievendispariteit tot stand
was gebracht. Voorts werd de invoering van de 75% liberalisatielijst door Nederland gekop-
peld aan de invoering ervan door West - Duitsland. Mede ten gevolge van de handelspolitie-
ke problemen in West - Duitsland had Nederland de 75% liberalisatielijst per 30 juni  1951
nog niet ingevoerd. De besprekingen over de liberalisatie tot 75% leidden tot prestigeverlies
voor Stikker. Omdat hij het strakke Nederlandse standpunt verdedigde, raakte hij enigszins
in een geisoleerde positie terwijl hij als voorzitter van de Raad van de O.E.E.S. juist een be-
middelende rol diende te vervullen.
De NederIandse positie in de E.B.U. en de betalingsbalans verslechterde onder invloed van
de Korea- crisis en de handels - en betalingsproblemen van West - Duitsland. Alleen onder
dreiging met sancties slaagde ons land erin de meest urgente export naar West - Duitsland
doorgang te laten vinden. De bestrijding van het Nederlandse betalingstekort gafaanleiding
tot een tegenstelling tussen Lieftinck en Van den Brink. Lieftinck wenste fysieke controles
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van de import om zodoende de niet - essentiele import te weren en de import van essentie-
le goederen veilig te stellen. Van den Brink en de C.E.C. verzetten zich hier met succes te-         '
gen. Fysieke controles, zoals Lieftinck wenste, konden leiden tot importbeperking en
daarmee tot een aantasting van het liberalisatiebeleid. Aangezien Nederland zich interna-
tionaal had opgeworpen als een groot voorstander van liberalisatie en integratie en daar
bovendien een overwegend belang bij had, was het politiek onmogelijk dit beleid terug
te draaien. De uiteindelijk genomen maatregelen om het tekort op de betalingsbalans te
reduceren, werden vertraagd door de kabinetscrisis. Ze bestonden uit een bestedingsbe-
perking aangevuld met monetaire maatregelen maar bevatten geen fysieke controles van
de import. Het liberalisatiebeleid van Van den Brink bleef zodoende gehandhaafd.
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HOOFDSTUK IV

DE B.L.E.U. BEDREIGT DE VOORTZETTING VAN DE E.B.U.

Inleiding

Het eerste jaar na het ontstaan van de E.B.U. stond in het teken van de liberalisatie van
het handelsverkeer in O.E.E.S.-verband. Naarmate de liberalisatie verder voortschreed
werd het steeds moeilijker de volgende stap te zetten. Niet alleen bewaarden de landen
die goederen tot het laatst die ze het liefste niet van kwantitatieve restricties bevrijdden,
daarnaast verliep de afbraak van andere belemmeringen in het handelsverkeer, zoals de
tarieven, veel moeizamer zodat deze belemmeringen steeds meer het knelpunt gingen vor-
men voor verdere liberalisatie in Europa.
Op27 juli had Nederland toestemming gekregen de 75%1iberalisatielijst eerst intedienen
per 1 september 1951. Nederland kreeg echter opnieuw toestemming de invoering van de
75% liberalisatielijst uit te stellen en wel tot 1 januari 1952. Op 1 januari 1952 had Neder-
land de handel met de overige O.E.E.S.-landen slechts voor 71% geliberaliseerd uit vrees
voor de nadelige invloeden van de Britse deliberalisatiemaatregelen. Vooral de gunstige
ontwikkeling van de Nederlandse positie in de E.B.U. maakte de invoering van de 75%
liberalisatielijst per 1 maart 1952 mogelijk.
De ontwikkeling in de E.B.U. werd het eerste jaar vooral beheerst door de extreme debiteu-
ren, Duitsland en Nederland. Het voortbestaan van de E.B.U. werd hierdoor niet echt be-
dreigd. Weliswaar had West-Duitsland al heel snel het hele quotum verbruikt en kwam
Nederland daar gevaarlijk dicht bij in de buurt, hun posities verbeterden ook weer snel,
terwijl andere landen binnen het hun toegewezen quotum bleven. Eerst als er sprake was
van blijvende extreme debiteur- en crediteurposities in deE.B.U. werd de voortzetting van
de E.B.U. bedreigd. In zo'n situatie, die zich in het tweede jaar van het bestaan van de
E.B.U. voordeed, werd het werkkapitaal van de E.B.U. aangetast. "Een beroep hierop is
nodig, indien de E.B.U. over een bepaalde periode meer goud moet uitbetalen aan credi-
teuren dan zij ontvangt van debiteuren, welke situatie kan optreden omdat een goudvrije
tranche bestaat en de verhouding krediet/goud in de debettranches en in de credittranches
niet dezelfde is" 185). Bovendien beschikten de debiteurlanden vaak niet over voldoende

dollars, omdat ze ook tekorten hadden ten opzichte van derde landen.
In het tweede jaar van het bestaan van de E.B.U. werden de posities binnen de E.B.U. gro-
tendeels omgekeerd. Belgie bleef crediteur, maar Duitsland en Nederland werden nu van
debiteur crediteur in de E.B.U., terwijl Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hun credi-
teurpositie verloren en debiteur werden in de E.B.U..

Par. 1 De vrijmaking van het handelsverkeer tot 30 juni 1952

185)  H.T.K. 1951-1952 Bijlagen 2565 nr. 1, Nota inzake de deviezenpositie, pag. 4.
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A. De R.E.A. en het invoerbeleid

Nederland had toestemming gekregen de indiening van de 75% liberalisatielijst uit te stel-
len tot 1 september. Intussen verslechterde de Nederlandse positie in de E.B.U. voortdu-
rend gedurende de eerste helft van 1951. Deze verslechtering gaf Lieftinck aanleiding de
invoering van deliberalisatiemaatregelen aan de orde te stellen. Het was naar zijn inzicht
een onlogische situatie dat Nederland in O.E.E.S.-verband de liberalisatiemaatregelen
nog handhaafde en zelfs nog moest uitbreiden, terwijl in de dollarsector de import tot
het uiterste werd beperkt. Hij achtte de toestand dermate ernstig en bovendien vanwege
de discriminatoire behandeling tussen de invoer uit de $ -area en de O.E.E.S.-landen in-
nerlijk onhoudbaar dat hij de continuering van het liberalisatiebeleid niet aandurfde. Van
den Brink erkende de samenhang tussen beide sectoren; importbeperking in de dollarsec-
tor had geleid tot een gedeeltelijke verschuiving van de import uit de dollararea naar de
E.B.U.-sector. Hieruit kon het oplopen van het tekort in de E.B.U. ten dele worden ver-
klaard. Hij wenste een advies van de C.E.C. over de opvatting van Lieftinck dat moest
worden overgegaan tot een geordende deliberalisatie. De R.E.A. stemde in met deze advie-
saanvrage aan de C.E.C. 186).

De C.E.C. kwam in een kleine commissie bij elkaar en rapporteerde binnen 10 dagen aan
de R.E.A. haar bevindingen. De commissie constateerde dat de monetaire reserves alleen
al in de eerste helft van 1951 met fl. 500 min. waren gedaald, hetgeen overeenkwam met
1/3 deel van de totale reserves ultimo december 1950 MREen voorspelling over het ver-
lies aan monetaire reserves gedurende de tweede helft van 1951 viel erg moeilijk te doen,
omdat met veronderstellingen moest worden gewerkt ten aanzien van onder meer de in-
vloed van seizoenfactoren en de te ontvangen Marhall-hulp. Op basis van veronderstellin-
gen kwam men tot de conclusie dat gedurende de tweede helft van 1951 naar schatting
ongeveer fl. 500 mln. aan monetaire reserves zouden afvloeien. Het speculatieve karakter
van de becijfering werd nog versterkt, omdat het niet mogelijk bleek rekening te houden
met de invloed van de realisatie van de bestedingsbeperking, terwijl het geschatte bedrag
nog erg beinvloed kon worden door de moeilijk voorspelbare conjuncturele ontwikke-
ling.
De commissie kwam tot de conclusie dat de regering maatregelen moest nemen die in de
lijn lagen van de tot nu toe gevoerde politiek. Gedacht werd daarbij aan verdergaande
bestedingsbeperking in de vorm van minder investeringen door de overheid /88). Decom-
missie beval verder aan over te gaan tot een beperkte deliberalisatie. In het kader van de
verplichting tot 60% liberalisatie, had Nederland het liberalisatiepercentage op 65 ge-
bracht. Volgens de commissie moest deze extra liberalisatie ongedaan worden gemaakt,
waarmee het liberalisatiepercentage weer op 60 werd gebracht. Verder moest worden over-
gegaan tot een uiterst zorgvuldige programmering en controle van het dollarimportbe-
leid.

186) A.R.A.-R.E.A 20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 18-7-1951, pag. 3.
187)  A.R.A.-R.E.A.  20205-594,  Brief van de Regeringscommissuris nr. 21.827, Advies,  pag.  1.
188)  Ibid., pag. 6.
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Een verdergaande deliberalisatie wees de commissie af. Om het deficit voor de tweede
helft van 1951 te dekken zou de import in de vrije sector met 25% moeten worden vermin-
derd. De commissie betwij felde of de doorvoering van een dan noodzakelijke grote deli-
beralisatiemaatregel slechts een tijdelijk karakter zou hebben. Een blijvende deliberalisa-
tie betekende een principiele wijziging in detot nu toegevoerde regeringspolitiek, die ern-
stige gevolgen zou hebben 189*. Binnen Europa moest Nederland het bilateralisme her-

stellen, waarbij in de bilaterale ruil de zwakte van het Nederlandse exportpakket zou blij-
ken. Verder diende Nederland er ernstig rekening mee te houden dat de Amerikaanse
hulpverlening zou worden verminderd. Een blijvende deliberalisatie betekende bovendien
een verbreking van de band met de Benelux-partners in het streven naar een economische
unie.
Van den Brink onderschreef de grondlijn van het rapport, waarbij alleen een beperkte en
tijdelijke deliberalisatie werd voorgesteld. Een deliberalisatie als principiele ombuiging
van de economische politiek wees ook hij af op grond van de ernstige te verwachten gevol-
gen. Een dergelijke beleidswijziging betekende onder meer het einde van de Benelux-
politiek. Hij achtte dit even ernstig "als het gebeuren in 1830, dit zou aangeduid worden
als een mislukking van het beleid van dit kabinet" 190) Volgens Lieftinck moest welis-

waar voorzichtig worden gehandeld met een eventuele deliberalisatie maar in de gegeven
omstandigheden diende verder te worden gedeliberaliseerd dan tot 60070. Als rechtvaardi-
ging daartoe gold volgens Lieftinck dat Nederland veel verder was gegaan in de liberalisa-
tie dan het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Deze Ianden ontkrachtten de liberalisatie
door middel van afbraak van kwantitatieve restricties door het handhaven van respectie-
velijk veel staatshandel en hoge invoertarieven. Hij stelde voor over te gaan tot een verder-
gaande deliberalisatie ten aanzien van die geselecteerde goederen (bijvoorbeeld via sui-
kerdistributie) waarvan direct een positief effect in de vorm van een sterke invoerdaling
te verwachten viel 191)

. Ook Holtrop pieitte voor een verdergaande deliberalisatie, omdat

een deliberalisatie tot 60% slechts een te kleine en langzame invloed zou hebben "Als men
werkelijk wil ingrijpen zal men het gehele bedrijfsleven door een tijdelijke maatregel
moeten dwingen om de voorraden te verminderen" /94. De R.E.A. besloot voorlopig de
liberalisatieniet verder tebeperken dan tot 60070. De C.E.C. kreeg deopdracht deopvattin-
gen van de ministers op hun realiseerbaarheid te onderzoeken. Verder zou de totale invoer
worden onderzocht ten einde te komen tot een verdere beperking 193,
In dit nieuwe rapport van de C.E.C. dat op 22 augustus aan de R.E.A. werd aangeboden,
werd becij ferd hoe de verwachte intering van de monetaire reserves gedurende de tweede
helft van 1951 door middel van importbeperking kon worden geneutraliseerd. Via beper-
king van de gecontingenteerde industriele invoer en vermindering van de landbouwvoor-
radenkonopkorte termijn fl. 355 mln. opdeinvoer worden bespaard. Decommissie vond

189) ibid., pag. 3-4.
190) A.R.A.-R.E.A. 20203-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 1-8-1951, pag. 4.
191) ibid., pag. 7.
192) ibid., pag. 7.
193) ibid.. pag. 9.
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dit bedrag in het licht van het benodigde bezuinigingsbedrag onvoldoende. Deliberalisatie
werd daarom binnen de C.E.C. overwogen /94'. Het terugbrengen van het liberalisatie-
percentage van 65 naar 60 door deliberalisatie van posten die vrij waren boven de 601ever-
de niet veel op, omdat het een beperkt aantal meestal essentiele goederen betrof. Ook bij
deliberalisatie kon hierop weinig worden bespaard. Daarnaast kon de bevoorrechte posi-
tie van de B.L.E.U. op basis van het voor-unie-akkoord niet worden gehandhaafd zolang
Nederland niet tot 75% liberaliseerde. Het voordeel dat de B.L.E.U. genoot door de extra
liberalisatie tussen de Benlux-partners op basis van het voor-unie-akkoord werd per jaar
op ca. $   150 min. geschat. Voor de resterende vier maanden zou derhalve een deliberalisa-
tie van goederen uit de B.L.E.U. moeten worden gevraagd ter waarde van $ 50 min.. Het
was voor de commissie niet mogelijk gebleken een weloverwogen selectie te maken van
goederen die voor deliberalisatie in aanmerking kwamen, als het liberalisatiepercentage
beneden de 60 moest worden gebracht. Als de regering zou besluiten tot een verdergaande
deliberalisatie, zou er nu geen andere keuze zijn dan doorvoering van een volledige delibe-
ralisatie. De commissie achtte een dergelijke vergaande stap gegeven het verwachte effect
van de voorgestelde maatregelen, het aarzelende conjunctureel herstel en de nadelige ef-
fecten van deliberalisatie niet aan te bevelen /93).

Van den Brink benadrukte dat de commissie een algemeen stelsel van fysieke controles
veroordeelde 196'. Ook in deze nota bleef het grondthema voor de sanering van het beta-
lingsbalanstekort dat inflatoire financiering moest worden vermeden. Lieftinck stelde
dat ondanks een lichte verbetering in de deviezenpositie in elk geval geen sprake kon zijn
van een liberalisatie tot meer dan 600/0 197)

. Holtrop constateerde dat zowel een verlaging
van het liberalisatiepercentage tot 60 als een verhoging tot 75 niet veel effect op de import
had. Bij een verhoging van het liberalisatiepercentage tot 75 zouden slechts essentiele
Schuman-produkten (kolen, staal en ijzer) van kwantitatieve restricties worden vrijge-
maakt. Hij vroeg zich dan ook af, hoe de Nederlandse delegatie in Parijs de handhaving
van het liberalisatiepercentage op 60 moest verdedigen, omdat de noodzaak objectief niet
kon worden bewezen. Holtrop vond echter ook dat het liberalisatiepercentage niet tot 75
kon worden verhoogd vanwege de psychologische weerstanden die dat zou oproepen in
het binnenland 198). Enerzijds bleef de import uit het dollargebied immers aan strenge
beperkingen onderhevig, terwijl anderzijds de import uit de O.E.E.S.-landen door een
eventuele liberalisatie tot 75% nog vrijer zou worden.

B. De B.L.E.U. als "slachtoffer"

Minister-president Drees constateerde dat er overeenstemming bestond tussen de betrok-
ken ministers omtrent de door de C.E.C. geformuleerde conclusies ten aanzien van het

194)  A.R.A.-R.E.A. 20205-594,  Brief van de Regeringscommissaris nr. 22.295,  Verslag.  pag. 3.
195) Ibid., pag. 6.
196) A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 24-8-1951. pag. 5.
197)  Ibid., pag. 7.
1 98) Ibid.,pag. 8.
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invoerbeleid 199) Nederland stelde zich daarmee op het standpunt dat het per 1 septem-

ber niet kon overgaan tot een verhoging van het liberalisatiepercentage tot 75 in verband
met de stand van de monetaire reserves en de ontwikkeling van het handelsverkeer met
West-Duitsland 200)

. In overleg met de B. L.E.U. zou moeten worden bereikt dat, zolang

Nederland het liberalisatiepercentage nog niet op 75 had gebracht, de extra liberalisatie
in Benelux-verband zoveel mogelijk zou worden beperkt. De mate waarin en de wijze
waarop zou nog voor 1 september 1951 in overleg met Belgie moeten worden overeengeko-
men. In de niet-geliberaliseerde sector zouden de door de commissie voorgestelde invoer-
beperkingen worden doorgevoerd. Deze maatregelen zouden worden aangevuld door
enige additionele bestedingsbeperkende maatregelen, onder meer in de vorm van een in-
vesteringsbeperking door de centrale overheid.
Eind augustus vond het overleg met de B.L.E.U. plaats om de liberalisatie van de handel
in Benelux-verband aan te passen. Overeengekomen werd dat Nederland in de periode
september tot en met 31 december 1951 voor wat betreft de ex-geliberaliseerde goederen

een import zou toestaan welke lag op het niveau van 1950. De B.L.E.U. en Nederland zou-
den er naar streven de invoer uit de B.L.E.U. in Nederland van goederen uit de gecontin-
genteerde sector te beperken tot een niveau dat fl. 52,9 mln. lager lag dan gedurende het
eerste kwartaal van 1951. De door Nederland aan Belgie te betalen schuldaflossing ad.
fl. 31,9 mln. gedurende de periode september-december 1951 werd uitgesteld. De wijze
van aflossing werd nu afhankelijk gesteld van de mate waarin de beperking van de invoer
in de gecontingenteerde sector via de B.L.E.U. werd gerealiseerd 20/3.

Tijdens de R.E.A.-vergadering van 19 september 1951 deelde Hirschfeld mee dat de
besprekingen over het Nederlandse beroep op artikel 3 van de code gunstig waren verlo-
pen 202). Een speciale beperkte commissie achtte de Nederlandse overwegingen om voor-
lopig niet tot 75 % te liberaliseren gerechtvaardigd. Tegelijkertijd sprak de commissie de
hoop uit dat Nederland zo spoedig als de situatie dit toestond het liberalisatiepercentage
op 75 zou brengen. De Raad van de O.E.E.S. ging in haar vergadering van 18 oktober 1951
akkoord met het Nederlandse beroep op de in de code voorkomende uitzonderingsbepa-
lingen. Wanneer Nederland op 31 december 1951 nog niet aan de liberalisatieverplichtin-
gen zou voldoen, zou de O.E.E.S. de Nederlandse positie opnieuw onderzoeken. De ter-
mijn voor het uitstel om tot 75070 te liberaliseren was op Nederlands verzoek op vier

199) Ibid., pag. 12 en 17.

Willem Drees (1886 -  A.

in 1933 werd Drees lid van de Tweede Kamer voor de S.D.A. R, vana.f 1940 t rad hij opalsfractieleider. Tijdens de bezetting
rerbleef hij enige tijd a Is gij:elaar te St. Michielsgestel en als gerangene te Buchenwald.  Van  1945 tot in  1948 was Drees
minister van Soc iale Zaken. Tijdens het kabinet-Reel diende hij in 1947 de Noodwet Ouderdomsroorziening in. Na de
verkiezingen in  1948 werd Drees minister-president.  Deze Junktie rerrulde hij  in de diverse kabinetten tot  eind  1958.
Daarna werd hij minister van Staa 1. in mei 197 i verliet hij de Ry.d.A., omdat hij het niet eens was met de politieke koers
ran die partij. Drees fungeerde sterk als bovenpartijdig voor:itier van de miniwerraad.  Hij rolgde doorgaans de roor-
stellen van de eersiverantwoordelijke minister(s) die hij bij meningsverschillen tot elkaar brachi.

200)  A.R.A.-R.E.A. 20205-594, Brief van de Regeringscommissaris nr. 22.295, Verslag, pag. 6.
201)  A.R.A.-R.E.A. 20205-595, Brief van de Regeringscommissaris nr.  23.968, Over:icht, pag. 6.
202) A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 26-9-195j, pag. 1.
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maanden gesteld, omdat per 31 december 1951 de tijdelijke deliberalisatiemaatregelen ten
opzichte van de B.L.E.U. weer zouden worden opgeheven.
Het met Belgie afgesproken invoerplafond voor de resterende vier maanden van 1951
bleek al snel gedurende deze periode te zijn bereikt. Dit kwam omdat Nederland de invoer
van zogenaamde Schuman-produkten onbeperkt had toegelaten. Nakoming van de over-
eenkomst betekende dat Nederland de aan beperkingen onderhevige import uit de
B.L.E.U. zou moeten stopzetten. De Belgen hadden daar tegenover gesteld dat het niet
billijk was als Nederland nu de invoer van textiel en andere produkten zou stopzetten van-
wege het feit dat Nederland grote hoeveelheden kolen, staal en ijzer had ingevoerd. Om
aan de Belgische bezwaren tegemoet te komen stelde Teppema aan de R.E.A. voor over
te gaan tot liberalisatie van de Schuman-produkten. Deze liberalisatie zou geen gevolgen
hebben voor de betalingsbalans, omdat nu reeds zoveel van deze produkten werd gam-
porteerd als overeenstemde met de binnenlandse behoefte 203). Volgens Lieftinck bete-
kende dit voorstel dat het liberalisatiepercentage van de handel van 60 op ongeveer 70
werd gebracht. De vraag die overbleef was of deze liberalisatie nu reeds formeel aan de
O.E.E.S. moest worden meegedeeld. Hirschfeld toonde zich geen voorstander van deze
formele liberalisatie. Spoedig zouden de onderhandelingen beginnen over de al of niet
verhoging van het liberalisatiepercentage tot 75. Deze onderhandelingen zouden extra
worden belast, omdat het Verenigd Koninkrijk was overgegaan tot deliberalisatie. De
Raad besloot vervolgens akkoord te gaan met de liberalisatie van de produkten kolen,
staal en ijzer. Over de publikatie van deze beslissing zou nog nader overleg plaatsvinden
204)

C. Groot-Brittannie in moeilijkheden

Op 9 november ga f het Verenigd Koninkrij k te kennen over te moeten gaan tot een gedeel-
telijke deliberalisatie van de handel in het kader van haar betalingsbalansproblemen. Het
liberalisatiepercentage werd teruggebracht van gemiddeld 90 naar 61 en op 19 maart 1952
zelfs verlaagd tot 46. In plaats van de liberalisatie werden globale contingenten ingesteld.
Het nadeel dat hierdoor voor Nederland optrad was tweeerlei. Enerzijds trad er een grote
prijsdruk op daar alle landen een zo groot mogelijk gedeelte van het beschikbare quotum
wensten te bemachtigen. Nederland nam daarbij een extra ongunstige positie in, omdat
de deliberalisatiemaatregelen relatief het sterkst waren getroffen in de landbouw, een
voor ons land erg belangrijke exportsector. Een extra complicerende factor hierbij was

203)  A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 21-11-1951, pag. 2.

Sijbrand   Thomas  Jozef  Teppema  (1906 -    j.

Teppema trad in 1931 in dienst bij het ministerie van Economische Zak.,2, waar hij werkzaam was op hef gebied van
Internationale Economische Betrekkingen. In 1948 werd hij benoemd toi plaatvervangend directeur-generaal van de
afdeling Buitenlandse Economische Betrekkingen (RE.B.) van het ministerie van Economische Zaken. Zijn benoeming
tot directeur-generaal van de RE.B. volgde in 1954.

204) Ibid., pag. 3.
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dat Nederiand door klimatologische factoren later op de markt kon verschijnen dan de
zuidelijke landen. Hierdoor zouden de globale contingenten reeds zijn uitgeput alvorens
Nederland kon aanbieden 205)

Volgens Nederland werden de Britse maatregelen op
volstrekt onvoldoende wijze onderzocht in de daarvoor volgens de procedure van de
O.E.E.S. voorgeschreven organen. Dit gold met name voor de zeer ongunstige gevolgen
van de Britse deliberalisatiemaatregelen voor Nederland. De Britse delegatie zou moeten
duidelijk maken of ze bereid was tot redelijke tegemoetkomingen aan de partners. Ge-
beurde dit niet dan moest Nederland een reserve maken en zich alle verdere vrijheid voor-
behouden. De Raad ging akkoord met deze instruktie. Een van de eerste beginselen van
de O.E.E.S. was immers dat, wanneer zich in een land problemen voordeden, deze in geza-
menlijk overleg werden opgelost 206 . De Britten bleken echter niet bereid tot het doen
van concessies. Overleg was mogelijk maar concessies aan een land moesten ten laste ko-
men van de andere landen. Nederland bracht haar bezwaren tegen de Britse handelswijze
naar voren maar de Raad van de O.E.E.S. besliste uiteindelijk dat de problemen in bilate-
rale besprekingen met het Verenigd Koninkrijk moesten worden opgelost 207)

De handelswijze van het Verenigd Koninkrijk vormde voor Nederland een gerede aanlei-
ding per 1 januari 1952 de handel nog niet voor 75% te liberaliseren. Medio december
werd aan de Raad van de O.E.E.S. meegedeeld dat per 21 november de Schuman-
produkten in het kader van de O.E.E.S. waren geliberaliseerd. Tevens kondigde Nederland
bij deze gelegenheid aan dat het per 1 januari 1952 nog niet tot 75070 kon liberaliseren door
het bestaan van een aantal onzekere factoren waarvan het effect op de Nederlandse eco-
nomie nog niet te overzien viel. Weliswaar was de positie in de E.B.U. medio december
1951 zo dat er geen tekorten meer waren en ook het Duitse voornemen de handel per 1
januari 1952 tot 40% te liberaliseren was gunstig. Ongunstig waren de ingrijpende delibe-
ralisatiemaatregelen van het Verenigd Koninkrijk 208)

Vooral de sedert januari 1952 verder gunstige ontwikkeling in de E.B.U. maakte het Ne-
derland mogelijk alsnog aan de 75070 liberalisatieverplichting te voldoen. Tijdens haar
vergadering van 31 januari 1952 gaf de R.E.A. toestemming het liberalisatiepercentage
per 1 maart 1952 op 75 te brengen 209) Hiermee werd voldaan aan de in de liberalisatie-

code gestelde verplichting, daar het besluit ook voldeed aan het minimumpercentage van
60 in de afzonderlijke categoriean De percentages bedroegen 60,4 voor agrarische pro-
dukten, 93,5 voor grondstoffen en 65,3 voor industriele produkten 210.

Par. 2 De ontwikkeling van het betalingsverkeer tot 30 juni 1952

A. De B.L.E.U. een structurele crediteur

205#  A.R.A.-R.E.A. 20205-596,  Brief van de Presiden[-Directeur van het Bureau van de Regeringscommissaris nr. 24.231,
Overucht, pag. 5.

206)  A.R.A.-R.E.A. 20205-572, Notuten R.E.A.-vergadering d.d.  19-12-1951, pag. 4 en 6.
207;  A.R.A.-R.E.A. 20205-596,  Brief van de Regeringscommissaris nr. 24.323, Nota, pag. 3.
208)  A.R.A.-R.E.A.  20205-596,  Brief van de  Regeringscommissaris nr.  24.326, zie ook Bijlage  bijdeze brief.
209) A.R.A.-R.E.A. 20205-573, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 31-1-1952, pag. 3.
210)  A.R.A.-R.E.A.  20205-597,  Brief van  de  Regeringscommissaris nr.  25.695, Overzicht.  pag.  5.



90

De grootste problemen ontstonden in het tweede jaar van het bestaan van de E.B.U. door
de crediteurlanden, speciaal de B.L.E.U.. Voor het fiscale jaar 1951-1952 werd de B.L.E.U.
door de E.B.U. gekenmerkt als een structurele crediteur. In augustus 1951 overschreed de
B.L.E.U. via het cumulatieve verrekeningsoverschot het quotum. Ter afdekking van het
surplus zou de E.B.U. telkens voor drie maanden een regeling met de B.L.E.U. overeen-
komen. Alleen al voor de maanden augustus en september 1951 was het surplus reeds
80,144 mln. rekeneenheden groter dan het quotum 211'. Dit werd voor de helft gedekt
door goudbetalingen aan Belgie en voor 50% door kredietverlening van Belgie aan de
E.B.U.. In het Raadsbesluit van de O.E.E.S. van 18 oktober 1951 besloot de Raad voor
de maanden oktober, november en december een totale gouddekking aan de B.L.E.U. be-
schikbaar te stellen van 80 mln. rekeneenheden, het resterende surplus moest middels kre-
dietverlening aan de E.B.U. worden afgedekt 212). Verder werd de B.L.E.U. aangeraden
een expansiever economisch beleid te voeren en de andere E.B.U.-landen moesten trach-
ten de export naar de B.L.E.U. te vergroten en de import te beperken zonder daarbij overi-
gens de vitale eigen economische belangen te schaden.
Gedurende het laatste kwartaal van 1951 steeg het surplus van de B.L.E.U. met 179,9 mln.
rekeneenheden, zodat de B.L.E.U. in deze periode 99,9 mln. aan krediet verleende aan de
E.B.U. 213)

. Het surplus van de B.L.E.U. bleef oplopen, zodat voor het eerste kwartaal

van 1952 opnieuw een afspraak moest worden gemaakt. In het Raadsbesluit van 7 januari
1952 werd vastgelegd dat de B.L.E.U. in het eerste kwartaal van 1952 ten hoogste $ 60 min.
zou kunnen ontvangen. Ook na het eerste kwartaal veranderde de positie van de B.L.E.U.
niet, zodat op 29 maart 1952 een nieuwe regeling moest worden getroffen ter afdekking
van de surplussen. Hiervoor werd maximaal 80 mln. aan goud of dollars beschikbaar
gesteld.
Hoewel vooral in het tweede kwartaal van 1952 de toename van het overschot in de E.B.U.
sterk verminderde vergeleken met het eerste kwartaal van 1952 had de B.L.E.U. per 30 juni
1952 een bedrag ad. 444,8 mln. rekeneenheden aan goud en dollars ontvangen 214)

. Deze

ontwikkeling zou minder problematisch zijn voor het voortbestaan van de E.B.U., als de
debiteurstaten regelmatig goud en dollars aan de E.B.U. zouden afstaan welke ze hadden
verdiend in het betalingsverkeer met derde landen. Dit was niet het geval, zodat de voor-
naamste debiteurstaten in deze periode, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hun goud-
/dollarreserves moesten uitputten om aan hun verplichtingen jegens de E.B.U. te kunnen
voldoen. De problemen van de E.B.U. waren dan ook vooral een gevolg van de algemene
dollarschaarste in West-Europa.

2 11)  Dertiendeverslag vande Nederiandse Regering aangaandedewerking vanhet Europese Herstelprogrammabehande-
lende de periode Juli toI en met September 1951, pag. 9.

214 Ibid., pag. 9.
213)   Veertiende verslag vande  Nederiandse Regering aangaandedewerking van  het  Europese Herstelprogrammabehande-

lende de periode October  1951  toI en met  Maart  1952,  pag.  12.
214)   Vijftiende verslag van  de  Nederiandse Regering aangaande dewerking van het  Europese Herstelprogrammabehande-

lende de periode April tot en met Juni 1952, tabet pag.  13.
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B. Frankrijk en Groot-Brittannit: van crediteur naar debiteur

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden in het tweede jaar van het bestaan van de
E.B.U. van crediteur debiteur in de E.B.U.. Al in de eerste helft van 1951 verslechterde de

positie van beide landen in de E.B.U.. Uiteindelijk moesten beide landen deliberaliseren,
terwijl ze gedurende het eerste jaar van de E.B.U. nog extra hadden geliberaliseerd. De
hoofdoorzaak voor deze ontwikkeling was de inflatie welke op gang werd gebracht door
de vergrote vraag naar goederen ten gevolge van de Korea-crisis. De kosteninflatie in de
vorm van loon- en prijsstijging die hiervan het gevolg was, bleef in beide landen nog ge-
handhaafd, ook al verdween de excessieve vraagtoename. Groot-Brittannie deliberali-
seerde in november 1951 tot 61% en op 19 maart 1952 zelfs tot 46070.

De positie van Frankrijk verslechterde sterk, zo zelfs dat het land in oktober 1952 het quo-
tum in de E.B.U. overschreed, terwijl het reeds was overgegaan tot een volledige deliberali-
satie. Daarbij was het Bestuur van de E.B.U. Frankrijk al tegemoet gekomen door een le-

ning te verstrekken van $  100 mln. 8 2,5070, af te lossen per 30 juni 1952 213)  Op 29 februa-
ri 1952 werd reeds gebruik gemaakt van de 100 mln. zodat Frankrijk een adempauze werd
verschaft wat betreft de afgifte van goud en dollars.
Het Verenigd Koninkrijk had per 30 juni 1952 een totaaltekort in de E.B.U. van 875,9 mln.
rekeneenheden bij een quotum van 1.060 mln. rekeneenheden. Dit leidde tot een goud-

/dollarbetaling aan de E.B.U. van 483 mln. rekeneenheden. Frankrijk had op dezelfde da-
tum een tekort van 408,5 min. rekeneenheden, bij een quotum van 520 mln. rekeneen-
heden, hetgeen leidde tot een goud-/dollarafgifte van 125 mln. rekeneenheden 216).

De Westduitse positie in de E.B.U was sedert maart 1951, toen het voor het eerst een posi-

tief saldo had in de E.B.U., sterk verbeterd. Eind 1951 bereikte West-Duitsland weer een
cumulatieve creditstand in de E.B.U., waardoor het in staat was zijn handelsverkeer weer
voor 40% te liberaliseren. De verbetering van de positie in de E.B.U. bleef aanhouden,
waardoor West-Duitsland per 1 april 1952 weer voldeed aan de voorschriften van de libe-
ralisatiecode door het liberalisatiepercentage op 75 te brengen.

C. Nederland uit het dal

In het begin van de tweede helft van 1951 verslechterde de positie van Nederland in de
E.B.U. nog. Eind juli 1951 kwam het cumulatieve tekort op een dieptepunt van 267,3 mln.
rekeneenheden.

2 15 j   keertiende verslag van  de  Nederiandse  Regering aangaande de  werking van het  Europese  Herstelprogramma behande-
lende de periode October 1951 tot en met Maart 1952, pag.  14

2 16)   Vijftiende  Versiag ran  de  Nederlandse  Regering aangaande de werking vanhet  Europese  Herstelprogramma  behande-
lende de periode April tot en met Juni 1952, tabel, pag. 13
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Tabel 13

Ontwikkeling van de Nederlandse stand in de E.B.U. (in mln. rekeneenheden), juli 1951
tot en met juni 1952

Cumulatieve stand Verrekening door:
Datum met verekening van Krediet opgenomen + Goud of dollars

de initiele hulp verstrekt - betalingen +
ontvangsten -

30 juni - 241,0 + 175,6 +65,4
31  j uli - 267,3 + 192,1 + 75,2
31 augustus -241,5 +181,8 + 59,7
30 september - 190,8 + 157,1 +33,7
31 oktober -

117,7 + 108,3 + 9,4
30 november - 66,3 + 66,3
31 december -

23,1 + 23,1
31 januari + 75,6 - 73,3 - 2,3
29 februari + 137,9 -

104,5 -33,4
31 maart + 177,0 - 124,0 -53,0
30 april + 206,2 - 138,6 - 67,6
31 mei +217,4 - 144,2 -73,2
30 juni +235,2 - 153,1 82,1

Bron:  Negentiende versiag van de Nederiandse Regering inzake het Economische Hulp Programma behandelende de pe-
riode April tot en met Juni 1953, label III - 12, pag. 55.

Uit de tabel blijkt de gestage verbetering van het betalingsverkeer in de E.B.U.. Eind janu-
ari 1952 was er voor het eerst weer sprake van een positieve cumulatieve stand. De grote
verandering van de cumulatieve stand eind januari vergeleken met einde december werd
in belangrijke mate veroorzaakt door de versnelde aflossing door West-Duitsland van het
uitstaande saldo per 30 juni 1950 op het oude Nederlands-Duitse monetaire accoord 217)

Par. 3 De Nederlandse lopende rekening van de betalingsbalans over 1951

A. Het einde van de tunnel?

De sterke verbetering van het betalingsverkeer in E.B.U.-verband vond zijn weerslag in
de stand van de lopende rekening van de betalingsbalans, die in de tweede helft van 1951

2 j 7)  H.T.K. 1951-1952 Bijlagen 2565 nr. 1, Nola inzake de derie:enpositie, pag. 4.
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sterk verbeterde. Dit gold met name voor het betalingsverkeer betaald met E.B.U.-
valuta's. De betalingen in dollars gaven in de tweede helft een aanzienlijk slechter resul-
taat te zien dan in de eerst helft.

Tabel 14

Tekort/overschot lopende rekening 1951, in min. guldens.

totaal E.B.U. U.S.A. $ Overige

le halfjaar - 792 - 508 -281 -3
2e halfjaar + 540 + 832 - 375 + 83

- 252 + 324 - 656 + 80

Bron: H.T.K. 195 1 - 1952 Bijlagen 2565 nr. 1, Nota inzakede devie:enpositie, pag. 12.

De oorzaken voor deze spectaculaire verbetering moesten deels worden gezocht in de in-
ternationale ontwikkelingen, die voor Nederland werden versterkt door de genomen re-
geringsmaatregelen van 17 maart 1951; daarnaast waren ze een gevolg van het export -
enimportpatroon van Nederland. De voorraadvorming nam zowelinternationaal als na-
tionaal af ten gevolge van de dalende wereldmarktprijzen. De mede hierdoor uitgelokte
binnenlandse prijsdalingen versterkten dit proces.
De Nederlandse regering versterkte de vermindering van de bestedingen door haar beleid

gericht op "versnelde financieel - economische aanpassing", waarmee "de economi-
sche gevolgen van de internationale politieke spanning alsmede de verhoging der militai-
re uitgaven en de vermindering van de Amerikaanse hulp voor civiele doeleinden" kon-
den worden opgevangen. "Deze politiek vormde de kern van het financieel - econo-
mische programma der Regering" 2l8) Deze vermindering van de binnenlandse beste-
dingen beoogde ook een vergroting van de export. Dat deze omschakeling tijd kostte en
niet zonder problemen tot stand kwam, bleek weI uit de sterk gestegen werkloosheid ge-
durende de laatste maanden van 1951. Deze was 40 A 50.000 personen hoger dan in de
overeenkomstige maanden van 1950, waardoor de toename van de werkloosheid 50%
bedroeg van de toename van de beroepsbevolking 2 j

9). Terwijl de import afnam, bleef

de export toenemen, omdat in veel andere landen kosteninflatie optrad, waarvan de
Nederlandse export profiteerde.

2 18)  H.T.K.  1951-1952 Bijlagen- A 2300-X nr. 2, Memorie yan Toelichting, pag. 5.
219) Centraal Economisch Plan 1952, pag. 12 eli 14, zie ook tabel 1-3, pag. 12
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Tabel 15

Volume- indexcij fers  (1948 = 100)  van  de  in - en uitvoer.

Periode Invoer Uitvoer

1951 juni 172 238

juli 165 225

augustus 140 228

september 131 266

october 140 300

november 123 270

december 123 232

1951 gemiddeld 150 242

1950 147 204

Bron:   Veertiende verslag van de Nederlandse Regering aangaande de werking van het Europese Herstelprogramma behan-
delende de periode October  1951  toi en met Maart  1952. tabel IiI-10,  pag.  52.

Het uitvoerprijsindexcijfer verbeterde met 4 punten van het derde naar het vierde kwar-
taal van  1951  bij een gelijkblijvend invoerprijsindexcijfer, hetgeen de lopende rekening
van de betalingsbalans gunstig beinvloedde.

Tabe116

Prijsindexcij fers (1948 = 100) van de in - en uitvoer. Ruilvoet

Periode Invoer Uitvoer Ruilvoet

1                 2              (2:1) x 100

1951
juli           134           115            86  
augustus 139 135 116 < 116 84 c   86

september      132           117            89

oktober                        135                             117   1                               87    november 134 < 135 123 120 92 c   89

december 136 120               88

Bron:    Veertiende  verslag van  de  Nederiandse  Regering aangaande  de  werking van  het  Europese  Herstelprogramma  behan-
delende de periode October  1951 lot en met Maart 1952, tabel In - 12, pag. 55.
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Overigens vertoonde de handelsbalans in de tweede helft van het jaar altijd een gunstiger
beeld dan in de eerste helft. De invoer steeg vooral in de eerste helft van het jaar, terwijl
de toename van de export als gevolg van de samenstelling van het exportpakket (agrari-
sche produkten) vooral in de tweede helft van het jaar plaatsvond.

B. De schaduw van de dollar

De dollarpositie in Europa verslechterde in 1951 ten opzichte van 1950 als gevolg van de

omstandigheid dat de Amerikaanse export naar waarde gemeten sterker groeide dan de
import. Hierbij dient te worden bedacht dat het dollartekort in Europa in 1950 tengevolge
van de Amerikaanse reactie op de oorlog in Korea, sterk verminderd was.
Het algemene dollartekort bleef daarmee in overwegende mate de ontwikkelingen in de
E.B.U. bepalen. Immers door de dollarschaarste konden de debiteurlanden in de E.B.U.
hun tekorten moeilijker volgens de geldende regels in dollars betalen. Dit betekende voor
de crediteurlanden in de E.B.U., die ook te kampen hadden met een algerdeen dollarte-
kort, dat het voor hen steeds problematischer werd hun overschotten in de E.B.U. volgens
de geldende regeling in dollars betaald te krijgen, zonder daarbij het werkkapitaal van
de E.B.U. te sterk aan te tasten.
Ook de Nederlandse dollarpositie verslechterde in 1951 sterk ten opzichte van 1950. Het
tekort van de lopende rekening betaald in U.S.A.-dollars steeg met 52% ten opzichte van
1950 en was 14% hoger dan in 1949. Dit werd vooral veroorzaakt door een toeneming van
het tekort op de handelsbalans, maar was ook een gevolg van de daling van het positieve
saldo van het dienstenverkeer onder andere als gevolg van hogere uitgaven voor vrachten
220). De ontwikkeling van het betalingsverkeer in dollars was daarmee tegengesteld aan
dat van het betalingsverkeer in E.B.U.-valuta's; terwijl het betalingsverkeer in E.B.U.-
valuta's in de tweede helft van 1951 sterk verbeterde, verslechterde het verkeer betaald in
dollars. De oorzaak van deze tegenstelling moest vooral worden gezocht in het feit dat
de dollarimport veel minder gevoelig was voor interne factoren gericht op bestedingsbe-
perking. De dollarimport was reeds zoveel mogelijk gereduceerd tot $ 300 mln. in 1951
tegen $ 260,9 mln. in 1950, zodat een vergaande beperking hier niet mogelijk was, gegeven

het belang van veelal investeringsgoederen welke met dollars werden gekocht.
Deze ontwikkeling stelde ook voor Nederland het probleem, hoe dit tekort in de nabije
toekomst moest worden gedekt, dit vooral in het licht bezien van de aflopende Ameri-
kaanse hulpverlening. Via vermindering van de dollarimport kon dit probleem niet wor-
den opgelost, daar de dollarimport al zoveel mogelijk werd beperkt. Een andere mogelijk-
heid was het verwerven van overschotten op die landen die eerder het dollarevenwicht zou-
den hebben bereikt, zodat deze landen in staat waren de Nederlandse export in dollars
te betalen. Er waren landen, onder meer de grondstofproducerende, die een veel geringer

dollartekort kenden. Ook van deze mogelijke oplossing mocht vooral op korte termijn
niet veel worden verwacht. Niet alleen zouden deze landen eerst hun goud - en dollarre-

220)  H.T.K.  1951-1952 Bijlagen 2565 nr.  j, Notainzakededeviezenpositie, pag.  5
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serves weer op peil willen brengen en hun dollarrestricties willen verzachten, maar ook
kwam daarbij dat ze naar mocht worden verwacht alleen bereid waren voor de Neder-
landse export in dollars te betalen, als Nederland een sterk exportpakket had aan te bie-
den. Nederland had echter na de Tweede Wereldoorlog een "zwak" exportpakket vooral
door het hieruit wegvallen van de Indonesische producten. Voor de Tweede Wereldoorlog
kon Nederland, zoals bekend, zijn dollartekort dekken doordat Indonesieeen dollarover-
schot had op zijn betalingsbalans. De zwakte van het pakket bleek vooral, als de Neder-
landse exportproducten handelspolitiek werden ingedeeld in:
- hoogwaardige producten waarvoor belangrijke tegenprestaties konden worden ver-

wacht; deze vormden slecht 25% van de goederenexport;
- middelwaardige producten; deze waren moeilijker af te zetten en de tegenprestaties

waren geringer ze omvatten 20% van de Nederlandse export;
- Iaagwaardige producten; deze waren zeer moeilijk af te zetten, ze vormden 55070 van

de Nederlandse export 221). Als de afzet lukte, waren de tegenprestaties zeer gering.
Het was duidelijk, dat ons exportpakket zeer zeker niet op grote schaal zou leiden tot be-
taling in dollars door "niet dollarlanden". De enig overgebleven mogelijkheid was dan
ook gelegen in de bevordering van de export naar de dollargebieden. In de nota inzake
de exportpolitiek, die het kabinet in 1952 aan de Staten-Generaal aanbood, bleek dat ze
niet alleen wilde zorgen voor een goed exportklimaat, maar ook voor "een meer evenwich-
tige opbouw van het exportpakket en de bernvloeding van de exportstroom, ten einde een
betere samenstelling en spreiding te verkrijgen" 222)

In 1951 ontving Nederland veel minder aan Marshall-hulp dan in 1950. De totale ont-
vangst in de vorm van schenkingen bedroeg in guldens omgerekend 536 miljoen 223).  Dit
bedrag was niet toereikend om daarmee het tekort van de lopende rekening, dat betaald
moest worden in dollars ad. fl. 656 mln., te corrigeren. Deze ontwikkeling hing samen
met een vertraging in de toewijzing van de hulpverlening, die optrad als gevolg van de ver-
andering in de criteria waarop deze hulpverlening was gebaseerd. Tot deze verandering,
die in 1951 plaatsvond, was de hulpverlening gebaseerd op economische overwegingen,
neergelegd in het Europese Herstelprogramma. Op 10 oktober 1951 tekende de President
van de Verenigde Staten de Mutual Security Act (M.S.A.), waarmee de hulpverlening werd
afgestemd op militaire en economische behoeften. Deze wet vormde de grondslag waarop
de militaire hulp, tot dan toe vervat in het Mutual Defense Assistance Program, de econo-
mische hulpverlening vervat in het European Recovery Program en de economische hulp-
verlening aan de onontwikkelde landen, werd gebaseerd. De belangrijkste bepalingen van
de wet waren: 224,

221)  H:T.K. 1951-1952 Bijtagen 2529 nr. 1, Nota inzake de exportpolitiek, pag. 6.
222) Ibid., pag. 18.
223)  H.T.K. 1951-1952 Bijlagen 2526 nr. 1, Nora inzake de deviezenpositie, Bijlage A, pag. 16. Het negatieve bedrag aan ont

vangen leningen op de kapitaaibalans betekende dat fl. 5 min. meer aan tegenprestaties aan de Verenigde Staten werden
geleverd dan de 5% van de in dat jaar ontvangen schenkingen.

224) ibid., pag. 7.
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- de economische hulp werd mede gebruikt ter bevordering van de militaire produktie
der betrokken landen.

- 10% van de hulp werd in de toekomst verstrekt in de vorm van leningen.
- het aan de Verenigde Staten toekomende deel van de tegenwaarderekening (5070)

mocht in any area worden besteed voorzover het stortingen betrof, daterend na 30 juni
1951. De beperking tot stortingen daterend na 30 juni 1951, werd voor Nederland toe-
gevoegd, na overleg tussen de Amerikaanse en de Nederlandse regering.

-  opgrond van het voorschri ft in de M.S.A., dat detegenwaarde van minstens $ 500 mil-
joen van de door de Verenigde Staten aan West-Europa verleende en nog te verlenen
hulp voor militaire productie moest worden gebruikt, bepaalde paragraaf 4 dat de gul-
dens van de tegenwaarderekening hiervoor mochten worden gebruikt. Dit betekende
een wezenlijke verandering ten opzichte van het op 2 juli 1948 tussen de Verenigde Sta-
ten en Nederland gesloten Economic Cooperation Agreement, volgens welke de
besteding van de tegenwaardegelden voor militaire doeleinden was uitgesloten.

- de President van de Verenigde Staten mocht tot een maximum van 10% fondsen,
bestemd voor economische hulp gebruiken voor militaire hulp en omgekeerd.

-  de Amerikaanse hulpverlening zou uiterlijk 30 juni 1954 worden beeindigd, tenzij bij
gezamenlijke beslissing van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden daar anders
over werd beslist.

Het tekort op de lopende rekenii:g, samen met de Marshall-hulp en de andere transacties
van de kapitaalbalans, zorgden er toch voor dat de goud- en deviezenvoorraad van de
Nederlandsche Bank en de andere instellingen met fl. 271 miljoen toenam.

Par. 4 De voortzetting van de E.B.U.

A. Voortzetten, maar hoe?

Zoals eerder bij de behandeling van het Verdrag inzake de oprichting van de E.B.U. werd
gesteld , bepaalde art. 35a van het Verdrag dat de werking van artikel 11 (goudbetalingen
en kredieten) voorlopig beperkt bleef tot 1 juli 1952. Voor 31 maart 1952 zou de Organisa-
tie in overleg met de regering van de Verenigde Staten moeten beslissen onder welke voor-
waarden artikel 11 na 1 juli 1952 van kracht kon blijven.
In het voorjaar en de zomer van 1952 werden te Parijs besprekingen gevoerd overeen-
komstig artikel 35a omtrent de vraagof, en zo jaop welke wijze de E.B.U. na 30 juni 1952
zou kunnen worden voortgezet. Alle deelnemende landen vonden dat de E.B.U. moest
worden gecontinueerd. De E.B.U. had niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd aan
de uitbreiding van het handelsverkeer, daarnaast werd een groot deel van de schuldver-
houdingen via de E.B.U. geliquideerd. Gedurende de eerste 19 maanden van het bestaan
van de E.B.U. werden voor $ 861 miljoen aan schuldverhoudingen bij de Agent opgege-
ven, waarvan een bedrag van $ 512 miljoen werd geliquideerd 225)

225)   Rertiende verslag,·an de Nedertandse Regering aangaande de werking van het Europese Herstelprogrammabehande-
lende de periode October 1951 tot en met Maart 1952. pag. 10.
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Over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder deze verlenging moest plaatsvinden,
ontstond langdurig overleg. Dit hing samen met de problemen die zich voordeden in het
functioneren van de E.B.U.. Deze waren in wezen terug te voeren op een onvoldoende ge-
coOrdineerde interne politiek van de lidstaten, waardoor onevenwichtigheden optraden
in het Europese betalingsverkeer, welke niet gedekt konden worden door de beschikbare
quota. Debiteurlanden waren daardoor genoodzaakt over te gaan tot invoerbelemmerin-
gen en crediteurlanden tot exportbelemmeringen. Van beide soorten maatregelen ging
een nadelige invloed uit op de omvang van het intra-Europese handelsverkeer. Daarnaast
leidden eenzijdige ontwikkelingen in de crediteurlanden tot aantasting van het werkkapi-
taal van de E.B.U.
Vooral voor de positie van de B.L.E.U. als extreme crediteur moest een oplossing worden
gevonden. Tot nu had men steeds een regeling weten te treffen ter afdekking van de over-
schotten boven hetquotum. De B.L.E.U. verstrektehiervoor ten delekrediet aandeE.B.U.
en ontving voor het restant goud van de E.B.U.. Deze kredietverlening was echter zo hoog
opgelopen dat de B.L.E.U. als voorwaarde stelde voor de verdere deelneming in de E.B.U.,
dat de tot juni 1952 verstrekte kredieten zouden worden afgelost. Hieraan werd groten-
deels voldaan, "deels door contante betaling in goud, deels door omzetting in een in vij f
jaar door de E.B.U. aflosbare schuld en deels door verrekening met toekomstige militaire
leveranties aan Belgie" 226) Verder hoefde Belgie dit goud ook in de toekomst niet terug

te betalen krachtens het cumulatiebeginsel, als het land tekorten zou krijgen in de E.B.U..
Belgie zette het ontvangen goud dan ook in ter afdekking van het dollartekort.

B. Aanpassingen

De aantasting van het werkkapitaal van de E.B.U. leidde ertoe, dat er een andere, gelijk-
matiger verlopende verhouding werd a fgesproken omtrent de wijze waarop de debiteuren
hun tekorten in de E.B.U. zouden verrekenen via goudbetaling en kredietontvangst. Door
deze wijziging werd de maximaal te verwachten goudonttrekking aan de E.B.U. tot een

kleiner bedrag teruggebracht, waarbij overigens de verhouding van goudbetaling en kre-
dietverlening bij totale uitputting van het quotum niet werd gewijzigd.

226)  H.T.K. 1952- 1953 Bijlagen 2929 nr. 3. Me,norie van Toelichting pag.  1. Voor de kern ran de financiele regeling die inet
de B.L.E.U. werd getroffen, cfr. S. Post hunia, M'at betekent de verienging ran de E. B.l'.? in: Analyses en beschouwingen
in retrospect, pag. 309-310. Deze bijdrage verscheen eerder in E.S.B., jrg. 37 (1952), nr. 1833.
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Tabel 17

Verrekening van overschotten en tekorten binnen de E.B.U.

tranche 070 van het quotum goudbetaling kredietontvangst

1 10% (20070)a 0070 (0070) 100010 (100070)

10070 20070 80%
2 20070 (200/0) 30% (20070) 70070 (80070)

3 20070 (20010) 40% (40%) 60% (60070)

4 20% (20%) 50070 (60%) 50% (400/0)
5 20070 (200to) 70% (80070) 30070 (20070)

a. Ttissen haukjes de teroren Meldende regelii,g.

Bron:   P'ijftiende verslag ran de Nederiandse Regering aangaandedewerking van het Europese lierstelprogramma behande-
lende de periodeApril toi en met Juni 1952, paR. 10.

Deze wijziging kon geschieden op basis van artikel 30 van het Verdrag inzake de E.B.U.,
die de Raad van de O.E.E.S. het recht tot amendering gaf. Daarnaast werden in het Ver-

drag nog een aantal wijzigingen aangebracht welke niet op grond van artikel 30 konden
worden doorgevoerd, waardoor deze moesten worden vastgelegd in het Aanvullende
Protocol (no. 3).
Vooral van belang was het instellen van een fonds van maximaal $ 100 miljoen (artikel
6, Aanvullend Protocol). De vorming werd noodzakelijk geacht om het vertrouwen in
de E.B.U. te handhaven, als het werkkapitaal beneden de$ 100 miljoen dreigdetedalen.
Als na afloop van de maandelijkse verrekening bleek dat het werkkapitaal beneden de

$  100 miljoen was gedaald, werden eerst decrediteur - endaarnadedebiteurlandenaan-
gesproken om de reserves weer op het peil van $ 100 mln. te brengen. Het maximale be-
drag dat elk land diende te storten werd vastgesteld aan de hand van de formule:

quotum van het betrokken land x $ 100 mln.
totaal van alle quota

Voor Nederland betekende dit een maximale storting van $ 8,6 mln. op grond van de op
dat moment bestaande quotaverhoudingen 227). De bijdragen aan het fonds hadden de
vorm van een lening, die bij de eerstvolgende verrekeningsdatum weer kon worden op-
geeist. Daalde het werkkapitaal weer beneden de $  100 mln., dan vroeg de Agent de be-
trokken landen weer een bijdrage. Voor deze lening werd door de E.B.U. een rente ver-

goed van 2 1/4070. Wanneer de E.B.U. een lening verstrekte, hanteerde ze een wisselend

rentepercentage in overeenstemming met de looptijd van de lening: 2 1/2070 voor een jaar

227)  H.T.K.  1952 -1953 Bijlagen 2929 nr. 3.  Me„iorie van Toelichring, pag. 2.
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of korter, 2 3/4% voor langer dan een jaar met een maximum van twee jaar en 3070 voor
langer dan twee jaar.
In het Verdrag inzake oprichting ener Europese Betalingsunie (paragraaf 12, bijlage B)
was vastgelegd, dat wanneer de Verenigde Staten niet akkoord gingen met de liquidatie
van de E.B.U., ze de bevoegdheid hadden de liquidatie van de bezittingen van de E.B.U.
te blokkeren tot een bedrag van $ 350 miljoen. Dit stamkapitaal was indertijd door de
regering van de Verenigde Staten beschikbaar gesteld. Intussen was dit stamkapitaal ge-
daald tot $ 271,575 miljoen als gevolg van het feit dat de initiele posities, die aan de debi-
teurlanden waren toegekend groter waren dan die welke de crediteurlanden hadden ont-
vangen. De regering van de Verenigde Staten ging ermee akkoord, dat haar blokkerings-
recht werd verlaagd tot $ 271,575 miljoen (artikel 13 Aanvullend Protocol). De over-
eenstemming leidde ertoe, dat de werkingsduur van de E.B.U. met een jaar werd verlengd.

Par. 5 Conclusies

Officieel had Nederland het liberalisatiepercentage conform de beslissing van de R.E.A.
van 1 augustus 1951 verlaagd tot 60. Materieel was er echter sprake van een verhoging van
het liberalisatiepercentage tot 71. Immers de Schuman-produkten, die onder het met de
B.L.E.U. afgesproken invoerplafond vielen, werden gedurende de maanden september tot
en met december 1951 naar behoefte onbeperkt geimporteerd. Toen half november 1951
het met de Belgen afgesproken invoerplafond was bereikt, werd de invoer van deze pro-
dukten eerst formeel geliberaliseerd, waarna ook het officiele liberalisatiepercentage op
71 werd gebracht. Hoewel Nederland eerst per 1 maart 1952 aan de 75% liberalisatie-eis
voldeed, bleef het liberalisatiebeleid als onderdeel van de economische politiek princi-
pieel onaangetast.
De Nederlandse positie in de E.B.U. verbeterde het afgelopen jaar door minder import
en ten gevolge van meer export. De vraag bij de exporttoename was: in hoeverre was er
sprake van een stabiele factor, aangezien deze grotere export vooral het gevolg was van
de inflatoire tendenties in Europese landen. Dit gaf reeds aanleiding tot deliberalisaties
in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
De E.B.U. werd in zijn voortbestaan bedreigd door eenzijdige ontwikkelingen in enige cre-
diteurlanden, vooral de B.L.E.U. Dit had als consequentie een aantasting van het werk-
kapitaal, aangezien tegenover deze goud- o f dollarafgifte niet voldoende goud- of dolla-
rinkomsten stonden van de debiteurlanden. Per 30 juni 1952 had de E.B.U. per saldo voor
een totaalbedrag ad. 217,3 miljoen rekeneenheden aan goud of dollars betaald, terwijl de
E.B.U. een totaal overschot had opgebouwd ten opzichte van alle deelnemende landen sa-
men van 0,4 miljoen rekeneenheden 228)

Het Nederlandse betalingsverkeer in dollars verslechterde in 1951 ten opzichte van 1950
op basis van de lopende rekening. Weliswaar leidde het betalingsverkeer in E.B.U.-

228)   Vijftiendeversiag vande Nederiandse Regering aangaandedewerking van het Europese Herstelprogramma behande-
lende de periode April tot en met Juni 1952, tabel, pag. 13.
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valuta's uiteindelijk niet tot afvloeien van goud of dollars, maar het tekort ten opzichte
van dedollarlanden nam sterk toe. Aangezienminder import en toename van vorderingen
op andere landen welke converteerbaar waren in dollars, zeker op korte termijn niet in
voldoende mate te realiseren waren, betekende dit dat de export naar de dollargebieden
zou moeten toenemen. De regering gaf in de exportnota de wegen aan waarlangs zij de
dollarexport wenste te bevorderen.
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HOOFDSTUK V

DE E.G.K.S.: EEN VOORBEELD VAN VERTICALE LIBERALISATIE

Inleiding

Gedurende het derde jaar van het bestaan van de E.B.U. bedreigden vooral de debiteurlanden
Frankrijk en Groot-Brittannie in de E.B.U. de voortgang in de liberalisatie van het handelsver-
keer. Op 8 november 1951 moest het Verenigd Koninkrijk deliberaliseren van 90 tot 60% en
op 11 maart 1952 zelfs tot 46070. Frankrijk deliberaliseerde op 1 maart 1952 volledig, maar
dit kon toch niet verhinderen dat Frankrijk in oktober 1952 het quotum overschreed.
In tegenstelling tot het tweede jaar van het bestaan van de E.B.U. werd het werkkapitaal
in het derde jaar niet wezenlijk aangetast. Weliswaar ontwikkelden Nederland en West-
Duitsland een steeds sterkere crediteurenpositie waarbij ze respectievelijk in maart en in
mei 1953 hun quotum overschreden. Daartegenover stond dat het Verenigd Koninkrijk
en Frankrijk hun tekorten buiten het quotum geheel in goud en/of dollars voIdeden. De
positie van de B.L.E.U. veranderde niet wezenlijk gedurende de onderhavige periode.
Op 23 juli 1952 trad het E.G.K.S.-verdrag in werking. Via dit principebesluit werd voor
het eerst sinds de instelling van de Benelux, een geYntegreerde aanpak bereikt van alle be-
lemmeringen voor het handelsverkeer zowel wat betreft tarieven als kwantitatieve restric-
ties tussen zes landen van de O.E.E.S. ten aanzien van een bepaalde bedrijfstak.
In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog werd getracht het handelsverkeer te verrui-
men vooral via de afbraak van kwantitatieve restricties; dus een vorm van horizontale li-
beralisatie 229)

. Dit was begrijpelijk, omdat de kwantitatieve restricties waren verscherpt

als uitvloeisel van de verstoring van het monetaire evenwicht gedurende enige jaren na de
Tweede Wereldoorlog. Gegeven de verbeterde economische situatie lag het voor de hand
dat begonnen werd met de afbraak van kwantitatieve restricties ter verruiming van het
handelsverkeer. Een verdere voortgang langs de weg van de horizontale liberalisatie gaf
echter problemen vooral voor de landen met lage tarieven. Hierdoor lag een streven naar
verticale liberalisatie voor de hand, waarvoor de Nederlandse regering door middel van
het plan-Stikker een voorstel indiende 230),

Het doel van dit plan was de creatie van een gemeenschappelijke markt waarbij de kwanti-
tatieve restricties, de excessieve douanetarieven en de subsidies per bedrij fstak in tan keer
konden worden aangepakt. Het plan werd in juni 1950 samen met een Italiaans en een
Frans plan van de ministers Pella en Petsche bij de O.E.E.S. ingediend. Deze indiening
viel nagenoeg samen met de bekendmaking van een Frans voorstel op 9 mei 1950, dat er-

229)  H.T.K. 1950-1951 Bulagen-A 1900-X nr. 10, Memorie van Antwoord, pag. 15.
230)   Voorhel  plan-Stikker ziehet Achisteverstag van de Nederlandse Regering aangaandedewerking vanhet  Europese Her-

stelprogramma behandelende de periode April tot en met Juni 1950, Bijlage A, pag. 119-122.
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toe moest leiden de kolen- en staalproductie van Frankrijk en West-Duitsland onder een
gemeenschappelijke Hoge Autoriteit te plaatsen (het plan-Schuman). De totstandko-
ming van deze gemeenschappelijke markt moest leiden tot onderhandelingen zowel met
de G.A.TI als met de O.E.E.S. ter verkrijging van een uitzonderingspositie, omdat de ge-
meenschappelijke markt op gespannen voet stond zowel met de bepalingen van de
G.A.T.T. als met de liberalisatiecode van de O.E.E.S..
Volgens de G.A.T.T.-regels zou de afschaffing van de tarieven tussen de landen van de

i
E.G.K.S. op grond van de meestbegunstigingsclausule moeten gelden voor alle deelne-
mende landen in de G.AIT. Onderhandelingen met de O.E.E.S. waren nodig, omdat er
discriminatie ontstond tussen de O.E.E.S .-landen door de afschaffing van de kwantitatie-
ve restricties ten aanzien van kolen en staal tussen de zes landen van de E.G.K.S..
Tijdens de Gemenebestconferentie van december 1952 werd een plan ontwikkeld om te
komen tot externe convertibiliteit van het pond sterling. De bedoeling was te bereiken dat
ponden in handen van niet-ingezetenen van de sterling-area vrij konden worden omgewis-
seld in goud en/of dollars. De uitvoering van een dergelijk plan kon op korte termijn al-
leen worden doorgevoerd, gegeven de dollarschaarste, als er op grote schaal hulp zou wor-
den verleend door bijvoorbeeld het I.M.E Deze hoop bleek ijdel. De doorvoering van een
dergelijk plan kon ook consequenties hebben voor het lidmaatschap van het Verenigd Ko-
ninkrijk van de E.B.U.. Doorvoering van volledige externe convertibiliteit zou immers be-
tekenen dat de schulden van het Verenigd Koninkrijk volledig in goud en/of dollars zou-
den worden afgedekt, terwijl de vorderingen op andere landen die via de E.B.U. liepen,
slechts gedeeltelijk tot betaling in goud of dollars zouden leiden. Tijdens de op 23 en 24
maart 1953 gehouden conferentie van de O.E.E.S. bleek dat ook de Britten de realisering
van dit plan op korte termijn niet meer mogelijk achtten. Het streven werd erop gericht
op lange termijn te komen tot een ruimer multilateraal handels- en betalingsverkeer.

Par. 1 De ontwikkeling van het handels- en betalingsverkeer tot 30 juni 1953

A. De eerste adviezen van de Steering Board for Trade

Op 28 maart 1952 werd de Steering Board for Trade in het leven geroepen door de Raad
van de O.E.E.S. 231). De Board nam hiermee de werkzaamheden over van de handelscom-
missie binnen de O.E.E.S.. De Board kreeg als hoofdtaak het bevorderen van de globale
vrijmaking van het handelsverkeer. Dit betekende ook dat de Board de bevoegdheid kreeg
te onderzoeken in hoeverre de douanetarieven de liberalisatie van de handel en de vorming
van een vrije Europese markt belemmerden. Verder was vooral van belang dat de Raad
van de O.E.E.S. op 13 augustus 1952 op voorstel van de Board besloot, regels goed te keu-
ren waarmee deelnemende landen in geval van deliberalisatie rekening moesten houden.
De kern ervan kwam hierop neer, dat in ieder geval nog invoervergunningen dienden te
worden afgegeven voor goederen onderweg en goederenleveranties uit reeds afgesloten
contracten. Verder werd een regeling getroffen welke erop gericht was het traditionele
handelspatroon ten aanzien van bederfelijke- en seizoenproducten door handelsbeper-
kingen zo weinig mogelijk te verstoren, hetgeen erg plezierig was voor Nederland.

231)  A.R.A.-R.E.A. 20205-597, Brief van de Waarnemend-Regeringscommissaris nr. 25.993,  Verslag, pag.  13 en 15.
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B. Franse en Britse aansIepende moeilijkheden
Uit het betalingsverkeer in E.B.U.-verband viel vooral de verslechterde positie op van
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Had Frankrijk per 30 juni 1952 reeds een totaalte-
kort van 408,5 mln. rekeneenheden, gedurende het derde jaar van het bestaan van de E.B.U.
liep dit verder op van 625,7 min. rekeneenheden per 31 december 1952 tot liefst 833,1 mln.
rekeneenheden per 1 juli 1953 bij een quotum van 520 mln. rekeneenheden. De positid van
het Verenigd Koninkrijk verslechterde aanvankelijk ook tot 942,1 mln. rekeneenheden per
30 september 1952 bij een quotum van 1060 mln. rekeneenheden. Daarna verbeterde zijn
positie tot een uiteindelijk tekort van 520,6 mln. rekeneenheden per 30 juni 1953. Deze ont-
wikkeling verklaarde de handelspolitieke consequenties in de vorm van deliberalisatie die
beide landen uit deze feiten trokken.
Op 9 december 1952 aanvaardde de Raad van de O.E.E.S. op voorstel van de Steering Board
for Trade een aantal maatregelen om de zwaar getroffen belangen van landen te verzachten
die werden getroffen door de genomen deliberalisatiemaatregelen. De aanbevelingen van
de Steering Board lagen voor de hand gegeven het gevoerde beleid in zo'n situatie in het
verleden. De debiteurlanden Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werd aanbevolen de im-
portrestricties te beperken en zo aan te passen dat andere landen, vooral Italie, die zwaar
werden getroffen door de restricties, zoveel mogelijk werden ontzien. Verder ontvingen de
crediteurlanden Belgie, Nederland, West-Duitsland en Portugal het verzoek aanvullende li-
beralisatiemaatregelen te nemen. Voor zover deze maatrregelen niet op korte termijn kon-
den worden genomen, konden de contingenten worden verhoogd.

C. Nederlandse aarzeling ten opzichte van verdere vrijmaking

De aanvankelijke Nederlandse standpuntbepaling naar aanleiding van het verzoek tot extra
liberalisatie was min of meer afwijzend. De R.E.A. besloot dat getracht moest worden het
liberalisatiepercentage op 75 te handhaven zonder dat dit als het uitdrukkelijke Nederland-
se standpunt naar voren mocht worden gebracht 232/. Van der Beugel had zich tegen een
verhoging van het liberalisatiepercentage gekeerd. Aangezien Frankrijk en het Verenigd Ko-
ninkrijk hadden gedeliberaliseerd, zou Nederland bij een verdergaande liberalisatie een wa-
pen uit handen geven dat erg dienstig kon zijn bij de met deze landen te voeren bilaterale
onderhandelingen. Dit wapen was te meer nodig, omdat de Steering Board onmachtig was
de deliberalisatie van beide landen in zodanige banen te leiden dat de schade voor de andere
landen zo klein mogelijk was. Hij steunde daarmee de lijn die in de nota van de Regering-
scommissaris aan de R.E.A. was vastgelegd 233). Van de Kieft pleitte voor een niet al te

232) A.R.A.-R.E.A. 20205-573, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 17-9-1952, pag. 6.
233)  A.R.A.-R.E.A.  20205-598,  Brief van  de  Regeringscommissaris nr.  29.226,  pag. 4.

Ernst  Hans  ran  der  Beugel  (1918 -   ).

Van der Beugel was na zijn doctoraal examen economie in 1941, enige tijd werkzaam op de departementen van  Verkeer
en  Economische Zaken.  Hij trad in 1947 op als secretaris van de Nederiandse delegatie bij de besprekingen over het  Marshall-
plan. In  1948 werd hu benoemd lot Directeur van het bureau van de Regeringscommissaris voor het Economisch Herstelpro-
gramma, dat gevestigd was bij het ministerie van Buitenlandse Taken.  Van der Beugel werd in  1950 benoemd tot chef van
de Directie Westelijk halfrond. In 1952 volgde hij Hirschfeld op als directeur-generaal voor het a:onomisch en Militaire
Huipprogramma.  Van begin 1957 toi eind 1958 was hij staaissecretaris van Buitenlandse Zaken in het vierde kabinet-Drees.
Van der Beugel verliet de Buitenlandse Dienst in 1960 om zijn carritre bij de K.L.M. te vervolgen. Hij was van 1966 tot
eind  1985 bijzonder hoogieraar in de Westelijke samenwerking na de Tweede  Wereldoorlog aan de  Rijksuniversiteit  Leiden.
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straffe politiek, waarbij hij een liberalisatie van meer dan 75% weI acceptabel vond. Teppe-
ma keerde zich tegen een eventuele verhoging van het liberalisatiepercentage, ondanks het
feit dat het volgens hem niet veel uitmaakte, wanneer het liberalisatiepercentage werd ver-
hoogd 234/. Als de stijging van de invoer in de geliberaliseerde sector werd vergeleken met

die in de niet-geliberaliseerde sector, bleek de importontwikkeling in beide sectoren nage-
noeg parallel te verlopen. Hij was toch tegen een verhoging van het liberalisatiepercentage,
omdat hiermee de verhoudingen in de Benelux in het streven naar de opstelling van een ge-
meenschappelijke liberalisatielijst werden verstoord 235*. Voorts liberaliseerden andere lan-

den met officieel hogere liberalisatiepercentages nu vaak minder dan Nederland, als alle
invoerbelemmerende maatregelen in de beschouwing werden betrokken.
Bij de besprekingen in Parijs over de Nederlandse positie in de E.B.U. werd een koppeling
aangebracht tussen het aan Nederland toekennen van een rallonge (een additioneel quo-
tum) en extra liberalisatie door Nederland 236)- De Managing Board zou eerst de mogelijk-
heden tot verdergaande liberalisatie door Nederland onderzoeken waarna opnieuw zou
worden beraadslaagd over de gevraagde rallonge. In haar onderzoek kwam de Managing
Board toi de conclusie dat de Nederlandse betalingsbalans geen reden meer kon vormen
niet over te gaan tot verdergaande liberalisatie 237). Het Nederlandse verweer, zowel in de

Managing Board als in de Steering Board, bleek niet overtuigend wegens gebrek aan
doorslaggevende argumenten. Het Nederlandse argument dat verdere liberalisatie de on-
derhandelingen in de Benelux over de gemeenschappelijke liberalisatielijst belastte, werd
niet aanvaard. Over de opstelling van de gemeenschappelijke liberalisatielijst moest tussen

de Benelux-partners nog verder worden onderhandeld. Bovendien was uit een informele
studie gebleken, dat Nederland het liberalisatiepercentage 7 A 8% kon opvoeren zonder dat
hierdoor de coOrdinatie van de handelspolitiek in Benelux-verband werd belast 238). Op 19

november 1952 gaf de R.E.A. dan ook intern het groene licht het liberalisatiepercentage
op 82 te brengen 239). Er was sprake van een autonome verhoging van het vrijmakings-
percentage, zodat Nederland altijd op deze extra-liberalisatie kon terugkomen.

Tijdens de vergadering van de Raad van de O.E.E.S. op 9 december 1952 aanvaardde Neder-
land twee resoluties op grond waarvan het een extra rallonge van $ 100 mln. kreeg toegewe-
zen, tevens werd het verplicht tot verdergaande liberalisatie per 1 januari 1953 240)

2341  A.R.A.-R.E.A. 20205-573, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 17-9-1952, pag. 2.

Johan ran de Kieft (1884-19703

Voor de Tweede Wereldoorlog was van de KieD twee perioden lid van de gemeenteraud te Bussum namens de S.D.A.R
(1915-1918,  1931-1934).  Na  de  Tweede  Wereldoorlog Jungeerde  hij als voorritter van de  Rr.d.A.-fractie in  de  Eerste  Kamer.

In 1952 werd hij, als oprolger van Lieftinck, benoeind toi minister van Financien in het derde kabinet-Drees. Anders dan
zijn voorganger speelde Van de Kieft politiek geen hoofdrol in het kabinet-Drees-111.

2351  Cfr. infra., pag.  137- 139
236) A.R.A.-R.E.A. 20205-573. Noilden R.E.A.-vergadering d.d. 29-10-1952, pag. 3.
237)  A.R.A.-R.E.A. 20205-599. Brief van de Minister ran Buitenlandse Zaken nr.  115.638, Nota, pug. 5.
238J ibid., pag. 8.
239) A.R.A.-R.E.A. 20205-573, Notulen R.E.A.-rergadering d.d. 19-11-1952, pag. 1.
240) A.R.A.-R.E.A. 20205-573, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 10-12-1952, pag. 2.
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Alhoewel Nederland positief stond tegenover de liberalisatie van de handel, bleef het be-
zwaren houden tegen de nu aanvaarde maatregelen 241). Betwijfeld werd of de exportin-
dustrieen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk veel profijt zouden trekken van de extra
afbraak van kwantitatieve restricties, aangezien dit op een non-discriminatoire wijze diende
te geschieden, zodat de concurrentieslag van alle landen een rol ging spelen. Door delibera-
lisaties enerzijds en extra liberalisaties anderzijds doorbrak de Steering Board for Trade bo-
vendien de stabiliteit van het handelsverkeer. De onzekerheid die hier het gevolg van was,
zou de exportpositie van beide landen kunnen schaden. Ondanks deze bezwaren legde Ne-
derland zich neer bij het besluit van de O.E.E.S. en verhoogde per 1 januari 1953 het liberali-
satiepercentage tot 82.
Uit de ontwikkeling van de rekeningstanden in de E.B.U. sedert eind 1952 bleek echter dat
de positie van Italie en Frankrijk steeds verder verslechterde 242). Alleen de Britse positie

verbeterde, maar haar aangepast invoerprogramma bood evenals de extra liberalisatie van
enige crediteurlanden geen soelaas voor Frankrijk en ook niet voor Italic dat in de crisis
werd meegesleurd.
Het gevaar van de deliberalisatiemaatregelen, namelijk dat ze konden leiden tot een ketting-
reactie, werd door het Verenigd Koninkrijk erkend tijdens de vergadering van de O.E.E.S.
van 23 en 24 maart 1953. De Britse minister Butler kondigde tijdens deze vergadering aan
dat het Verenigd Koninkrijk het liberalisatiepercentage weer zou verhogen van 44 tot 58.
Bij de realisering van deze verhoging zou beter rekening worden gehouden met de belangen
van Italib en Frankrijk. Daarop kondigde de Duitse minister Blucher aan dat ook Duitsland
het liberalisatiepercentage van 84,4 tot ruim 90 zou verhogen. Daarmee gaf West-Duitsland
als crediteurland gevolg aan de aanbeveling van de Raad van de O.E.E.S. namelijk dat deze
landen hun liberalisatiepercentage verder zouden opvoeren, daarbij rekening houdend met
de speciale belangen van de debiteurlanden.
Minster Beyen ondersteunde weliswaar deze aanbeveling, maar waarschuwde voor de me-
thode die hierbij werd toegepast. De hoofddoelstelling van de O.E.E.S. namelijk "een zo-
veel mogelijk gelijkwaardige en stabiele bevrijding van het onderlinge handelsverkeer
kwam hiermee op de achtergrond te staan" 243). Per 8 mei gaf Nederland daadwerkelijk
gevolg aan de aanbeveling van de O.E.E.S. door het liberalisatiepercentage te verhogen

241)  A.R.A.-R.E.A.  20205-599, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken nr.  125.834, Bijiage III.
242)   Zie her Zeventiende verstag vande Nederiandse Regeringinzake het Economische Hulp Programma behandelende de peri-

ode October tot en met December 1952, label, pag.  13, het Achttiende verstag van de Nedertandse Regering inzake het Eco-
nomische Hulp Programma behandelende de periode Januari tot en met Maart 1953, tabel, pag. 10 en het Negentiende
verslag van de Nederiandse Regering intake het Economische Hulp Programma behandelende de periode April toi en met
Juni 1953. tabel, pag. 7.

243)   Achttiende verslag van de Nederiandse Regering inzake het Economische Hulp Programma behandelende de periode Janu-
ari tot en met Maart 1953, pag. 17.

Johan Willem Beyen (1897-1976).

In dejaren dertig vervulde Beyen verschillendefunkties in het bankwezen.  Van 1937 tot 1940 was hij president van de Bank
voor  Intemationale  Betalingen te  Bazel.  Na de Tweede Weretdoorlog was hijtot  1952 werkzaam bij het  I.M.F.  Van september
1952  lot  oktober  1956 vervulde hij defunktie van minister van  Buitenlandse Zaken.  Hierin werkte hij samen met de minister
zonder Portefeuille Luns.
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van 82 tot 92,3. De Nederlandse regering had zich bij deze verhoging laten leiden door
haar wens een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de opvoering van het intra-
Europese handelsverkeer.
Het restant werd niet geliberaliseerd, omdat de invoervrijheid die Nederland bood, niet
gepaard ging "met een wezenlijke invoervrijheid in de andere deelnemende landen en wel
opbasis van stabiliteit, wederkerigheid en volledigheid, elementen die tot de grondprinci-
pes van de in de O.E.E.S. overeengekomen liberalisatie behoren" 244). De stabiliteit in de
liberalisatie ontbrak door het veelvuldige beroep op de escape-clausule van de code met
als gevolg langdurige en omvangrijke deliberalisaties van vooral de grote partners in de
O.E.E.S.. Ook wat betreft de wederkerigheid liet de huidige situatie veel te wensen over.
De situatie was zo dat de Nederlandse invoer uit de O.E.E.S. nu voor 92070 was geliberali-
seerd; geprojecteerd op 1952 leidde dit tot een percentage van 90. "De liberalisatje zoals
deze thans door de verschillende landen wordt toegepast, betekent, geprojecteerd op de
Nederlandse uitvoer van 1952, dat slechts 59% daarvan viel onder de liberalisatie van de
andere deelnemende landen" 245)

. Hieruit bleek duidelijk "dat de feitelijke liberalisatie-

verhoudingen niet in overeenstemming zijn met de bepaling uit de Code dat de producen-
ten die op de eigen markt met het buitenland moeten concurreren, tegelijkertijd de toe-
gang hebben tot de markten in de andere landen" 246). Wat betreft de andere handelsbe-
lemmeringen kon worden gewezen op de door landen gehanteerde hoge invoertarieven.
Het gebrek aan stabiliteit, wederkerigheid en volledigheid kon ook invloed uitoefenen op
de thans door Nederland geliberaliseerde sectoren. De Nederlandse regering vestigde
daarom ook met nadruk "de aandacht op het autonome karakter der additionele liberali-
satie en op het feit dat zij zich het recht voorbehoudt op deze vrije invoer te allen tijde
terug te komen, indien naar haar mening de ongelijke verhoudingen tot ongewenste con-

sequenties zouden leiden dan weI een tijdelijke afscherming voor het eerste bestaan van
nieuwe produkties zulks noodzakelijk zou maken" 247)

D. Volledige liberalisatie binnen bereik

Naast de aanbeveling het liberalisatiepercentage te verhogen voor crediteurlanden werd
op de vergadering van 23 en 24 maart 1953 ook een taakomschrijving gegeven voor de
werkzaamheden van de Steering Board for Trade. Methoden moesten worden onder-
zocht om te komen tot een grotere vrijheid in het handelsverkeer, niet alleen wat betreft
de afbraak van kwantitatieve restricties maar ook wat betreft de tarieven en de kunstma-
tige middelen gericht op de exportbevordering. Bij de beoordeling van de libera-
lisatie-inspanning moest niet alleen worden gekeken naar de positie in de E.B.U., maar
ook naar de totale externe positie. Verder moesten de richtlijnen worden aangescherpt
als een land toch moest deliberaliseren. Verder moest de Steering Board samen
met de Verenigde Staten en Canada onderzoeken, hoe de O.E.E.S.-landen tot een grotere

244) A.R.A.-R.E.A. 20205-601, Memorandum van de Nederlandse Regering inzake de liberalisatie van de invoer, pag. 1.
245) Ibid., pag. 2.
246) Ibid., pag. 2.
247) Ibid., pag. 3.
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liberalisatie van dollarimporten konden komen.
Op basis van de besluiten van de ministers van 23 en 24 maart 1953 stelde het
secretariaat-generaal van de O.E.E.S. een memorandum op waaruit bleek dat het feitelij-
ke liberalisatiepercentage in veel landen hoger lag dan de verplichte 75%, hetgeen blijkt
uit tabel 18. Een volledige vrijmaking kon daarom worden overwogen.

Tabel 18

Liberalisatie van de intra O.E.E.S.-handel in %

Landen 1951 1952 1953

31 dec. 31 dec. 30 juni

Oostenrijk                                          0                       0                     36
B.L.E.U.                          75             75             87

Nederland                                             71                        75                       92
Denemarken                                         65                        75                       76
Frankrijk                                          76                       0                       0
Duitsland                                               0                        81                       90
IJsland                                             41                        0                       0
Ierland                                                 75                        73                       75
Italie                                                    77 100 100

Noorwegen                                        51                      75                     75
Portugal                                           84                      85                     93
Zweden                                                75                        85                       91
Zwitserland                                       85                      91                     92
Turkije                                             63                      63                       0
Verenigd Koninkrijk                      61                  44                 59
Totaal ledenlanden
gecornbineerd                                    61                      65                     71

Bron:  A Decade of Cooperation Achievements and Perspectives.
9th Report of the O.E. E.C., pag.  180.

Het principe zou worden dat uitzonderingen op de 100% liberalisatie door het betrokken
land moesten worden gemotiveerd. Voor de agrarische produkten gold een aparte rege-
ling, omdat het niet-liberaliseren ervan toch niet voor alle partijen bevredigend kon wor-
den geargumenteerd. Het secretariaat - generaal stelde voor dat het contingent voor elk
volgend jaar zou worden verhoogd met 6% van de nationale landbouwproduktie voor
zover in het eigen land geconsumeerd.
Nederland was het eens met de algemene gedachte van het plan van het seceretariaat-
generaal dat de invoer voor 100% geliberaliseerd diende te worden. Maar de bevrijding
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van kwantitatieve restricties moest wel worden gekoppeld aan een aantal voorwaarden 248)

Er moest naast een garantie voor een gelijk'e behandeling van alle landen ook evenwicht en
stabiliteit zijn in de prestaties der partners, terwijl ook een vergelijkbare toegangsmogelijk-

heid op de verschillende markten diende te bestaan. Dit laatste betekende dat ook de andere

handelsbelemmeringen dan kwantitatieve resctricties, in het bijzonder de tarieven, in de be-
schouwing dienden te worden betrokken. Het was duidelijk, dat Nederland daarom grote

bezwaren had tegen de uitzonderingspositie welke de landbouw in dit voorstel innam. Door
dit voorstel zouden de industrie- en landbouwprodukten apart worden behandeld, het-
geen zou leiden tot een ongelijke liberalisatielast. Landen met een grote landbouwproduk-
tie zouden veel minder hoeven te presteren dan landen met een grote industrieproduktie.

E. Nederland: sterke crediteur

Wat betreft de crediteuren in de E.B.U. kon worden vastgesteld dat de positie van de structu-
rele crediteur de B.L.E.U. niet veel veranderde; uiteindelijk daalde het overschot gedurende
het derde jaar ongeveer $  35 mln.. Daarmee bleef het cumulatieve overschot op 30 juni 1953
sedert de inwerkingtreding van de E.B.U. ver uitgaan boven het vastgestelde quotum.
De Westduitse positie verbeterde sterk gedurende deze periode met alleen een onderbreking
gedurende het vierde kwartaal van 1952. Ook dit land had het toegestane quotum per 1 juli
1953 overschreden.
De ontwikkeling van de Nederlandse positie in de E.B.U. blijkt uit tabel 19.

248) Ministerie van Buitentandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr. 1318, Nederlands standpunt ten aanzien van stuk CE (53h 37, be-
treffende de toekomstige liberatisatiepolitiek van de O.E.E.C.
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Tabel 19

Ontwikkeling van de Nederlandse stand in de E.B.U. (in mln. rekeneenheden), juli 1952
tot en met juni 1953

Cumulatieve stand Verrekening door:
Datum met verekening van Krediet opgenomen + Goud of dollars

de initiale hulp. verstrekt - betalingen +
ontvangsten -

31 juli +273,3 - 172,1 -101,1
31 augustus + 293,4 - 182,2 -111,2
30 september + 294,4 -182,7 -111,7
31 oktober + 293,6 -182,3 -111,3
30 november +291,6 -181,3 - 110,3
31 december + 296,3 - 183,6 - 112,6
31 januari + 305,0 - 188,0 - 117,0
28 februari + 322,6 - 196,8 - 125,8

31 maart +357,9 -214,4 - 143,4
30 april + 372,1 -221,5 - 150,5
31 mei + 380,6 - 225,8 -154,8
30 juni + 378,0 - 224,5 - 153,5

Bron:   Negentiendeverslagran de Nederiandse regering intake het Economische Hulp Programmabehandelendede periode
Apriltoten met Juni 1953, label m- 12, pag. 55.

Uit de gegevens blijkt dat de crediteurenpositie in de E.B.U. steeds sterker werd. In de
maand augustus van 1952 overschreed de cumulatieve verrekeningspositie 75% van het
quotum. Gedurende de maand oktober werd de Nederlandse positie in de E.B.U. aan
een onderzoek onderworpen. Tijdens de vergadering van de Raad van de O.E.E.S. van
9 december 1952 werd op voordracht van het Bestuur van de E.B.U. voor Nederland en
West-Duitsland vastgesteld dat overschotten boven het quotum gedurende het derde
jaar vanhet bestaan van de E.B.U. voor 50% door goudbetalingdoorde E.B.U. en voor
50% door kredietverlening aan de E.B.U. zouden worden voldaan met een maximum
van 100 mln. rekeneenheden. Gedurende het vierde kwartaal van 1952 veranderde de Ne-
derlandse positie in de E.B.U. nauwelijks, vooral als gevolg van de deliberalisaties die
werden doorgevoerd door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
De sterke positie in de E.B.U. maakte de aanvullende liberalisatie tot 82% per 1 januari
1953 mogelijk. Deze extra liberalisatie en de voortdurende problemen met het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk konden niet verhinderen dat de Nederlandse positie in de
E.B.U. bleef oplopen. In de loop van maart 1953 overschreed Nederland het quotum.
Vanaf dat moment tot 30 juni 1953 ging Nederland 23 min. rekeneenheden over het quo-
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tumheen, zodat 11,5 mln. aangoud en/of dollars werdontvangenen voor 11,5 mln. reken-
eenhedeninde vorm van krediet aandeE.B.U. werden verstrekt. Gegevende verrekenings-
wijzeboven het quotumleiddedezesterkepositiein de E.B.U. tot eenstijgende kredietver-

lening aan de E.B.U. Het beleid van de Nederlandse regering was er daarom op gericht
een te sterke positie in de E.B.U. te voorkomen 249), Concreet betekende dit beleid dat
schulden aan Belgie en het Verenigd Koninkrijk vervroegd werden afgelost. Benevens
werd aan ingezetenen van de E.B.U.-landen repatriering van kapitaal toegestaan.

Par. 2 Verticale liberalisatie

A. Multilaterale tariefverlagingen

Aanvankelijk werden na de Tweede Wereldoorlog bij de integratie in Europa alleen con-
crete resultatenbereikt, behoudensdetotstandkoming van de Benelux, bij deafbraak van
kwantitatieve restricties. Dit lag ook voor de hand, daar een deel van deze restricties die
waren opgebouwd als uitvloeisel van de Tweede Wereldoorlog door het economisch her-
stel overbodig waren geworden. Deze eenzijdige vorm van horizontale liberalisatie moest
snel leiden tot problemen, vooral voor de landen met lage tarieven. Daarom werden er
ook talrijke pogingen ondernomen om de tarieven te verlagen. Gememoreerd dient te
worden het initiatiefvoorstel van de Benelux-landen tot nivellering van de tarieven dat
werd ingediend na de mislukking van de G.AIT.-conferentie te Torquay in 1950/1951
250)

Als algemene regel gold tot nu toe in G.A.T.T.-verband dat onderhandelingen bilateraal
werden gevoerd. Via de meestbegunstigingsclausule kregen de resultaten van die onder-

handelingen een multilateraal effect. De Benelux-landen stelden in hun voorstel voor
dat de onderhandelingen moesten worden gevoerd over 66n artikel maar wel multilate-
raal. Om praktische redenen werd het aantallanden dat die onderhandelingen voerde, be-
perkt tot 10. Als er overeenstemming was bereikt tussen deze 10 landen, zou vervolgens

worden onderhandeld met de overige landen. Deze zouden de afgesproken tariefverla-
ging ook ontvangenopgrond van de meestbegunstigingsclausule. Er werd opdeze manier
een kader geschapen omte praten overtarieven die niet van belang waren in het onderlinge
verkeer tussen de 10 landen, maar wel voor het handelsverkeer van de 10 en de overige

landen. De bedoeling van het voorstel was te komen tot nivellering van de tarieven. Een
voordeel van het voorstel was dat de groepsgewijze onderhandelingen een direct inzicht
gaven in de reele waarde van de concessies. Daarnaast kon het voorstel ook leiden tot een
te snel toegestane tariefverlaging, die een aantal landen deed aarzelen.
Het voorstel werd ter bestudering naar een werkgroep verwezen evenals het voorstel van
de Fransman Pfimlin dat werd ingediend in 1951 in G.A.T.T.-verband te Geneve. Dit voor-
stel beoogde een naar invoer gewogen tariefverlaging van 30% door te voeren in een perio-

249)  H.TA. 1953 -1954 Bijlagen 3488 nr. 2, Nota inzake de deviezenpositte, pag. 8.
250) Cfr. supra, pag. 64.
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de van drie jaar in een vijftal goederengroepen apart. De voordelen van het plan waren
gelegen in het automatisme welke bij de tariefverlaging werd toegepast, terwijl daarnaast
te verwachten viel dat zich veel landen in dit plan konden vinden door de ruime opzet er-
van.  In dit laatste element lag tegelij kertijd ook de zwakte. Doordat het plan uitging van
een naar de invoerwaarde gewogen gemiddelde verlaging van het tarief binnen een bepaal-
de groep, konden de landen volstaan met de verlaging van een reeds laag tarief op grond
van de daarmee veelal samenhangende hoge invoerwaarde. Op deze manier konden lan-
den aan dit plan deelnemen zonder veel concessies te hoeven doen in de vorm van verla-
ging van de hoge tarieven.
In 1950 diende de Italiaanse minister Pella een plan in bij de Raad van Europa om te ko-
men tot een automatische verlaging van alle tarieven met een bepaald percentage. Begon-
nen zou kunnen worden met de goederen vermeld op de zogenaamde common list 251)

Ook tegen dit voorstel werden bezwaren aangevoerd. Niet alleen werd hierin geen reke-
ning gehouden met de positie van speciale bedrijfstakken, maar ook zouden landen met
een laag tarief eerder een minimumniveau bereiken dan landen met een hoog tarief.
In 1952 diende de Zweed Ohlin een voorstel in bij de Raad van Europa tot tariefverlaging
nu beperkt tot die landen welke zitting hadden in de Raad van Europa. De bedoeling was
de vorming van een Low Tariff Club in Europa. Volgens dit plan zouden de landen vanaf
een bepaalde datum geen tarieven mogen heffen hoger dan 35% 232). Was dit plafond be-
reikt dan zouden er maximumtarieven worden vastgesteld in de afzonderlijke groepen
grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en voedingsmiddelen van resp. 5, 15 en
25%. De landen zou drie jaar de tijd worden gegeven om de genoemde percentages te be-
reiken. In het eerste jaar zou 70%, in het tweede jaar 80% en in het derde jaar 90070 van
de onderlinge handel onder het verlaagde tartief vallen. In het derde jaar zou dan vervol-
gens worden getracht de gehele onderlinge handel onder de verlaagde tarieven te brengen.

B. Een mislukt initiatief

De commissie die het Franse plan bestudeerde, kwam uiteindelijk met een voorstel dat
een combinatie vormde van de plannen van Ohlin en Pfimlin. Van het Franse plan werd
overgenomen de automatische reductie van de tarieven met 10% per jaar gedurende drie
achtereenvolgende jaren. Er werden maximale tarieven voorgesteld voor de verschillende
groepen van goederen, hetgeen was ontleend aan het plan Ohlin. Het was een ingewikkeld
voorstel, dat men kon "rubriceren in de categorie van naoorlogse economische plannen
op het terrein van handels - en betalingsverkeer, waarin getracht wordt technisch gecom-
pliceerde procedures in de plaats te doen treden voor het gebrek aan bereidheid tot inter-
nationale samenwerking op economisch terrein" 253),

251)    R   Kuin,   Weike  zijnde  achtergronden  en  voomitzichten  van  de  economische  integratiein  Europg  en  welke  gevolgen
zou  deze  integratie  hebben  met  name  voor  de  weivaart  in  Nederland.  Prae-advies  van  de   Vereniging  voor  Staathuis-
houdkunde 1952, pag. 18.

252) P Kuin, ac., pag. 18.
253) N. Franken, ac., pag. 163.
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Het aantal sectoren uit het plan-Pfimlin werd vergroot tot 10, zodat de uitwijkmogelijk-
heden voor landen om zo werkelijke tariefverlagingen te ontlopen, werd verkleind. In het
plan was een tegemoetkoming verwerkt voor de landen met lage tarieven. Alle landen die
een invoertarief hanteerden binnen een bepaalde sector dat lager was dan "het gemiddel-
de van het gewogen gemiddelde van de tarieven van alle landen afzonderlijk, hoefden hun
tarieven procentueel minder te verlagen dan landen die tarieven hanteerden, welke gelijk
of hoger waren dan het gemiddelde" 2541 Waren de tarieven gelijk of hoger dan het ge-

middelde, dan bleef het verlagingspercentage 10 gedurende drie opeenvolgende jaren. De
wijze waarop de tariefverlaging moest worden gerealiseerd, werd in het midden gelaten.
Omdat de meestbegunstigingsclausule uitdrukkelijk werd gehandhaafd, werd de door-
voering van het plan vooral afhankelijk van de medewerking van een aantal belangrijke
landen, vooral van het beleid van de Verenigde Staten. De reactie van de Verenigde Staten
was teleurstellend. In het rapport van de commissie-Randall dat in 1954 verscheen, wer-
den onder meer voorstellen gedaan ten aanzien van de tariefwetgeving. De maximale ver-

laging van de tarieven waartoe de Verenigde Staten volgens deze commissie zou overgaan,
bedroeg 15% in drie jaar. Deze reactie van de Verenigde Staten was ver beneden de maat
vergeleken met het voorstel van de G.A.TI. "De feitelijke weigering gaf vele van de toch
reeds weifelende landen het argument in handen de uitvoering van de nieuwe voorstellen
voor onbepaalde tijd op te schorten" 255)

C. Het Stikker-plan

Een andere methode die werd beproefd om ook de tarieven aan te pakken, was de weg
van de verticale liberalisatie. Op deze manier kon men alle handelsbelemmeringen ten
aanzien van producten in een keer bezien. Nederland speelde ook hier een actieve rol door
middel van het Plan van Actie voor Europese economische integratie dat werd ingediend
in juni 1950 bij de O.E.E.S. door Stikker. Het doel van dit plan was het creeren van een

Europese markt, waarbinnen de kwantitatieve restricties, de excessieve douanetarieven,
het systeem van dubbele prijzen en het verlenen van directe subsidies werden afgeschaft,

N-P254)  Voordeformuledie  hier werd  toegepast  zie  N.  Franken, o.c.,  pag.  164.  Deformule  luidt:  X=300/0  x -,waarin:
D-P

X  =  het percentage waarmee de tarieven in een sector moesten worden verlaagd in drie jaar samen.
N  =  het gewogen gemiddeld tarief voor een sector voor een land.
D = het gemiddelde van het gewogen gemiddelde per sector voor alle landen.
P = de bodem of vioer dus het laagst gehanteerde percentage.
Stel D=40%, P=10%. Als N-40%, dan:

X=30% x = 300/040% -10%
4040-10%

Als N=30%, dan:

X=30% x = 20%30% - 10%

40% - 10%

255) N. Franken, ac., pag. 172.
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terwijl wat de staatshandel betrof de eis werd gesteld van het aangaan van langlopende
contracten. De integratie diende te worden aangepakt per bedrijfstak. Hierdoor traden
de problemen duidelijker aan het licht die voor landen verbonden waren aan de integratie.
In samenhang hiermee zou een Europees integratie fonds in het leven moeten worden ge-
roepen. Landen die problemen kregen in een bepaalde bedrij fstak als gevolg van de inte-
gratie, konden geholpen worden met behulp van een lening uit dit fonds. Het fonds diende
daarbij op te treden als lender of last ressort. Eerst dienden de beheerders van het fonds
te trachten elders middelen te verwerven, als problemen van een bedrij fstak in een land
als gevolg van de integratie gegrond waren verklaard. Lukte dit niet dan kon het fonds
leningen verstrekken uit eigen middelen 2562

Het plan werd in juni 1950 ingediend bij de O.E.E.S. en samen met het eerder vermelde
plan van de Italiaanse minister Pella en een plan van de Franse minister Petsche bestu-
deerd. Het Franse voorstel behelsde de oprichting van een Europese investeringsbank,
waarmee projecten konden worden gefinancieerd welke de concurrentiekracht van
West-Europa verhoogden. Op 1 oktober bracht een werkgroep, die was belast met de
bestudering van de plannen, rapport uit. Het rapport bevatte geen goed- of afkeuring
maar hield wei een aanbeveling in welke de problemen en mogelijkheden van de integratie
in een duidelijker daglicht zouden stellen 257)

Vooral op de vorming van het fonds kwam veel kritiek. Sommigen zagen er een ongerecht-
vaardigde last in die werd gelegd op rationeel werkende producenten, terwijl ook veel pro-
blemen werden verwacht bij het traceren van de overgangsperiode en bij het bepalen van
de oorzaken die tot de problemen in een bepaalde bedrijfstak hadden geleid. Verder zou
de prikkel tot rationalisatie worden verzwakt 258).

Sedert het indienen van de plannen was de economische wereldsituatie veranderd, vooral
onder invloed van de Korea-oorlog. Andere problemen vroegen dringend om een oplos-
sing waardoor de aandacht werd afgeleid van de plannen. Minister Van den Brink deelde
op 24 oktober 1951 de Tweede Kamer dan ook mede "de verwachtingen van resultaten
op korte termijn in deze niet hoog te spannen" 259)

D. Het Schuman-plan: De E.G.K.S.
Ongeveer tegelijk  met de indiening  van  het  plan - Stikker  bij  de O.E.E.S. namelijk  op
9 mei 1950, maakte de Franse regering plannen bekend om de gehele kolen - en staaI-
productie van zowel Frankrijk als van Duitsland onder een gemeenschappelijke Hoge
Autoriteit te plaatsen. Aan deze organisatie zouden ook andere landen kunnen deel-

256)    Achtste verslag van de Nederlandse  Regering aangaande de werking van  het  Europese  Herstelprogramma behandelende
de periode Apriltot enmet Juni  1950,  pag.  32 - 33.  Eendergelijke idee werd eerder door Lieftinck geopperd, cfr. S.  Post-
huma,  On the possibility  of a  West - European  monetary and economic union,  in:  Analyses en  beschouwingen  in re-
trospect, pag. 226.

257)    Negende verslag vande  Nederlandse  Regering aangaande  de  werking van  het  Europese  Herstelprogramma  behandelen-
de de periode Juli tot en met September 1950. pag. 19.

258) R Kuin, ac., pag. 22.
259)  H.T.K.  1951-1952  Bijlagen  2228 nr.  8,  Memorie van Aniwoord,; pag. 76.
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nemen 260)
. In dit plan werd de verticale liberalisatie zoals ook bepleit door Stikker voor

de basisindustrie kolen en staal uitgewerkt.
Op 31 mei 1950 liet de Nederlandse regering de Franse regering weten dat ze gaarne bereid
was deel te nemen aan de besprekingen en het plan als grondslag voor deze besprekingen
te aanvaarden, waarbij ze zich overigens het recht voorbehield op de daarin verwoorde
beginselen terug te komen. De regering van het Verenigd Koninkrijk ging niet akkoord
maar zou op de hoogte worden gehouden van het verloop van de besprekingen. Het Vere-
nigd Koninkrijk vond onder meerde supranationale opzet onverenigbaar met de bestaan-
de verplichtingen ten opzichte van het Gemenebest.
De regeringen van Frankrijk, Italia, Duitsland, Belgie, Nederland en Luxemburg gaven
op 3 juni 1950 het volgende gezamenlijke communiqut uit: "De Regeringen van Frank-
rijk, Duitsland, Belgie, Italie, Luxemburg en Nederland, besloten een gemeenschappelij-
ke actie te voeren voor vrede, Europese solidariteit en economische en sociale vooruit-
gang, stellen zich als onmiddellijk doel voor ogen het samensmelten van de steenkool-
en staalproductie en de instelling van een nieuwe Hoge Autoriteit, waarvan de besluiten
bindend zullen zijn voor bovengenoemde landen en de landen die hiermee zullen instem-
men" 260. Op 20 juni 1950 vond de openingszitting van de conferentie over het

Schuman-plan te Parijs plaats. De besprekingen duurden tot 19 maart 1951. Op deze da-
tum werd het ontwerpverdrag door de delegatieleiders geparafeerd. Op 18 april 1951 werd
het ontwerpverdrag ondertekend. Het Verdrag trad op 23 juli 1952 in werking en kidde
aldus tot de oprichting van de E.G.K.S.
Vooral van economisch belang was artikel 4 van het Verdrag. Dit artikel gaf nader inhoud
aan het begrip "gemeenschappelijke markt"262,. De deelnemende landen dienden zich te
onthouden van het heffen van rechten of belastingen en van het in kwantitatief opzicht
beperken van het goederenverkeer. Binnen de gemeenschappelijke markt moest de con-
currentie zich op vrije wijze kunnen ontwikkelen. Dit betekende dat landen geen bijzon-
dere subsidies of lasten mochten opleggen. Verder werd elke vorm van discriminatie tus-
sen producenten en tussen verbruikers uitdrukkelijk verboden.

E. De E.G.K.S. en de G.A.T.T.-0.E.E.S..

Het ontstaan van een gemeenschappelijkemarkt had consequenties voor dedeelnemende
landen ten opzichte van zowel de G.A.T.T. als de liberalisatiecode van de O.E.E.S.. Alle
Ianden die deel uitmaakten van de E.G.K.S., waren ook lid van de G.A.TI en hadden als
zodanig ingestemd met de toepassing van de meestbegunstigingsclausule. De tariefverla-
ging welke op grond van het E.G.K.S.-verdrag tussen de deelnemende landen zou worden
doorgevoerd, zou op grond van deze clausule ook moeten toevallen aan alle andere landen
die lid waren van de G.A.TI. Het was dus nodig ontheffing te verkrijgen van deze verplich-
ting. De bedoelde uitzondering werd verkregen op de vergadering van de Verdragsluitende

260)  H.T.K.  1950-1951 Bijlagen 2228 nr. 3, Memorie ran Toelichting, pag. 27.
261) Ibid., pag. 28.
262) Ibid., pag. 30.
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Partijen van de G.A.T.T. op 8 november 1952 te Gendve. In het besluit werd het principe
erkend dat de zes landen met betrekking tot de G.A.II bij de uitvoering van het E.G.K.S.-
verdrag werden beschouwd als 66n Verdragsluitende Partij 263/.Van groot belang voor
het verwerven van de instemming was de verklaring, "dat zij krachtens de werking van
het E.G.K.S.-verdrag in de zes landen een hoger levenspeil, meer koopkracht en aldus een
bevordering van de internationale handel verwachten" en verder "hebben zij, in over-
eenstemming met artikel 3f van het E.G.K.S.-verdrag, toegezegd een constructieve com-
merciele politiek jegens derde landen te zullen voeren" 264)

Ook met de O.E.E.S. was overleg noodzakelijk. Aangezien in het onderlinge verkeer de
kwantitatieve restricties volledig werden afgeschaft, werd daarmee het non-discrimi-
natiebeginsel ten opzichte van de andere leden van de O.E.E.S. doorbroken. Op 23 en 24
december 1952 ontvingen de andere landen van de O.E.E.S. een kennisgeving waarin werd
meegedeeld dat tussen de leden van de E.G.K.S. een bijzonder douanestelsel zou worden
opgericht in de zin van artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de O.E.E.S.. Op de ver-
gadering van de O.E.E.S. van 7 februari 1953 werd in een resolutie de E.G.K.S. een onthef-
fing verleend ten aanzien van het non-discriminatiebeginsel. Verder werd in de resolutie
vastgelegd dat de E.G.K.S.-landen zouden worden beschouwd als tan lid, uiteraard wat
betreft kolen en staal. De institutionele verhouding tussen de Gemeenschap en de
O.E.E.S. werd vastgelegd bij een besluit van de Raad van de O.E.E.S. van 20 maart 1953.
Hierdoor kon de E.G.K.S. optreden als waarnemer met recht van spreken wat betreft de
discussies welke voor haar van belang waren.
Bij de beoordeling van het Verdrag kunnen verschillende invalshoeken worden gekozen:
de politieke, de economische en de sociale context van het Verdrag. Wat betreft de vrijma-
king van het handelsverkeer als onderdeel van de economisch-politieke invalshoek gold
voor Nederland dat economische integratie van belang was. Het centrale probleem vorm-
de daarbij de ongelijkheid van de tarieven in de verschillende Europese landen. Daarom
was de Hoge Autoriteit, die in staat was de problemen bij de opbouw van een gemeen-
schappelijke markt uit de weg te ruimen, van groot belang, terwijl anderzijds de middelen
werden geschapen om de uiteenlopende economische, sociale en politieke repercussies in
de verschillende landen op te vangen. Hierbij gold als centrale vraag of de Hoge Autoriteit
werkelijk een supra-nationaal karakter zou hebben, hetgeen zou moeten blijken uit de
genomen beslissingen.
De beoordeling en de weging van alle relevante factoren door de betrokken Nederlandse
ministers gezamenlijk leidden tot een positieve uitkomst omdat "de voordelen in belangrij-
ke mate de mogelijke nadelen overtreffen, zodat een deelneming van Nederland in de Ge-
meenschap hun alleszins gerechtvaardigd voorkomt" 265)

263)  H.T.K. 1952-1953 Bijlagen 3055 nr. 1, Now inzake de Europese Gemeenschap zoor Kolen en Staal, pag. 3.
264)  Ibid., pag. 3.
265)  H.T.K. 1951-1952 Bijlagen 2228 nr. 3, Memorievan loelichring, pag. 55.
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Par. 3 De Nederlandse lopende rekening van de betalingsbalans over 1952

A. Een ruim overschot

In 1952 verbeterde de lopende rekening van de betalingsbalans op kasbasis sterk vergele-
ken met 1951. Nederland bereikte in 1952 een overschot ter waarde van fl. 1884 mln.. Ook
in 1952 vond het overgrote deel van het betalingsverkeer, namelijk 71,2070 plaats in E.B.U.-
valuta's. Dit had als consequentie dat het verloop van de totale lopende rekening vooral
werd bepaald door het betalingsverkeer in E.B.U.-valuta's.

Tabel 20

Tekort/overschot lopende rekening in 1952 in mln. guldens

Totaal E.B.U. U.S.A. $ Overige

1952 1884 1571 - 171 484

Bron: H.T.K.  1952 - 1953 Bijlagen 3003 nr. 2, Nola inzake de devie:enpositie, Bulage B, pag.  17.

De belangrijkste oorzaak voor deze verbetering was de sterke daling van de import. Het
prijsindexcijfer van de invoer daalde weliswaar in de loop van 1952 met 8%, maar het
gemiddeld niveau bleef gelijk aan 1951. In volume daalde de invoer met 120/0 vergeleken
met het gemiddeld niveau  van  1951.

Tabel 21

Volume - indexcij fers (1948 = 100) van de in- en uitvoer

Invoer Uitvoer

1950 147 204

1951 150 242

1952 132 256

Bron: Zeventiende verslag van de Nederlandse regering inzake het Economische Hulp Programma behandelende de periode
October tot en met  December  1952,  label I Ii- 8,  pag. 49.

De investeringen in vaste activa daalden met 10070. De daling van de import werd echter
vooral veroorzaakt door de voorraadintering die plaatsvond als reactie op de dalende
tendens van de wereldmarktprijzen.
Ondanks de daling van de nationale bestedingen steeg het netto nationaal product tegen
marktprijzen met  1070 ten opzichte van 1951, vooral ten gevolge van de volumestijging
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van de export met 6%. Opvallend was dat in het laatste kwartaal van 1952 een daling van
de export optrad met 3% vergeleken met het laatste kwartaal van 1951. Deze ontwikkeling
werd vooral veroorzaakt door de invoerbeperkende maatregelen in het Verenigd Konink-
rijk en Frankrijk. Hier wreekte zich de geringe spreiding van de export, waardoor de ex-
portontwikkeling vooral afhankelijk werd van de conjunctuur van de ons omringende
landen. Mede daarom werd het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van de
export gericht op het verkrijgen van een grotere spreiding in de afzetgebieden.
Ook de ruilvoet steeg  1  punt van 88 naar 89 (1948 = 100) vergeleken met  1951 en droeg zo

ook, in geringe mate, bij tot het positieve saldo op de lopende rekening van de betalingsba-
lans. Deze toename werd veroorzaakt door een stijging van het prijsindexcij fer van de ex-
port met 2 punten ten opzichte van het gemiddelde cij fer in 1951, bij een constant gemid-
deld invoerprijspeil in 1952 vergeleken met 1951 266)

De stijging van de productie in 1952 was niet voldoende om de jaarlijkse toename van
de beroepsbevolking, gegeven het migratieoverschot, te compenseren. Over 1952 bedroeg
het gemiddeld aantal werklozen 138.000 ofwel 4,5% van het aantal niet zelfstandige be-
roepsbeoefenaren, over 1951 bedroeg dit aantal 96.500 ofwel 3% 267). De regering achtte
daarom "mede op grond van het thans aanwezige overschot op de betalingsbalans zich
gerechtigd het accent van de economische politiek meer op de bevordering van de werkge-
legenheid te leggen" 268).

B. Het dollartekort: blijvende zorg

De ontwikkeling van de dollarpositie van Europa gaf in 1952 een verbetering te zien. Dit
bleek vooral uit het gedaalde overschot op de lopende rekening van de Verenigde Staten
exclusief militaire hulpverlening. In 1951 bedroeg dit overschot $  3700 min. en voor 1951
naar verwachting $  2400 mln.. Ook de Nederlandse dollarpositie verbeterde sterk in 1952.
Het tekort daalde van fl. 653 mln. in 1951 tot fl. 171 mln. in 1952. Deze verbetering werd
in hoofdzaak veroorzaakt door meer export (fl. 150 mln.), daling van de import (fl. 82 mln.)
en een verbetering van het saldo dienstenverkeer (fl. 237 mln.) 269)

De fundamentele vraag was of er nu sprake was van een structurele verbetering in de dol-
larpositie. Volgens minister van Financien Van de Kieft waren er voldoende redenen aan
te voeren om te blijven wijzen op een structureel dollartekort 270). De ontwikkeling van
de export naar de Verenigde Staten was vooral afhankelijk van de handelspolitiek die de
Verenigde Staten voerde. Tot nu toe was deze protectionistisch van aard. Een deel van de
vermindering van het dollartekort in Europa was een gevolg van de verhoogde bewape-
ningsinspanning van de Verenigde Staten, die echter in beginsel niet blijvend was. De uit-
voer naar de Verenigde Staten was daarbij erg gevoelig voor schommelingen in de binnen-

266)  Zeventiende verstag vande Nedertandse Regering inzake het Economische Hulp Programma behandelende de periode
October  tot  en  met   December   1952,   tabet   III- 6,   pag.  44.

267)   Ibid., tabel  III-23,  pag.  75
268)   H.T.K.   1952-1953  Bijlagen-A  2800-X  nr.  9,  Memorie  van  Antwoord,  pag.  3.
269)   H.T.K.   1952-1953  Bijlagen 3003  nr.  2,  Nota  inzake de  deviezenpositie,  pag.  if.
270) Ibid., pag. 6.
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landse conjunctuur van dat land. Een geringe recessie zou de export uit Europa naar de
Verenigde Staten sterk doen dalen, waardoor de dollarproblemen in Europa weer zouden
worden vergroot. Verder werd het dollartekort in 1952 ook kunstmatig gedrukt door de
invoerbeperking uit dollargebieden die nog steeds in de meeste Europese landen van
kracht was. De conclusie moest dan ook luiden dat er sprake blee f van een structureel dol-
lartekort, dat ten gevolge van in beginsel tijdelijke factoren leidde tot een feitelijk lager

tekort.

C. Naar een "gerichte" exportpolitiek

Het structurele dollartekort dat door de minister van Economische Zaken Zijlstra op 125
£1 150 mln. dollar werd geschat, stelde de noodzaak de export naar de dollargebieden te

vergroten 271) Vermindering van de dollarimport en het verwerven van overschotten op

landen welke hun tekorten in dollars zouden voldoen, was niet in voldoende mtte moge-
lijk. Daarnaast leek ook een meer algemene convertibiliteit op korte termijn niet te reali-
seren. De grotere spreiding van de afzet naar onder meer de dollargebieden was ook wen-
selijk om daarmee minder afhankelijk te worden van de conjuncturele ontwikkelingen
in Europa, waar nu het overgrote deel van de export naar toe ging.
In de exportnota 1952 werd daartoe een beleid ontwikkeld dat het beste gekarakteriseerd
kan worden als ten dele globaal en ten dele specifiek gericht op de bevordering van de ex-

port naar bepaalde gebieden. Voor de export naar Europa diende vooral een globaal be-
leid te worden gevoerd gericht op de verdere afbraak van handels- en betalingsbelemme-

ringen. Nationaal moest het aandeel van de industrie in de nationale produktie worden

vergroot. In de industrie moest met name werkgelegenheid worden geschapen, zodat daar

een aanzienlijk deel van de 40 A 50.000 personen die zich jaarlijks op de arbeidsmarkt
zouden aanbieden, uitgaande van een emigratie van 20 8 40.000 personen per jaar, aan
werk konden worden geholpen 272,1, Het beleid dat hiertoe werd gevoerd, werd vastgelegd

in de diverse industrialisatienota's. Maar deze noodzakelijke produktiegroei kon alleen
worden gerealiseerd als er voldoende afzet was, waarbij de nadruk op de export werd ge-
legd. "Deze industriele expansie is alleen dan mogelijk indien het gehele sociaal-

„    273)economische beleid wordt afgestemd op deze ongekende exporttaak
Voorwaarde hiertoe was een loonbeleid afgestemd op een concurrerend prijspeil, zodanig
"dat de verwezenlijking van het meest gewenste exportprijsniveau hierdoor mogelijk

271)  H.T.K.  1952-1953 Bijlagen - A 2800-X tic 9. Memorie van Antwoord. pag. 7.

Jelle Zijlstra (1918 -  ).

Zijlstra was ran 1948 toi  1952 hoogleraar economic aan de 1/rije Universiteit te Amsterdam, al vorens zijn politieke car-
rdre began als minister van Economische Zaken. Hij trad in 1952 toe toi het derde kabinet-Drees. Hij behield deze
post tot medio 1959 toen hij minister van Financien werd in het kabinet-De Quay. In 1963 keerde hij terug nuar de Vrije
Universiteit als hoogieraar economie. Na de val van het kabinet-Cats aanvaardde hij op 22 november 1966 het
Minister-Presidentschap van het kabinet-Zijlstra dat vervroegde verkiezingen uitschreef. Per I mei 1967 werd hij pre-
sident van de Nederlandsche Bank. In december 198 j nam hij afs;heid uit deze funktie.

272)  H.T.K.  1951-1952 Bijlagen 2529 nr.  1, Nota inzake de exportpolitiek, pag. 4.
273) Ibid.. pag. 4.
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wordt" 274)

Om deze noodzakelijk geachte groei van de export mogelijk te maken kondigde men een
stimulans aan voor een gerichte exportbevordering naar niet-Europese landen, vooral om
de spreiding te bevorderen. In 1951 ging immers 69% van de Nederlandse export naar an-
dere Europese landen. Het meest opvallende instrument ter bevordering van de export
naar niet - Europese landen waren de  in de nota aangekondigde belastingfaciliteiten.
De vereveningsheffing als onderdeel van de kostprijsverhogende belasting zou worden te-
rugbetaald volgens de formule:

het bedrag van de vereveningsheffing
exportomzet   naar niet- Europese landen  x van alle door de ondernemer uitbetaalde

totale omzet lonen 275),

Daarnaast zou ook de belasting naar de winst voor bepaalde exporteurs worden vermin-
derd, doordat zij een onbelaste exportreserve mochten opvoeren. Dit zou moeten geschie-
den door naar verhouding van zijn export naar niet- Europese landen een deel van de
winst onbelast te reserveren. Bij die onbelaste reserve gold een minimum van fl. 1500.
Ze had een, voorlopige, werkingsduur van vijf jaar evenals de vervroegde afschrijving.
Ter bepaling van het percentage van de vervroegde afschrijving werd dezelfde formule
toegepast als bij de vereveningsheffing:

exportomzet naar niet - Europese landen

totale omzet

Het maximumpercentage bedroeg 33 1/3, indien de bedoelde exportomzet 30% of meer
bedroeg van de totale omzet. De minimumgrens bedroeg een exportaandeel van 7 1/2%
van de omzet. In dat geval zou 10% op de aanschaffings- of voortbrengingskosten ver-
sneld mogen worden afgeschreven. In de Memorie van Toelichting van het wetsontwerp
dat de belastingfaciliteiten moest regelen werd een nadere, veelal technische toelichting
gegeven 2763

Het wetsontwerp omtrent deze maatregelen, dat werd ingediend bij Koninklijk Besluit
van 25 juni 1952, haalde echter niet het Staatsblad. De Raad van State vond het onjuist
dat het beleid van de ondernemingen door fiscale overwegingen werd beinvloed. Boven-
dien was er sprake van bevoordeling van bepaalde groepen ondernemers vergeleken met
anderen die eveneens dollars voor Nederland verdienden (bijvoorbeeld degenen die door
importvervanging dollars bespaarden) 277). Na het kritisch advies van de Raad van State

274)  S.E.R.-publicatie 1951 nr. 1, Advies inzake de in de naaste tockomst te voeren loon- en prijspolitiek, pag. 22
275)    De vereveningsheffing werd doorde bezetteringevoerdin  1941.  De heffing werd opgelegd aan de werkgevers en  het  tarief

bedroeg  4.5%  van  de  uitbetaaide  ionen.   Met  toestemming  van  de  rijksbemiddelaars  mocht   1,50/0  worden  ingehouden
op  de aan  de werknemers  uitbetaaide  ionen.  Zie bijvoorbeeld  J.G.  Post,  Besparingen  in  Nedertand  1923 -1970.  pag
58-59.

276)  H.T.K. 1951-1952 Bijlagen 2613 nr. 3, Memorievan Toelichting.
277)  Advies van de Raad van State d.d. 10 Juni 1952 nr. 49.
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volgde het Voorlopige Verslag van de Tweede Kamer. De meeste commissieleden waren
zeer kritisch 278)

. Ervan uitgaande dat bij het richten van de export in het bijzonder kon

worden gedacht aan de Verenigde Staten stelden zij dat fiscale maatregelen daartoe een
niet geeigend middel waren, omdat de problemen op de Amerikaanse markt lagen: "in
het feit dat de invoerrechten daar te lande berekend worden over een prijs waarin de Ne-
derlandse verbruiksbelastingen zijn begrepen, niettegenstaande deze laatste in beginsel
worden teruggegeven, c.q. niet verschuldigd worden" 279). De faciliteiten werden beperkt
tot "nader aan te wijzen gebieden", voornamelijk de dollargebieden. De goederenuitvoer
naar de dollargebieden beliep in 1951 slechts fl. 480 mln.. De enige echte belastingverla-
ging welke het wetsontwerp bood, was de faciliteit van de vereveningsheffing. Uitgaande
van het offer voor de schatkist van deze maatregel van fl. 5 A 7,5 mln. bedroeg de verlich-
ting voor de exporteurs naar de dollargebieden slechts 1 8 1,5070. Daarnaast zou de fiscus
een deel van de gestegen winst als gevolg van de vermindering van bedrijfslasten weer
opeisen via de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.
Op 19 mei 1953 trok de minister van Financien het wetsontwerp dan ook in 280/. Het werd
vervangen door een wetsontwerp waarin fiscale voorzieningen waren vervat in het belang
van de werkgelegenheid op langere termijn. Daarin werden voorstellen gedaan voor "fis-
cale voorzieningen met een algemene werking" 281), Deze dienden te prevaleren boven

de bijzondere maatregelen en gingen er in betekenis ver boven uit. Hiervan profiteerden
ook de exporteurs.
Naast de belastingmaatregelen werden nog meer maatregelen genomen om de export
naar niet-Europese gebieden en daarmee ook naar de dollargebieden te bevorderen. Dit
gold onder meer voor de financiering van de exportkredieten, waarbij de N.V.
Export-Financierings-Maatschappij een belangrijke rol vervulde. Het kon nodig zijn
ter bevordering en spreiding van de export dat de E.EM. overeenkomsten sloot ter finan-
ciering van exporttransacties, hoewel ze niet in staat was middelen aan te trekken voor
een minstens even lange periode. Als de Maatschappij wel op korte termijn middelen kon
opnemen en er bovendien een redelijke verwachting bestond dat ze op korte termijn een
adequate langlopende financiering zou vinden, kon ze deze exportkredieten toch verle-
nen als het liquiditeitsrisico werd opgevangen door de staat. Daarom diende de minister
van Financien een wetsontwerp in om zo de Maatschappij een liquiditeitsgarantie te verle-
nen tot maximaal fl. 50 mln. 282). Er werd van deze regeling overigens geen gebruik ge-
rnaakt 283)

Ook de exportkredietverzekering werd meer aangepast aan het gerichte exportbeleid. De
Staat kwam met de Nederlandse Credietverzekering Maatschappij overeen de premiebe-
taling soepeler en op een gedifferentieerde wijze te laten verlopen, waarbij de exporteur

278)  H.T.K.  1952-1953  Bijlagen  2613  nr.  4,  Voorlopig  Verslag.
279) Ibid., pag. 2.
280) Ministerie van Financien, Verbaalarchiet Directe Weigeving Directe Belastingen nr. 127. Brief van de Minister ran

Financien, pag. 1.
281)  H.T.K.  1952-1953  Bijlagen 3041 nr. 3, Memorie van Toelichting, pag, 4.
282)  H.T.K.  1952 Buitengewone Zitting Bijlagen 2173 nr. 3, Memorie van Toelichting.
283)  W.J. Ford, Financiering van de Export, pag. 87.
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zo nodig een gunstiger regeling kon worden aangeboden als de exporttransactie uit alge-
meen landsbelang aantrekkelijk was.
Alhoewel het oprichten van exportcombinaties primair een taak was van de bedrijven,
was de overheid bereid medewerking te verlehen bij de voorbereiding. Verder was een be-
perkte financiele steun mogelijk. Hierbij zou worden gelet op de aard en de omvang der
samenwerkende bedrijven, op de degelijkheid van de opzet der plannen, op de afzetmoge-
lijkheden en op de mate en bereidheid van de bedrijven om financieel bij te dragen in de
te verrichten uitgaven 284).

Verder werd de voorlichting, in het bijzonder gericht op de overzeese gebiedsdelen in de
vorm van deelneming in jaarbeurzen, het uitzenden van handelsmissies etc., bevorderd.
Binnen het specifieke exportbeleid gericht  op  niet - Europese gebieden, werden  ook
maatregelen uitgebreid o f ontwikkeld om daarmee de export naar de dollargebieden nog
eens apart te stimuleren. Op 11 februari 1952 werd de regeling omtrent de 10% dollarbo-
nus uit 1949 verder uitgebreid tot alle gebieden welke in dollars betaalden 285  . De export

naar de Verenigde Staten en Canada ging met bijzondere moeilijkheden gepaard; vooral
de marktomstandigheden en de handelscondities waren daar heel anders dan men in Eu-
ropa gewend was. Vaak moesten hoge kosten worden gemaakt voor marktanalyse en re-
clame, terwijl men veel minder dan in Europa de zekerheid had dat de afzet de kosten
zou goedmaken. De staat verklaarde zich bereid tegen betaling van een premie door de
exporteur een gedeelte van de gemaakte onkosten ten behoeve van vergroting van de afzet
te garanderen tot een maximumbedrag voor de Staat van fl. 2 mln.. Het betrof kosten in
verband met marktonderzoek en reclamecampagnes en had alleen betrekking op export-
projecten naar de Verenigde Staten en Canada.
In 1952 leidde het overschot op de lopende rekening ad. fl. 1884 mln. tot een aanzienlijke
toename van de goud - en deviezenvoorraad. De reserves stegen in dit jaar met fl.  1845
mln.. Omdat de Amerikaanse hulp nog fl. 299 mln. beliep, betekende dit dat de overige
kapitaalposten een negatief saldo vertoonden van fl. 338 mln. 286) Daarbij nam de

goud- enconvertibele deviezenvoorraad persaldohet sterkst toe met fl. 1068 mln., onder
meer door een goud-dollarbetaling door de E.B.U. op grond van het bereikte overschot
in 1952 van fl. 419 mln.. De gunstige ontwikkeling van de dollarpositie in 1952, gaf de
regering aanleiding af te zien, van het vragen om Amerikaanse dollarhulp voorde periode
1 juli 1952 tot 1 juli 1953.

Par. 4 De E.B.U. nog steeds onmisbaar

A. Externe versus interne convertibiliteit

De besprekingen over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de E.B.U. zou wor-
den verlengd, stonden in het teken van de Britse plannen te komen tot een vorm van con-

284)  HT.K.  1951 -l952  Billagen  2529 nr.  1,  Nota  inzake de exportpolitiek. pag.  19.
285)  A.R.A.-R.E.A. 20205 -573, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 31- 1-1952, pag. 3.
286)   H.T.K.  1952-1953  Bijlagen 3003  nr.  2,  Nota inzakededeviezenpositie,  pag.  13.
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vertibiliteit 287). Bepaalde vormen van convertibiliteit waren strijdig met de huidige wer-

king van de E.B.U., zodat de voortzetting van de E.B.U. niet gegarandeerd was, alvorens
nadere gegevens bekend waren omtrent de Britse plannen. Op de ministeriele Raadsverga-
dering van 9 december 1952 had Eden, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, slechts

mededelingen in algemene zin gedaan over de economische conferentie van het Britse Ge-
menebest, die in het najaar van 1952 had plaatsgevonden. Op deze conferentie werd over-
eenstemming bereikt over een plan te komen tot verhoging van de produktie en uitbrei-
ding van het handelsverkeer. De uiteindelijke bedoeling was internationaal overeenstem-
ming te bereiken over een politiek van debiteur- en crediteurlanden ten einde het even-
wicht in de wereldeconomie te herstellen. Een multilateraal handels- en betalingsverkeer
diende te worden geschapen voor een groot gebied waarbinnen het pond convertibel zou
worden.

Een munt is convertibel, wanneer deze munt vrij inwisselbaar is in andere valuta. Valuta-
convertibiliteit wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor een vrij internatio-
naal goederen - diensten - en kapitaalverkeer 288/. Het grote voordeel hiervan is het ont-
staan van meer mogelijkheden tot aankopen op de goedkoopste markt, hetgeen leidt tot
een betere internationale arbeidsverdeling en tot een hogere produktiviteit. Nederland
heeft hierbij vooral belangen, gegeven het "structureel betalingsbalanspatroon", bestaan-
de uit een tekort tegenover het dollargebied en overschotten in andere gebieden 289 .

De overheid kan aan de inwisselbaarheid nadere voorwaarden stellen, hetgeen de vorm
van de inwisselbaarheid nader bepaalt. Zo kan de inwisselbaarheid beperkt blijven tet
niet-ingezetenen; men spreekt dan van externe convertibiliteit. Vooral de Britten speel-

den met de gedachte over te gaan tot deze vorm van convertibiliteit. Prestigeoverwegingen
van het conservatieve kabinet ten aanzien van de rol van het pond in het internationale
betalingsverkeer speelden hierbij een voorname rol. Een overhaaste eenzijdige overgang
naar externe convertibiliteit kon echter ook leiden tot schade voor het bereikte niveau in
de vrijmaking van het handels- en betalingsverkeer in O.E.E.S.-verband. De landen zon-
der convertibele eigen valuta zouden geneigd zijn de invoer uit landen met convertibele
valuta even sterk te beperken als de import uit de dollargebieden. De export naar landen
met convertibele valuta zou daarentegen worden bevorderd. Een tekort op de handelsba-
lans kon hiervan het gevolg zijn voor de landen die waren overgegaan tot externe converti-
biliteit. Dit zou dan kunnen resulteren in deliberalisatie van het handelsverkeer, hetgeen
een stap terug betekende in het streven naar een volledig vrij handelsverkeer. Verder was
de doorvoering van externe convertibiliteit ook onverenigbaar met de werking van de
E.B.U.. De schulden van de convertibel geworden landen zouden immers volledig in goud
en/of dollars worden afgedekt, terwijl de vorderingen slechts tot een gedeeltelijke

287)  De besprekingen over de verlenging van de E.B.U. geschiedden conform artikel 35 bis lid a ran her E.B.U.-rerdrag
288j  C. Goedhart, Com·ertibiliteit, in: Internationale Monetaire Vraagstukken. Monetaire Opstellen 3, pag. 24. Dece bijdrage

rerscheen eerder in: Economisch Kwartaaioverricht Amsterdamsche 3.K, no. 105
289)  H.T.K.  1953-1954 Bijlagen  3488 nr. 2,  Nota inzake dedevie:enpositie, pag.  3-4.
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goud -dollarbetaling zouden leiden.
Op grond van deze bezwaren was Nederland een sterke voorstander van interne converti-
biliteit. Hierbij staan monetair evenwicht  en de vrijmaking  van het goederen -   en
dienstenverkeer, dus het bevorderen van de inwisselbaarheid voor ingezetenen, op de
voorgrond. Het bereikte resultaat wat betreft de liberalisatie van het handelsverkeer werd
zo niet aangetast. De mate waarin dan werd overgegaan tot liberalisatie van het handels-
verkeer ten opzichte van de dollargebieden werd zo bepaald door de dollarinkomsten.
Hiermee werd de liberalisatie ten opzichte van het dollargebied mede afhankelijk van de
mate waarin dollars in Europa konden worden verdiend, dus mede van de werking van
de E.B.U.. Aangezien de E.B.U. slechts een regionale convertibiliteit kende, nog steeds de-
zelfde als bij de start van de E.B.U., vormde ze daarmee een knelpunt in de vooruitgang
op de weg van de convertibiliteit.
Met spanning werd gewacht op nadere mededelingen van Britse zijde omtrent de concrete
inhoud van hun plannen welke het voortbestaan van de E.B.U. mede zouden kunnen bein-
vloeden. Op de vergadering van de Raad van de O.E.E.S. van 23 maart 1953 deed minister
Eden nadere mededelingen waaruit kon worden afgeleid dat op korte termijn geen con-
crete daden op het gebied van convertibiliteit zouden worden gesteld 290). Volgens mi-
nister Eden was het immers niet de bedoeling om nu definitieve verplichtingen aan te
gaan, terwijl er ook geen vast omlijnde plannen waren. Er diende uitsluitend te worden
gesproken over de middelen die dienstig waren om doeleinden te realiseren, als er althans
overeenstemming bestond over de doeleinden. De nog vage plannen waren ontstaan, om-
dat de impuls ontbrak bij de voortgang in economische expansie en consolidatie van de
vrije wereld. De oplossing hiervoor moest volgens Eden worden gezocht in een gemeen-
schappelijke actie door de Verenigde Staten, het Gemenebest en West - Europa. De con-
crete maatregelen moesten daarbij gericht zijn op het scheppen van de voorwaarden voor
vrije handet en convertibiliteit. De leden van het Gemenebest hadden hun instemming be-
tuigd en waren bereid een bijdrage te leveren, maar de Verenigde Staten zeiden slechts toe
de problemen te bestuderen. Voor de O.E.E.S. zag Eden als belangrijkste taak het bestu-
deren van de wijze van overgang van regionale samenwerking naar samenwerking in bre-
der verband.
De kanselier van deschatkist Butlersomde vijf voorwaarden op omte komen tot een vrij-
ere handel en tot convertibiliteit 290. Als eerste voorwaarde gold het streven binnenland-
se financiale stabiliteit te handhaven. Verder moest de vrijmaking van het handels -  en
betalingsverkeer in onderling verband worden bekeken. Hij ontzenuwde ook de vrees van
Nederland dat de beoogde convertibiliteit gepaard zou gaan met nieuwe invoerrestricties.
In zijn gedachtengang zouden enkele andere valuta's gelijktijdig met het pond convertibel
moeten worden, terwijl deze convertibiliteit slechts geleidelijk kon worden bereikt. In het

290)   A.R.A.-R.E.A.  20205 - 601,  Brief van  de  Minister  van  Buitenlandse  Zaken  nr.  40.144,  Verslag.  pag.  1- 2.
291)  H.T.K. 1952-1953 Bijlagen 2929 nr. 6, Memorie van Antwoord, pag. 2.
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kader van het dollartekort zou het internationale handelspatroon moeten veranderen.
Hierbij gold een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de Verenigde Staten als
Europa, waardoor de slagzin trade not aid werkelijkheid zou kunnen worden. Daarnaast
moest een oplossing worden gevonden  voor de volstrekt onvoldoende  goud - dollar-
reserves  van  de  niet - dollarlanden, zodat de normale fluctuaties  in de handel konden
worden opgevangen. Deze collectieve benadering van de problematiek zou gestalte moe-
ten krijgen binnen het kader van de G.A.TT. en het I.M.E. Deze organen moest nieuw
leven worden ingeblazen, doordat de daarin deelnemende regeringen overeenstemming
bereikten over de instrumenten tot meer effectiviteit.
De kanselier achtte het daarbij echter ook van groot belang te vermijden datgene in de
waagschaal te stellen wat op het gebied van de vrijmaking van het handels - en betalings-
verkeer reeds was bereikt. In dit verband wenste hij een studie over de wijze van overgang
van de E.B.U. naar een stelsel van grotere draagwijdte. Ook steunde hij de verlenging van
de E.B.U. met 1 jaar onder de voorwaarde dat tussentijds opnieuw over de duur van de
verlenging moest kunnen worden onderhandeld, als dit nodig mocht blijken in verband
met de overgang naar een stelsel van grotere draagwijdte.
De Nederlandse minister Beyen onderschreef de lijn geschetst door de beide Britse
ministers, die moest worden gevolgd om te komen tot een vrijer handels - en betalingsver-
keer. Vooral ook was hij het eens met hun opvatting dat de oplossing van de problemen
moest worden gezocht binnen de O.E.E.S. 292.1. Het herstel van convertibiliteit gericht op
to get the world back in an acceptable pattern of trade, werd vooral gehinderd door het
dollartekort en de vaststelling van de grootte ervan 293). Iedereen was ervan overtuigd dat

er een dollartekort bestond, maar het tekort viel moeilijk te berekenen, daar incidentele
factoren de feitelijke grootte ervan beYnvloedden. Bij de incidentele factoren moest ge-
dacht worden aan de Amerikaanse hulpverlening bij de reconstructie en nu bij de herbe-
wapening. Verder moest bij de overgang naar convertibiliteit rekening worden gehouden
met de onberekenbare factor van de kapitaalvlucht die mogelijkerwijs ontstond als de
burgers hun tegoeden in dollars buiten Europa aanhielden op grond van hun angst voor

de ontwikkelingen in Europa. Een derde probleem was volgens Beyen de ontoereikend-
heid van de monetaire reserves. Wilde men de convertibiliteit herstellen dan gold een inter-
nationaal systeem van kredietverlening als een strikte voorwaarde. Vastgesteld kon nu
worden dat het I.M.E als kredietverleningsinstituut niet werkte, vooral omdat de krediet-
verlening niet automatisch geschiedde maar afhankelijk was van de besluitvorming hiero-
ver waarin veel landen betrokken waren. Op weg naar de convertibiliteit moest het I.M.E
nieuw leven worden ingeblazen en gerntegreerd worden met het E.B.U.-kredietmecha-
nisme en het kredietmechanisme van het sterlinggebied 294)

292)  A.R.A.-R.E.A.  20205-601,  Brief van  de Minister van Buitenlandse Zaken nr. 40.114,  Verslag, pag. 6.
293)  Het structurele dollartekort werd in november 1952 alleen al voor Nederiand geschat op 125 0 150 min. US -dollar. Cfr.

supra,  pag.   119.
294)  Een van de criteria die het karakter van het sterlinggebied bepaalden, was de inbreng door de leden van harde valuta's

in een gemeenschappelijk fonds ten behoeve van de leden  (het "poolen" van deviezen). Zie E.RM. Tervooren,  Het Ster-
ling Gebied, in: De Economist, jrg.  101 (1953), pag. 568.
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B. De E.B.U. en de convertibiliteit

Volledige steun betuigde Beyen ook met het voornemen de werking van de E.B.U. met
twaal f maanden te verlengen. Ten einde het bereikte resultaat in Europa op het gebied van

de vrijmaking van het handels - en betalingsverkeer te handhaven diende te worden nage-
gaan, hoe het kredietmechanisme in Europa kon worden gehandhaafd, ook als sommige
landen dichter bij convertibiliteit waren beland dan andere.
Unaniem werd door alle deelnemende landen vastgesteld dat de E.B.U. voorlopig diende
te worden gecontinueerd, maar ook dat het convertibel worden van het pond en andere
valuta's het einde zou betekenen van de E.B.U. in haar huidige vorm. Vooral de debiteur-
landen in de E.B.U. maakten bezwaren tegen de clausule van het Verenigd Koninkrijk vol-
gens welke ieder deelnemend land het recht kreeg na een korte opzeggingstermijn uit de
E.B.U. te treden, indien convertibiliteit daartoe aanleiding gaf. Men vreesde dat de credi-
teurlanden minder bereid zouden zijn krediet te verlenen aan de E.B.U., waardoor impli-
ciet de leveranties aan de E.B.U.-landen werden beperkt. Op grond van deze overweging
voegde de Raad van de O.E.E.S. aan het besluit de E.B.U. met 66n jaar te verlengen de
clausule toe, waardoor "de Raad op ieder tijdstip voor 30 juni 1954 de bepaling kan her-
zien, indien een Verdragsluitende Partij daarom verzoekt met het oog op verdere stappen
naar  convertibiliteit van valuta's". Een dergelijk herzieningsbesluit  zou de unanieme
goedkeuring van alle E.B.U.-leden behoeven"  295)

Op grond van artikel 13 lid b van het Verdrag diende de Raad van de O.E.E.S. ook opnieuw
te beslissen over de wijze van verrekening als een deelnemend land zijn quotum overschre-
den had, dit op grond van het feit dat de bestaande regeling afliep. De beslissing werd ge-          
nomen voor de op dat moment voornaamste vij f crediteurlanden; de B.L.E.U., Duitsland,
Portugal, Zwitserland en Nederland. Besloten werd dat alle overschotten boven de quota
tot een voor elk land afzonderlijk bepaalde bedrag, voor 50% door de E.B.U. in goud wer-
den voldaan, terwijl de landen voor 50% krediet aan de E.B.U. dienden te verlenen. Voor
Nederland werd het maximum voorlopig bepaald op 100 mln. rekeneenheden met de mo-
gelijkheid, net als voor de andere vier landen, om de bedragen gedurende het boekjaar
1953/1954 te herzien.

Par. 5 Conclusies

Nederland verhoogde in de eerste helft van 1953 tweemaal het liberalisatiepercentage na-
melijk tot 82 per 1 januari 1953 en tot 92 per 11 mei 1953. De procentuele verhoging van
de afbraak van kwantitatieve restricties kwam echter onder steeds grotere druk tot stand.
Dit was een gevolg van het feit dat de belangrilkste goederen voor een land in een bepaalde
sector, voor wat betreft de vrijmaking, tot het laatst werden bewaard, maar ook doordat
landen deze vorm van horizontale liberalisatie ondergroeven door verhoging van tarieven.
Verder werd de voortgang in de afbraak van kwantitatieve restricties belemmerd door deli-

295)  H.T.K.  1953-1954  Bijlagen 3261  nr.  1,  Toelichtende Nota, pag.  2.
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beralisaties van onder meer Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, welke konden leiden
tot een kettingreactie
De weg om het handelsverkeer te bevrijden was volgens Nederland te eenzijdig. Alleen
bij de afbraak van kwantitatieve restricties werden resultaten geboekt. De plannen tot af-
braak van de tarieven leidden niet tot resultaat. Verticale liberalisatie, waarbij de lasten
op een bedrijfstak in zijn geheel werden afgeschaft, zou een oplossing kunnen bieden.
In 1952 vormde het ontstaan van de E.G.K.S. hiervan het eerste echte resultaat. Ook bij
deze vorm van liberalisatie traden echter problemen op omdat de "prijs" van de totale
afbraak van de lasten per bedrij fstak per land verschilde. De oplossing zou degehele vrij-
making van meer bedrijfstakken tegelijk kunnen zijn, maar dat leek vooralsnog een te
ambitieuze stap. Een integratie fonds waaruit de zwaarst getro ffen landen konden worden
ondersteund leidde tot veel kritiek welke in de kern erop neerkwam dat de goed renderen-
de bedrijven de slecht renderende in stand moesten houden.
De Nederlandse positie in de E.B.U. verbeterde gestaag; alleen in het vierde kwartaal van
1952 trad stagnatie op ten gevolge van de deliberalisaties van Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk. In het totaal ontving Nederland in 1952 voor fl. 410 mln. aan goud/dollars
van de E.B.U..
Hoewel ook het betalingsverkeer in dollars verbeterde was er eind 1952 nog een tekort van
fl. 171 mln.. Dit tekort was vertekend door incidentele factoren, het structurele tekort was
groter. De stand van de Nederlandse E.B.U.-rekening en de transferabiliteit zorgde voor
genoeg goud/dollars om dit feitelijke tekort te dekken. De E.B.U. werd weer een jaar ver-
lengd. Het Britse plan tot invoering van externe convertibiliteit, dat de werking van de
E.B.U. kon bedreigen, werd voorlopig nog niet uitgevoerd.
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HOOFDSTUK VI

DE BENELUX: OVEREENSTEMMING OVER EEN GEMEENSCHAPPELIJKE
HANDELSPOLITIEK

Inleiding

Per  1 januari  1948 trad de Benelux als douane - unie in werking. Ten opzichte van derde
landen werd een gelijk invoertarief geheven, terwijl in het onderlinge handelsverkeer de
invoerrechten afgeschaft bleven. Contingentering van de invoer bleef mogelijk om daar-
mee het handelsverkeer in evenwicht te houden. Op basis van het voor- unie- akkoord
van 15 oktober 1949 werden de onderlinge contingenteringen in principe afgeschaft. Zo
ontstond een vrij onderling handelsverkeer van goederen die in oorsprong afkomstig
waren uit de Benelux-landen. Vervolgens werd gewerkt aan de totstandkoming van een
gemeenschappelijke handelspolitiek die op 9 december 1953 werd bereikt. Hiermee ont-
stond ook vrije circulatie van geYmporteerde goederen binnen de Benelux. De gemeen-
schappelijke handelspolitiek kreeg onder meer gestalte in de vorm van een gemeenschap-
pelijke liberalisatielijst die bij de O.E.E.S. werd ingediend.
Binnen de O.E.E.S. werd geen besluit genomen om de handel verder te bevrijden van
kwantitatieve restricties. Het beleid van de Raad van de O.E.E.S. was gericht op een meer
effectieve toepassing van de bestaande liberalisatiecode. Het enige concrete resultaat
bestond uit het ontnemen van het vetorecht aan individuele landen bij het handhaven van
eerder genomen deliberalisatiemaatregelen.
Wat betreft de invoering van convertibiliteit werden geen concrete resultaten geboekt. De
discussie spitste zich toe op de opvattingen die de Britten hadden over de wijze van invoe-
ring van een beperkte vorm van convertibiliteit. Ze stelden de invoering van externe con-
vertibiliteit in hun voorstellen voorop. Andere landen, waaronder Nederland, vonden dat
de invoering van externe convertibiliteit het sluitstuk behoorde te zijn van de liberalisatie
van de invoer. Het vooropstellen van de externe convertibiliteit kon vervallen tot formele
externe convertibiliteit door deliberalisaties en flexibele wisselkoersen.
Binnen de E.B.U. stabiliseerden zich de posities zodat een permanente kredietverlening
ontstond van crediteur- aan debiteurlanden. Dit was in strijd met de opzet van de E.B.U.
waarin slechts in een tijdelijke kredietverlening was voorzien. In het kader van de jaarlijk-
se verlenging van de E.B.U. werd schuldaflossing tot stand gebracht.
De lopende rekening van de betalingsbalans verslechterde in 1953 vergeleken met 1952.
Dit werd vooral veroorzaakt door een grote voorraadtoename als reactie op de voorraad-
intering die was opgetreden na de Korea- crisis.
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Par. 1 De Benelux: voorloper en voorbeeld

Op het gebied van het totstandbrengen van een economische unie tussen de Beneluxlanden
werd zowel op 24 juli 1953 als op 9 december 1953 een mijlpaal bereikt. Op deze data werd
een protocol ondertekend dat de co6rdinatie regelde van de interne en externe economische
politiek tussen Nederland, Belgie en Luxemburg. Een economische unie komt tot stand wan-
neer de onderlinge handelsbelemmeringen zijn weggewerkt zowel wat betreft de onderlinge
invoerrechten alsook de overige handelsbelemmeringen zoals contingenteringen. Er is dan
sprake van een vrij onderling goederen -, diensten -, betalings -, kapitaal - en personenver-
keer, terwijl de economische politiek zodanig "is gecourdineerd als nodig is om deze vrijheid
mogelijk te maken en op essentiele punten een grotere doeltreffendheid te bereiken" 296/
Aan het totstandkomen van een gemeenschappelijke handelspolitiek op 9 december 1953 was

een periode van ongeveer 10 jaar voorafgegaan, waarbij moeizaam was gepoogd de belemme-
ringen weg te werken op weg naar het totstandkomen van die gemeenschappelijke politiek.

A.  De geboorte van een douane- unie

Op 5 december 1944 werd te Londen tussen de regeringen van Nederland, Belgie en Luxem-
burg een douane - overeenkomst gesloten, waardoor in het onderlinge handelsverkeer geen
invoerrechten meer zouden worden geheven 297) Daarnaast lag het in de bedoeling een ge-

meenschappelijke regeling van het in -, uit - en doorvoerregime tot stand te brengen. Wan-
neer een douane-unie wordt ingevoerd, worden de invoerrechten en andere handelsbelem-
meringen tussen de deelnemende landen afgeschaft. Tegenover de buitenwereld hanteert
men gemeenschappelijke invoerrechten en contingenten. Wil de douane- unie geheel per-
feet zijn dan moet het goederenverkeer tussen de landen geheel vrij zijn, zodat de handels-

grens tussen de landen kan vervallen. Dit zou onder meer moeten betekenen dat de binnen-
landse verbruiksbelastingen geheel gelijk moeten zijn 294. Een algehele toepassing van het
unie- beginsel stuitte echter op moeilijkheden 299). Het tekort aan goederen noopte zowel

Belgie als Nederland tot stimulering van de invoer direct na de Tweede Wereldoorlog. Beslo-
ten werd het gemeenschappelijke buitentarief op te schorten, waarbij de heffing van de in-

voerrechten op de meeste goederen op nul werd gesteld. De Nederlandse schorsing werd for-
meel geregeld bij Koninklijk Besluit van 13 november 1945 300. De schorsing zou eindigen

op 1 oktober 1946.
Hierna bleek het nodig maatregelen te nemen om tot een volledige inwerkingstelling van
de douane - overeenkomst te komen. Dit gebeurde onder meer tijdens de besprekingen te

's - Gravenhage  van   17  en   18  april 1946 3011. Een aantal  bij  de  douane - overeenkomst

296) F. Harlog, Flet economisch wereldbestel, pag. 89.
297)   Volgens Veraghtert wasdeBeneturalsdouane- uniereeds realiseerbaarin 1869 "gelet opheigunstigepolitiekeenecono-

mischeklimaat".De belastingstructuurverhinderdeechterdeinvoering gedurende tientallen jaren. Cfr. K.F.E.  Veragh
tert,   5'an  Benelux naar  Benelux.  De  idee  van een  Belgisch- Nederiandse  douane- unie  tijdens de  tweede  heift  ,·an  de
negentiende eeuw, pag. 16.

298) E Hartog, 0-c., pag. 55.
299j  H.T.K. 1946-1947 Bijlagen 433 nr. 3, Memorie v·an Toelich[ing, pag. 2.
300)  Koninklijkbesluit d.d. 13-1 1-1945, Stawsblad nr. F 261.Inhetondertinge verkeerwerdendeinvoerrechien afgeschaft,

behoudens het recht van de drie landen om andere dan kn aan accijn:en equivalente invoerrechten le heffen.
301)  Tractatenblad 1953 nr. 55. pag. 4    6.
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ingestelde Raden begonhun werkzaamheden. De Administratieve Raad voor de Douane-
regelingen zou uiterlijk voor 1 augustus 1946 het gemeenschappelijke tarief van invoer-
rechten vaststellen. Dit tarief diende dan op 1 november 1946 in werking te treden. Het
gemeenschappelijk tarief werd echter bij de wet van 23 november 1946 wederom geschorst

tot uiterlijk 1 oktober 1947 302). De Administratieve Raad voor de regeling van de Buiten-
landse Handel, vanaf nu geheten Raad van de Economische Unie diende samen met de
Administratieve Raad voor de Douaneregelingen binnen zes maanden voorstellen te doen
voor de gelijkmaking van de belastingstelsels en van andere rechten dan invoerrechten,
onder meer accijnzen. De Raad voor de Handelsakkoorden diende te zoeken naar de mo-
gelijkheden tot gemeenschappelijke actie van de drie landen bij de tariefbesprekingen op
de conferentie over internationale handel en werkgelegenheid. Dit gezamenlijke optreden
leidde tot het indienen van een plan tot nivellering van de invoertariieevveenn 303) Daarnaast
dienden ze de mogelijkheden te bestuderen tot het sluiten van gemeenschappelijke
handelsakkoorden. De drie regeringen erkenden tijdens de conferentie te Den Haag op
17 en 18 april 1946 dat onder de huidige omstandigheden de middelen om de uitvoer van
de  Belgisch - Luxemburgse Economische  Unie naar Nederland te compenseren  en  te
financieren noodgedwongen van abnormale en bijzondere aard waren en dat hun streven
erop gericht moest zijn een beter evenwicht te vinden 304) Rekening werd gehouden met

een tekort van 1,5 mld. Belgische frank in het onderlingebetalingsverkeer diede Belgische
regering aan Nederland leende, waarbij Nederland ermee instemde de voornaamste cate-
gorieen van de goedereninvoer uit Belgie op het niveau van 1946 te houden.
Het werd de drie regeringen in de loop van 1946 steeds duidelijker dat een douane- unie
alleen niet tot volledige integratie zou leiden. Daarvoor was ook een op dit doel gericht
financieel - economisch beleid nodig.  In het Protocol  van 14 maart  1947 werd daarom
dan ook vastgelegd  dat niet alleen de douane - unie zo snel mogelijk in werking moest
treden, maar ook dat het streven gericht moest zijn op het totstandkomen van een econo-
mische unie 3053. De douaneovereenkomst trad op 14 maart 1947 voorlopig in werking
"in afwachting van de uitwisseling van bekrachtigingen" 306/. Op 1 januari 1948 trad de
douane- overeenkomst officieel in werking. Het gezamenlijke invoertarief werd  vast-
gesteld op 5 ,6070 en hield het midden tussen het vooroorlogse Nederlandse tarief van 4070
en het Belgische tarief van 70/0 307).

B. De voor-unie

Tijdens de ministersconferentie op het Chateau d'Ardenne van 8 juni 1948 bleek er alge-
mene overeenstemming te bestaan om de economische unie tussen de drie landen zo spoe-
dig mogelijk te verwezenlijken 308/. De drie regeringen bereikten overeenstemming over:

302) Koninklijk Besluit d.d. 23-11-1946, Stoatsblad nr. G 332.
303) Cfr. supra, pag. 64.
304) liactatenblad 1953 nr. 55, pag. 5.
305) Ministerie van Buitentandse Zaken, 610.20, Benelux Verdragspositie, deel 1 1947, Bijlage 1, pag. 1.
306)  Ibid., Bijlage 1, artikel 9.
307)   K.A.  Kalshoven,  Handeispolitiekeaspecten vande Benelux. in: Klein-  en  Middenbedrijf, jrg, 4(1958 -1959), pag.  142.
308)  Itactatenblad 1953 nr. 55, pag. 42.
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1. de terugkeer naar een stelsel van vrije consumptie.
2. de vermindering der subsidies verleend op produktie en consumptie.
3.   mededeling en coordinatie van hun investeringsplannen.
4. courdinatie van de fiscale en sociale politiek.
5. een politiek gericht op het handhaven van het monetair evenwicht.
Deeconomischeuniediendeook inhet bijzonderonderlinge inwisselbaarheid vandebei-
de munteenheden te omvatten.
Gedurende de ministersconferentie  van  10 -13 maart  1949  te  's - Gravenhage  werd  ge-
constateerd dat goede vorderingen werden gemaakt op weg naar een economische unie.
Concreet werd gesteld dat de voorwaarden zoals opgesomd in het Protocol van Chateau
d'Ardenne "welke noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van een economische unie
tussen de drie landen per 1 juli 1950 zullen kunnen worden vervuld" 3091. Het werd moge-

lijk geacht per 1 juli 1949 een zogenaamde voor- unie in te voeren. Deze werd gekenmerkt
door een geleidelijke vrijmaking van het goederenverkeer van kwantitatieve restricties op
produkten die in oorsprong afkomstig waren uit een van de Benelux-landen, door syste-
matische codrdinatie van de handels - en monetaire politiek ten opzichte van derde lan-
den en door voorbereiding van een stelsel dat de afsluiting van gemeenschappelijke ac-
coorden mogelijk maakte 310) . De invoer in de B.L.E.U., kende alleen nog contingenten
voor landbouw- en visserijprodukten. De vrijmaking van de invoer in Nederland zou
in stadia geschieden, waarbij enerzijds steeds meer goederen zonder contingenten konden
worden ingevoerd en anderzijds de nog bestaande contingenten zouden worden vergroot.
Criterium bij de vrijmaking was een zo evenwichtig mogelijke handelsbalansontwikke-
ling tussen beide landen. De crediteur had daarbij het recht bij een gevaarlijke verstoring
van dat evenwicht haar export te beperken.
Het was ook noodzakelijk dat het Landbouwprotocol uit 1947, dat de invoer van agrari-
sche produkten aan minimumprijzen bond en waarbij de partijen elkaar preferenties
toestonden op elkaars markten, in overeenstemming werd gebracht met de vereisten van
de economische unie 311). Concreet betekende dit dat gestreefd diende te worden naar een

vrij  verkeer van agrarische produkten tussen de landen van de douane - unie.  Werd een
globaal evenwicht  in de onderlinge betalingsbalans bereikt,  dan  zou  de voor- unie per
1 juli 1950 overgaan in een economische unie.
Tijdens de ministersconferentie te Luxemburg van  13 - 15 oktober  1949 werd vastgesteld
dat er vooruitgang was geboekt om tot een algemeen economisch evenwicht te komen.
Daarbij had het verschil in devaluatiepercentage tussen de gulden en de Belgische frank
er voor gezorgd dat het Nederlandse tekort op de betalingsbalans ten opzichte van Belgie

verminderde. Pas op 15 oktober 1949 werd het voor- unie - akkoord ondertekend, zodat
aansluiting werd gevonden bij het derde inter- Europees betalingsakkoord voor de perio-

309) ibid., pag. 48.
3 10)  Ibid., pag. 49-50.  Het voor-unie verdrag werd vertrouwelijk meegedeeld aan de Tweede Kamer: H.T.K.  1949-1950

Bulagen 1508 nr. 1, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, pag.  1.
3 J 1)  Tracta:enblad  1953 nr.  55, pag.  16- 17.



132

de 1949-1950 312). De vrijmaking van het handelsverkeer die in het voor-unie-akkoord
werd aangekondigd, kon immers alleen worden doorgevoerd op grond van omvang-
rijke Marshall- hulp, die door middel van trekkingsrechten dienstbaar werd gemaakt aan
de vrijmaking van het handelsverkeer. Voor het fiscale jaar 1949/1950 werd Nederland
in totaal $ 156,5 mln. aan trekkingsrechten verleend, waarvan $ 139 mln. op Belgie werd
verworven  3/4.

C. Groeiende moeilijkheden

Tegen het einde van 1949, in 1950 en vooral in de eerste helft van 1951 openbaarden zich
steeds grotere tekorten in het onderlinge betalingsverkeer.

Tabel 22

Onderling handelsverkeer tussen Nederland en de B.L.E.U.
(maandgemiddelden)

Uitvoer van Neder- Invoer in Neder - Invoeroverschot
land naar de B.L.E.U. land uit de B.L.E.U. van Nederland.

mln. gld. mln. fr. mln. gld. mln. fr. mln. gld. mln. fr.

1948 35,2 599,2 60,9 953,7 25,7 354,5

1949 42,2 631,5 63,3 974,5 21,1 343,-

1950 60,1 813,7 119,2 1541,8 59,1 728,2
1951 89,9 1157,9 147,3 1981,4 57,4 823,5

1952 103,4 1351,3 120,5 1562,2 17,2 210,7
1953 104,7 1385,- 127,3 1676,7 22,6 291,7

Bron:   A.R.A.-R.E.A. 20205-605, Brief vande  Voorzittervande Nederiandse Delegatie inde Raad van  Presidenten nr. 86
S.G., Verslag, pag. 5.

Dit was onder meer een gevolg van de liberalisatie van het onderlinge handelsverkeer,
waarvan 90% was geliberaliseerd tegen een verplicht percentage in O.E.E.S.-verband van
50 314, Daarnaast  was  het  grote  onderlinge  tekort  een  gevolg  van  de  Korea - crisis.  De
Belgische export werd er sterk door gestimuleerd, terwijl Nederland juist kampte met grote

312)   Cfr.  supra.  pag.  34-36.
313)   Vijfde versiag van de Nederlandse Regering aangaande de werking van het  Europese  Herstelprogramma  behandelende de

periode Juli tot en met September 1949, Bijlage C. pag. 92.
314)  A.R.A.-R.E.A. 20205 -599, Brief van de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie in de Raad van Presidenten nr. 589, Nola.

pag. 2.
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betalingsbalanstekorten vooral als gevolg van de sterk toegenomen voorraadvorming. Het
viel dan ook sterk te betwijfelen of de ontstane tekorten konden worden afgedekt met de
beschikbare trekkingsrechten en kredieten. De ministersconferentie  van  13 -15 oktober
1949 te Luxemburg had daarom richtlijnen gegeven het bilaterale betalingstekort af te dek-
ken volgens de volgende numeratief opgesomde middelen: 315)

-   de voorwaardelijke Marshall- hulp
- trekkingen op het Internationale Monetaire Fonds
- buitenlandse leningen
- inbreng van deviezen welke in het kader van de commerciale en monetaire samenwer-

king voor het crediteurland in Benelux-verband aantrekkelijk waren
- coordinatie van de binnenlandse kredietpolitiek.
De opzet de voor-unie per  1 juli  1950 om te zetten in een economische unie werd niet ver-
wezenlijkt, omdat "de coOrdinatie van de handels - en monetaire politiek welke was voor-
zien op de ministersconferentie van Den Haag 1949 niet die ontwikkeling had gekend die
als basis voor het samengaan in een Economische Unie nodig moest worden geacht" 316).

De conferentie van Oostende van 29 t/m 31 juli 1950 signaleerde een aantal problemen in
de onderlinge relatie welke dringend dienden te worden opgelost. Het ging hierbij onder
meer om de financiering van het onderlinge ruilverkeer gegeven het tekort van Nederland
ten opzichte van de B.L.E.U. 317). De regeringen besloten ten aanzien van dit probleem de
werking van de E.B.U af te wachten, alvorens nader in te gaan op de bilaterale verhouding.
Het belangrijkste punt van deze conferentie vormde de coardinatie van de in- en uitvoer-
politiek. De coilrdinatie van de in- en uitvoerpolitiek moest vanaf 1 januari 1955 leiden
tot het sluiten van gemeenschappelijke handelsakkoorden. Dit betekende dat ten opzichte
van de O.E.E.S.-landen een gemeenschappelijke liberalisatielijst moest worden opgesteld,
die zoveel mogelijk identiek was. Ook ten aanzien van de niet-geliberaliseerde sector dien-
de het handelsbeleid zoveel mogelijk gecourdineerd te worden. Indien tan van de partners
een contingentering instelde, hetzij om handelspolitieke redenen hetzij om betalingsbalans-
redenen zou de partner hieraan doeltreffend meewerken ten einde de maatregel effectief
te maken. Als mogelijkheden daartoe werden gezien de instelling van een gemeenschappe-
lijke contingentering aan de grenzen met derde landen of controle op de uitvoer aan de ge-
meenschappelijke grens. Tegenover het dollargebied zouden de partnerlanden hun in -  en
exportregime autonoom blijven regelen, met dien verstande evenwel "dat, indien daarvan
een verstoring van het evenwicht het gevolg zou zijn, in gemeenschappelijk overleg maatre-
gelen zullen worden genomen ter beperking van de doorvoer"318) Tegenover de overige
landen wilden de regeringen een actieve politiek voeren die ertoe moest leiden de goederen-
uitwisseling van de drie landen met deze landen op een zo hoog mogelijk peil te brengen.

315) iactatenblad 1953, nr. 55, pag. 67.
316) H.T.K. 1950-1951 Bijlagen 2178 nr. 2, Nota inzake de deviezenpositie, pag. 13.
317)   ltactatenblad  1953 nr.  55,  pag.  81.
318) Ibid.., pag. 81.
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D. De landbouw: een struikelblok

Het derde belangrijke punt, het landbouwvraagstuk, werd naar een speciale conferentie
verwezen, die op 20 en 21 oktober 1950 te Luxemburg werd gehouden 319)

. Het bleek ook

tijdens deze conferentie niet mogelijk de liberalisatie van het intra- Benelux- verkeer van

toepassing te verklaren op de handel in de landbouwprodukten. Volgens Kalshoven werden

de problemen met de liberalisatie van de handel in landbouwprodukten verootzaakt door
de economische structuur in de drie landen 320). Via een ingrijpen van de overheid in de
prijzen werd beoogd de Nederlandse boer te vrijwaren tegen grote schommelingen in de

wereldmarktprijzen. Concreet gebeurde dit door toepassing van een prijsegalisatiesysteem
bij import van bepaalde landbouwgrondstoffen. Volgens dit systeem werd de prijs van het
geimporteerde produkt gelijkgemaakt aan dat van het eigen produkt, terwijl bij export het

prijsverschil door middel van restitutie weer evenredig werd gecorrigeerd voor zover er im-

portgrondstoffen (bijvoorbeeld sojabonen) in het exportprodukt waren verwerkt.
De Belgische landbouw was vooral op de eigen markt gericht. De Belgische regeringen
voerden een beleid gericht op bescherming van het bestaansminimum van de Belgische
landbouwers. Daartoe  werd  in het landbouw- protocol  van  1947 het systeem  van  mini-
mumprijzen ingevoerd, dat wil zeggen dat import in de B.L.E.U. niet behoefde te worden

toegestaan tegen een prijs liggend beneden de kostprijs plus een winstmarge 321) Bij het

hanteren van de minimumprijzen in de B.L.E.U. genoot Nederland in het kader van de Be-
nelux een preferentie bij de afzet van haar produkten.
Op weg naar een vrij onderling handelsverkeer van landbouwprodukten kwam men tijdens
de conferentie van Luxemburg van 20 en 21 oktober 1950 niet verder dan het vaststellen
van een modus quo waarlangs dit vrije handelsverkeer tot stand zou moeten komen, waar-
door in feite het landbouw- protocol uit 1947 gehandhaafd bleef.

E. Steriele discussies

De gemeenschappelijke handels - en deviezenpolitiek werd per 1 januari  1951 nog niet be-
reikt. Dit gebeurde ook nog niet in de loop van 1951. Dit betekende dat de drie landen nog
steeds in het stadium van de voor- unie verkeerden, hetgeen behoudens in de landbouwsec-
tor, een praktisch vrij onderling goederen - en dienstenverkeer betekende De vooruitzich-
ten op het bereiken van een economische unie werden in de eerste helft van 1951 ongunstig
beinvloed door het betalingsbalanstekort in Nederland en het betalingsbalansoverschot in
Belgie, vooral ten gevolge van de Korea- crisis.  In het midden van 1951 kenterde deze ont-
wikkeling; Nederland zag zijn export stijgen, onder meer naar Belgit, terwijl deze toename
samenviel met een terugval in de Belgische export naar Nederland. In Belgie rees daarop
ernstige kritiek op de naar hun opvatting oneerlijke concurrentieverhoudingen tussen beide
landen.

319) Ibid., pag. 81.
320) K,A. Kalshoven, Benelux, pag. 36-37.
321)  W.J. Droesen, Benelux en de landbouw, in: Klein- en Middenbedrijf. jrg. 4 (1958-1959), pag. 170.
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De discussie spitste zich toe op het verschil in het loon - en prijspeil tussen beide landen.

In 1948 lagen de Belgische lonen gemiddeld 20% boven de Nederlandse Ionen, hetgeen toen
gegeven het verschil in economische ontwikkeling aanvaardbaar werd geacht. Dit verschil
werd nog groter door de devaluatie van september 1949. Nederland devalueerde met 30%
ten opzichte van de dollar en Belgie slechts met 12070. Dit feit bracht het loonkostenverschil
op 50% 322). Belgie drong dan ook vooral aan op het loslaten van de loonvorming in Ne-

derland waardoor de onderlinge concurrentieverhoudingen gelijkwaardiger zouden wor-
den. Verder wenste men beschermingsmaatregelen ten voordele van speciaal getroffen

bedrijfstakken.
Nederland wees het verzoek om vrijere loonvorming af. Het verschil in loonpeil had zich
sedert 1949 niet verder gewijzigd, zodat van een kunstmatige beYnvloeding van de lonen in
verhouding tot de Belgische niet kon worden gesproken. Het loonpeil werd naar Neder-
landse inzichten bepaald door de ontwikkeling van de betalingsbalans en de werkgelegen-
heid. Naar Nederlandse opvatting vormden gelijkere concurrentieverhoudingen geen
noodzakelijke voorwaarde voor een vrijer onder[ing verkeer en voor verdere integratie. Ver-
hoging van het loonpeil om daarmee gelijkere concurrentievoorwaarden te bereiken zou lei-
den tot aantasting van werkgelegenheid en de betalingsbalanspositie. Hierdoor werden niet
alleen de Nederlandse belangen aangetast maar werd ook de gezamenlijke economische
kracht van de Benelux-landen ondermijnd. Volgens Nederland lag de relatie omgekeerd.
"Slechts door een verdere ontwikkeling van de integratie zelf kan de economische kracht
der verschillende landen meer in overeenstemming met elkaar worden gebracht" 323).

Ondanks deze problemen werd in 1951 reeds gewerkt aan het ontwerpverdrag dat een rege-
ling voor een economische unie diende te bevatten. Een volledige economische unie kon
echter op korte termijn niet gerealiseerd worden, zodat een aanvullende conventie nood-
zakelijk werd geacht op grond waarvan op hoofdpunten, waaronder de gemeenschappe-
lijke handels - en monetaire politiek, overgangsregelingen werden gemaakt. Aangezien
zo voorlopig de nadruk kwam te liggen op de aanvullende conventie betekende dit dat

322)  A.R.A.-R.E.A.  20205-599,  Brief van  de  Voor:itter van de  Nederlandse  Delegatie  in de  Raad van  Presidenten nr.  589,
Nola, pag. 8

De Belgische lonen waren voor de devaluatie 20% hoger dan de Nederlandse lonen.  Belgie devalueerde 12% ten op:ichte
van de dollar en Nederiand 30%.

Voor de devaluatie

15 was 43,83 B.Fr.       1 B.Fr. was fl. 0,060460871
15  was /7.2.63      1

Na de devaluatie

IS was 50 B.Fr.  \ 1  B.Fr. was fl. 0,076
15 was fl. 3,80  \

De Belgische frank werd hiermee 25% meer waard ten op:ichte van de gulden. Hiermee werd her loonkostenrerschil
tussen beide landen op 500/0 gebracht.
Loonkostenontwikkeling. Belgie Ned.

voor devaluatie 120 100

na devaluatie 150 100

323)  H.T.K.  1953 -1954  Bijlagen  3526 nr.  6,  Memorie van  Toelichring,  pag.  3.
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dat het verdrag "een huls met beperkte inhoud werd" 324)
Belgie wenste echter een ver-

drag te sluiten met een conventie voor de overgangsperiode, omdat hierdoor de totstand-
koming van de Unie zou worden bevorderd. Nederland legde de nadruk op realisering
van de aanvullende conventie omdat het zich niet op een vrij onderling handelsverkeer
kon vastleggen gedurende de duur van het verdrag gegeven het structurele handelstekort,
als niet werd voorzien in de betaling van dit tekort door middel van een gemeenschappe-
lijke handels - en deviezenpolitiek en een regeling van de onderlinge convertibiliteit van
de valuta's.

E Een gecoOrdineerde handelspolitiek

Deze tegenstelling leidde tot een briefwisseling tussen de Nederlandse regering enerzijds en
de Belgische en Luxemburgse regering anderzijds. Hierin speelde het centrale probleem "of
voor de totstandkoming van een economische unie eerst het binnenlands economisch be-
leid diende te worden gecoardineerd (Belgische opvatting) of door middel van een gemeen-
schappelijk handelsbeleid de binnenlandse verhoudingen automatisch zouden worden
aangetast (Nederlandse opvatting)" 325)

In haar brief van 11 februari 1952 legde de Nederlandse regering nog eens vast dat naast
een grote mate van coilrdinatie van het interne beleid, "een straf gemeenschappelijk beleid
op het gebied der buitenlandse economische en monetaire politiek een fundamentele voor-
waarde moet zijn", voor de totstandkoming van de economische unie. "Afwijking in de bui-
tenlandse economische en monetaire politiek leiden tot een onmiddellijk scheeftrekken van
de  economische  en  financiele  betrekkingen  tussen  de Unie - partners" 326)

De eerste reacties van de Belgische en Luxemburgse regering neergelegd in twee afzonderlij-
ke nota's van respectievelijk 11 en 16 april 1952 waren afwijzend. De Belgische regering zag
de verwezenlijking van de economische unie verlopen langs de weg van cotlrdinatie der in-
terne politiek. De mate waarin de partners de interne politiek zouden kunnen codrdineren,
was volgens Belgie bepalend voor de realisering van een gemeenschappelijke handels -  en
betalingspolitiek ten opzichte van het buitenland 327). Dit antwoord gaf de Nederlandse re-
gering aanleiding te veronderstellen dat de Belgische en Luxemburgse regering niet meer
wensten vast te houden aan het protocol van Oostende, waarin het principe van een gemeen-
schappelijke handels - en betalingspolitiek was vastgelegd.
In een tweede nota van de Belgische regering van 25 april 1952 legde deze de nadruk op
een snelle totstandkoming van de economische unie Belgie was een voorstander van een
gemeenschappelijke handels- en deviezenpolitiek, maar bleef bij haar opvatting dat deze
alleen gerealiseerd kon worden bij een voldoende gecoardineerde interne politiek·128,

324)    A.R.A.-R.E.A.   20205-599.   Brief  van   de   Voorzitter  van  de   Nederiandse   Delegatie   in   de   Raad  van   Presidenten   nr.   589
Nom, pag.4.

325) K.A. Kaishoven, Benelux, pag. 42.
326)   A.R.A.-R.E.A.·20205-599,  Brief vande  Voorzitter van  de Nederlandse  Delegatie  inde  Raad van  Presidenten  nr.  589,  Bijla-

KelI  Notawisseling d.d.   18-2 -1952,  pag.  2.
327)    Ibid.,   Bijlage  II  Notawisseling  d.d.   11-4-1952,  pag.  2.
328)   Ibid.,  Bijlage  II  Notawisseling  d.d.  25-4-1952,  pag.   1.
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In haar antwoordnota van 13 mei 1952 verklaarde de Nederlandse regering dat er in begin-
sel overeenstemming bestond tussen de drie regeringen over de voorwaarden voor een eco-
nomische unie. Er bleven echter meningsverschillen bestaan "ten aanzien van de wijze waar-
op, en de volgorde en het tempo waarin deze voorwaarden moeten worden vervuld" 329)

De Nederlandse regering bleef van mening dat op het gebied van de interne economische
en financiale politiek van de drie landen voldoende vorderingen waren gemaakt om binnen

afzienbare tijd over te gaan tot een gemeenschappelijke monetaire politiek en handelspoli-
tiek tegenover derde landen.
Uiteindelijk kwamen de landen toch tot overeenstemming die tot uitdrukking kwam in het
protocol van 24 juli 1953. De drie regeringen werden het eens over een aantal algemene crite-
ria voor de harmonisatie van hun sociaal - economische politiek. De centrale criteria waren
een evenwichtige betalingsbalans en een hoog peil van werkgelegenheid. De belangrijkste
voorwaarde daartoe was handhaving van het monetair evenwicht. Verder was Nederland
bereid gesprekken te bevorderen tussen Nederlandse en Belgische ondernemers in bepaalde
bedrij fstakken ten einde te bereiken dat de Nederlandse export naar Belgie zou worden be-
perkt. Belgie verklaarde zich voorts bereid de economische unie verder te bevorderen door
op korte termijn een gemeenschappelijke handelspolitiek te realiseren.
De courdinatie van de handelspolitiek werd vastgelegd in het protocol van 9 december 1953.
In dit protocol werd voorzien in een gezamenlijk optreden tegenover derde landen op han-
delspolitiek gebied. De vrijheid van het goederenverkeer werd bij deze gelegenheid uitge-
breid tot de geimporteerde goederen. Hierdoor "werd een markt geschapen van ongeveer

19 miljoen zielen hetgeen zowel voor het bedrijfsleven in het Benelux-gebied als voor an-
dere landen een belangrijke factor moet worden geacht in de ontwikkeling van het handels-
verkeer" 330). Het principe van de gemeenschappelijke handelspolitiek was dat de grootste

uitbreiding van het handelsverkeer te bereiken viel bij vrije uitwisseling van goederen en

diensten. Deze gemeenschappelijke handelspolitiek moest binnen twee jaar zijn verwezen-

lijkt 331).

G. Een gemeenschappelijke liberalisatielijst

Het eerste concrete resultaat van de handelspolitieke gemeenschap bestond uit de indiening
per 19 maart 1954 van een gemeenschappelijke liberalisatielijst bij de O.E.E.S.. Deze ge-
meenschappelijke liberalisatielijst bevatte een vrijmakingspercentage van 87,5 332). Het

niet- geliberaliseerde gedeelte van de handel zou gezamenlijk ten opzichte van de O.E.E.S.
worden verantwoord.

329)  Ibid.,  Bijlage  11 Notawisseling  d.d.  13-5-1952,  pag   j.
330)  H.T.K.  1953 - 1954 Bulagen  3488 nr.  2,  Nola inzake de  deviezenpositie, pag.  9.
331)  H.T.K.  1953-1954 Bijlagen 3526 nr. 8, Memorievan  Tbelichting, pag. 2.
332) Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr. 1338, Voorstellen toi verdere prijmaking van het handelsverkeer,

pag. 3.
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Tabel 23

De gemeenschappelijke liberalisatielijst; basis 1948, in mln. $

geliberaliseerdTotale invoer uit
O.E.E.S.-landen en geconso - uit hoofde auto -
hun Overz. Gebieden lideerd van art. 2 noom

agrar. prod. 206,882 128,297 131,544 0,773
(62,0%) (63,6%) (0,4%)

grondstoffen 533,975 351,547 455,284 67,889
(65,8%) (85,3%) (12,7%)

ind. eind. prod. 728,233 437,495 518,422 111,869
(60,15) (71,2070) (15,4070)

1469,089 917,339 1105,250 180,530
(62,4%) (75,2%) (12,3070)

Bron:  Ministerie van Buiteniandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr. 157, Verslag over de maand Maart 1954, pag. 9. Met "artikel 2"
wordt  bedoeld artikel 2 uit  de liberalisatiecode, volgens weike de  landen verplicht waren gemiddeld 75 % van  de O.E.E.S.-
invoer te liberaliseren, met een minimum van 60% in de drie afzonderlijke categorieen.

Het gemeenschappelijk liberalisatiepercentage was lager dan de landen tot nu toe apart
hadden gerealiseerd, maar doordat de nog resterende staatshandel onder de particuliere in-
voer was gebracht, betekende dit percentage in absolute invoerbedragen een grotere liberali-
satie dan tot dusverre was gehaald. De Raad van Presidenten van het Benelux-ministers-
comitt vond dan ook dat de Benelux-landen met de indiening van deze liberalisatielijst "een
sterk standpunt" innamen 333)

De gemeenschappelijke lijst werd echter kritisch ontvangen door de beoordelingscommis-
sie van de O.E.E.S.. De kritiek richtte zich op het feit dat bij het samenvoegen van de oor-
spronkelijke negatieve lijsten het laagste en niet het hoogste niveau van vrijheid was geno-
men 334/. De commissie suggereerde de Benelux-vertegenwoordigers zelfs meer kwantita-
tieve restricties op te heffen en daarvoor in de plaats de invoertarieven te verhogen. Neder-
land wees deze gedachte categorisch af conform haar opvatting dat afbouw van kwantita-
tieve restricties niet gepaard diende te gaan met het opbouwen van andere belemmeringen.
De gemeenschappelijke lijst werd niet officieel door de O.E.E.S. geweigerd. De
Benelux- partners stonden echter gedurende de komende tijd  voor  de  taak  het  door de

333)   A.RA.-R.E.A.  20205-498,  Brief van  de  Minister  van  Economische  Zaken  nr.  22  S.G..  pag.  2.
334)  Ministerie van Buitentandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr.  157,  Verslag over de maand Maart 1954, pag. 9.
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O.E.E.S. gesuggereerde percentage van 90 te halen. Dit zou vooral voor Belgie grote proble-
men opleveren, omdat "de Belgische agrarische sector, waaruit, gezien de tot dusver door
Belgie gevoerde liberalisatiepolitiek, in hoofdzaak de Belgische bijdrage zou moeten ko-
men,  niet  in  staat  was  een  enigszins  redelijke  prestatie  op  dit  gebied  te leveren" 335)

Hiermee werd nog eens onderstreept hoe zeer de harmonisatie van de landbouwpolitiek
een noodzakelijke voorwaarde was voor het tot stand brengen van de economische unie.
Op 3 mei 1955 werd overeenstemming bereikt over de wijze waarop de harmonisatie van
de landbouwpolitiek binnen zeven jaar zou worden gerealiseerd. Dankzij deze voorgeno-
men harmonisatie werd de indiening van een gemeenschappelijke liberalisatielijst bij de
O.E.E.S. mogelijk die onontbeerlijk was voor het voeren van een gemeenschappelijke
handelspolitiek.
De handelspolitiek ten opzichte van de overige landen moest worden verwezenlijkt door
het aangaan van gemeenschappelijke handelsakkoorden, gepaard gaande met gemeen-
schappelijke of parallelle betalingsovereenkomsten. Bij parallelle betalingsakkoorden wer-
den manipulatiekredieten vastgesteld welke voor beide landen even groot waren. Afgespro-
ken werd dat guldens en Belgische franken te allen tijde zouden worden aanvaard ter afdek-
king van debetsaldi. Binnen het kader van de gezamenlijke manipulatiekredieten ontstond
hierdoor convertibiliteit tussen de gulden en de Belgische frank enerzijds en de andere valu-
ta's anderzijds.

H. De dollarliberalisatie

Ook voor de import uit het dollargebied kon een gemeenschappelijke gedragslijn worden
vastgesteld waarbij de dollarliberalisatie per 1 juni 1954 tot 86070 werd opgevoerd 336,  Met
de dollarliberalisatie tot 86% in Benelux-verband werd een grote stap gezet op weg naar
het bereiken van interne convertibiliteit. De liberalisatie van het handelsverkeer betaald in
dollars werd daarmee in grote lijnen gelijkgetrokken met de liberalisatie van het handelsver-
keer in O.E.E.S.-verband.
Op  15  oktober  1953  werd in Nederland de eerste stap gezet  op weg  naar de liberalisatie
van de dollarinvoer. Het dollarinvoerprogramma werd met ingang  van 15 oktober  ver-
deeld in drie categorieen. De eerste categorie, de zogenaamde A -lijst, bevatte goederen
waarvan de invoer volledig werd geliberaliseerd; het betrof ongeveer 32% van de totale
dollarinvoer. Op deze lijst stonden vooral grondstoffen en halffabrikaten. Dit lag voor de
hand omdat vooral hier een zo groot mogelijke vrijheid wenselijk was in het belang van
de Nederlandse economie. Ondernemers konden nu een voorraadpositie opbouwen op
grond van de te verwachten prijsontwikkeling en bovendien daar kopen waar deze
grondstoffen het voordeligst te betrekken vielen. Deze liberalisatie was bovendien een stap
in de richting van unificatie van het dollarinvoerregime van Nederland met dat van Belgie,

335)  H.T.K.  1955-1956 Bijlagen 3526 nr.  12,  Memorievan Antwoord, pag. 6.
336)  A.R.A.-R.E.A.  20205-606,  Brief van de Ministers van Builenlandse Zaken en  zonder Portefeuille nr.  96.146,  Concept,

pag. 6.
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waar de invoer van deze categorie goederen reeds geheel geliberaliseerd was.
De tweede categorie, de zogenaamde B -lijst bevatte die grondstoffen, halffabrikaten en
machineonderdelen die in de nabije toekomst zouden worden geliberaliseerd. Naar buiten
toe werd de contingentering formeel gehandhaafd, maar intern werd contingentering zo
toegepast dat alle gevraagde vergunningen werden verleend. In de praktijk was er dan ook
sprake van een volledige liberalisatie van deze categorie goederen groot 35% van het totale
dollarinvoerprogramma, zodat de facto per 15 oktober 1953 de totale dollarinvoerliberali-
satie 67% bedroeg.
Op de zogenaamde C -lijst kwamen goederen voor waarvoor de dollarinvoercontingente-
ring onverminderd gehandhaafd bleef, zij het dat de contingenten in het algemeen afhanke-
lijk van het betalingsverkeer in dollars zo ruim mogelijk werden gesteld. Daarnaast waren
een aantal niet - essentiele goederen niet in het dollarinvoerprogramma opgenomen.  Deze
konden echter vrij worden gekocht via de zogenaamde export - bonus dollars,  zij  het dat
wel een premie moest worden betaald om deze dollars te verwerven. Uit het feit dat deze
premie, het dollaragio, daalde van 5 A 6% in de beginjaren tot minder dan 1070 in 1953, kon
worden afgeleid dat deze dollars voldoende voorhanden waren gegeven de vraag, zodat er
ook een praktische vrije invoer bestond van niet - essentille goederen uit de dollar- area.
Tijdens de vergadering van de R.E.A. van 29 augustus 1953 werd besloten tot deze princi-
piale doorbraak in het te voeren dollarinvoerbeleid. Dit invoerbeleid was tot nog toe, on-
danks de verbetering van de Nederlandse dollarpositie, gebaseerd gebleven "op de norm
dat alleen de invoer kan worden toegestaan van die goederen uit het dollargebied welke van
elders  niet, of tegen prijzen welke de concurrentie- mogelijkheden van landbouw  en  in-
dustrie aantasten, konden worden ingevoerd terwijl het achterwege laten van die invoer een

ernstige verstoring van de produktie, consumptie of export zou betekenen"   337)

Aanleiding tot deze doorbraak vormde de sterke verbetering van de te verwachten dollarpo-
sitie gedurende de periode juli 1953 -  juli  1954.

337)  A.R.A.-R.E.A. 20205-602, Brief van de Minister ran Financien nr. G.S.  1315/6 53,  Nola, pag. 4.
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Tabel 24

Betalingen en ontvangsten in U.S.A. en Canadese Dollars. In mln. $.

1952/53 1953/54

Invoer - 220 - 230

Uitvoer + 150 + 165
Offshore en infrastructuur + 28 + 44

Invisibles (excl. alle transito + 27 + 25

en arbitrage)

Saldo Lopende Rekening - 15 + 4
Aflossingen - 49 - 18

Bruto tekort - 64 - 14

Bron:  A.R.A.-R.E.A. 20205-602, Brief van de Ministerran Financien nr. G.S.  1315/ G 53, Nola, pag. 2. Bijdecijferopstelling
werden de aankopen van ciollurgoederen met E.B.U.-val wa en export- bonus dollars buiten beschou wing Kelaten.

Weliswaar werd nog een tekort van $ 14 mln. verwacht maar dit tekort kon zeker worden
gecompenseerd door baten uit andere sectoren van de betalingsbalans.  Uit de in het verle-
den toegewezen M.S.A.-hulp kon voor de periode juli 1953/1954 alleen al een bedrag van

$ 20 mln. worden tegemoet gezien, terwijl uit de E.B.U.-verrekening in ieder geval $ 35 mln.
zou worden ontvangen. Daarnaast konden nog positieve maar qua grootte nog onzekere
dollarontvangsten worden verwacht uit de transitohandel en uit de afdekking van het han-
delsverkeer met Indonesie. De conclusie kon dan ook luiden dat het dollartekort, dat in
de voorafgaande jaren gegeven de dollarrestricties ongeveer $ 150 A $ 200 min. bedroeg,
bij handhaving van de dollarrestricties gedurende de periode juli 1953/1954 zou
verdwijnen.
Tijdens de discussie in de R.E.A. bleek er algemene overeenstemming te bestaan over de

voorgestelde dollarliberalisatie 338, . De president van de Nederlandsche Bank Holtrop stel-
de dat sedert begin 1953 zelfs sprake was van een evenwichtige bilaterale rekening met het
dollargebied. Liberalisatie van de dollarinvoer was daarom niet alleen verantwoord, maar
ook noodzakelijk om daarmee het algemene principe te handhaven van liberalisatie, als er
geen betalingsbalansproblemen waren.

Op 17 oktober 1953 werd uitvoering gegeven aan het besluit van de R.E.A. van 29 augustus
tot opheffing van het export - bonus dollar- systeem339'. Uit het  feit dat het agio op deze
dollars nog slechts 1% bedroeg, bleek dat de vraag naar deze dollars gering was gegeven
het aanbod, waardoor ook de stimulans voor export naar de dollargebieden wegviel.

338)  A.R.A.-R.E.A. 20205-573, Notillen R.E.A.-rergadering d.d. 29-8-1953, pag. 2-4.
339) Cfr supra, pag. 53.



142

Naast de nog geringe effectieve werking van deze export - bonus regeling kende de dollar
twee verschillende koersen, hetgeen in strijd was met het I.M.F.-verbod van multiple cur-
rency practices. De afschaffing van de export - bonus regeling noopte wel tot het toevoegen
van niet- essentitle goederen, voorallandbouwprodukten, aan het dollarinvoercontingent,
aangezien de Verenigde Staten op export van deze goederen sterk aandrong. Tot nu toe wer-
den  deze non essentials vooral gekocht met export - bonus dollars.
Het handelspolitieke protocol van 9 december 1953 noopte ook tot het vaststellen van een
gezamenlijk dollarinvoerbeleid in Benelux-verband. Verder bleek een voortgaande libera-
lisatie ten opzichte van het dollargebied nodig gegeven de redelijke betalingsbalanspositie
van Nederland ten opzichte van het dollargebied. Uitgangspunt bij de verdere liberalisatie-
politiek ten opzichte van het dollargebied diende te zijn "dat geen andere restricties op onze
dollarinvoer zullen rusten dan die welke in het kader van het GAIT als speciale bescher-
mingsmaatregelen voor een excessieve uitputting van de goud - en dollarreserves zijn aan-
vaard" 340). In principe diende de liberalisatie even ver te gaan als die ten opzichte van de
O.E.E.S.. Uitzonderingen op deze regel waren alleen aanvaardbaar om daarmee abnormale
concurrentieverhoudingen te voorkomen. In Benelux - verband werd overeengekomen dat
de op de gemeenschappelijke lijst voorkomende produkten ook in het intra-Benelux-
verkeer vrijelijk konden circuleren, onverschillig welke van de partnerlanden ze impor-
teerde. Een sterk eenzijdige ontwikkeling van de import uit het dollargebied via een van
de Benelux-landen kon echter de deviezenreserves van dat land onverantwoord aantasten.
Daarom werd overeengekomen dat dan "verrekening met convertibele valuta van de uit
dit verkeer voortvloeiende saldi kan worden overwogen" 341) Normaal diende echter de

verrekening van het onderlinge handelsverkeer in dollargoederen met nationale valuta
te geschieden.

Par. 2 De convertibiliteitsbesprekingen

A. Naar de opheffing van de E.B.U.?

De uitgebreide besprekingen over het vraagstuk convertibiliteit gedurende de periode juli
1953 tot juli 1954 vonden hun directe aanleiding in het overleg van de Commonwealth over
dit onderwerp eind 1952. Tijdens de in maart 1953 gehouden ministeriele besprekingen in
O.E.E.S.-verband werden de grote lijnen van de Britse plannen met betrekking tot de con-
vertibiliteit nader uiteengezet 342) Inmiddels was het convertibiliteitsvraagstuk ook in stu-

die genomen binnen de O.E.E.S., mede omdat bepaalde vormen van convertibiliteit directe
gevolgen hadden voor het voortbestaan van de E.B.U. Dit leidde tot een interim-
rapport van de Managing Board van de E.B.U., dat door de Raad van de O.E.E.S. op haar
vergadering van 29 en 30 oktober zou worden behandeld. Deze ontwikkelingen noopten
de Nederlandse regering tot een standpuntbepaling, zowel wat betreft de Britse plannen

340)  A.R.A.-R.E.A. 20205-498, Brief van de Ministervan Financitn nr.  157, Nota, pag. 2.
341)  H.T.K. 1955-1956 Bijlagen 3526 nr.  12, Memorie van Antwoord, pag.  7.
342)   Cfr.  supra,  pag.   124 -125.
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als de voorstellen van de Managing Board. De R.E.A.-vergadering van 16 september 1953
besloot daarom dat een ambtelijke commissie bestaande uit Van der Beugel, Van Lennep,
Posthuma en Teppema een rapport zouden samenstellen inzake het convertibiliteits-
vraagstuk 343). Dit rapport werd op 17 oktober 1953 uitgebracht en in de R.E.A.-
vergadering van 28 oktober als Nederlands standpunt aanvaard 3443

Nadat tijdens de conferentie van de O.E.E.S. van 23 en 24 maart 1953 vijf voorwaarden
waren gesteld om te komen tot een vrijere handel en tot convertibiliteit, werd tijdens de bila-
terale besprekingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de andere landen van de O.E.E.S.
de praktische verwezenlijking van de Britse plannen nader toegelicht. Op 17 en 18 juni 1953
werd door een Nederlandse delegatie onder leiding van de ministers van Buitenlandse
Zaken en van Financien met de Britse kanselier van de schatkist nader gesproken over het
plan van het Gemenebest om te komen tot convertibiliteit. Uit dit gesprek bleek dat de Brit-
ten zich de realisering van hun plannen in drie fasen voorstelden 345).

De eerste fase besloeg het tijdvak totdat de convertibiliteit zou worden ingevoerd. De
E.B.U. zou gedurende deze periode gewoon blijven functioneren, terwijl de Britten verder

zouden gaan met de liberalisatie van het handelsverkeer voor zover dat mogelijk was.
Gedurende deze periode zouden ook gesprekken moeten plaatsvinden met de Verenigde
Staten en het I.M.F. ten einde hen te bewegen mee te werken aan de realisering van de

plannen. De opzet was dat het I.M.F. de kredietverlening zou uitbreiden gepaard gaande
met een groter automatisme. Dit moest de E.B.U. vervangen, die in hun plannen tijdens
de interim - fase diende te verdwijnen.  Op dat ogenblik kende het Fonds zogenaamde

stand - by credits, maar deze moesten van geval tot geval worden overeengekomen, terwijl
de opnameperiode werd beperkt tot 6 maanden. Deze Britse opzet werd gedeeld door de
jaarvergadering van het I.M.F.,  die in de eerste week van september werd gehouden.  De

343)  A.R.A.-R.E.A. 20205 -573,  Notulen  R.E.A.-vergadering  d.d.  16-9-1953,  pag.  2.

Emile van  Lennep (1915 -  ).

Van Lennep was direct na de Tweede Wereldoorlog werkzaam bij de Nederlandsche Bank. Van april 1948 toi april 1950
werd hijdoor de Nederlandsche Bank uitgeleend aan de  Nederlandse Regering. Gedurende deze periode was hij in opdracht
van de Regering werkzaam bij het departement van Financien in indonesie, was hij voorts financieel adviseur van de Hoge
Vertegenwoordiger van  de  Kroon  in  Indonesie en hoofd van de financitle afdeling van het Hoge Commissariaut van  het
Koninkrijk der Nederlanden in Indonesie. In 1951 werd hij benoemd 101 thesaurier- genemal van het ministerie van Finan-
cien.  Dezefunktie vervulde  hij toi in  1969 toen hij secretaris-generad van de O.E.S.0.  werd.  In  1982 liep zijn ambistermijn
af, maar omdat Keen opvolger gevonden kon worden,  bleef hijdeze functie nog vervullen tot  1984.

Suardus  Posthuma  (1900 -   ).

Posthuma was sedert 1945 directeur van De Nederlandsche Bank N.V. en buitengewoon hooglemar in de Internationale
Economische Betrekkingen aan de toenmalige Nedertandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Na de Tweede Wereld-
oorlog was Posthuma bij de meeste besprekingen betrokken betreffende de vrijmaking van her  handels -  en betalingsver-
keer.  Van  1951  rot in  1955 was hij tevens lid van de Bestuursraad van de Europese Betalingsunie.  Hij verliet  de Nederlandsche

Bank in 1964 en werd per i novembervan dat jaargewoon hoogieraarzowel in de Internationale Economische Betrekkingen
als in het Geld-, Krediet- en Bankwezen.

344)  A.R.A.-R.E.A.  20205-573,  Notulen  R.E.A.-vergadering d.d.  28-10-1953,  pag.  1.
345)   A.R.A.-R.E.A.  20205-  602,  Brief van  de  Minister  van  Buitentandse  Zaken  nr.   100.849,  Overzicht,  pag.  6-7.
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algemene opinie was dat de stand - by- periode diende te worden verhoogd van 6 maan-
den tot 1 jaar 346)

. De Britten wilden meer trekkingsrechten op het I.M.E dat op zijn

beurt deze dollars diende te verkrijgen door ze te lenen op de kapitaalmarkt dan wel door
vergroting van het Amerikaanse quotum in het I.M.E. De Verenigde Staten dienden door
een liberale handelspolitiek  en een vereenvoudiging  van de douane- procedures  mee  te
werken aan een verkleining van het dollartekort in Europa. Er werd in deze fase contact
opgenomen met de Amerikaanse regering. Tijdens deze besprekingen "is volledige over-
eenstemming bereikt over de elementen die essentieel zijn voor de opbouw van een goed
functionerend economisch stelsel binnen de vrije wereld" 347). Maar verder dan de toe-
zegging dat men de problemen zou bestuderen, waren de Verenigde Staten tot nu toe niet
gegaan.

De Britten verwachtten dat de interim - periode ongeveer midden 1954 zou kunnen begin-
nen.  Gedurende deze periode zouden alle niet - ingezetenen vrij  over hun sterling saldi
kunnen beschikken, zonder regionale beperking, zodat daarmee formele externe conver-
tibiliteit werd ingevoerd. Aangezien de bereikte liberalisatie zou worden gehandhaafd was
er ook sprake van een grote mate van materi8le externe convertibiliteit. Gegeven de libera-
lisatie in het handelsverkeer was het mogelijk voldoende ponden te verwerven.
Het Verenigd Koninkrijk beschouwde een flexibele wisselkoers als een onmisbaar onder-
deel van haar plannen tot convertibiliteit. Convertibiliteit met vaste wisselkoersen zou een
te groot risico betekenen voor de deviezenreserves van het sterlinggebied. De koers van
het pond sterling zou worden gemanipuleerd door een egalisatiefonds. Zodra de converti-
biliteit van het pond en eventuele andere valuta's was hersteld kon de E.B.U. naar alle
waarschijnlijkheid niet meer worden gehandhaafd. Immers alle landen die waren overge-
gaan tot externe convertibiliteit dienden hun schulden af te dekken met dollars, terwijl
hun vorderingen binnen de E.B.U. slechts ten dele leidden tot ontvangst van dollars. Het
gevolg zou zijn dat deze landen een steeds sterkere crediteurpositie binnen de E.B.U. zou-
den innemen, wat zou leidden tot uittreden uit de E.B.U., waardoor de basis voor de overi-
ge leden van de E.B.U. waarschijnlijk te smal zou blijken om de Unie daadkrachtig verder
te laten funktioneren.

B. Een koele Nederlandse reaktie

Nederland was bevreesd dat ten gevolge van het verdwijnen of de aanmerkelijke inkrim-
ping van de E.B.U. het bereikte liberalisatiepercentage in de O.E.E.S. niet kon worden
gehandhaafd. Door het uittreden van de crediteurlanden uit de E.B.U., verviel ook de
grondslag voor de kredietverlening aan de debiteurlanden. Deze landen konden de tot nu
toe bereikte liberalisatie alleen handhaven op grond van de ontvangen kredieten via de
E.B.U.. Betwij feld werd of het I.M.E in staat en bereid was voor voldoende vervangende

346)  A.R.A.-R.E.A. 20205-573, Notulen R.E.A.-vergaderingd.d. 16-9-1953. pag. 2. Holtropvond dat eenlangereperiode
dan een jaar noodzakelijk was,  waarbij het stellen  van eisen aan de op lange termijn  te voeren financieel - economische
politiek gewenst was. Volgens Beyen behoorde echter niet discriminerend te kunnen worden opgetreden, omdat het ge-
vaar niet denkbeeldig was dat "alleen degene die een crediet niet nodig heeft, het krijgen kan'.

347)   A.R.A- R.E.A. 20205-601,  Brief vande Ministervan  Buitenlandse  Zaken.  nr. 40.114.  Verslag,  pag.  1.
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middelen te zorgen. Daarnaast bestond het gevaar dat de landen van het sterling - bloc
hun aankopen nog sterker zouden verrichten bij hun partnerlanden binnen de sterling-
area. Import uit de overige O.E.E.S.-landen stond nu immers voor de sterling
bloc -landen na de invoering van externe convertibiliteit gelijk aan import uit het dollar-
gebied. Aangezien het Verenigd Koninkrijk de contingentering van de invoer handhaafde
ten opzichte van het dollargebied, was het onwaarschijnlijk dat er evenveel dollars voor
import uit de overige O.E.E.S .-landen beschikbaar zouden wordengesteld als zonder con-
vertibiliteit aan E.B.U.-valuta's. De Nederlandse conclusie luidde dan ook dat, "het voor-
op plaatsen van de convertibiliteit als door Engeland beoogd onder de huidige omstan-
digheden slechts een verscherping van de restricties kan doen verwachten, waarmede men

in wezen een stap achteruit gaat" 348),

Ook werd stelling genomen tegen een systeem van flexibele wisselkoersen dat de Britten
onvermijdelijk achtten om hun plannen tot doorvoering van externe convertibiliteit te
kunnen effectueren. Niet alleen bemoeilijkten de fluctuerende wisselkoersen het calcula-
tiebeleid van de ondernemers hetgeen de onzekerheid deed toenemen, ook het binnen-
landse loon - en prijspeil werd meegetrokken in koersschommelingen van enigszins gro-

tere omvang. De onzekerheid woog voor Nederland dubbel zwaar gegeven de relatief gro-
te internationale handel ten opzichte van de nationale produktie.
In de definitieve fase welke  1  jaar na de interim - periode diende aan te vangen, moest
de liberalisatiecode van de O.E.E.S. worden vervangen door de trade rules van de G.AIT..
Daarbij zouden  non - discriminatoire handels - en betalingsrestricties alleen  dan  zijn
toegestaan als de betalingsbalanspositie dit strikt noodzakelijk maakte, terwijl discrimi-
natoire restricties alleen aanvaardbaar waren om zich daarmee te verweren tegen landen
met een extreme crediteurpositie. Een Advisory Board zou de handels - en betalingsbepa-
lingen van het G.A.T.T. en het I.M.E overkoepelen en als forum optreden voor die landen
die handels - en betalingsrestricties instelden.
Ook de Britse opvattingen ten aanzien van de definitieve periode leidden tot een kritisch
Nederlands onthaal. Het was misschien wel mogelijk een wereldwijd stelsel van
trade- rules in te voeren, maar Nederland was bevreesd dat de regels niet effectief toe te
passen vielen. Het bleek nu al onmogelijk binnen Europa de liberalisatiecode volledig te
handhaven. Hoe zou dit dan mogelijk zijn voor regels in wereldverband, met landen in
onder meer Zuid -Amerika die nu ook de G.AIT.-regels hadden onderschreven, maar
zich aan de toepassing ervan onttrokken ten einde moeilijke binnenlandse monetaire aan-
passingen te voorkomen? De prijs die hiervoor moest worden betaald, vond Nederland
te hoog. Niet alleen werd de E.B.U. opgeheven in de interim - fase,  ook werd mede daar-
door het bereikte niveau in de liberalisatie van het handelsverkeer op het spel gezet. Ne-
derland wenste dit risico niet te nemen en pleitte voor handhaving en tegelijkertijd voor
verharding van de E.B.U. door verhoging van dat deel van het quotum dat in de vorm van
goud - of dollars aan de E.B.U. moest worden afgedragen. De debiteurlanden werden zo
gedwongen tot het nemen van binnenlandse sanerende maatregelen.

348)  A.R.A.-R.E.A. 20205 -602, Brief van de Minister van Financien nr. 89. Nota, pag. 8.
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De Nederlandse ideeen terzake sloten goed aan bij het interimrapport over convertibiliteit
dat de E.B.U. uitbracht op 1 oktober 1953 ter onderbouwing van de besprekingen over
dit onderwerp tijdens de vergadering van de Raad van de O.E.E.S. op 29 en 30 oktober
349). Ook uit dit rapport bleek dat de E.B.U. van mening was dat de Britten in een te vroeg
stadium wensten over te gaan tot convertibiliteit. Een meer geleidelijke ontwikkeling zou
nodig zijn, waarbij de hulp van de Verenigde Staten onontbeerlijk was. Tijdens de aan-
loopperiode moest de inflatoire ontwikkeling in de landen worden bestreden. Daarbij
diende de liberalisatie van de invoer te worden bevorderd, waarbij in eerste instantie te
denken viel aan grondstoffen en hal ffabrikaten. De trekkingenophet I.M.E zouden moe-
ten worden versoepeld, waarbij de samenwerking tussen het I.M.E en de E.B.U. diende
te worden verbeterd. Het E.B.U.-mechanisme moest worden verbeterd ten einde converti-
biliteit te bevorderen zonder de liberalisatie te schaden. Gedacht werd hierbij aan verho-
ging van het goudpercentage bij verrekeningen, samengaand met een verhoging van de
quota waardoor de nominale kredietruimte niet behoefde te worden aangetast.
De conclusie die uit het rapport getrokken zou kunnen worden, was zeer vergelijkbaar
met de Nederlandse opvatting: externe convertibiliteit behoorde het logische sluitstuk te
zijn van de liberalisatie van de invoer. Het te zeer vooropstellen van de externe convertibi-
liteit zou door deliberalisatie en flexibele wisselkoersen vervallen tot formele externe
convertibiliteit.

C. Welke weg naar de convertibiliteit

Tijdens de vergadering van de Raad van de O.E.E.S. op ministerieel niveau van 29 en 30
oktober 1953 waren de Britten uiteraard teleurgesteld, omdat het rapport in feite hun
voorstellen afwees en derhalve geen uitgewerkte ideeen ter tafel kwamen, hoe het beta-
lingsverkeer diende te worden geregeld als sommige valuta's wel en andere niet convertibel
werden. De Britten toonden zich bereid de E.B.U. te handhaven maar slechts totdat de
overgang naar een ruimer systeem mogelijk werd. De verharding van de E.B.U. wezen ze
af, daar dit hun financible reserves te zeer zou aantasten.
De Nederlandse minister Beyen hield een pleidooi voor stabiele wisselkoersen, omdat zo
de betrokken landen gedwongen werden tot binnenlandse monetaire discipline en de pro-
blemen voortvloeiend uit het gebrek aan discipline niet werden afgewenteld op de andere
landen. Volgens Beyen moest aan een aantal essentiele voorwaarden zijn voldaan alvorens
convertibiliteit met vaste wisselkoersen kon worden ingevoerd namelijk een globaal even-
wicht in de betalingsbalans, een juist hierop afgestemd economisch beleid en voldoende
monetaire reserves die eventueel via een kredietmechanisme konden worden aangevuld
350). De E.B.U. was het aangewezen orgaan om convertibiliteit te bereiken, daar het de ge-
noemde voorwaarden in zich had: "het heeft de elementen voor het handhaven van alge-
mene discipline; het is een credietsysteem en het houdt zich bezig met het probleem van
het liberaliseren van handel en betalingen en het is thans rijp om het vraagstuk van de

349) ibid., pag. 25.

350)  A.R.A.-R.E.A. 20205 - 603,  Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken nr.  138.214, Verslag, pag. 25.
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liberalisering van de dollarimporten aan te pakken". "Het stelsel behoeft herziening, niet
met het doel het terzijde te stellen, maar op het punt van de discipline" 350. Om converti-
biliteit te bereiken diende men de weg van de geleidelijke verharding van de E.B.U. te
bewandelen.
Het E.B.U.-bestuur kreeg van de vergadering van de O.E.E.S.-ministers de opdracht voor
1 april 1954 een rapport op te stellen over de problemen die zich zouden voordoen als een
of meer valuta's convertibel werden. Aan deze termijn behoefde echter niet te worden
vastgehouden, daar het rapport eerst in de vergadering van de O.E.E.S. op ministerieel
niveau van 5 en 6 mei zou worden behandeld. Het rapport dat uiteindelijk in de loop van
april 1954 verscheen, gaf niet de regeringsstandpunten weer maar de persoonlijke opvat-
tingen van de leden van het E.B.U.-bestuur. Het gaf "een min of meer academisch betoog
over het vraagstuk van de convertibiliteit9 352)

. Het rapport kwam tot de conclusie dat

convertibiliteit slechts aanvaardbaar was, als daarmee bereikt werd dat de
intra - Europese handel tussen de deelnemende landen en de rest van de wereld werd ge-
handhaafd of uitgebreid. De aanvaarding van convertibiliteit mocht niet leiden tot verbre-
king van de onderlinge samenwerking. Verder dienden maatregelen te worden genomen,
zodat landen die niet tot convertibiliteit overgingen hierdoor niet in moeilijkheden ge-
raakten 353)

. In een verklaring van minister Van de Kieft werd betreurd dat het rapport

geen nadere aandacht had gewijd aan het probleem van de interne convertibiliteit 354)

Hij wees tevens nog eens op het gevaar dat het voortijdig invoeren van externe convertibili-
teit te weinig dwingend zou leiden tot interne convertibiliteit, met alle gevaren voor het
onderlinge handelsverkeer van importbeperkingen en/of fluctuerende wisselkoersen van
dien.
Met dit rapport was de hoo fdvraag die Groot - Brittannie door middel van de kanselier
van de schatkist had gesteld, niet beantwoord. Het rapport bleef het antwoord schuldig
op de vraag welke spanningen de invoering van convertibiliteit door een of meer landen
zou veroorzaken en welke kredietmogelijkheden moesten worden geschapen om deze
spanningen te doen verdwijnen. Hij wilde dit vraagstuk nader laten onderzoeken. De
Raad ging hiermee akkoord en stelde een ministeriele werkgroep in die de opdracht kreeg
te onderzoeken, welke problemen zich zouden voordoen, wanneer een aantal landen
besloot over te gaan tot invoering van convertibiliteit. In deze werkgroep die onder leiding
stond van de Britse kanselier van de schatkist, had Van de Kieft namens de Benelux zit-
ting. Ze diende voor 1 november 1954 te rapporteren. Naast de ministeriele werkgroep
werd een ambtelijke werkgroep ingesteld die het "voorwerk" diende te verrichten. Hierin
trad de heer Ockrent, hoofd van de Belgische missie bij de O.E.E.S., als vertegenwoordiger
van de Benelux op.
Het ambtelijk vooroverleg ter voorbereiding van de ministeriele bespreking vond plaats

351) Ibid., pag. 31.
352)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr. 157, Verslag over de periode I April toi 15 Mei 1954, pag. 1.
353)  A.R.A.-R.E.A. 20205-605, Brief vande Minister van Buitentandse Zaken nr. 56.762,  Verslag pag. 5 -  6.
3543 ibid., Bijlage V
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op basis van een Britse nota, die begin juni onder de O.E.E.S.-landen werd verspreid 355).

Drie elementen speelden in deze nota een belangrijke rol. Als eerste doelstelling van con-
vertibiliteit werd gezien dat de vrijmaking van het handelsverkeer werd bevorderd. Delibe-
ralisaties in O.E.E.S.-verband dienden derhalve te worden vermeden. Invoering van con-
vertibiliteit maakte het noodzakelijk dat de landen overgingen tot het voeren van een ge-
zonde interne, financieel - economische politiek. De kredietmogelijkheden werden klei-
ner, daar de E.B.U. zou verdwijnen, terwijl de mogelijkheden tot het invoeren van restric-
ties werd beperkt tot echte noodgevallen, waarvan een justificatie achteraf noodzakelijk

werd geacht. Toch zouden aanzienlijke kredieten nodig blijven voor landen die overgin-
gen tot convertibiliteit. Daarom moesten de beroepsmogelijkheden op het I.M.E worden
uitgebreid, terwijl als aanvulling ook werd gedacht aan de stichting van een Europees
fonds. De mogelijkheid tot het invoeren van flexibele wisselkoersen werd niet uitgesloten,
zij het dat dan gestreefd diende te worden naar een zo groot mogelijke stabiliteit. Wat be-
treft de institutionele vraagstukken dachten de Britten aan mondiale organisaties als het
I.M.F. en de G.A.TT.. Gesuggereerd werd de instelling van een Advisory Group, die als
een soort verbinding moest functioneren tussen de handelspolitieke regels van de G.AlI
en de financiele regels van het I.M.E.

D. Een Europa van drie snelheden?

In de eerder vermelde convertibiliteitsnota van 17 oktober 1953 werd het Nederlandse
standpunt ten aanzien van convertibiliteit vastgelegd. Kortweg samengevat vond Neder-
land toen dat convertibiliteit moest worden bereikt langs de geleidelijke weg van interne
convertibiliteit door zoveel mogelijk landen.
Inmiddels waren de omstandigheden veranderd hetgeen noopte tot een aanpassing van
het Nederlandse standpunt. Deze gewijzigde omstandigheden waren een gevolg van de
verbetering van de Britse betalingsbalanspositie, het verminderen van de recessieve voor-
uitzichten in de Verenigde Staten en een meer positieve politiek van het I.M.E 356/. Het

probleem werd opnieuw bestudeerd door Van der Beugel, Van Lennep en Teppema samen
met de directie van de Nederlandsche Bank. Nederland diende op grond van deze studie
bereid te zijn "naast handhaving van zijn politiek, gericht op verwezenlijking van interne
convertibiliteit op gemeenschappelijke basis externe convertibiliteit in te voeren, indien
bepaalde voorwaarden worden vervuld en bepaalde regels door alle aan deze gemeen-
schappelijke actie deelnemende landen worden aanvaard" 357)

Bij de overgang naar externe convertibiliteit zou er "een Europa van drie snelheden" ont-
staan. Allereerst zouden er landen zijn die tot volledige convertibiliteit in het lopende be-
talingsverkeer overgingen. Deze landen behoorden afstand te doen van artikel XIV van
de Fondsovereenkomst. Op grond van dit artikel konden landen kwantitatieve invoer-

355)  A.R.A.-R.E.A.  20205-605, Brief vande Ministers van Buitentandse Zakenen zonder Portefeuille nr.  75.180, Annex 1.
356)  A.R.A.-R.E.A. 20205 -605,  Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Portefeuille nr. 68.071,  Verslag,

Bijloge Il, pag. 1.
357) Ibid., pag. 1.
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beperkingen handhaven, als ze deze al hadden bij toetreding tot de I.M.F.-overeenkomst
358), Hiermee verviel voor de convertibele landen derhalve ook de invoerbeperking ten

opzichte van het dollargebied. Landen die afstand deden van artikel XIV, vielen voortaan
onder artikel VIII; dat betekende dat zegeen deviezenrestricties mochten doorvoerendan
na goedkeuring door het I.M.E. Alleen valuta's van deze landen werden convertibel in
de zin van het I.M.E 359). Het I.M.E toonde zich bereid deze ontwikkeling te bevorderen
door het toestaan van stand -by- kredieten voor een periode langer dan een half jaar.
De tweede groep van landen, de gedeeltelijk convertibele landen, kon nog geen afstand
doen van het beroep op artikel XIV. Ze handhaafden de kwantitatieve restricties op grond
van betalingsbalansredenen. Volgens de opstellers van de nota behoorden deze landen
niet in aanmerking te komen voor stand - by- overeenkomsten  in het kader  van  het
I.M.E, daar ze zich nog konden beschermen op grond van deviezenrestricties. Uiteraard
konden ze wel gebruik maken van de normale trekkingsrechten.
De derde groep landen bevatte de niet- convertibele landen, onder meer Griekenland en
Turkije; landen met hele kleine deviezenreserves. Deze landen zouden een zekere kre-
dietsteun kunnen krijgen uit het stamkapitaal van de E.B.U.. De E.B.U. verdween welis-
waar als verrekeningsmechanisme bij convertibiliteit van een groot aantal landen, maar
het bleef het Europese stamkapitaal beheren. Wat betreft het handelsverkeer diende een
zo groot mogelijke vrijheid te worden gehandhaafd, waarbij handelspolitieke garanties
dienden te worden gegeven die nu reeds golden in G.A.TT, en O.E.E.S.-verband. Aange-
zien de G.AIT. voorlopig niet in staat was de strakke liberalisatieregels van de O.E.E.S.
over te nemen, zou de liberalisatie - code van de O.E.E.S. dienen te worden gehandhaafd
zowel voor de convertibele, de gedeeltelijk convertibele als de niet - convertibele O.E.E.S.-
landen. Concreet betekende dit voorstel  dat  de  niet - convertibele O.E.E.S.-landen  de
non - discriminatie in O.E.E.S.-verband dienden te handhaven, maar tegelijkertijd  dis-
crimineerden ten opzichte van de convertibele niet - O.E.E.S.-landen. Dit standpunt was
geen gevolg van economische overwegingen maar werd bepaald "door de wens de gegroei-
de Europese samenwerking te handhaven" 360).

E. De Conferentie van Parijs,  15 -16 juni  1954

Alvorens de besprekingen van de ambtelijke groep over convertibiliteit op 15 en 16 juni
1954 te Parijs plaatsvond, had er in Den Haag op 10 en 11 juni 1954 een voorbespreking
plaats met vertegenwoordigers van Duitsland en Belgie. Uit de besprekingen kon de con-
clusie worden getrokken dat Duitsland en Belgie in grote mate instemden met het Neder-
landse standpunt 3613

Tijdens de conferentie te Parijs van 15 en 16 juni 1954 werd men het er over eens dat

358)  H.T.K.  1945-1946 Bijlagen  1 18 nr. 4, Memorie van Toelichting, pag. 28.
359) Ibid., pag. 28.
360)  Ministerie van Buitenlandse Zaken,  D.G.E.M. inv. nr.  157, Verstag over de periode 15 Mei tot en met  j  Juli  1954, pag. 5.
361)  A.R.A.-R.E.A. 20205-605, Brief van de Ministers van Buitentandse Zakenen zonder Portefeuillenr. 75.180,  Verslag,

pag. 2-3.
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gestreefd diende te worden naar opheffing van de kwantitatieve restricties en discrimina-
ties. De liberalisatiecode diende te worden gehandhaafd, wanneer enkele landen tijdens
de zogenaamde overgangsperiode overgingen tot convertibiliteit 362) Ernstige twij fel

werd geuit ten aanzien van de mogelijkheid dat er op wereldwijde basis voldoende strin-
gente en afdwingbare regels konden worden gemaakt waardoor de liberalisatiecode van
de O.E.E.S. kon worden afgeschaft. De crediteurlanden wilden daarom de liberalisatie-
code niet alleen laten bestaan tijdens de interim - periode. Zij wensten slechts akkoord
te gaan met de opheffing ervan, als er wereldwijde regels waren aanvaard die minstens
dezelfde zekerheden boden als de liberalisatiecode van de O.E.E.S.. Onder meer van
Benelux - zijde werd nog eens gewezen op de noodzaak tot afschaffing van de staatshan-
del en het voeren van een redelijke tariefpolitiek. Wat betreft de financiele aspecten van
convertibiliteit werd de stichting van het Europese fonds algemeen toegejuicht. De Ameri-
kaanse gedelegeerde nam in welwillende overweging om de Amerikaanse gelden die bij
liquidatie van de E.B.U. vrijkwamen aan het op te richten fonds te geven onder voorwaar-
de dat de O.E.E.S.-landen ook een bijdrage zouden leveren. Een aantal gedelegeerden be-
twijfelde echter of er voldoende compensatie zou komen voor het verdwijnen van de kre-
dietfaciliteiten van de E.B.U. door middel van het Europese fonds en het I.M.E. Algemeen
was er instemming met de opvatting dat vaste wisselkoersen te prefereren vielen boven

flexibele, al bleken een aantallanden voorstander van een grotere bandbreedte dan de hui-
dige 2% van het I.M.E.
Het vraagstuk van de instituten lag nog het moeilijkst. De continentale landen gaven una-
niem uiting aan hun vrees dat de overgang van de O.E.E.S. naar een wereldwijd orgaan
zou leiden tot minder Europese samenwerking. Betwijfeld werd of de instelling van een
Advisory Group ter coardinatie van de handels - en betalingsregels van het G.A.TI en
het I.M.E zou leiden tot instelling en handhaving van stringente regels. Dit orgaan kreeg
slechts adviserende bevoegdheden en zou worden samengesteld uit leden van een aantal
landen met een volstrekt verschillende economische ontwikkeling waardoor zelfs de advi-

sering moeilijk eenduidig kon verlopen. Verscheidene Europese delegaties suggereerden
dat de O.E.E.S. de taak van Advisory Group op zich zou nemen 363)

. Hiertoe zou het sta-

tuut van de zogenaamde Associated Members (de Verenigde Staten en Canada) moeten
worden uitgebreid met de Commonwealth -landen. De Britten achtten deze suggestie
echter bezwaarlijk daar de geassocieerde leden niet gebonden waren aan de besluiten van
de O.E.E.S.. Werden de besluiten toch aanvaard dan betekende dit dat de O.E.E.S., nu op-
tredend als mondiaal orgaan, steeds meer in strijd kwam met andere mondiale instituten
zoals de G.A.T.I.
Naar aanleiding van de besprekingen over het convertibiliteitsvraagstuk vond een discus-

sie plaats in de R.E.A. die echter niet tot een eensluidende conclusie leidde. Zowel Zijlstra
als Beyen vonden een Atlantische eenheid niet reeel 364,1. Het grote bezwaar tegen het

362)  A.R.A.-R.E.A. 20205-605, Brief vande Ministers van  Buitentandse Zaken en zonder  Portefeuillenr. 79.480,  Report,
pag. 1.

363) Ibid., pag. 6.
364)  A.R.A.-R.E.A.  20205 -573,  Notulen  R.E.A.-vergadering d.d.  2-7-1954,  pag.  5 - 6.
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oprichten van een wereldwijd orgaan was dat in een dergelijk orgaan nooit voldoende cohe-
sie tussen de landen optrad. Richtlijnen op handelspolitiek gebied voor alle landen zouden
alleen kunnen worden doorgevoerd, als de Verenigde Staten hun handelspolitiek verander-
den, hetgeen niet te verwachten viel. Het was derhalve onverstandig ons land in goed ver-
trouwen in een avontuur te storten. Zijlstra wenste dan ook dat tijdens de volgende conver-
tibiliteitsconferentie te Londen op ministerieel niveau van 15 en 16 juli 1954 werd gesteld
dat uitvoering van de Britse plannen tot een hachelijke situatie zou leiden. Verder diende
Nederland niet mee te werken als er onvoldoende garanties konden worden gegeven dat de
samenwerking in Europa niet werd gefrustreerd ten gevolge van de Britse plannen.

Holtrop was minder pessimistisch. Hij wees op de ontwikkeling in het Britse standpunt,
waar eerst uitsluitend aandacht bestond voor formele externe convertibiliteit, maar in-
middels ook de zorg voor de ontwikkeling van het handelsverkeer een centrale plaats in-
nam. Uiteraard dienden er zoveel mogelijk garanties te worden verkregen ten aanzien van
de handhaving van Europese samenwerking, maar dat diende niet te betekenen dat Ne-
derland zonder voldoende garanties niet moest meewerken aan convertibiliteit. Juist de
zorg voor de ontwikkeling van het handelsverkeer moest ertoe leiden dat Nederland mee-
deed aan de Britse plannen, terwijl daarna steeds moest worden aangedrongen op betere
voorwaarden voor de ontwikkeling van het handelsverkeer. De overgang naar convertibi-
liteit bracht voorts mee dat niet - convertibele landen zich gedwongen voelden tot het ne-
men van binnenlandse sanerende maatregelen. Aangezien er tijdens deze vergadering van
de R.E.A. geen concrete beslissingen hoefden te worden genomen, werd besloten het con-
vertibiliteitsvraagstuk opnieuw aan de orde te stellen als deze besluiten wel moesten wor-
den genomen.

Par. 3 De vrijmaking van het handelsverkeer tot 30 juni 1954

A. Volledige vrijmaking afgewezen

De Bestuursraad voor de Handel hield zich gedurende de maanden augustus en septem-
ber 1953 bezig met de bestudering van een aantal handelspolitieke problemen als voorbe-
reiding op het maken van een rapport, dat ter bespreking zou worden aangeboden aan
de ministeriele Raad van de O.E.E.S van 29 en 30 oktober 1953. Het op te stellen rapport
moest handelen over de algemene situatie van de liberalisatie, de liberalisatie van de land-
bouw, stabiliteit in de liberalisatie en richtlijnen in geval van deliberalisatie, het tarieven-
vraagstuk  en  het  liberalisatieplan  van  het  secretariaat - generaal 365) Begin augustus

werden de voorwaarden omschreven waaraan het rapport moest voldoen wilde het kans
van slagen hebben. Niet alleen diende er voldoende reciprociteit te bestaan bij het nemen
van maatregelen, ook moest er in principe een gelijke behandeling zijn van landbouw-
en industrieprodukten. Verder werd het niet mogelijk geacht de liberalisatiecode op korte
termijn ingrijpend te wijzigen gegeven de Britse en Franse positie, zodat de resultaten

365)  A.R.A.-R.E.A. 20205 - 603,  Brief \·an de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Portefeuille, Over:iclit, pag. 6.
Cfr.  supra,  pag.  108  voor her  liberalisatieplan  ran  het  Secretariaat-Generaal.
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vooral geboekt moesten worden door een effectieve toepassing van de bestaande code.
In het rapport dat ter bespreking aan de ministeriele Raad werd aangeboden, werd vast-
gesteld dat de crediteurlanden ruimschoots de 75% liberalisatie- eis hadden overschre-
den. Er dreigde echter gevaar voor deliberalisatie van vooral Italie, als gevolg van het feit
dat belangrijke landen als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk slechts in zeer geringe
mate aan hun liberalisatieverplichtingen voldeden.

Tabel 25

Positie van de liberalisatie van de handel op 1 oktober 1953

liberalisatiepercentage

Agrar.prod. Grond - Ind.eind - Totaal
stoffen producten

B.L.E.U. 60,8 100 92,7 87,2

Denemarken                                80                     96                   60                   76
Duitsland 79,4 97,8 93,7 90,1

Frankrijk                                                                        ----
Griekenland
Ierland 72,2                94 69,4 75,1

Italic 99,8 100           99           99,7

Nederland 85,4 99,5 89,2 92,6

Noorwegen                             79 88,1 70,4 75,1

Oostenrijk 35,3 35,6 36,4 35,8

Portugal 73,5 98,9 91,6 92,8

Turkije
V.K.                                          58                   55                 65                  58,5
IJsland
Zweden 72,3 99,1 89,2 91,4

Zwitserland 62,2 100 97,2 91,4

Totaal 61,1 73,9 71,3 70,4

Bron:  A. R.A.-R.E.A. 20205-604. Brief vande Ministervan Buitenlandse Zaken nr.  154.902, Bijlage C

Tijdens de vergadering van 29 en 30 oktober 1953 deelde de Britse kanselier van de schat-
kist mee dat het Verenigd Koninkrijk in haar streven de liberalisering zover mogelijk op
te voeren, het liberalisatiepercentage op 75 zou stellen. De Franse minister Faure gaf te
kennen dat Frankrijk de invoer uit de overige O.E.E.S.-landen voor circa 20% zou libe-
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raliseren 366)

Bij de bestudering van de mogelijkheden de liberalisatie verder Uit te breiden werden de
voorstellen van het secretariaat-generaal door de Steering Board meegenomen. Op basis
van de criteria waaraan een voorstel diende te voldoen ten einde een kans van slagen te

hebben, kwam de Steering Board for Trade tot de conclusie dat in oktober geen 100070

liberalisatieverplichting aan de landen kon worden opgelegd. De moeilijkheden om tot
een verdergaande liberalisatie te komen, vloeiden vooral voort uit een gebrek aan weder-

kerigheid. Voortgang kon volgens de Steering Board daarom alleen worden bereikt door
voor te stellen de verplichtingen die thans in artikel 1 van de code voorkomen, na te leven.
Artikel 1 wees de landen erop dat ze zover met hun liberalisatie dienden te gaan, als hun
financieel -economische positie toeliet. Begin  1954 zou dan bekeken dienen te worden
in hoeverre de thans nog bestaande niveauverschillen voldoende waren verminderd, zodat
de 100% liberalisatieverplichting kon worden opgelegd.
Naast dit voorstel van de Steering Board for Trade werd aan de ministers ook een voorstel
van de heer Marjolin, secretaris - generaal van de O.E.E.S. voorgelegd. Het voorstel ging
uit van 100070 liberalisatie van de handel per 1 april 1954, onder de condities dat er zeker-
heid bestond omtrent de verlenging van de E.B.U. tot 1 juli 1955, terwijl
Groot- Brittannie en Frankrijk de liberalisatie ten minste op 75% dienden te hebben ge-

bracht. Het voorstel was gebaseerd op de overweging dat de meeste O.E.E.S.-landen het
monetaire evenwicht hadden hersteld, terwijl de monetaire reserves bevredigend toena-
men. Het plan bevatte de mogelijkheid dat op de 100% liberalisatie uitzonderingen zou-
den bestaan tot 5 8 6% uit andere hoofde dan betalingsbalansoverwegingen.
Op woensdag 14 oktober 1953 bracht Marjolin een bezoek aan Den Haag ter voorberei-
ding van de Raadsvergadering op ministerieel niveau van 29 en 30 oktober 1953. Tijdens
zijn bezoek bracht Marjolin zijn voorstel ter sprake 367)

. Minister Beyen steunde het

voorstel daar het Nederland in feite tot niets meer verplichtte "dan wat het thans reeds

doet"368) . In het gesprek had Marjolin immers duidelijk gemaakt dat ook een uitzonde-

ring van 6 8 7% op de 100070 liberalisatieverplichting niet onoverkomenlijk was. Boven-

dien preste het voorstel Groot - Brittannie en Frankrijk snel aan hun 75% -liberalisatie-
verplichting te voldoen. Wel wees Beyen erop dat het tarievenvraagstuk diende te worden

opgelost en dat in afwachting daarvan de bestaande tariefdispariteiten erkend werden als
rechtvaardiging om niet tot 100% te liberaliseren.
In de R.E.A. ontspon zich over dit voorstel een discussie die er uiteindelijk toe leidde dat
er in Parijs tijdens de aanstaande ministersvergadering geen toezeggingen mochten wor-

den gedaan dat het Nederlandse liberalisatiepercentage zou worden verhoogd 369) Voor-

al Zijlstra bleek niet bereid zijn medewerking te verlenen aan een verhoging van het libera-

366)  A.R.A.-R.E.A. 20205 -603,  Brief van de Minister van Buitentandse Zaken nr.  138.214,  Verslag, pag.  5.
367)  Voor een  verstag  van  het  gesprek  zie  A.R.A.-R.E.A.  20205 - 603,  Brief van  de  Minister  van  Buitenlandse  Zaken

nr. 129.447.
368) Ibid..pag. 3
369)  A.R.A.-R.E.A. 20205 -573, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 28-10-1953, pag. 3.
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lisatiepercentage. Hij meende dat door een verdergaande liberalisatie niet zou worden be-
reikt dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk eerder het liberalisatiepercentage tot 75
zouden verhogen. Bovendien vormde de nog resterende contingentering een substituut
voor de lage invoerrechten. Beyen en Teppema betoogden daarentegen dat instemming
met het voorstel Marjolin was gekoppeld aan het recht minder dan 100% te liberaliseren
op grond van de bestaande tariefsdispariteit. Bovendien verplichtte het voorstel Neder-
land niet tot extra daden.
Het voorstel van Marjolin kwam op de ministerraadsvergadering niet eens in discussie,
omdat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voor het begin van de vergadering reeds te
kennen gaven dat het voorstel voor hen onaanvaardbaar was. De Britten wilden zich niet
op voorhand vastleggen op de verlenging van de E.B.U., terwijl de Fransen zich niet in
staat achtten tijdig de import tot 75% te liberaliseren.

B. Deliberalisatie aan banden gelegd

Wat betreft de stabilisatie van de liberalisatie stelde de Steering Board voor de mogelijk-
heden voor landen te beperken om minder te liberaliseren door zich te beroepen op beta-
lingsbalansoverwegingen. Concreet wilde men dit bereiken door het toepassen van een
preventieve actie, waarbij regelmatig de posities van de landen door de Steering Board en
het Bestuur van de E.B.U. zouden worden onderzocht ten einde tijdig aanbevelingen te
kunnen doen om het beleid van het betrokken land bij te stellen.
Ook als een land reeds een beroep had gedaan op de uitzonderingsbepalingen van de code
wilde de Steering Board een strakkere procedure. Het betrokken land diende de maatrege-
len die het ging nemen om het beroep op de uitzonderingsbepalingen op te heffen tot in
detail met de Steering Board te bespreken. Daarnaast wilde de Board het moment vastleg-
gen, afhankelijk van de positie in de E.B.U., waarbij beroep op de uitzonderingsbepalin-
gen niet meer mogelijk was.
Over voorstellen ten aanzien van de tarievenproblematiek kon geen unanimiteit worden
bereikt. Men wilde zich in eerste instantie beperken tot een bespreking van die goederen
die uitsluitend van belang waren voor de intra- Europese handel. Op aandrang van de
Britten werd vastgelegd dat eerst diende te worden onderzocht in hoeverre de tarieven de
inter- Europese handel belemmerden.
Het resultaat van de vergadering van 29 en 30 oktober 1953 bleek teleurstellend, gegeven
de plannen van zowel de secretaris - generaal  van  de  O.E.E.S.  als de Steering Board  for
Trade. Slechts de atmosfeer bleek beter te zijn 370, . Er werden geen concrete besluiten ge-
nomen, maar slechts beslissingen tot nader onderzoek, welke werden vastgelegd in een
tweetal besluiten. In het eerste besluit werden de voorwaarden vastgelegd alvorens tot
100% liberalisatie kon worden overgegaan. Na 1 juli 1954 diende een bevredigend beta-
lingssysteem te bestaan. Op het gebied van de liberalisatie moest een zekere mate van reci-

370)  A.R.A.-R.E.A. 20205-603, Brief vande Ministervan Buitentandse Zaken nr.  138.214, pag.  1.
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prociteit worden bereikt, terwijl Frankrijk aan de 75% liberalisatie-eis diende te hebben
voldaan. Verder dienden de voorwaarden waaronder een land een beroep kon doen op
de ontsnappingsclausule van de code, te worden verscherpt. In het tweede besluit ver-
klaarde de Raad zich akkoord met de andere voorstellen van de Steering Board tot nadere
bestudering en uitwerking van regels op het gebied van destabilisatie van het liberalisatie-
niveau van 75% en onder meer de tarieven.
Gedurende de volgende maanden werd nader onderzoek gepleegd door de Steering Board
ter voorbereiding van de volgende ministeriele vergadering die uiteindelijk op 5 en 6 mei
1954 zou plaatsvinden. Wat betreft de versterking van de liberalisatiecode meende de
Bestuursraad dat een pricipible doorbraak kon worden bereikt, als het vetorecht van landen
werd opgeheven. Op grond van dit vetorecht kon een land eenzijdig bepalen dat de voor-
waarden voor het invoeren van deliberalisatiemaatregelen nog steeds bestonden, ondanks
de unanieme opvatting van de overige leden van de Raad die het tegendeel beweerden. Men
bleek uiteindelijk akkoord te kunnen gaan met een procedure die bij deliberalisatiezou wor-
den toegepast, welke zou worden voorgelegd aan de ministerible Raad. Een land dat delibe-
raliseerde diende na 1 jaar het liberalisatiepercentage weer te verhogen tot 60 en na 18 maan-
den tot 75. Het E.B.U.-bestuur en de Steering Board for Trade moesten zich voor het verstrij-
ken van twaalf maanden uitspreken over de vraag of de positie van het land en de genomen
interne saneringsmaatregelen een verder beroep op de deliberalisatiemaatregelen rechtvaar-
digden. Was het antwoord negatief dan diende een ministeriele werkgroep zich met deze
kwestie bezig te houden. Eenzelfde procedure gold als een land na 18 maanden niet aan de
liberalisatie-eis kon voldoen 371). De minsteriale Raad nam deze voorstellen in haar verga-
dering van 5 en 6 mei over. Ze gaf de Steering Board for Trade opdracht voorstellen te doen
voor wijziging van de code ter uitvoering van de beslissing.

C. Liberalisatie versus tarieven

Bij het onderzoek van de gegevens over de importen die nog niet werden geliberaliseerd
bleek volgens de secretaris - generaal "dat blijkens de negatieve lijst het percentage van
de invoer dat gecontingenteerd zal blijven als er geen betalingsbalansmogelijkheden zijn
zeer klein is': "Het varieert tussen de 3 en 8070': 372). De Raad gaf de Steering Board op-
dracht zijn onderzoek voort te zetten en op 1 november 1954 voorstellen te doen ten einde
de kwantitatieve restricties op te heffen die om andere dan betalingsbalansredenen wer-
den gehandhaafd.
Voor het overige konden op de ministeriele vergadering ten aanzien van het handelsver-
keer geen concrete resultaten worden geboekt. Over de tarieven vond in de Steering Board
een principiele discussie plaats, die leidde tot een conclusie die te vaag was om tot concrete
resultaten te leiden na goedkeuring door de ministeriele Raad. Denemarken vreesde dat
een hogere liberalisatie dan 75% zou worden gecompenseerd door hogere tarieven. De
tarievenpolitiek werd vastgesteld door het parlement en daarop had de O.E.E.S. geen
greep. De Denen stelden voor dat als minder contingentering zou leiden tot hogere tarie-

371)  Ministerie van Buiteniandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr. 157, Verstag over de maand Maart 1954, pag. 8.
372)  A.R.A.-R.E.A.  20205-605,  Brief van de Minister van  Buitenlandse  Zaken nr.  56.762,  Verslag,  pag.  9.
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ven dit zou moeten worden voorgelegd aan de O.E.E.S., zodat deze kon afwegen welke
van de twee kwalen het ergste was. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zagen in de over-
gang van contingentering naar manipulatie van de import via de tarieven een vooruit-
gang. Historisch bezien hadden de tarieven altijd de functie ongewenste importen af te
remmen. De lange periode van contingentering had er echter voor gezorgd dat de tarieven
niet voldoende waren aangepast om na afbraak van de contingentering hun historische
positie weer in te nemen. Men kwam in de Steering Board niet verder dan de erkenning
dat bij een liberalisatie boven de 75% een zekere aanpassing van de tarieven kon worden
erkend 373). Men werd het niet eens of een tariefverhoging voorafgaand aan de O.E.E.S.

moest worden meegedeeld ten einde daar te worden bestudeerd.
De Fransen hadden als vervolg op hun liberalisatie eind 1953 tot 18% in april 1954 de libe-
ralisatie verhoogd tot 52%, met daarbij het vooruitzicht dat voor 1 november 1954 tot
65 % zou worden geliberaliseerd. Deze verhoging van de liberalisatie bleek echter slechts
schijn, daar de Fransen ter compensatie tegelijkertijd een speciale invoerbelasting hieven.
Het was duidelijk dat de meeste andere landen zich slechts schoorvoetend bij deze Franse
plannen neerlegden, daar niet alleen de liberalisatie onvoldoende was, maar ook werd uit-
gehold door de speciale invoerbelasting. Frankrijk kreeg dan ook van de ministeri8le
Raad van 5 en 6 mei 1954 de aanbeveling voor 1 november 1954 tot 75% te liberaliseren,
terwijl de tijdelijke invoerbelasting zo spoedig mogelijk diende te worden afgeschaft. In-
tussen moest  de  invoerbelasting  non- discriminatoir worden toegepast 374)

Par. 4 De ontwikkeling van het betalingsverkeer tot 30 juni 1954

In de posities van het betalingsverkeer in E.B.U.-verband kon een grotere mate van stabili-
teit worden vastgelegd, vergeleken met de posities eind juni 1953.

Tabel 26
Land Cumulatieve verrekeningspositie in mln. rekeneenheden

Per 30 juni 1953 Per 30 juni 1954
B.L.E.U. +712,8 + 664,9
Nederland + 378 + 342,4

Frankrijk -731,2 - 889,4
Duitsland + 577,3 + 1107,6
V.K. - 764,2 - 674

Cumulatieve verrekeningspositie = totale tekort ( - ) ofoverschot ( + )e n oude bilaterale vor-
deringen ( + )o f schulden ( - ) , initiele credit ( + )o f debetpositie ( - )e n speciale hulp ( + ) .

Bron:    Negentiende versiag van de Nederiandse Regering inzake hei Economische Hulp Programma behandelende de perio-
de April tot en met Juni 1953, pag. 7. Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr. 157, Verslag over de
maanden Juli en Augustus 1954, Billage A.

373)  A.R.A.-R.E.A. 20205-604,  Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken nr.  154.902,  Verlag, pag.  14-15.
374)  A.R.A.-R.E.A. 20205-605,  Brief van de Minister van Buitentandse Zaken nr. 56.762,  Verslag, pag. 8.
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Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bleven extreme debiteur, terwijl Nederland en de
B.L.E.U. ongeveer gelijke crediteurposities behielden. De meeste zorgen baarde echter de
snelle crediteurontwikkeling van Duitsland.

A. Extreme debiteuren

De Franse positie in de E.B.U. bleef verder teruglopen, nadat het quotum in oktober  1952
werd overschreden en sindsdien de verdere tekorten voor 100% in goud o fdollars moesten
worden afgedekt. Uit de cij fers blijkt dat Frankrijk niet in staat was verdere liberalisatie
ten opzichte van de O.E.E.S.-partners door te voeren. De slechte Franse positie was een
gevolg van de grote dispariteit tussen de Franse en buitenlandse prijzen 375). De Franse

regering had daarom een plan opgesteld dat deze dispariteit moest opheffen. Het plan
was gericht op een toename van de produktie met 10% en diende te leiden tot verlaging
van de kostprijs en een betere selectie van ondernemingen.
De Britse positie verbeterde, nadat in de zomer van 1952 een dieptepunt was bereikt, met
een tekort van $ 1200 mln. 376). Het liberalisatiepercentage van Groot - Brittannie stond
eind mei 1954 weer op 80 en voldeed zodoende weer aan de verplichting van de liberalisa-
tiecode. De Commissie van de Handel van de O.E.E.S. die de positie van Groot-Brittanni8
aan een onderzoek onderwierp, constateerde wel dat op de lijst van geconsolideerde
posten verschillende posten ontbraken die wel voorkwamen op de voor de Britse delibera-
lisatie ingediende lijst. Volgens de juridische afdeling van de Organisatie dienden de oor-
spronkelijk geconsolideerde posten weer te worden geconsolideerd wanneer een land reli-
beraliseerde. De Britse lijst werd toch goedgekeurd, omdat het Verenigd Koninkrijk on-
danks de slechte positie in de E.B.U. de facto aan de liberalisatieverplichtingen van de code
voldeed, terwijl tevens een aanzienlijk deel van de Britse staatshandel onder de particu-
liere handel werd gebracht.

B. De Westduitse overschotten

De meeste zorgen baarde de Westduitse positie in de E.B.U.. Gemiddeld werd in 1953 een
overschot gekweekt van $ 35 mln. per maand 377/. De overschotten boven het quotum
werden steeds afgedekt met rallonges toegevoegd aan het quotum op basis van 50% goud-
ontvangst en 50% kredietverlening aan de E.B.U.. Op 10 december 1953 gaf het E.B.U.-
bestuur opdracht aan de economische commissie van de E.B.U. de oorzaken van de extre-
me Duitse positie op te sporen. Op grond van dit onderzoek werd kritiek geuit op
West - Duitsland, omdat de interne expansie te gering zou zijn geweest, waardoor de par-
ticuliere consumptie teveel werd gedrukt. Daarnaast  had West - Duitsland  zijn  E.B.U.-

positie kunnen corrigeren door een versnelde schuldenbetaling aan het buitenland 378)*

West - Duitsland ging akkoord met het rapport. De Duitse gedelegeerde deelde mee dat

375) Ibid., pag. 7.
376)  H.T.K.  1953-1954 Bijlagen 3488 nr. 2,  Nota inzake de deviezenpositie, pag. 8.
377)  ibid., pag. 8.
378)  Ministerie van  Buitentandse Zaken,  D.G.E.M.  inv.  nr.  157,  Verslag over  de maand  Maart  1954,  pag.  5-6.
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de bezettende mogendheden het voornemen hadden een deel van de geaccumuleerde be-
zettingskosten ad. DM. 3 mld. te besteden. De expansie zou bovendien worden bevorderd
door een belastingver[aging ter waardevan ca. DM. 2 mld. die per l oktober 1954 diende
in te gaan379,

C. Een stabiele Nederlandse positie

De Nederlandse positie binnen de E.B.U. daalde per 30 juni 1954 met ca. 30 mln. reke-
neenheden vergeleken met 31 juli 1953. Hierdoor bevond Nederland zicli weer binnen
haar quotum van 355 mln. rekeneenheden.

Tabel 27

Ontwikkeling van de Nederlandse stand in de E.B.U., juli 1953 tot en met juni 1954 in mln.
rekeneenheden.

Datum cumulatieve stand met verstrekte ontvangen
verrekening initiele hulp. kredieten goud/dollars

juli 371,0 221,0 150

augustus 374,9 222,95 151,95

september 377,6 224,3 153,3

oktober 376,1 223,6 152,5

november 370,9 221,0 149,9

december 370,2 220,7 149,5

januari 339,6 205,4 134,2

februari 338,9 205,1 133,8

maart 340,9 206,1 134,8

april 329,9 200,6 129,3

mei 342,7 207 135,7

juni 342,3 206,7 135,6

Bron:    verslagen  van  De  Nederiandsche  Bank  N. V.  over  de  boekjaren  1953  en  1954,  resp.  pag.   150 en  153.

De verwachting dat Nederland de toegekende rallongead.  100 mln. rekeneenheden gedu-
rende 1953 zou uitputten, werd niet verwezenlijkt. Per 31 december 1953 had Nederland
zijn quotum met slechts  15 mln. rekeneenheden overschreden. Deze ontwikkeling was
een gevolg van een bewuste politiek van de Nederlandse regering gericht op voortgaande

379)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr.  157, Verslag over de periode 1 April lot 15 Mei 1954, pag. 5.
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vervroegde aflossing van schulden 3801. Zo werd in januari 1954 overgegaan tot vervroeg-
de schuldaflossing aan het Verenigd Koninkrijk, hetgeen de sterke terugval van de cumu-
latieve stand in de E.B.U. van 31 januari 1954 vergeleken met 31 december 1953 verklaart
381). Daarnaast moest het niet verder oplopen van de Nederlandse vordering op de E.B.U.

worden verklaard uit het feit dat in toenemende mate goederen in E.B.U.-landen konden
worden gekocht welke vroeger werden geimporteerd uit het dollargebied. Te denken valt
hierbij aan kapitaalgoederen die nu ook in West - Duitsland konden worden aangekocht.
Door deze ontwikkeling won de E.B.U. aan belang voor Nederland, "aangezien pro tanto
een dollarbesparende aanwending van de Nederlandse vordering op de E.B.U. mogelijk
werd gemaakt" 382).

De ontwikkeling in de E.B.U. die redelijk stabiel was zowel wat betreft debiteuren als cre-
diteuren, leidde ertoe dat landen enerzijds langdurige kredieten moesten verstrekken, ter-
wijl andere landen langdurige kredieten ontvingen 383) Aangezien dit in strijd was met

de opzet van de E.B.U. werd in het kader van de verlenging van de E.B.U. een schuldaflos-
sing gerealiseerd.

Par. 5 Een geringer overschot op de opende rekening van de betalingsbalans over 1953

In 1953 verslechterde de Nederlandse lopende rekening van de betalingsbalans vergeleken
met 1952. Bedroeg het overschot in 1952 nog fl. 1860 mln., in 1953 was dit gedaald tot
fl. 1279 mln..

Tabel 28

Tekort/overschot lopende rekening in 1952 in mln. guldens.

Totaal E.B.U. U.S.A.$ Overige valuta

1953 1279 965 254           60

Bron:  H.T.K. 1954 - 1955 Bijlagen 4020 nr. 2, Nota inzake de deviezenpositie, Bijlage A, pag. j8- 19.

De vermindering van het overschot op de lopende rekening ter waarde van fl. 581 min.
was voor meer dan fl. 500 mln. een gevolg van wijzigingen op de handelsbalans. De in-
voerwaarde steeg in 1953 met 5% tegen een daling van 12% in 1952. Deze stijging van
de invoerwaarde kwam tot stand, terwijl het invoerprijspeil ongeveer 11% lager was dan
in 1952. Dit impliceerde een aanzienlijke toename van de invoer qua volume, namelijk
met 19% ten opzichte van 1952.

380) Cfr. supra, pag. 111.
381)  &'erslag van De Xederiandsche Bank N.K over het boekjaar 1954, pag.  153-154.
382)  ibrslag v·an De Nederlandsche Bank N.K over het boekjaar 1953, pag. 131.
383) Naast crediteur Duitsland ;·orinde Italieals debiteur in de E.B.U. een uitzondering op deze stabiele ontwikkeling.
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Tabel 29

prijsindexcijfer van de invoer hoeveelheidsindexcij fer
1948 = 100 van de invoer  1948 =  100

1951 131 150

1952 131 132

1953 116 157

Bron:    Verslag  van  De  Nederlandsche  Bank  N. F.  over  het  boekjaar  1953,pag.  34      33.

In de voorraadtoename weerspiegelde zich het einde van de voorraadintering als reactie

op de Korea - crisis die de lopende rekening over 1952 sterk flatteerde.
De uitvoerwaarde steeg slechts met 1070, maar ook hier was de prijs - en hoeveelheidsont-
wikkeling tegengesteld. Terwijl de volume - index met 14% steeg, daalde de prijsindex
met 12% ten opzichte van 1952.

Tabe130

Prijsindexcijfer van de hoeveelheidsindexcijfer
uitvoer  1948 = 100 van de uitvoer 1948 = 100

1951 115 242

1952 117 256

1953 104 292

Bron:    Verstag van  De  Nederlandsche  Bank  N.V.  over  het  boekjaar  1953,  pag.  34-35.

Het overgrote deel van het betalingsverkeer, namelijk 71,7% van het totale betalingsver-
keer, vond plaats in E.B.U.-valuta's. Het geringere overschot op de lopende rekening
werd vooral veroorzaakt door de daling van het overschot betaald met E.B.U.-valuta's;
van fl. 1673 mln. in 1952 naar fl. 965 mln. in 1953.
Het betalingsverkeer in dollars gaf in tegenstelling tot het totale betalingsverkeer een ver-
betering te zien. Vergeleken met een tekort in 1952 ter waarde van fl. 167 mln. was er in
1953 een overschot van fl. 254 mln.. Deze verbetering werd veroorzaakt door de handels-
balans die in 1953 fl. 444 mln. gunstiger was dan in 1952 384)

384)  Verstag van De Nederiandsche Bank N.K over het boekjaar 1953, pag. 41.
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Deontwikkeling van de totale lopende rekening werdgunstigbeoordeeld, omdat het over-
schot niet het gevolg was van incidentele factoren. "De uitspraak is dan ook gewettigd,
dat Nederlands externe positie, wat de betalingsbalans in alle valuta's tesamen betreft, als
gezond is te beschouwen" 385),

Par. 6 De E.B.U. opnieuw verlengd tot 30 juni 1955

A. De sanering van de schuldenlast

Ook nu waren de deelnemende landen het er over eens dat het tijdstip voor de vrije inwis-
selbaarheid van de valuta's nog niet was bereikt. Daarom diende opnieuw te worden
besloten of en zo ja onder welke voorwaarden de E.B.U. kon worden verlengd.
Er deden zich bij deze verlenging een aantal met elkaar samenhangende problemen voor,
dat de werking van de E.B.U. belastte en dat derhalve in het kader van de verlenging van
de E.B.U. diende te worden opgelost. Gedurende de laatste jaren was er een zekere mate
van stabilisatie opgetreden in de posities binnen de E.B.U.. Er was enerzijds een aantal
langdurige debiteurposities, anderzijds een aantal langdurige crediteurposities. De
E.B.U. ontving hierdoor de middelen voor een lange periode en leende deze ook weer lang-
lopend uit. De opzet van de E.B.U. was echter dat de E.B.U. alleen tijdelijk schommelin-
gen in de betalingsbalansposities zou opvangen. Het permanent hoge kredietverlenings-
niveau binnen de E.B.U. belemmerde de uitbreiding van de kredietverlening, terwijl deze
ontwikkeling mede werd bevorderd door het aflopende kredietverleningspercentage bin-
nen het totale quotum. Deze ontwikkeling bedreigde hierdoor de verdere liberalisatie van
het handelsverkeer.
Het centrale probleem dat opgelost diende te worden, was derhalve de sanering van de
schuldenlast. Over de wijze waarop de sanering moest geschieden, bestond verschil van
mening tussen debiteur- en crediteurlanden binnen de E.B.U.. De vier voornaamste cre-
diteurlanden, Duitsland, de B.L.E.U., Zwitserland en Nederland waren voorstander van
een automatisch werkend amortisatiesysteem dat in het mechanisme van de E.B.U. diende
te worden opgenomen voor kredietbedragen die langer uitstonden dan 18 maanden. Te-
vens wenste men een verharding van de E.B.U. door voor de surplussen boven het quotum,
het goudafdekkingspercentage dat crediteurlanden zouden ontvangen, te verhogen 386)

De debiteurlanden onder aanvoering van het Verenigd Koninkrij k wezen de plannen tot
verharding van de E.B.U. af. Dit zou een te grote belasting voor de goud - en deviezenre-
serves meebrengen en de bereikte liberalisatie van het handelsverkeer kunnen schaden
38D·De debiteurlanden verklaarden zich wel bereid tot het treffen van een regeling in on-
derling overleg met de crediteurlanden ter vermindering van hun tekorten. Deze bereid-
heid vormde de basis voor een voorstel dat werd voorgelegd aan de ministersconferentie

385)  H.T.K.  1953 -1954 Bijlagen 3488 nr. 2, Nola inzake dedevie:enpositie, pag.  18.
386)  A.R.A.-R.E.A.  20205 -604,  Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Portefeuille nr.  33.882,  Verslag,

pag. 2.
387)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr.  157, Verslag over de periode  1  April lot  15 Mei 1954, pag. 3.
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van de O.E.E.S. op 5 en 6 mei 1954 388/. Het voorstel hield in dat een deel van de kredieten
bilateraal zou worden gemaakt. Van het bilateraal geworden krediet diende terstond een
kwart te worden afgelost in voor crediteuren acceptabele valuta's. Voor het restant zou
een consolidatielening worden gesloten. Daarnaast zouden de crediteuren rechtstreeks
van de E.B.U. een bedrag in goud o f dollars ontvangen. De kredietfaciliteiten van de debi-
teurlanden zouden worden hersteld voor een bedrag gelijk aan de verrichte goudbetalin-
gen vermeerderd met de door crediteuren ontvangen speciale middelen. Het voorstel gaf
slechts de algemene richtlijnen aan waarlangs de ministersconferentie tot een oplossing
van de problematiek wenste te komen. Tijdens de maanden mei en juni 1954 zou dit voor-
stel nader dienen te worden uitgewerkt.
Tijdens de onderhandelingen gedurende de volgende maanden werden tussen een aantal
debiteur- en crediteurlanden bilaterale regelingen getroffen. Nederland regelde op deze
wijze zijn vorderingen op het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Noorwegen voor in to-
taal $ 113 mln.. Een kwart hiervan ofwel $ 28,25 mln. was per 30 juni 1954 terugbetaald
voor het restant van $ 84,75 mln. werden consolidatieleningen gesloten 389). Met Italie en
Denemarken kon Nederland in het geheel geen regeling van schulden tot stand brengen.

Volgens de richtlijnen van de ministerraad zouden de crediteuren binnen de E.B.U. een
bedrag in goud of dollars rechtstreeks van de E.B.U. ontvangen. De E.B.U. kon hiertoe
overgaan, omdat haar goudbezit sedert 1 juli 1950 was toegenomen van $ 350 mln. tot
$ 544 mln. per 30 juni 1954 390). Deze toename kwam vooral tot stand door het beschik-

baar stellen van special resources door de Verenigde Staten aan enige debiteurlanden
(Frankrijk, Griekenland en Turkije). Sinds medio 1952 bedroeg deze speciale hulp in to-
taal $ 160 mln. 391'.De O.E.E.S.-landen stelden voor dit bedrag aan de crediteurlanden
uit te keren. De Verenigde Staten wensten deze uitkering te beperken tot $ 100 mln. daar
het gemiddelde goudafdekkingspercentage van 40 binnen het totale quotum toch door
de debiteurlanden aan de E.B.U. zou zijn betaald. De partijen vonden elkaar op het reken-
kundig gemiddelde van $ 130 mln.. Tijdens de ministersconferentie van 5 en 6 mei 1954
werd als richtlijn aangegeven dat de verdeling zou geschieden "in verhouding tot de vorde-
ringen van de crediteuren op de Unie, op voorwaarde echter dat zij aan de consolidatiere-
geling zouden deelnemen" 392)

. Alleen voor West- Duitsland werd bij de toepassing van

deze richtlijn een uitzondering gemaakt. In plaats van $  55 mln. op grond van de richtlijn
ontving het nu $  70 min., omdat het een extreem hoog bedrag aan krediet aan de E.B.U.
had verleend 393) Alle andere crediteurlanden ontvingen hierdoor minder. Voor Neder-

land betekende dit dat het in plaats van $  19 mln. nu $  14 mln. ontving.

388  Ibid., pag. 4-5.
389)  Ministerie van  Buitenlandse Zaken,  D.G.E.M.  inv.  nr.  1429, Brief van de Ministers van  Buiteniandse Zaken en  zonder

Portefeuille  nr.  81.810,  Nota,  pag.  1 -2.
390)   H.T.K.  1954-1955  Billagen  3795  nr.   1,  Toetichtende  Nota,  pog.  2.
391)  A.R.A.-R.E.A.  20205-605.  Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Portefeuille nr.  68.071,  Bijlage

I, pag. 2. De tot medio 1952 speciaal ontvangen goudbedragen van de Verenigde Staten werden gebruikt om de grote
overschotten van de B.L.E.U. af k dekken.

394 Ibid.,pag. 2.
393)   Per  30 mei  had  West-Duitdand reeds 285,7  min.  dollaraan  krediet  boven  het  quotum  aan  de E.ELU  verieend.



163

De uitstaande vorderingen van de crediteuren binnende E.B.U. werden met het ontvangen
bedrag verminderd. De crediteuren waren wel verplicht tot het ontvangen bedrag nieuwe
kredietfaciliteiten te verstrekken. Dit gold niet alleen voor het ontvangen deel van de spe-
cial resources van de E.B.U. maar ook voor daadwerkelijk ontvangen bedragen van debi-
teurlanden ter aflossing van hun schulden. De crediteurlanden toonden zich daarnaast
bereid ook tot het totale bedrag van het geconsolideerde krediet kredietfaciliteiten be-
schikbaar te stellen. De debiteurlanden ontvingen deze faciliteiten eerst nadat ze daad-
werkelijk waren overgegaan tot aflossing van het geconsolideerde krediet 394), Bovendien

verklaarde de E.B.U. zich bereid voor $ 30 mln. aan extra kredietfaciliteiten beschikbaar
te stellen. Hierdoor werd het mogelijk Italic extra kredieten binnen de E.B.U. te geven,
zodat dit land de bijna volledige liberalisatie van het handelsverkeer kon handhaven on-
danks de zeer ongunstige positie binnen de E.B.U..

B. De Nederlandse kredietverplichtingen

Het was nu voor de individuele crediteurlanden mogelijk te berekenen hoeveel extra kre-
dieten ze aan de E.B.U. maximaal dienden te verlenen op grond van verdere overschotten
in de E.B.U.. Voor Nederland betekende dit een maximale kredietverplichting van $ 133,3
mln.. Allereerst betrof dit de resterende kredietmarge binnen het quotum per 30 juni 1954.
Op grond van de cumulatieve verrekeningspositie per 30 juni 1954 ter waarde van $  342,4
min., een quotum van $ 355 mln. en een verrekeningswijze bij verdere overschotten van
50% kredietverlening aan en 50% goudontvangst van de E.B.U. betekende dit een krediet-
verplichting van $ 6,3 mln.. Per 30 juni 1954 was de Nederlandse vordering op andere
E.B.U.-landen voor $ 28,25 mln. terugbetaald, waarvoor eveneens kredietfaciliteiten
moesten worden verleend. Voor de gesloten consolidatieleningen ter waarde van $ 84,75
mln. was de kredietverlening toegezegd maar nog niet aan de debiteurlanden verleend.
Verder werd er $ 14 mln. aan kredieten verleend op grond van de ontvangst van een even
groot bedrag uit de reserves van de E.B.U. De kredietfaciliteiten boven het quotum (voor
Nederland derhalve $ 133,3 mln. - $ 6,3 mln. = $ 127 mln.) konden echter slechts wor-
den verleend op grond van een besluit dat een rallonge, een tijdelijke additioneel quotum
regelde.
Door middel van de vastgestelde rallonges kon worden bepaald in hoeverre de toegezegde
kredietverlening in het jaar juli 1954/1955 kon plaatsvinden. Bij gebruik van het additio-
nele quotum gold een afdekkingsverhouding van 50% goudontvangst en 50070 kredietver-
lening. Op grond van het Nederland toegewezen rallonge ter waarde van $ 100 mln. voor
de periode juli 1954/1955 diende Nederland zodoende $ 50 mln. aan de E.B.U. beschik-
baar te stellen. De rallonge kon tussentijds binnen het kader van de additionele krediet-
verplichting worden verhoogd 393). Per 30 juni 1954 werden voor Nederland meer kre-
dietverplichtingen ($  50 mln.) vastgelegd dan ons land per dezelfde datum op grond van

394)  H.T.K.  1954-1955  Bijlagen 3795  nr.  1,  Toelichrende Nola, pag. 2.
395)  Ministerie van Buitenlandse Zaken,  D.G.E.M. inv. nr.  1429, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder

Portefeuille nr. 81.810, Nota, pag. 4.
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het ontvangen E.B.U.-goud ($  14 mln.) en het daadwerkelijk afgeloste bedrag door debi-
teuren ($  28,25 mln.) aan kredieten diende te verstrekken. De consolidatieleningen welke
Nederland had gesloten ter waarde van $  84,75 min., werden echter in 7 jaar afgelost in
maandelijkse termijnen, zodat Nederland per jaar circa $ 12 mln. aan aflossingen ont-
ving. De debiteurlanden ontvingen als tegenprestatie $  12 mln. aan krediet faciliteiten van
de E.B.U. die Nederland reeds had toegezegd, maar die eerst bij aflossing van de schulden
aan de debiteuren werden doorgegeven.

C. Het effect van de schuldaflossingen

Ook de invloed van de schuldaflossingen op de positie binnen de E.B.U. schiep proble-
men. Een schuldaflossing binnen het quotum leidde tot een vermindering van het krediet-
bedrag binnen een tranche van het quotum. Zou nu de goudpositie onaangetast blijven
dan betekende dit dat de verhouding tussen de goud- en kredietpositie binnen een be-
paalde tranche zou worden aangetast. Vandaar dat ook de goudpositie diende te worden
verlaagd ten einde de verhouding te handhaven. Het gevolg hiervan was dat de crediteur
niet alleen goud ontving als aflossing voor het eerder verleende krediet, maar ook het
goud dat uit de tranche moest worden genomen gelet op de afgesproken verhouding tus-
sen het goud en het krediet binnen de tranche kwam in zijn bezit. Hierdoor werd echter
het cumulatieve beginsel aangetast. Het werd de debiteur onmogelijk gemaakt het eerder
afgestane goud terug te verdienen.
Debiteurlanden binnen de E.B.U. wilden daarom binnen het quotum een sandwichtran-
che invoegen. Op grond van deze sandwichtranche werd het voor de debiteuren mogelijk,
aangekomen op een bepaald punt in hun cumulatieve positie, bij verdere overschotten
binnen de E.B.U. het in totaal betaalde goud terug te verdienen 396). Het ging hierbij der-
halve niet alleen om het goud dat werd betaald om het krediet af te lossen maar ook om
het goud dat uit de tranche werd genomen om de verhouding goud/krediet weer aan te
passen. Debiteurlanden stelden tijdens de ministersconferentie voor de sandwichtranche
te openen bij het nulpunt in het quotum en te laten gelden voor de afgeloste alsook voor
de geregelde schuld, alvorens het land crediteur werd in de E.B.U..
De ministersconferentie wees dit voorstel af, daar dit grote risico's zou kunnen meebren-
gen voor het functioneren van de Unie. Het zou door deze regeling mogelijk worden dat
de Unie grote goudbedragen diende te betalen aan een debiteur die was aangekomen bij
het nulpunt, terwijl er tegelijkertijd nog geen crediteur in de sandwichtranche zat en zo
geen goud afstond. De ministersconferentie besloot daarom de sandwichtranche te be-
perken tot het effectief terugbetaalde goud en het daarmee corresponderende goud in de
verschillende tranches.

D.  De 50070 - regeling

Uit de discussies over de consequenties van de schuldaflossing voor de werking van het

396)   D.C. Breedveld, Enige beschouwingen over derecenteontwikkelingeninde Europese Betalings Unie, in   De Economist,
jrg. 102 (1954), pag. 689
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E.B.U.,- mechanisme bleek dat het stelsel heel ingewikkeld werd. Tijdens de uitwerking
van de algemene richtlijn van de ministersconferentie kwam het E.B.U.-bestuur daarom
met een nieuw voorstel om binnen het quotum de overschotten en tekorten voor de helft
in goud en voor de helft in de vorm van krediet te regelen. Wanneer een debiteurland het
quotum had overschreden, zouden de overschotten en tekorten voor 100070 in goud wor-
den verrekend. Het voorstel werd algemeen aanvaard. Hierdoor verviel de regeling van
de varierende gouddekkings - en kredietpercentages per tranche van het quotum. Voorts
werd bepaald dat de debiteur het voor 30 juni 1954 boven het quotum betaalde goud kon
terugverdienen.
Ondanks deze toezegging aan de debiteuren kwam de reservepositie van de E.B.U. nu niet
meer in gevaar. Het totaalbedrag aan goud dat door de debiteurlanden Frankrij k en Tur-
kije boven het quotum aan de E.B.U. was betaald, bedroeg per 30 mei 1954 $ 530 mln.,
terwijl de reserves van de E.B.U. op dat moment $ 540 mln. groot waren. Wanneer beide
landen het in totaal boven het quotum betaalde goud zouden terugontvangen, betekende
dit slechts een aantasting van de E.B.U.-reserves voor de helft van $ 530 mln., dus $ 265
mln.. Overschotten die Frankrijk en Turkije nodig hadden om de ontvangst van het goud
mogelij k te maken, vielen immers samen met deficitten van andere landen welke  voor
50070 in goud werden afgedekt. De reserves waren derhalve ruim voldoende om niet alleen
een dergelijk beroep op te kunnen vangen maar ook om de $  130 mln. onder de crediteu-
ren te verdelen. Er bestond nu ook geen risico meer voor toekomstig goudverlies door de
Unie, omdat de Unie ten gevolge van de 50% goud -, 50% kredietverrekening in elke peri-
ode over het algemeen evenveel goud ter verrekening van tekorten ontving als ze ten gevol-
ge van overschotten afgaf.
Cij fermatig bezien  was  door  de  50% - regeling sprake  van een verharding binnen  de
E.B.U. Of er ook van een feitelijke verharding kon worden gesproken, werd bepaald door
de tranche waarin de debiteuren zich bevonden, voordat het nieuwe systeem inging. De
meeste debiteuren, behalve Denemarken en IJsland die zich in de derde tranche van het
quotum bevonden, verkeerden echter in de vierde of vij fde tranche waarin 50070, respectie-
velijk 70% aan goud ter afdekking van tekorten moest worden betaald, zodat van een ver-
harding voor de debiteuren niet kon worden gesproken 397). Er was eerder sprake van een
versoepeling.
In het nadeel van de debiteuren werkte dat tesamen met de 50070 - regeling de sandwich-
tranche verdween. Dit betekende voor de debiteuren dat ze niet meer in staat waren de
per 30 juni of later terugbetaalde schuldbedragen en het daarmee corresponderende goud
in de tranche terug te verdienen. Liep een debiteur binnen zijn quotum terug, dan kreeg
hij van al zijn overschotten 50070 ingoud betaald. Dit betekende een voordeel voor de debi-
teur, daar hij 50% van het quotum in goud kon terugverdienen, terwijl hij bij maximale
uitputting van het quotum slechts 40% had betaald. Voor de crediteuren betekende deze
regeling dat ze het afgeloste goud door debiteuren en het daarmee corresponderende oude
goud binnen een tranche van het quotum definitief in hun bezit kregen.

397)  A.R.A.-R.E.A. 20205 - 605, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Portefeuille nr. 68.071, Bulage I,
pag. 2.
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Bij het teruglopen binnen de cumulatieve positie door de crediteuren ontstond voor hen
een naded 398)

.

In het verleden hoefden ze geen goud af te staan als hun cumulatieve po-

sitie weer was teruggelopen tot in de eerste tranche van hun quotum. Ze verrekenden dan
hun nieuw ontstane schulden met hun oude vorderingen op de E.B.U. Volgens het nieuw
aanvaarde stelsel leidde deze ontwikkeling tot een goudafgi fte van 50% van het ontstane
tekort.
Door de invoering van de 50% regeling werden de gemiddeld in het quotum opgenomen
kredietfaciliteiten verlaagd van 60% naar 50% vergeleken met het vorige stelsel. Om er
niettemin voor te zorgen dat de kredietfaciliteiten in absolute zin op hetzelfde niveau ble-
ven, werden per 1 juIi 1954 alle quota met 20% verhoogd. Het Nederlandse quotum be-
droeg nu 426 mln. rekeneenheden tegen 355 mln. rekeneenheden voor 1 juli 1954. Ook
de cumulatieve posities van de aan de E.B.U. deelnemende landen moesten opnieuw wor-
den berekend, zodanig dat daardoor de verhouding 50% goud, 50% krediet werd bereikt.
Daartoe diende het krediet dat aan de E.B.U. was verleend of van de Unie werd ontvangen,
te worden verdubbeld. Eerst diende het nieuwe kredietbedrag te worden berekend door
de contante betalingen volgens bilaterale overeenkomsten en alleen voor de crediteuren
de uitkeringen ten laste van de "special resources" op het kredietbedrag in mindering te
brengen. Op deze wijze kon de nieuwe Nederlandse cumulatieve verrekeningspositie wor-
den berekend399/. Nederland had eind juni 1954 voor 206,7 min. rekeneenheden krediet
aan de E.B.U. verleend 400'. Op grond van bilaterale overeenkomsten ontving Nederland
in totaal 28,25 min. rekeneenheden, terwijl het van de E.B.U. 14 mln. rekeneenheden con-
tant ontving. De aangepaste kredietpositie bedroeg derhalve 164,45 mln. rekeneenheden,
zodat de nieuwe cumulatieve verrekeningspositie per 30 juni 328,9 mln. rekeneenheden
werd.
De betrokken Nederlandse bewindslieden Beyen en Luns toonden zich tevreden over de
getroffen maatregelen om de gerezen problemen bij de verlenging van de E.B.U. te over-
winnen 400. Er was naar hun opvatting een evenwichtig pakket samengesteld waarbij de
voor- en nadelen van de stelselwijziging enigermate evenredig over debiteuren en credi-
teuren waren verdeeld. Daarbij diende te worden bedacht dat de wijzigingen slechts be-
trekking hadden op een korte termijn, daar de E.B.U. plaats diende te maken voor een
stelsel van ruimere strekking.

398)  D.C. Breedveld, ac.. pag. 766.
399)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr. 157, Verslagoverdeperiode l5 Mei lot j Juli 1954. Bijlage B, pag. 1.
400) Cfr. supra, pag. 158.
401)  H.T.K.  1954-1955  Bijlagen 3795 nr.  L  Toelichtende Nola, pag. 3.

Joseph  Antoine  Marie  Hubert  Luns  (191 1-   j.

Luns was lot  1952 als diplomaat werkzaam, onder meer bij de Verenigde Naties. In  1952 werd hij minister zonder Porte-
feuille voor de  K.V.R  In deze funktie werkle hij samen met de minister van  Buitenlandse Zaken Beyen.  Nadat  Luns  in
1956 minister van Buitenlandse Zaken was geworden behield hij deze post 15 jaar tot in 197j, in de diverse kabinetten,
daarmee een  record vestigend.  Van  1971  toi  in  1984  was  Luns secretaris-generaal van de  N.A.V.0.
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Par. 7 Conclusies

In Benelux-verband werd op 9 december 1953 de coordinatie van de handelspolitiek
vastgelegd. Met de coordinatie van de handelspolitiek werd een lange weg afgesloten ge-
durende welke de onderlinge handelsbelemmeringen werden afgebroken.
Op 1 januari 1948 werd een gemeenschappelijk invoertarief ingevoerd. Op basis van het
voor- unie-akkoord werden de onderling gehanteerde kwantitatieve restricties opgehe-
ven op goederen afkomstig uit een van de drie Benelux-landen. Dit akkoord kon alleen
worden gesloten op basis van de Marshall- hulp. Belgie kreeg extra conditional aid op
grond waarvan het Nederland trekkingrechten gaf, waarmee Nederland het onderlinge
handelstekort kon afdekken. De verdere voortgang op weg naar een gemeenschappelijke
handelspolitiek stagneerde vooral door toedoen van de Korea - crisis. Nederland kreeg
mede ten gevolge van deze crisis een groot tekort op de lopende rekening van de
betalingsbalans.
Per 1 juli  1950 kon de voor-unie niet overgaan in een economische unie terwijl de han-
delspolitiek per 1 januari 1951 niet kon worden gecoordineerd. Na de Korea-crisis trad
er een tegengestelde ontwikkeling op; de Nederlandse export naar de B.L.E.U. steeg, ter-

wijl de export van de B.L.E.U. naar Nederland daalde. Volgens Belgie werd deze ontwik-
keling veroorzaakt door de oneerlijke concurrentie van Nederland via de geleide loonpo-
litiek. Belgie stelde vervolgens de codrdinatie van de handelspolitiek afhankelijk van de
coordinatie van de interne economische politiek. De drie regeringen sloten op 24 juli 1953
een akkoord over de criteria voor de harmonisatie van de sociaal- economische politiek.
Op grond van dit akkoord was de B.L.E.U. bereid over te gaan tot coordinatie van de han-
delspolitiek, die werd vastgelegd in het protocol van 9 december 1953. Dit handelspolitie-
ke akkoord leidde tot de indiening van een gemeenschappelijke liberalisatielijst bij de
O.E.E.S. en tot een nagenoeg even vergaande geco8rdineerde dollarinvoerpolitiek. De li-
beralisatie van de dollarinvoer werd mogelijk door de gunstige vooruitzichten ten aanzien
van het betalingsverkeer in dollars voor de periode juli 1953/1954, hetgeen werd bevestigd
door het overschot op de lopende rekening over 1953 betaald in dollars. Door de han-
delspolitieke samenwerking werd het gezamenlijk optreden van de Benelux in internatio-
nale organen zoals de G.A.TI versterkt.
De liberalisatie van de dollarimporten vormde een belangrijke stap op weg naar het berei-
ken van interne convertibiliteit. Nederland bleef het streven naar interne convertibiliteit
en derhalve naar monetair evenwicht als het belangrijkste middel zien om de invoering
van algehele convertibiliteit te bereiken. Het bereikte niveau wat betreft de liberalisatie
van de dollarimporten maakte het Nederland mogelijk in te stemmen met de invoering
van externe convertibiliteit, als dit tenminste op gemeenschappelijke basis geschiedde.
Nederland keerde eind januari 1954 terug binnen haar quotum van de E.B.U. Dit was me-
de een gevolg van de bewuste politiek van de regering tot vervroegde schuldaflossing. Ne-
derland koos derhalve voor aflossing van haar schulden in plaats van kredietverlening
binnen de E.B.U. Verder verkleinde het overschot binnen de E.B.U. als gevolg van de ver-
ruimde mogelijkheden tot aankoop van kapitaalgoederen binnen Europa.
De lopende rekening van de betalingsbalans verslechterde in 1953 maar toch kon van een
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gunstige situatie worden gesproken, omdat de incidentele factoren die het beeld van de
betalingsbalans over 1952 in gunstige zin beinvloedden, nu afwezig waren. Daarnaast was
er sprake van een kwalitatieve verbetering van het overschot op de lopende rekening wat
betreft de samenstelling van valuta's. Het overschot betaald in E.B.U.-valuta's daalde, ter-
wijl er voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog een overschot ontstond betaald in
dollars.
In het kader van de verlenging van de E.B.U vond een schuldensanering plaats. Hierbij
werd tevens een stap gezet op weg naar de invoering van externe convertibiliteit door een
verharding in de afrekeningswijze. Overschotten leidden na 1 juli 1954 tot 50070 krediet-
verlening  en  50%  goud - /dollarontvangst tegen respectievelijk  60 en 40070  voor  1  juli

1954. Tekorten werden voortaan afgedekt door 500/0 goud /dollarbetaling en 50070 kre-
dietontvangst tegen respectievelijk 40 en 60070 voor 1 juli 1954.



169

HOOFDSTUK VII

DE E.M.0.: SLUITSTUK VAN DE TECHNISCHE BESPREKINGEN ROND INVOE-
RING VAN EXTERNE CONVERTIBILITEIT

Inleiding

De technische besprekingen met betrekking tot de externe convertibiliteit werden met het
sluiten van de Europese monetaire overeenkomst op 5 augustus 1955 afgesloten. Deze
overeenkomst zou gelijktijdig met de opheffing van de E.B.U. en de invoering van externe
convertibiliteit moeten ingaan. De Europese monetaire overeenkomst had betrekking op
de stichting van een Europees fonds en een multilateraal verrekeningssysteem. Via het Eu-
ropees fonds werden niet - automatische kredieten verstrekt. Grondslag daartoe vormde
een algemeen betalingsbalansprobleem dat de liberalisatie van het Europese handelsver-
keer bedreigde. Het multilaterale verrekeningssysteem verschafte het Europese betalings-
verkeer, na het verdwijnen van de E.B.U. een institutioneel kader ter versteviging van
de Europese economische samenwerking.
De waarde van het nieuwe betalingssysteem werd bepaald door de handelspolitieke regels
welke zouden gaan gelden na invoering van monetaire convertibiliteit. Het lag voor de
hand dat bij invoering van convertibiliteit geen regionaal toegepaste handelsregels pasten,
maar regels op wereldniveau opgesteld door de G.A.T.T.. De G.AIT,-regels konden ech-
ter minder stringent worden toegepast dan de regels op regionaal niveau, hetgeen nog eens
werd bewezen door de resultaten van de G.AIT.-herzieningsconferentie. Besloten werd
de liberalisatiecode ook bij invoering van externe convertibiliteit te handhaven.
Het algemeen liberalisatiepercentage werd per 1 oktober 1955 verhoogd tot 90. In de drie
afzonderlijke categorieen moest per  1  oktober  1955 750/0 zijn geliberaliseerd. De deelne-
mende landen konden echter per 1 oktober 1956 op de nieuw aangegane verplichtingen
terugkomen. Het algemene liberalisatiepercentage in Benelux-verband kon per 1 juli
1955 op 91,1 worden gebracht, maar in de landbouwsector werd de verplichte 75% libera-
lisatie per 1 oktober niet gehaald door problemen in de vrijmaking van de Belgische
landbouw.

De lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans verslechterde ten opzichte van
1953 vooral in de dollarsector. Deexport naar de Verenigde Statennam af door de recessie

aldaar, terwijl de import sterk toenam ten gevolge van voorraadvorming en de hoogcon-

juctuur in West - Europa. De vergrote import werd mogelijk door de liberalisatie van de
dollarimport.
Tot concrete invoering van convertibiliteit werd niet besloten maar de verlenging van de
E.B.U. stond in het teken van het bereiken van externe convertibiliteit. De verrekenings-

wijze van tekorten werd veranderd in 75% goudstorting en 25% kredietontvangst.
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Par. 1 Problemen rond de invoering van externe convertibiliteit

Gedurende de periode juli 1954/1955 vonden besprekingen plaats over de problemen welke
welke zich zouden voordoen, als een aantal landen zou overgaan tot externe convertibili-
teit. De besprekingen werden gevoerd in een ambtelijke en in een ministeriele werkgroep
die werden ingesteld als uitvloeisel van de ministeriele Raadsvergadering van de O.E.E.S.
van 5 en 6 mei 1954 402). Tijdens deze bijeenkomsten stonden zowel betalings -  als han-

delspolitieke regels centraal welke zouden moeten gaan gelden na de invoering van exter-
ne convertibiliteit.

A. De creatie van het Europees fonds

1. De oprichting

Wat betreft de betalingsregelingen spitste de discussie zich vooral aanvankelijk vooral toe

op de kredietfaciliteiten die na invoering van convertibiliteit zouden moeten worden ver-
leend. Tijdens de bijeenkomst van de ministerible werkgroep te Londen op 15 en 16 juli
1954 bestond overeenstemming over de noodzaak dat na de invoering van externe conver-
tibiliteit de mogelijkheid moest bestaan tot het opnemen van kredieten. Hierbij werd in
eerste instantie gedacht aan het I.M.R maar ook de instelling van een Europees fonds

werd wenselijk geacht 403)

Alhoewel er over de instelling van een Europees fonds overeenstemming bestond, bleek
dat over de nog nader in te vullen werkwijze van het fonds een tegenstelling te bestaan
tussendeeconomisch zwakkeen sterkelanden. Dezwakke landen, vooral Italicen Frank-
rijk, stelden zich op het standpunt dat de invoering van convertibiliteit door een bepaalde
groep landen diende te leiden tot belangrijke permanente of semi- permanente kredieten
voor deze landen. Dit was noodzakelijk omdat anders niet kon worden voldaan aan de

verplichtingen voortvloeiend  uit de liberalisatiecode. De sterke landen, zoals  West -
Duitsland en de Benelux, keerden zich tegen deze opvatting. De Benelux-landen stelden
dat het fonds slechts tijdelijke kredieten mocht verlenen ter overbrugging van tijdelijke
onevenwichtigheden. Onder grote druk van de debiteurlanden werd een compromis be-
dacht, waardoor in het ministerieel besluit werd vastgelegd "dat credietfaciliteiten be-
schikbaar moeten zijn ten einde tijdelijke onevenwichtigheden op te vangen" 404)

Ook bij dediscussieover degrootte van het fonds tijdens debesprekingen van de ministe-
riele werkgroep te Londen bleek dezelfde tegenstelling tussen economische zwakke en
sterke landen. Italie was van mening dat het fonds minimaal $ 1 mld. diende te bevatten,
welk bedrag afkomstigdiende tezijn uit de convertibele tegoeden van de E.B.U. voor zover
beschikbaar gesteld door de Verenigde Staten, en was van mening dat het restant betaald

402J  Cfr. supra, pag. 147.
403)  Ministerie van Buitentandse Zaken, D.G.E.M. iny. nr. 1337, Brief ran de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder

Poriefeuille nr. 90.302. Verslag, pag. 5.
404)  Ministerie van Buitentandse Zaken, D.G.E.M. inv. tir. 157, Verslag over de maanden Juli en Augustus 1954. pag. 3.
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diende te worden door de O.E.E.S.-landen. De Benelux-landen wensten geen enkel
standpunt in te nemen over hun aandeel in het restantbedrag, alvorens bekend was hoe
het fonds ging werken en welke middelen het daarvoor nodig had. Aan de plaatsvervan-
gers werd daarom ook opgedragen te onderzoeken hoe zo'n fonds diende te werken en
welke middelen daarvoor nodig waren.
Over de modaliteiten van het funds kon tijdens de besprekingen van de plaatsvervangers
een grote mate van overeenstemming worden bereikt. Het fonds diende te worden gesticht
om na invoering van convertibiliteit de economisch zwakke landen zodanig te steunen dat
deze in staat bleven om de vrijmaking van het Europese handelsverkeer op het bereikte
niveau te handhaven, wanneer ze monetair niet meer mochten discrimineren ten gunste
van Europa 405). Twee soorten krediet dienden uit het fonds te worden verleend. Ener-

zijds waren kredieten nodig om te lage reserves van landen die overgingen tot convertibili-
teit te versterken, anderzijds zouden kredieten worden gegeven ter opvanging van tijdelij-
ke betalingsbalanstekorten. Het was naar Nederlandse opvatting een vereiste dat een ge-
zonde economische monetaire politiek werd gevoerd, gericht op handhaving van het ex-
terne evenwicht, daar de kredieten uit het fonds niet mochten dienen ter financiering van
structurele tekorten op de betalingsbalans.
Over de voorwaarden van de kredietverlening bleken tijdens de verdere uitwerking tegen-
stellingen te bestaan tussen de Franse en de Britse opvattingen terzake. De Britten wensten
dat de kredietverlening uit het Europese fonds uitsluitend gebaseerd diende te zijn op de
algemene betalingsbalanspositie van het betrokken land. De Fransen daarentegen waren
van mening dat alleen rekening moest worden gehouden met de betalingsbalanspositie
ten opzichte van de Europese partners. Deze tegenstelling kon eerst worden opgelost tij-
dens de vergadering van de Raad van de O.E.E.S. in juni 1955 door een interventie van
de Nederlandse minister van financien Van de Kieft 406). De compromis-oplossing hield
in dat kredietverlening uit het fonds mogelijk was bij een algemeen betalingsbalanstekort
dat echter de liberalisatie van het Europese handelsverkeer diende te bedreigen. Deze
oplossing impliceerde dat geen kredietverlening zou plaatsvinden aan landen met een
evenwicht op de totale betalingsbalans samengaand met een tekort ten opzichte van de
andere Westeuropese landen. De voorwaardelijke kredietverlening werd verleend voor
een periode van maximaal twee jaar.
Tijdens de besprekingen van de plaatsvervangers van 13 tot en met 15 oktober 1954
heerste er ook vrij algemene overeenstemming over de grootte van het fonds, dat op voor-
stel van het Verenigd Koninkrijk $5 8 600 mln. diende te bedragen 4071. De vertegen-
woordiger van Italie bleef aanvankelijk nog een bedrag van $ 1000 mln. bepleiten maar
legde zich neer bij de meerderheidsbeslissing, waardoor de grootte van het fonds werd
vastgesteld op $ 600 mln.. Ook de Benelux-landen waren voorstander van een fonds ter

405)  A.R.A.-R.E.A. 20205 -606,  Brief van de Minister van Buitentandse Zaken nr. 164.422, Bijlage 3, pag.  1.
406)  A.R.A.-R.E.A. 20205 -606, Brief vande .flinister van Buiter,landse Zakennr. 80.891, annex VI (verklaring Ministeri'an

de Kieft)
407)  A.R.A.-R.E.A. 20205 - 606,  Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Portefeuille nr.  133.249. Verstag,

pag. 3



172

grootte van $5 A S 600 min. daar dit bedrag overeenkwam met de grootte van de krediet-
ruimte welkededebiteurenindeE.B.U. delaatste tijd terbeschikkinghadden. Deomvang
van het fonds kon naar Benelux-opvatting alleen nog worden beinvIoed, als zich belan-
grijke wijzigingen voordeden in de kredietmogelijkheden via het I.M.R.
Er bestond voorts algemene overeenstemming met uitzondering van Zweden, over de wij-
ze waarop het benodigde bedrag moest worden verkregen. Het restant van de activa bin-
nen de E.B.U. ad. $ 271,5 mln. diende als basis. De overige $ 328,5 min. werden door de
overeenkomstsluitende partijen bij elkaar gebracht op basis van hun quota in de E.B.U..
Alleen Zweden was niet akkoord met de hoogte van zijn bijdrage ad. $ 21 mln. welke op
deze wijze was berekend. Overeengekomen werd de bijdrage van Zweden op $ 15 mln. te
stellen. Debijdragen van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, en West - Duitsland werden
daarentegen $ 2 mln. meer dan op grond van de afgesproken formule vereist was. De Ne-
derlandse bijdrage werd op basis van de formule vastgesteld op $ 30 mln..

2. De rol van de Verenigde Staten

Over de wijze waarop het resterende stamkapitaal van de E.B.U. ad. $ 271,5 min. aan het
Europese fonds diende te worden overgemaakt, ontstond een discussiediesamenhing met
de rol welke de Verenigde Staten zouden krijgen bij het beheer van het fonds.
De Britten waren bang dat, indien het stamkapitaal van de E.B.U. rechtstreeks aan het
Europese fonds zou worden overgedragen, de Verenigde Staten gegeven het totale kapitaal
van het fonds en het aandeel van de Verenigde Staten daarin, een overheersende rol zou-
den vervullen in de leiding van het fonds. Op grond van deze machtspositie zouden de
Amerikanen kunnen eisen dat elke discriminatie tegenover de dollar verboden werd. De
Britten wensten daaromdat elkebindingtussendeliquidatie van de E.B.U. endestichting
van het Europese fonds vermeden zou worden 408). Ze stelden daarom een procedure
voor waarmee het geschetste probleem kon worden omzeild. De E.B.U. diende eerst vol-
gens de normale regels te worden geliquideerd, waarbij het stamkapitaal onder de E.B.U.-
landen werd verdeeld. Bij de stichting van de E.B.U. was immers een bedrag van $  350 mln.
door de regering van de Verenigde Staten afgezonderd van het beschikbare bedrag voor
hulpverlening voor het  derde  fiscale jaar van  de Marshall- hulp 409)

. Het was immers

mogelijk dat de E.B.U. gedurende een bepaalde periode meer goud aan crediteuren moest
betalen dan het van debiteuren ontving. Er was na de verdeling zodoende alleen sprake
van een storting uit de nationale schatkist van de betrokken landen. Een andere mogelijk-
heid om dit principiele probleem te omzeilen bestond volgens de Britten uit een over-
dracht van het stamkapitaal van de E.B.U. aan het Europese fonds vddr de liquidatie van
de E.B.U..
Nederland wenste een antwoord op de principiele vraag welke invloed de Verenigde

408)  Ministerie ran Buitenlandse Zaken, D.G.E.S. 170.L deel L Verslag over de maunden December 1954 en Januari 1955.
pag.  1- 2.

409A H.T.K. 1950-1951 Billagen 2073 nr. 3, Memorie van Toelichting artikel 23.
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Staten zouden krijgen op het Europese fonds. Dit was volgens Nederland noodzakelijk,
omdat de voorgestelde procedures niet konden verhinderen dat de Verenigde Staten
een vetorecht hadden op het gebruik van het stamkapitaal bij liquidatie van de E.B.U..
De Nederlandse opvatting was "dat de Amerikanen een gelijkwaardig aandeel nemen in
de werkzaamheden en in het beheer van het Europese Fonds". Het is echter niet te aan-
vaarden dat de Amerikanen voortdurend een overheersende invloed hebben in Europese
financiele organen ten gevolge van de oorspronkelijke verschaffing van het E.B.U.-
kapitaal in 1950" 410j.

De Amerikanen verklaarden zich bereid af te zien van zeggenschap in het fonds, hetgeen
tijdens de vergadering van het E.B.U.-bestuur van 15 tot 19 februari 1955 onder voorbe-
houd van bevestiging door de Amerikaanse gedelegeerde werd aangekondigd 411) Bij de

Amerikanen woog zwaar de handhaving van de liberalisatie in het handelsverkeer door
de Europese landen bij de invoering van externe convertibiliteit, waartoe stichting van het
fonds een noodzakelijke voorwaarde was. De door de Amerikanen goedgekeurde regeling
hield in dat de Raad van de O.E.E.S. de hoogste autoriteit binnen het fonds werd. Het
dagelijkse toezicht werd uitgeoefend door een commissie van bestuur bestaande uit maxi-
maal 7 leden die werd benoemd door de Raad van de O.E.E.S. op aanwijzing van de over-
eenkomstsluitende partijen. Verder werden de vergaderingen van de commissie van
bestuur bijgewoond door een vertegenwoordiger van de Verenigde Staten alsmede door
de voorzitter van de commissie voor het intra - Europese betalingsverkeer uit de O.E.E.S..
Ze hadden het recht aan de discussies deel te nemen. De beslissingen van de commissie
van bestuur werden genomen met een meerderheid van tenminste vier stemmen. Ze kon-
den niet door de Raad van de O.E.E.S. worden gewijzigd tenzij ze in strijd waren met de

Europese monetaire overeenkomst of met eerdere beslissingen van de Raad van de
O.E.E.S. 412).

3. De werkingsmiddelen

Met uitzondering van de Benelux-landen bestond er overeenstemming over het feit dat
de Europese bijdragen pas gestort behoorden te worden naar rato van de behoeften van
het fonds. De Benelux bleek voorstander van een storting bij de oprichting van het fonds.
Vond de storting eerst plaats bij kredietverlening uit het fonds, dan bestond het gevaar
dat "de leden bij de beoordeling van de noodzaak van het geven van credieten, zich zullen
laten beYnvloeden door de daaraan verbonden noodzaak zelf een bedrag in het Europese
fonds te storten" 413). Dit standpunt bleek niet haalbaar en de Benelux -vertegenwoor-
diger was bereid met een gedeeltelijke storting akkoord te gaan, als het gehele probleem

410)  A.R.A.-R.E.A. 20205 -606, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Portefeuille nr. 164.422, Bijloge 3,
pag. 3.

411)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.S. 611.411.0, E.B.U.;  Verienging van de E.B.U. en oprichting van Europees
Fonds, deel I,  Verslag van de 55e vergadering van het E.B.U.-bestuurgehouden van  15-19 Februari  1955, pag. 2.

412)   Tractatenblad  1956  nr.  66,  pag.  78     81.
413)  A.R.A.-R.E.A, 20205-606, Brief vande Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Portefeuille nr.  157.601, Verslag,

pag. 5.
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nog nader zou worden bestudeerd.
Het totale stamkapitaal van de Verenigde Staten in de E.B.U. bedroeg $  271,5 mln.. Het
bestond uit een bedrag van $ 113 mln. in de vorm van goud en convertibele deviezen dat
door de Verenigde Staten aan de E.B.U. beschikbaar was gesteld. Daarnaast kreeg het
fonds een liquide vordering van $ 123,5 mln. op de Verenigde Staten, terwijl het fonds de
vordering van de Verenigde Staten overnam die voortvloeide uit door hen verstrekte lenin-
gen. De leningen verleend aan Noorwegen ($  10 mln.) en Turkije ($ 25 mln.), zouden wor-
den afgelost in 15 jaar gerekend vanaf het moment van liquidatie van de E.B.U.- De $ 35
mln. vervulden alleen een garantiefunctie, daar de feitelijke kredietverlening reeds was
verstrekt. De Verenigde Staten stelden bij de inwerkingtreding van de overeenkomst de
convertibele activa ter waarde van $  113 mln. beschikbaar benevens de rechten voortvloei-
end uit de verstrekte leningen aan Noorwegen en Turkije ($  35 mln.).
Bij de volgorde van de stortingen werd het principe a dollar for a dollar toegepast. Alvo-
rens het resterende deel van het stamkapitaal ad. $  123 mln. aan het fonds zou worden
overgedragen dienden de verdragsluitende partijen hun aandeel van $ 148 mln. te hebben
gestort "zulks naarmate het Fonds deze middelen voor de vervulling van zijn taak nodig
heeft" 4/4). Na deze initiele storting zouden verdere bedragen door de Agent te Basel au-
tomatisch worden opgevraagd voor zover de liquide middelen beneden de $  100 mln. kwa-
men 415,
De verdere stortingen zouden nu gelijktijdig geschieden, voor de helft uit het stamkapi-
taal en voor de andere helft door de O.E.E.S.-landen. Aangezien het totale stamkapitaal
van de E.B.U. $  271,5 mln. bedroeg, kon deze gelijktijdige storting door de O.E.E.S.-
landen enerzijds en de Verenigde Staten anderzijds doorgaan tot een totaalbedrag van
$ 543 mln.. Daarna kwam de resterende $ 57 mln. aan de beurt welke uitsluitend gestort
moesten worden door de O.E.E.S.-landen.
De meeste O.E.E.S.-landen waren voorstander van een gelijktijdige storting naar evenre-
digheid in het Europese fonds. Op initiatief van de Scandinavische landen werd in princi-
pe de mogelijkheid opengehouden dat de economische zwakke landen eerst hun bijdra-
gen hoefden te storten, nadat de economische sterke landen aan hun verplichtingen had-
den voldaan 416/. Het bedrag waarvoor dit uitstel werd verleend, bedroeg maximaal $ 57
mln.. Het criterium dat hierbij werd gehanteerd, was de betalingsbalanspositie van het
betrokken land.

B. Een multilateraal verrekeningssysteem

1. De creatie

Wanneer de convertibiliteit werd ingevoerd en de E.B.U. wegviel, werd ook het beta

414)  H.T.K. 1956 Buitengewone Zitting Bijlagen 4450 nr. 1, Toelichtende Nota, artikel 4, pag. 2.
415)   Ministerie van Buiteniandse Zaken, D.G.E.S.  61 1.411.0, E.B.U.;  Verlenging van de E.B.U. en oprichting van een Europees

Fonds, deel I, Notitie voor de Heer Mr. J. Strengers, pag. 4.
416)  A.R.A.-R.E.A.  20205-606,  Brief van de Minister van  Buitenlandse  Zaken nr.  80.981, annex  IV paragraaf 4.
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lingsmechanisme afgeschaft waarbij bilaterale betalingssaldi tegen vaste wisselkoersen
werden gecompenseerd. Na compensatie werden de eventuele overschotten o f tekorten in
een vaste verhouding in goud of krediet verrekend. De vraag was of een dergelijk formeel
geregeld betalingsverkeer ook na invoering van externe convertibiliteit moest worden be-
houden. Een belangrijk deel van het intra - Europese betalingsverkeer vond reeds plaats
via aan - en verkoop van valuta's op vrije markten. Deze multilaterale arbitrage zou nog
belangrijker worden als gevolg van de invoering van convertibiliteit en in principe een in-
stitutioneel betalingssysteem overbodig maken. Voor landen met een niet - convertibele
valuta was een onbeperkte omzetting niet mogelijk. "Het is daardoor denkbaar, dat een
opeenhoping van saldi in een bepaalde valuta plaatsvindt, hetgeen zou kunnen leiden tot
bilaterale verhoudingen met alle daaraan verbonden nadelen, onder meer op handelspoli-
tiek gebied". "Hier blijkt duidelijk de wenselijkheid van een multilateraal systeem, vol-
gens hetwelk periodiek de debiteurlanden hun schulden aan een centraal instituut vol-
doen en de crediteuren hierdoor worden voldaan"  417)

Op initiatief van Zwitserland werden de modaliteiten van zo'n multilateraal verrekenings-
systeem besproken 418). Volgens de voorstanders van vaste wisselkoersen diende te wor-

den aangestuurd op een maandelijkse verrekening van de saldi der centrale banken op
basis van vaste wisselkoersen tegen goud of convertibele valuta's. Van Nederlandse zijde
was men akkoord met verdere besprekingen over dit onderwerp waarbij verrekening tegen
vaste wisselkoersen in goud of convertibele valuta's essentieel werd geacht 419A. De Brit-
ten, die de mogelijkheid tot invoering van flexibele wisselkoersen open wensten te hou-
den, waren absolute tegenstanders van afrekening tegen pari -waarde.
Na verschillende besprekingen onder meer van het E.B.U.-bestuur werd ook hier een
doorbraak bereikt ten gevolge van een interventie van de Nederlandse minister van Finan-
cien. Tijdens de juni -vergadering van de Raad van de O.E.E.S. legde hij een verklaring
a f welke de suggestie bevatte de verrekening te doen plaatsvinden tegen pari -waarde plus
of min een ruim van tevoren vastgestelde marge, welke met instemming van het I.M.E gro-
ter kon zijn dan 1% 420). Dit bood de Britten de mogelijkheid op 66n lijn te komen met
de continentale landen, zodat deze op grond van dit voorstel het multilaterale betalings-
systeem niet meer afwezen. Het grote voordeel dat hiermee werd bereikt, was, binnen de
te stellen grenzen, de zekerheid ten aanzien van de wisselkoers, waarbij bovendien de insti-
tutionele samenwerking in O.E.E.S.-verband niet nadelig werd beinvloed door het weg-
vallen van de E.B.U.. Op grond van de bereikte overeenstemming werd het multilaterale
verrekeningssysteem als onderdeel van de Europese monetaire overeenkomst nader
uitgewerkt.

417)  H.T.K, 1956 Buitengewone Zming Bijlagen 4450 nr. 1, Toelichtende Nola, pag. 10.
4 18)  A.R.A.-R.E.A. 20205-606. Brief van de Ministers van Buitentandse Zaken en zonder Portefeuille nr. 157 601, Verslag,

pag. 4.

419)  A.R.A.-R.E.A. 20205 -606, Brief van de Ministers van Buiteniandse Zaken en :onder Portefeuille nr. 164.422, Bijlage 3,
pag. 3.

420)  A.R.A.-R.E.A. 20205 - 606,  Brief van de Minister van Buiteniandse Zaken nr. 80.891, annex  K
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2. De werking van het multilateraal verrekeningssysteem

Het multilaterale verrekeningssysteem dat in deze overeenkomst werd vastgelegd, kende
zekerheid ten aanzien van de uiterste aan - en verkoopkoers voor het goud en de dollar.
De landen werden vrij gelaten in de vaststelling van de grenzen maar de bedoeling was
de spreiding zo gering en constant mogelijk te houden. Deze koersen dienden als basis
voor de maandelijkse verrekening. Deze verrekening aan het einde van elke maand was
nodig, omdat de landen zich onderling verplichtten elkaar krediet te verlenen gedurende
een maand. De grootte van het bedrag aan interim - financiering waarvoor een ander land
krediet verkreeg van alle andere landen samen, respectievelijk dat aan hen diende ver-
strekt te worden, werd beperkt tot 10% van het bedrag dat een land in de E.B.U. binnen
zijn quotum aan krediet ontving respectievelijk verleende. Voor Oostenrijk, Griekenland,
IJsland, Portugal en Turkije, landen met een klein quotum, die derhalve ook weinig kre-
diet zouden ontvangen respectievelijk konden verlenen, werd een hoger bedrag vast-
gesteld. Voor Nederland werd de limiet vastgelegd op $ 22 mln. 421).

Aan het einde van de maand werd het verleende en ontvangen krediet omgerekend in dol-
lars en het saldo afgerekend. Bij deze omrekening werd de aankoopkoers van dollars ge-
hanteerd die was opgegeven door het kredietverlenende land en derhalve niet de pari-
waarde zoals in het E.B.U.-stelsel. Stel dat Nederland voor 1 dollar een pari- waardehan-
teerde van fl. 3,80, een aankoopkoers van fl. 3,77 en een verkoopkoers van fl. 3,83. Wan-
neer Nederland gedurende een maand alleen aan Belgie een krediet verleende van fl.
377.000 en wanneer er op het einde van de maand werd afgerekend dan betekende toepas-
sing  van de regels bij interim - financiering dat Nederland $ 100.000 dollar van Belgie
diendeteontvangen. Als depari- waarde zoals bij het E.B.U.-stelselals uitgangspunt had
gediend, zou Nederland op basis van de gegevens $ 99.210,5 mln. hebben ontvangen. Dit
betekende dat kredietverlening onder het stelsel van interim - financiering duurder werd
voor het debiteurland vergeleken met de E.B.U.-regels. Men hoopte hiermee misbruik van
kredietverlening tegen te gaan.
De mogelijkheid bestond dat een land valuta's van andere landen aanhield op basis van
ad-hoc overeenkomstentussen centralebanken. Het betrof deaankoop van vreemde va-
luta's door een land ter ondersteuning van die valuta's. Maandelijkse afrekening was hier
niet verplicht; de crediteur kreeg het recht de uit dergelijke overeenkomsten in zijn bezit
zijnde saldi te verrekenen via het multilateraal verrekeningssysteem. De overeenkomst
moest dan weI zijn aangemeld bij de O.E.E.S.. Verrekening vond dan plaats op basis van
de uiterste verkoopkoers van de dollar zoals door het debiteurland werd bekend gemaakt.
Dit lag voor de hand daar er dollars werden verkocht om daarmee vreemde valuta's aan
te kopen ten einde de koers ervan te steunen.

3. De moeizame inpassing van de betalingsakkoorden

Bilaterale betalingsakkoorden pasten in principe niet in het stelsel van multilaterale verre-

42 1 1   Tractatenblad  1956  nr.  66,  tabel  B,  pag.  72.
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kening. Maar het was mogelijk dat tussen overeenkomstsluitende partijen, waarvan een
o f beide niet - convertibele valuta's bezaten, een betalingsakkoord bestond o f werd af-
gesloten. Als een dergelijk akkoord meer kredietfaciliteiten bevatte dan volgens de
interim - financiering mogelijk was, dan kon de O.E.E.S. de betrokken landen aanbeve-
len het akkoord te herzien, indien het akkoord de werking van het multilaterale verreke-

ningssysteem zou benadelen. Gaven de betrokken landen geen gehoor aan de aanbeveling
dan kon de O.E.E.S. besluiten het bilaterale saldo voorvloeiend uit het bilaterale beta-
lingsakkoord buiten de maandelijkse verrekening te houden. Wanneer het saldo voor-
tvloeiend uit het bilateraal akkoord weI in de maandelijkse verrekening werd gebracht,
werd het afgerekend tegen de onderlinge afgesproken koers. Wanneer een land bij de
maandelijkse verrekening niet aan zijn verplichtingen kon voldoen, nam het Europese
fonds deze verplichtingen tot een maximum van in totaal $ 50 mln. over 422) .Voor zover
de cumulatieve niet verrekende schuld boven de $ 50 mln. kwam, werd ze gedragen door
de betreffende bilaterale crediteur.
De Europese monetaire overeenkomst verkreeg rechtskracht, als alle overeenkomstslui-
tende partijen de overeenkomst hadden bekrachtigd. Als tweede voorwaarde gold dat een
aantal landen,  in het bezit van tenminste 50%  van de totale som aan E.B.U.-quota, dat
tevens minimaal 50% van de contributie aan het Europese fonds betaalde, de wens te ken-
nen gaf de E.B.U. tebeeindigen en de E.M.0. in werking te doen treden. Daarnaast diende
de overdracht van het stamkapitaal aan het fonds te hebben plaatsgevonden met goedkeu-
ring van de Verenigde Staten. Als aan deze voorwaarden was voldaan, waren alle deelne-

mende landen aan de Europese monetaire overeenkomst gebonden 423)

4. De gevolgen van de E.MD.

De daadwerkelijke invoering van de E.M.0. zou belangrijke verschillen tot gevolg hebben

vergeleken met de daarvoor geldende regels van de E.B.U. 424). De non- discriminatoire
behandeling van valuta's bij de E.B.U. was regionaal beperkt tot de landen van de O.E.E.S..
Dit betekende onder meer voor Nederland dat toepassing van de regels van de E.B.U. tot
gevolg had dat evenwicht op de totale betalingsbalans tot afvloeien van goud en dollars
leidde. Het overschot ten opzichte van de overige O.E.E.S.-landen betekende immers
slechts een gedeeltelijke goud - en dollarontvangst, terwijl het traditionele tekort ten op-
zichte van het dollargebied volledig in goud of dollars moest worden afgedekt.
Invoering van monetaire externe convertibiliteit betekende een doorbreking van het regio-
nalisme, waarbij demaandelijkseoverschotten ten opzichte van de O.E.E.S.-partners vol-
ledig in goud of dollars werden afgedekt.
Bij invoering van de E.M.0. zou elke kredietaanvraag uit het fonds van geval tot geval wor-

422)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.S. 170.1, deel 1,  Verslag orer de maand Juli 1955, pag. 5 -6.
423) Tractatenblad 1956 nr. 66, artikel 27, pag. 82-83.
424)  Verslag van de Nederlandsche Bank N.K over het boekjaar 1958, pag.  129- 130.
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den bekeken. Het criterium waarop men zich bij kredietverlening baseerde, was de alge-
mene betalingsbalanspositie van een land voor zover deze de liberalisatie van het Europe-
se handelsverkeer bedreigde. Bovendien konden voorwaarden worden gesteld ten aanzien
van de economische politiek van een land wanneer het in aanmerking wenste te komen
voor kredietverlening door het fonds. Hiermee werd de mogelijkheid vermeden dat een
onjuiste monetaire politiek, die leidde tot betalingsbalanstekorten, werd beloond via een
automatische kredietverlening door de crediteuren in de E.B.U..
Interim - financiering gedurende een maand was ook mogelijk onder de regels  van de
E.B.U., maar bij de E.M.0. zou het krediet worden beperkt tot bepaalde maxima. Boven-
dien werden deze kredieten dan duurder, doordat moest worden afgerekend tegen de aan-
koopkoers van de dollar van het kredietverlenende land, in tegenstelling tot de E.B.U.
waarbij afgerekend werd op pariteit. Hiermee werd het risico van misbruik nog eens extra
beperkt. De convertibele landen zouden van deze maandelijkse afrekening nauwelijks ge-
bruik maken maar tussentijds trachten af te rekenen tegen een gunstigere koers op de
markt. Deze a frekening was wel van belang voor een saldo in niet - convertibele valuta's
daar een tussentijdse verrekening daarvan niet altijd mogelijk was.
Met het sluiten van de E.M.0. werden de technische besprekingen afgesloten over de beta-
lingsregels die zouden gaan gelden bij invoering van externe convertibiliteit ten aanzien
van lopende transacties van de betalingsbalans.

C. De handelspolitieke regels

1. Een leidinggevende rol voor de G.A.TI?

De convertibiliteit in monetaire zin was van groot belang; de effectieve waarde ervan werd
bepaald door de handelspolitieke regels die zouden gelden na invoering van monetaire
convertibiliteit. De discussieover de handelspolitieke regels spitste zich toetussen de Brit-
ten en de continentale landen.
De Britten wensten even stringente en efficiente regels toe te passen als nu reeds golden
in O.E.E.S.-verband. Deze regels moesten echter worden gehandhaafd door een wereld-
wijd orgaan waarbij uiteraard werd gedacht aan de G.A.T.T..
De continentale landen waren van mening dat de liberalisatiecode van de O.E.E.S. ge-
handhaafd moest blijven, omdat zij niet geloofden dat de G.AIT. in staat was tot even
stringente toepassing van de handelsregels als de O.E.E.S. 425). De Britten verdedigden
het standpunt dat wereldwijde handelsregels voor hen primair waren, ook al waren deze
regels aanmerkelijk zwakker dan de O.E.E.S.-regels 426)* Hiermee kwam sterk de nadruk
te liggen op de herziening van de handelspolitieke gedragsregels in het G.A.T.I welke tij-
dens de 9e zitting die in november 1954 begon, werd nagestreefd.

425)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.M.  inv. nr.  1337, Brief van de Ministers van  Buitentandse Zaken en zonder
Portefeuille nr. 90.302, Verslag, pag. 2.

426)  A.R.A.-R.E.A. 20205-606, Brief vande Ministers van Buitentandse Zaken en zonder Portefeuille nr. 157.601, Verslag,
pag. 3.
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Het had steeds inde bedoeling gelegen om de G.AIT.-overeenkomst "welke in een perio-
de van verwarring tot stand werd gebracht als een tijdelijke regeling" na afloop van deze
overgangsperiode te herzien 427'.Voor Nederland en de andere Benelux -landen ging het
daarbij in hoofdzaak om het standpunt dat moest worden ingenomen ten aanzien van
de kwantitatieve restricties en de invoerrechten.
Wat betreft de kwantitatieve restricties was in de bestaande G.AIT.-overeenkomst een
bepaling opgenomen waarbij dit soort restricties in principe ontoelaatbaar werden ver-
klaard 428). In de praktijk was hier weinig van terecht gekomen, daar tegelijkertijd uit-
zonderingen op deze regel werden toegestaan voor landen die in ernstige betalingsba-
lansmoeilijkheden verkeerden (art. XII G.A.T.T.-overeenkomst). Dit betrof na de oorlog
praktisch alle Europese handelslanden die hiermee in feite de vrije hand kregen om te pas
en te onpas kwantitatieve restricties te handhaven.
Wat betreft de tarievenpolitiek was de situatie nog onbevredigender. In artikel XI van de
G.AT.T.-overeenkomst werden zowel produktiesubsidies als tarieven als middel vastge-

legd waarmee de nationale industrieen mochten worden beschermd. Weliswaar was er
doortoedoen van de Benelux-landen, de Franseminister Pfimlin en de Raad van Europa
een G.A.T.T.-plan voor tariefverlaging ontstaan, maar de reactie van de Verenigde Staten
zorgde er voor dat in ieder geval op korte termijn hiervan geen resultaten te verwachten
vielen 429).

2. Naar een aanpassing van de G.AIT.-overeenkomst?

Hetwasvoorheteerstdatde Benelux-landennadetotstandkomingvandehandelspoli-
tieke samenwerking in een G.A.T.T.-vergadering gezamenlijk zouden gaan optreden. De
Benelux diende naar Nederlandse opvatting, die werd aanvaard in de R.E.A.-vergadering
van 20 oktober 1954, een positieve houding aan te nemen in de G.AT.T. door te streven

naar maximale vrijheid in het handelsverkeer 430). Vrijmaking van het handelsverkeer

diende samen te vallen met invoering van monetaire convertibiliteit. Dit betekende ook
dat er dan geen discriminatie meer mocht bestaan ten opzichte van de niet - O.E.E.S.-
landen. De te stellen handelsregels zouden moeten worden gehandhaafd door een wereld-

wijd orgaan als de G.AlI. Van de andere kant mochten de regels die in het O.E.E.S.-
verband waren opgesteld welke strakker waren dan de G.AIT.-regels, niet verloren gaan.
Dit leidde tot de conclusie dat er gestreefd diende te worden naar een synchronisatie en
verscherping van de regels in de O.E.E.S.-code en de G.AIT.-overeenkomst. Nederland
diende te streven naar een verscherping van de grondstelling van de G.AlI volgens welke
kwantitatieve restricties principieel ontoelaatbaar waren 431, . De grondstelling van de
G.AII diende dan ook in principe geintroduceerd te worden in de O.E.E.S.-code. Uit-
zonderingen op deze regel bleven noodzakelijk, maar de voorwaarden waaraan een land

427)  A.R.A.-R.E.A. 20205-603, Brief vande Minister van Economische Zaken, R.E.A.-nota nr. 701, pag.  1.
428)  H.T.K. 1949-1950 Bijlagen  /643 nr. 9, Bijlage E ran de Memorie van Toelichling, artiked Xt, pag.  10.
429) Cfr. supra. pag. 112- 113.
430)  A.R.A.-R.E.A. 20205-573, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 20- 10-1954, pag. 5.
431)  A.R.A.-R.E.A. 20205-605, Brief van de Minister van Economische Zaken, R.E.A.-nola nr. 772, pag.2
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moest voldoen om zich te kunnen beroepen op deze uitzonderingem, dienden te worden
verscherpt en uitgebreid.
De eerste mogelijkheid tot uitzondering op de plicht tot 100% liberalisatie vormden beta-
lingsbalansproblemen van een land. De G.A.T.T.-overeenkomst voorzag daar nu reeds in
maar er moesten betere garanties komen voor het feit dat debiteurlanden ook werkelijk
orde op zaken stelden, zodat de bestaande o f opnieuw ingevoerde kwantitatieve restricties
snel konden worden afgeschaft. Hierbij kon worden gedacht aan een justificatieprocedu-
re welke door de O.E.E.S. werd gehanteerd voor de nog resterende kwantitatieve
restricties.

De instelling van monetaire convdrtibiliteit bracht mee dat landen niet meer onder artikel
XIV maar onder artikel VIII van de I.M.F.-overeenkomst vielen. Dit betekende dat in
principe geen deviezenbeperkingen meer waren toegestaan als gevolg van de naoorlogse
omstandigheden ten aanzien van het betalingsverkeer voortvloeiend uit lopende transac-
ties. Op de algemene regel verwoord in artikel VIII dat geen beperkingen mochten worden
opgelegd ten aanzien van lopende transacties bleef zodoende alleen de uitzondering
bestaan als gevolg van scarce currency. Door een extreme crediteurpositie van een bepaald
land konden andere convertibele en niet - convertibele landen in problemen geraken. De
mogelijkheid bestond volgens artikel VII dat het I.M.E een lid machtigde de deviezen-
transacties in de schaarse valuta te beperken waaruit kwantitatieve restricties voortvloei-
den. Naar Nederlandse opvatting moesten in een dergelijk geval in collectief verband
restricties ten aanzien van extreme crediteuren toelaatbaar zijn, waarbij te denken viel aan
de in O.E.E.S.-verband gehanteerde dollarrestricties.
Volgens Nederland diende nog een uitzondering te worden gemaakt op de algehele af-
schaffing van kwantitatieve restricties. De mogelijkheid tot het invoeren van defensieve
kwantitatieve restricties zou moeten bestaan ten aanzien van producten waarvoor landen
zodanige excessieve tarieven of exportsubsidies hadden vastgesteld dat de concurrentie-
verhoudingen daardoor wezenlijk werden aangetast.
Ten aanzien van de tarieven was een concrete actie moeilijker daar een bepaling in de
G.A.T.T.-overeenkomst ontbrak welke de hoge tarieven in landen verbood. Het leek nood-
zakelijk te komen tot een omschrijving van wat onder onredelijke tarieven diende te wor-
den verstaan. Hierbij zou naar Nederlandse opvatting kunnen worden aangesloten bij het
G.A.T.T.-plan tot tariefverlaging. Volgens dit plan was een redelijk tariefniveau bereikt
als het gewogen gemiddelde binnen elk van de tien onderscheiden sectoren niet hoger was
dan een bepaalde "bodem", terwijl de afzonderlijke rechten niet hoger mochten zijn dan
bepaalde "plafonds- 432j. Nederland was alleen bereid de stringente regels met betrek-
king tot de reductie van kwantitatieve restricties te aanvaarden onder voorwaarde dat de
excessieve tarieven gerelateerd aan een bepaalde norm, werden veroordeeld. Verder moest
een begin worden gemaakt met verlaging van deze hoge tarieven.
De instelling van monetaire convertibiliteit bracht ook mee dat landen in principe niet
meer mochten discrimineren wat betreft kwantitatieve restricties op grond van betalings-

432) Ibid., pag. 3. Cfr. supra, pag. 112-113.
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balansproblemen. Als er echter een onvoldoende verscherping van de G.AIT.-regels tot
stand zou worden gebracht, verdiende het aanbeveling het preferentiele regime geldend
binnen de O.E.E.S. te handhaven. Als motivering daartoe werd aangevoerd dat de strak-
kere binding op handelspolitiekgebied en betalingsgebied die tussen de O.E.E.S.-landen
gold, niet mocht worden opgeofferd aan moeilijker toepasbare regels van de G.AIT. De
strakkere verhoudingen tussen de O.E.E.S .-landen onderling op handels - en betalings-
gebied vormden derhalve de rechtsvaardiging voor de discriminatie ten nadele van de
overige  G.A.T.T.-landen.  In  Benelux -verband  werd  deze opvatting gedeeld 433),

De Benelux- landen stelden een nauwe samenwerking voor tussen de O.E.E.S.-landen tij-
dens de besprekingen in G.A.T.T.-verband, omdat de O.E.E.S.-landen er rekening mee
dienden te houden dat een strakkere band tussen hen dan de G.AIT.-regels, mogelijk
moest zijn. Verschillende delegaties deelden dit standpunt. De Britten plaatsten echter de

kanttekening dat ze een afwijking van de G.A.T.T.-regels door de O.E.E.S.-landen alleen
acceptabel vonden gedurende een overgangsperiode Deze overgangsperiode zou moeten
worden gebruikt om de regels van de G.A.T.I te versterken en de resterende restricties op
te ruimen.
Tijdens de ministeriele Raadsvergadering van de O.E.E.S. op 5 en 6 januari 1955 bleek
overeenstemming te bestaan over het formuleren van stricte regels in de G.AIT. zodanig
dat deze geen teruggang in de Europese liberalisatie betekenden noch de vooruitgang be-
lemmerden 434) Verschil van mening bleef bestaan over het feit wie de consequente toe-

passing van deze regels moest controleren. Alhoewel een wereldwijde benadering voor de
hand lag, bleef een aantal landen onder aanvoering van Frankrijk een meer regionale be-
nadering prefereren. Ze hadden sterke twij fels over de effectieve werkwijze van een zoveel
landen omvattende organisatie. Besloten werd de G.A.T.T.-vergadering af te wachten om
te zien welke resultaten daar werden bereikt, zodat in O.E.E.S .-verband kon worden beke-
ken in hoeverre de resultaten nadere uitwerking behoefden.

3. Teleurstellende wijzigingen

De negende zitting van de verdragsluitende partijen van de G.A.T.T. had een teleurstellend
resultaat. De nieuwe overeenkomst was minder gebaseerd "op wat principieel wenselijk
is, doch eerder op hetgeen in de praktijk realiseerbaar is" 435). Artikel XI op grond waar-

van kwantitatieve restricties principieel werden verboden bleef in de overeenkomst staan.
Artikel XII waarin de uitzonderingen op deze principitle regel werden vastgelegd, werd
zodanig aangepast dat de uitzondering op grond van de moeilijke naoorlogse jaren daar-
uit verdween. De nog resterende invoerbeperkingen zouden scherper worden gecontro-
leerd via periodieke inventarisatie waarbij de uitzonderingen van geval tot geval al o f niet
werden toegestaan 436). Desalniettemin bleven de excepties vrij ruim en was er van een re-

433)  A.R.A.-R.E.A. 20205 -606, Brief vande Ministers van Buitentandse Zakenen zonder Portefeuille nr. 133.249, Annex 5.
434)  Ministerie van Buitentandse Zaken, 996.210.E.E.S. deet I, Ministeriele Raad, Samenvatting van het besprokene tijdens

de vergadering van de Raad van de O.E.E.S. op Ministerieel Niveau op 12 en 13 Januari 1955, pag. 6
435)  H.T.K.  1955-1956 Bijlagen-A 4100-X nr.  15, Memorievan Antwoord, pag. 27
436)  N. Franken, De herziening van het G.A.T.T., in: De Economist, jrg.  104 (1956), pag. 253.
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geling als in de O.E.E.S. met beperkte en goed controleerbare uitzonderingen geen sprake.
Men slaagde er niet in een plan tot verlaging van tarieven te realiseren. Het enige concrete
resultaat op dit gebied vormde de introductie in de algemene overeenkomst van een nieuw
artikel waarin werd vastgelegd dat vooral de hoge invoerrechten een ernstige belemmering
vormden voor de uitbreiding van de handel. Weliswaar werden de hoge tarieven veroor-
deeld, zonder dat men evenwel kwam tot een nadere detaillering, zodat de praktische bete-
kenis zeer gering was 437)

Ook de Britten waren teleurgesteld in de resultaten van de conferentie. Dit bleek wel uit
het feit dat de Britten niet meer wensten vast te houden aan handhaving van de liberalisa-
tiecode uitsluitend gedurende de overgangsperiode. Men aanvaardde de code nu voor een
unspecified period 438, . De problemen welke zouden kunnen ontstaan met de G.A.T.T. en
de O.E.E.S. zouden in de praktijk wel oplosbaar zijn. Van eminent belang voor dit ver-
trouwen was de opvatting uitgesproken door de Amerikaanse vertegenwoordiger dat
"convertibiliteit en de daaruit voortvloeiende formele verplichtingen van non - discrimi-
natie niet mochten leiden tot een vermindering van de Europese liberalisatie" 439)

Par. 2 De vrijmaking van het handelsverkeer tot 30 juni 1955

A. Stapvoets voorwaarts

De Steering Board for Trade hield zich conform de opdracht van zowel de ministeriele
Raadsvergaderingen van oktober 1953 als van mei 1954 bezig met de mogelijkheden tot
uitbreiding van de liberalisatie van het handelsverkeer.
Wat betreft de versterking van de liberalisatiecode werden de eerder genomen besluiten,
welke een deliberaliserend land verplichtte na een jaar tot 60070 te liberaliseren en na 18
maandentot 75%, in decode vastgelegd. Ook de justificatieprocedure werd doorgevoerd.
Op grond van deze procedure waren de landen verplicht lijsten met goederen in te dienen
die ze niet wensten te liberaliseren. Deze lijsten werden door de Bestuursraad onderzocht
op grond waarvan de op de negatieve lijst voorkomende goederen in drie groepen werden
verdeeld. Groep A bevatte die goederen waarvan liberalisatie afhankelijk was van de inter-
ne omstandigheden in het betrokken land. Groep B bevatte goederen waarvan de liberali-
satie werd bepaald door de toestand in andere landen, terwijl liberalisatie van de op lijst
C voorkomende goederen op het meeste verzet zou stuiten 440).

De resultaten van de justificatieprocedure werden in september 1954 besproken mede in
het licht van de recente liberalisatiegegevens.

437) Ibid.. pag. 249.
438)  Ministerie van Buitentandse Zaken, D.G.E.S. 61 1.440, Convertibiliteit, deel  L Brief van de Ministers van Buitenlandse

Zaken en zonder Portefeuille, nr. 59.179, pag. 3.
439)  A.R.A.-R.E.A. 20205-606, Brief van de Minister van Buitentandse Zaken nr. 80.981, Verslag, pag. 5.
440)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr.  157,  Verslag over de maanden Juli en Augustus 1954, pag. 5.



183

Tabel 31

Liberalisatie per 31 Augustus 1954. Basisjaar 1948, in procenten (voor Oostenrijk basis-

jaar 1952, Duitsland 1949).

Land Cat. I Cat. 11 Cat. III Totaal

Agrarische Grondstoffen Industriele
producten eindproducten

BLEU 60,8 100 92,7 87,2

Denemarken                      80                       96                       60                   76
Duitsland 79,4 97,8 93,7 90,1

Frankrijk 44,7 63,9 40,4 51,2

Griekenland                        --                                                  --
lerland 72,9 93,9 71,9 76,7

Italic 99,8 100              99            99,7

Nederland 85,4 99,5 89,2 92,6

Noorwegen 77,5 88,4 70,1          75

Oostenrijk 75,1 88,2 62,3 75,5

Portugal 73,5 98,9 91,6 92,8

Turkije
Ver. Koninkrijk 89,5 80,7 74,3 82,8

IJsland 56,5 40,9             15            29

Zweden 75,7 99,3 89,2 91,2

Zwitserland 62,2 100 97,2 91,6

Totaal 77,3 88,8 76,2 80,9

Bron:  Ministerie van Buitentandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr. 157, Verslag over de maand September 1954, Bijlage B.

De Steering Board for Trade trok op basis van de beschikbare gegevens een drietal con-
clusies 441 J . De liberalisatie van de particuliere invoer in de O.E.E.S.-landen bedroeg
80070. De landen hadden 10% aan gejustificeerde kwantitatieve restricties uit hoofde van
tarieven, opvoedende bescherming enz. De kwantitatieve restricties voortvloeiend uit be-
talingsbalansproblemen bedroegen ook ongeveer 10070.

Op grond van deze conclusies en mede in opdracht van de ministeriele werkgroep conver-
tibiliteit werkte de Bestuursraad aan een voorstel om te komen tot een verhoging van het

441)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr. 157, Verstag over de maanden Juli en Augustws 1954, pag. 3
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liberalisatiepercentage 442). Het voorstel van de Bestuursraad diende aan de randvoor-
waarde van reciprociteit te voldoen, welke door de ministersconferentie van oktober 1953
was gesteld. Daarom werd de concrete inhoud van het voorstel mede afhankelijk van de
reliberalisatie door Frankrijk. Dit land verhoogde in december 1954 het liberalisatieper-
centage tot 65, terwijl tevens de bijzondere tarieven van de invoerbelasting werden ver-
laagd; het tarief van 15% werd teruggebracht tot 11% en het tarief van 10% tot 7%. Dit
werd door de overige landen van de O.E.E.S. onvoldoende geacht, zodat de ingangsdatum
van de nieuwe liberalisatiemaatregelen afhankelijk werd gesteld van het moment dat
Frankrijk weer 75070 zou hebben geliberaliseerd. Uiteindelijk vond dit op 1 april 1955
plaats.
Verdere vrijmaking van het handelsverkeer diende volgens de Bestuursraad te beginnen
voor 1 juli 1955, dus binnen drie maanden nadat Frankrijk tot 75% had geliberaliseerd.

Uiterlijk 1 juli 1955 zou elk land 10% van de op 30 juni 1954 nog niet geliberaliseerde
goederen van kwantitatieve restricties moeten bevrijden. Er diende daarbij gestreefd te
worden naar een zo gelijk mogelijke verdeling van de extra liberalisatie over de drie invoer-
categorieen. Op deze regeling zouden geen uitzonderingsbepalingen worden toegestaan.
Drie maanden later dus op 1 oktober 1955 diende de landen te voldoen aan het algemene
liberalisatiepercentage van 90 waarbij een liberalisatiepercentage van 75 was vereist in de
drie  afzonderlijke categorieen 443)·

B. Bijsturing en verfijning
De bestaande uitzonderingsbepalingen werden uitgebreid op grond van de aanvullende
liberalisatie - eis per 1 oktober  1955.  Kon een land niet voldoen aan de 75 - 60 liberalisa-
tieverplichting dan kon het zich alleen blijven beroepen op betalingsbalansoverwegingen
volgens het bestaande artikel 3c van de code. Op de per 1 oktober 1955 van kracht worden-
de 90- 75 liberalisatieverplichting werden ruimere uitzonderingsbepalingen in artikel  3
van de code opgenomen. Een land kon op deze regeling niet alleen terugkomen op grond
van betalingsbalansoverwegingen maar ook op grond van nationaal belang of billijkheid.
Bij deliberalisatie uit betalingsbalansoverwegingen zou een onderzoek worden ingesteld
door de Managing Board en de Steering Board for Trade om de rechtvaardigheid van de
deliberalisatie vast te stellen. Was de deliberalisatie gebaseerd op redenen van nationaal
belang of billijkheid dan moest een tijdstip worden aangegeven waarop de 90-75% libe-
ralisatie weer zou worden ingevoerd. Voor de tussentijd zou in een programma moeten
worden vastgelegd hoe de invoer geleidelijk zou worden verruimd. De wat ruimer gefor-
muleerde uitzonderingsbepalingen tussen de 75 -60 en 90- 75 grenzen waren noodzake-
lijk, omdat nu reeds te voorzien viel dat gegeven het thans bereikte liberalisatiepercentage
een aantallanden niet zou kunnen voldoen aan de 75% liberalisatie - eis in de landbouw-
sector 444)

442)  Ministerie van  Buiteniandse Zaken, D.G.E.M. inv.  nr.  157,  Verslag over de maanden October en November 1954,
pag.  5 - 6.

443)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.S. 170.1, deel I, Verslag over de maand Maart 1955, pag. 3.
444) Cfr. supra, tabel 31 pag. 183.
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De Bestuursraad voor de Handel zou verder nagaan of een ander basisjaar dan 1948 voor
de liberalisatie van de handel kon worden ingevoerd. Hierdoor ontstond een beter zicht
in de betekenis van de bereikte liberalisatie door de verschillende landen. Gedacht werd
hierbij aan een verlegging van het basisjaar van 1948 naar 1953 of 1954, omdat deze twee
jaren de meest gelijkmatige ontwikkeling te zien hadden gegeven sedert 1948. De verande-
ring van het basisjaar kon als consequentie hebben een verlaging of verhoging van het
thans op basis van 1948 gerealiseerde liberalisatiepercentage. 0 f er sprake was van een ver-

hoging dan wel van een verlaging, werd bepaald door het verloop van de invoer uit de overi-
ge O.E.E.S.-landen van momenteel geliberaliseerde goederen tussen het oude en het nieu-
we basisjaar, vergeleken met de ontwikkeling van de totale O.E.E.S.-invoer gedurende de-
zelfde periode. In 1954 behoorde globaal 75070 van de import op basis van 1948 vrij te zijn
van contingenteringen, zodat de ontwikkeling van de liberalisatie tot het eventuele nieuwe
basisjaar gegeven de goederenimport in 1948, bepaald was.
Intussen was het aantal produkten dat sedert 1948 binnen de O.E.E.S. werd verhandeld,
toegenomen. Ten aanzien van deze goederen was uit onderzoek gebleken "dat het gelibe-
raliseerde deel relatief even sterk is toegenomen als het gecontingenteerde deel .   443).    I n

feite werd het nieuwe liberalisatiepercentage op basis van de invoer uit de overige
O.E.E.S.-landen in het nieuwe basisjaar derhalve bepaald door de ontwikkeling van de
invoer in de gecontingenteerde sector sedert 1948. Een land dat sinds 1948 de gecontingen-
teerde import uit de overige O.E.E.S.-landen had beperkt, zou in het algemeen op grond
van het nieuwe basisjaar een hoger liberalisatiepercentage blijken te hebben dan landen
die sedert 1948 een minder restrictieve importpolitiek binnen de gecontingenteerde sector
hadden gevoerd. Uit het feit dat landen zowel een hoger als een lager liberalisatiepercenta-
ge zouden kunnen krijgen als gevolg van de basisverlegging kon worden afgeleid dat hier-
over niet eenvoudig overeenstemming te bereiken viel.
Ten aanzien van de staatshandel luidde de aanbeveling van de Steering Board dat de
O.E.E.S. eventuele klachten van de landen zou onderzoeken, waarbij de verdenking was
gerezen dat andere landen import onder de staatshandel hadden gebracht ten einde te ont-
komen aan kwantitatieve restricties 446). Luidde de conclusie bevestigend dan werden de

goederen meegerekend bij de gecontingenteerde sector. Het liberalisatiepercentage van
het betrokken land werd hierdoor negatief beinvioed.
Wanneer opheffing van kwantitatieve restricties leidde tot tariefverhoging werd het be-
trokken goed als niet - geliberaliseerd beschouwd. Daarnaast kon een land dat aan de li-
beralisatieverplichtingen voldeed maar wiens export werd aangetast door een tariefverho-
ging van andere landen, zijn liberalisatiemaatregelen terugnemen tot maximaal 75% glo-

445)   D.C.  Breedveld, Nieuwe stappen op weg naar een vrij intra - Europees goederenverkeer,  in:  De Economist, jrg.  103 (1955 j,
pag. 607.

446)  Stawshandel was handel in produkien, die "ten behoeve van verkoop in het binnenland door een overheidsinstelling
of door een vanwege de overheid beheerde instelling worden geimporteerd". Staaishandel geschiedde onder meer met
als doel, stabilisatie van de binnenlandse prij:en, gemakkelijkere verdeling van  produklen  of produktiefactoren over
economische subjecten en omdat cont role op grond van niet -economische Jactoren (bijvoorbeeld politieke) wenselijk
was.  Zie  D.C.  Breedveld,  Nieuwe stappen op weg naar een vrij  intra - Europees goederenverkeer,  in:  De  Economist, jrg.
103 (1955), pag. 610.



186

baal en 60% in de categorieen. Het effect van de deliberalisatie mocht maximaal even
groot zijn als de waarde van de gefrustreerde export. Het deliberaliserende land kon zich
bij zijn actie beroepen op de in de uitzonderingsbepalingen voorziene mogelijkheid van
inbreuk op het nationale belang of de billijkheid.
Vooral ten aanzien van goederen die vrijwel uitsluitend in Europa werden verhandeld, zou
worden onderzocht in hoeverre het mogelij k was te komen tot een tarie fverlaging als on-
derdeel van het werk aan de opstelling van een European commodities list. Tariefverla-
ging van vooralin Europa verhandelde goederen zou minder problemen opleveren, omdat
op grond van de meest - begunstigingsclausule slechts onbelangrijke concessies behoef-
den te worden gedaan aan de andere G.A.IT.-landen.
Niet alleen de absolute hoogte van de tarieven belemmerde de onderlinge handel maar
vooral ook de tariefdispariteit, omdat deze de reciprociteit frustreerde van de onderlinge
algehele liberalisatie- inspanning. De grotere landen waren hier in het algemeen in het
voordeel, daar ze meer autarkisch waren ingesteld en derhalve hogere tarieven konden
hanteren dan de kleinere landen, die meer afhankelijk waren van internationale handel.
De consequentie van tariefdispariteit was dat alleen de grote landen penetreerden op de
markten van de kleine landen. De afzet van vooral de kleine landen werd hiermee afge-
remd. Een jaar na de beslissing van de Council over het liberalisatievoorstel zou de Stee-
ring Board for Trade onderzoeken o f er voldoende reciprociteit was bereikt. Ze zou daar-
bij alle vormen van protectie in de beschouwing betrekken.
In het voorstel van de Steering Board for Trade werd ook aandacht geschonken aan de
kunstmatige exportbevordering. Tijdens besprekingen tussen het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland op 7 en 8 mei 1954 te Bonn werden de onderlinge meningsverschillen over
kunstmatige exportbevordering in belangrijke mate tot een oplossing gebracht. In een ge-
meenschappelijke verklaring werd als principe vastgelegd "dat de concurrentie op het ge-
bied van de internationale handel de natuurlijke lijnen dient te volgen en zich vrij dient
te kunnen ontplooien, hetgeen impliceert dat noch het Verenigd Koninkrijk noch Duits-
land een openlijke dan weI verkapte politiek van exportsubsidies zullen volgen. 447). In
het voorstel van de Steering Board werd aanbevolen met name genoemde exportbevorde-
rende maatregelen op te heffen 448)- Te denken viel hierbij onder meer aan rechtstreekse
overheidssubsidies bij export en restitutie van directe belastingen. Voorgesteld werd ver-
der te beslissen dat currency retention schemes bij export en re- export concurrentiever-
valsende hulpmaatregelen voor exporteurs waren. Deze maatregelen dienden per 1 janua-
ri 1956 te zijn afgeschaft en tot dit moment mochten geen verdere maatregelen worden
genomen die konden worden beschouwd als kunstmatige hulp aan exporteurs.

C. Nederlandse aarzeling

Het nieuwe voorstel van de Steering Board for Trade noopte Nederland en tevens ook de

447)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.M. inv. nr. 157, Verslag over de periode 15 Mei tot I Juli 1954, pag. 9.
448)   A.R.A.-R.E.A.  20205-606,  Brief van  de Minister van  Buitenlandse Zaken  nr.  164.422,  Bijlage 6,  pag.  2.
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Benelux tot een nadere standpuntbepaling 449)
. Wat betreft de verdere afbraak van kwan-

titatieve restricties lagen de voorstellen in het verlengde van het Nederlandse standpunt.
Dit gold echter in veel mindere mate voor de behandeling van de tarieven en het verband
tussen de tarieven en de kwantitatieve restricties, terwijl ook de voorstellen tot verbod van
kunstmatige exporthulp voor Nederland niet bevredigend waren. Het Nederlandse voor-
stel eenclausuleinde voorstellenopte nemen waarin de O.E.E.S. zich zou uitspreken voor
een gemeenschappelijk initiatief tot tariefverlaging in G.A.T.T .-verband, was niet overge-
nomen. Ook de Nederlandse opvatting dat excessieve tarieven verlaagd dienden te worden
dan wel gezorgd moest worden voor een adequaat verweer, werd niet overgenomen. Deze
opvattingen bleken echter in O.E.E.S.-verband niet haalbaar te zijn, en Nederland,
respectievelijk de Benelux dreigde bij volharding in dit standpunt alleen te komen staan.
Handhaving van deze standpunten zou leiden tot verwerping van de gehele voorstellen
inclusief de voor Nederland gunstige factoren. Zelfs in de tariefvoorstellen vielen een paar
lichtpunten te ontwaren, omdat er enkele regelingen werden voorgesteld die van belang
waren voor het bereiken van een grotere mate van reciprociteit. De bepaling dat tegenmaat-
regelen konden worden genomen bij een tariefverhoging door andere landen was wel be-
langrijk maar kon niet worden toegepast als verweermiddel tegen bestaande hoge tarie-
ven. Hiertegen kon men zich naar Nederlandse opvatting wel verweren door een beroep
te doen op de uitzonderingsclausule inzake nationaal belang of billijkheid.
Nederland verzette zich tegen de opneming van het retentierecht van dollars bij de transi-
tohandel als een vorm van kunstmatige exportbevordering. Maatregelen werden als
kunstmatig exportbevorderend beschouwd die in feite een directe of indirecte subsidie aan

exporteurs inhielden 450) Transitohandelaren hadden het recht de verkregen dollars 6

maanden aan te houden, alvorens ze verplicht waren de dollars weer in te leveren bij een

deviezenbank. De bijzondere transito maakte het mogelijk tegen een bepaalde premie

goederen met een zeker verlies naar het dollargebied te exporteren, waar tegenover dollar-
goederen naar Europa werden geexporteerd. De premie die voor deze dollars moest wor-
den betaald, bedroeg begin 1955 ongeveer 1/4070 en viel daarmee ruim binnen de marge
van 1% welke door het I.M.E werd gehanteerd, zodat van een kunstmatige beinvloeding
niet kon worden gesproken 451). De reden dat deze bijzondere transitohandel werd bedre-

ven, moest gezocht worden in een gebrek aan convertibiliteit van de munten. Bestrijding
van deze vorm van transitohandel kon gezien worden als symptoombestrijding, die ook
nog niet kon slagen omdat andere niet - O.E.E.S.-landen de rol van de O.E.E.S.-landen
in de transitohandel zouden overnemen 452).

De premie die op dit soort transacties moest worden betaald, was maximaal gelij k  aan

het disagio van het transferabele pond sterling, omdat met behulp van ponden door derde

449h  ibid., pag.  2- 3.
450)   D.C.  Breed\·eld, Nieu westappenop wegnaareen\'rijintra-Europees goederenverkeer, in: De Economist, jrg.  103(1955),

pag. 60.
451)  Ministerievan Buitenlandse Zaken, D.G.E.S. 611.411.OE.B.U., Algemeen, Deel l, Memorandum Drs. E.H.vander Beugel,

pag. 3

452)  S.  Posthunia, Overheid minternationalehandel, in   Handel-  eenbestaansroorwaarderoor Nederland.  Prae -advies
roor de  Nederiandsche  Maatschappij zoor  Nijverheid en  Handet,  pag.  52 -54.
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landen ook dollargoederen konden worden gekocht. In maart 1954 had het Verenigd
Koninkrijk de transferabele account area, het gebied waarbinnen sterlingtegoeden vrij
overdraagbaar waren, uitgebreid tot vrijwel  alle  niet - dollargebieden. Bovendien  werd
een beperkte mogelijkheid geschapen voor de houders van E.B.U.-valuta's deze valuta's
via de markt van trans ferabele sterling om te wisselen in dollars. Hiervoor moest een zeker
disagio worden betaald; wanneer iemand eind 1954 dollars wenste te kopen via de markt
van transferabele sterling dan moest voor de benodigde ponden 2 1/2% meer worden be-
taald dan de normale koersverhouding 453).

Hiermede werd een beperkte mate van externe convertibiliteit door de Britten.ingevoerd.
Met behulp van de verkregen dollars konden nu door niet - ingezetenen bepaalde produk-
ten, vooral grondstoffen, worden gekocht waardoor de Britse export naar de E.B.U.-
landen positief werd beinvloed 454)

Hier was derhalve ook sprake van een zekere kunst-
matige exportbevordering. De omvang van de transacties op deze "vrije markt" nam toe
mede ten gevolge van de vergrote concurrentiemogelijkheden van het dollargebied op de-
ze markt. Eind februari  1955 had de Britse regering het valuta -egalisatiefonds gemach-
tigd tot het doen van steunaankopen van transferabele sterling om daarmee het disagio
te beperken tot ten hoogste 10/0. Hiermee verviel de dubbele koers van het pond, waardoor
er geen strijdigheid meer was met de I.M.F.-regels die dubbele koersvorming verboden.
Tijdens de R.E.A.-vergadering van 5 januari 1955 werd het voorstel van de Steering Board
for Trade tot verdere vrijmaking van het handelsverkeer in principe geaccepteerd 433'. De
bezwaren die in de Nederlandse standpuntbepaling naar voren kwamen, dienden tot uit-
drukkingte komen in een verklaring waarin het belang van de tarieven voor de vrijmaking
van het handelsverkeer werd benadrukt. Er diende uitdrukkelijk te worden uitgesproken
dat de uitzonderingsbepalingen bij verdere vrijmaking van het handelsverkeer welke ge-
grond behoorden tezijn ophet nationaal belang of billijkheid, door Nederland zozouden
worden uitgelegd dat het daarop een beroep zou doen in geval van werkelijk schadelijke
excessieve tarieven, gehanteerd door andere landen. Verder wenste Nederland dat uit het
stuk inzake kunstmatige exporthulp bij currency retention schemes de vermelding
re- export zou worden geschrapt 456/

D. De Belgische landbouw: permanent struikelblok

De grootste problemen dreigden   bij de vorming   van het gemeenschappelijke
Benelux- standpunt, omdat een gezamenlijke verdergaande liberalisatie hier stuitte op
het Belgische onvermogen tot verdergaande liberalisatie in de landbouwsector. Per 19
maart  1954 werd de eerste gemeenschappelij ke liberalisatielijst ter waarde van 87,5070 bij
de O.E.E.S. ingediend. Deze lijst werd niet geweigerd omdat er formeel geen strijdigheid
optrad met de geldende liberalisatienormen, maar de O.E.E.S. achtte een liberalisatieper-

453)  A. R.A.-R.E.A. 20205-573,  Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 5 -1 -1955,  pag. 4.
454)  H.T.K.  1954-1955 Bijlagen 4020 nr. 2, Nota inzakedederiezenpositie, pag.  10.
455)  A.R.A.-R.E.A. 20205 -573, Notulen  R.E.A.-vergadering d.d.5-1- 1955.
456)  A.R.A.-R.E.A.  20205 -606,  Brief van de Minister van  Buitenlandse  Zaken  nr.  164.422,  Voorbereidende stukken,

pag.  3-4.
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centage van 87,5 voor twee extremecrediteurlanden tegering en suggereerde een percenta-
ge van 90.
Ook gedurende de maanden na maart 1954 bleven de Belgen bij hun opvatting dat ze niet
verder konden gaan in liberalisatie van het handelsverkeer samen met de partners in de
Benelux dan 87,5010, aangezien zij in de landbouw niet tot een grotere vrijmaking konden
komen. Door de voorstellen van de Steering Board for Trade tot verdere vrijmaking van
het handelsverkeer werden de problemen alleen maar verergerd. Bij minister Beyen
bestond de indruk dat de Belgen de zaak traineerden tot dat de 90- 75% verplichting ac-
cuut werd. Belgie hoopte volgens Beyen dat door een verschuiving van het basisjaar geen
verdergaande liberalisatie in de sector van de landbouw noodzakelijk zou zijn. Van Ne-
derlandse zijdebestonddesterke indruk dat inelkgeval de 90-75070 liberalisatieverplich-
ting nog op het basisjaar 1948 zou worden gebaseerd, zodat nog grote moeilijkheden van
Belgische zijde te verwachten vielen 457)

Volgens de Nederlandse opvatting diende bij aanvaarding van de nieuwe liberalisatie-
voorstellen het algemene liberalisatiepercentage tenminste 90 te bedragen, indien de
Benelux zich op basis van het protocol van 9 december 1953 als handelspolitieke gemeen-
schap presenteerde. Tevens diende het liberalisatiepercentage in de drie categorieen 75 te
zijn. Als aan het eerste vereiste, namelijk een algemeen liberalisatiepercentage van 90, zou

zijn voldaan, bedroeg op basis van een gelijk bedrag van Nederland en de B.L.E.U. de vrij-
making in de agrarische sector slechts 71,30/0 458).

Als van Belgische zijde niet werd besloten tot verdergaande liberalisatie en derhalve de
75% liberalisatie- eis in de landbouwsector niet gehaald werd, kon Nederland kiezen uit
drie alternatieven.
De eerste mogelijkheid bestond toch uit een optreden in Benelux-verband. Het gehele

pakket aan verplichtingen diende dan te worden aanvaard met alleen deze uitzondering
dat verzocht werd doorvoering van de 75% liberalisatie in de landbouwsector la111/2
jaar later te laten ingaan. Dit was gegeven de omstandigheid dat de verplichtingen niet
in zijn geheel konden worden aanvaard, veruit het beste alternatief, daar de Belgische
landbouw verplicht  werd  zich op termijn  in te stellen  op het gezamenlijke Benelux -

belang.
Het tweede alternatief bestond ook uit een gezamenlijk optreden van de Benelux, waarbij
de Benelux een uitzondering zou bedingen voor de 75% liberalisatie in de landbouwsec-
tor. Het verschil met het eerste alternatief bestond hierin dat de uitzondering niet gebon-

den was aan een termijn. Dit was een aanzienlijk slechtere oplossing, daar de Benelux in

belangrijke mate een agrarisch exportgebied was naar vooral de overige O.E.E.S.-landen.
Het daar optredend protectionisme ten behoeve van de agrarische sector was door Neder-

land altijd sterk bestreden, zodat dit alternatief de Nederlandse opstelling tot nog toe in
een merkwaardig daglicht stelde.
De slechtste mogelijkheid was een gescheiden optreden van de partners waarbij ieder land

457)  A.R.A.-R.E.A. 20205-601, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken nr.  148.792, pag. 3.
458)  A.R.A.-R.E.A. 20205-606, Brief ran de Minister ran  Buitenlandse Zaken nr.  164.422, Bijlage 6, pag. 4.
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die verplichting op zich nam die voor hem aanvaardbaar was. Nederland kon dan het ge-
hele pakket aan voorstellen aanvaarden. Voor de B.L.E.U. zou dit gescheiden optreden
waarschijnlijk betekenen dat zelfs aan de 90% liberalisatieverplichting jegens de O.E.E.S.
niet kon worden voldaan. Het bereikte niveau van liberalisatie werd door dit alternatief
niet wezenlijk aangetast, maar het was politiek bezien een slechte zaak, omdat de Benelux
hiermee demonstreerde dat het niet voldoende hecht was om zich als eenheid naar buiten
te presenteren.
Tijdens de vergadering van de R.E.A. van 5 januari 1955 bleek nog steeds geen over-
eenstemming te bestaan met de Benelux - partners, zelfs niet over de gemeenschappelijke
Benelux-lijst van 90% liberalisatie 439), Uitgangspunt bij de gesprekken die hadden
plaatsgevonden was geweest dat zowel Nederland als de B.L.E.U. ieder de helft van de nog
ontbrekende 2,5% liberalisatie voor hun rekening zouden moeten nemen. De B.L.E.U.,
dat haar aandeel vooral in de landbouwsector zou moeten vinden, bleek hiertoe niet
bereid. Mansholt toonde zich verheugd dat de moeilijkheden bij de indiening van de ge-
meenschappelijke liberalisatielijst voortvloeiden uit problemen in de landbouwsector
460) Hiermee werd gedemonstreerd hoe moeilijk het was te komen tot een geharmoni-

seerde landbouwpolitiek in Benelux- verband. Verdere concessies van Nederland wees hij
af, daar dit de koevoet zou wegnemen uit de onderhandelingen over de totstandkoming
van het gemeenschappelijk landbouwprotocol. Mansholt beantwoordde de vraag of
Nederland verder diende te gaan met concessies aan de B.L.E.U. ten einde te komen tot
een gemeenschappelijke liberalisatielijst, daarmee negatief.
Zijlstra leek wel tot verdere concessies bereid. Hij nuanceerde het standpunt van Mans-
holt door er op te wijzen dat de Belgen in het verleden van Nederland hadden geaccep-
teerd, dat Nederland van de samenwerking profiteerde via meer export ten gevolge van
de grote loonverschillen, zonder dat Nederland daar iets tegenover hoefde te stellen. Over
de vraag of onvoorwaardelijk moest worden vastgehouden aan een Belgische liberalisatie
van 1,25070, waarmee ze de helft van het nog te liberaliseren deel tot 90% voor hun reke-
ning zouden nemen, staakten de stemmen.
Besloten werd voor de ministeriele Raadsvergadering in O.E.E.S.-verband van 13 en 14
januari 1955 nog een bespreking te houden met de B.L.E.U. om zo te trachten alsnog tot
overeenstemming komen. De extra bespreking die eerst net voor het begin van de Raad-
vergadering plaatsvond had geen enkel resultaat. De Belgische minister van Landbouw

459)  A.R.A.-R.E.A. 20205-573, Notulen R.E.A.-vergadering d.d. 5-1-1955, pag. 6.

460)   Sicco  Leendert  Mansholt  (1908 -  ).

Na een carritre in de landbouw nam Mansholt deel aan hel verzet, waarvoor hij belangrijk werk deed onder meer op
het gebied van de voedselvoorziening. Mansholt was vervolgens van 24 juni 1945 lot 31 december 1957 minister van
Landbouw,  Visserij en  Voedselvoorziening.  Hij  had een aktief aandeel  in de Europese economische  integratie op  land-
bouwgebied. In 1950 werkte hij al een plan uit dat tot een dergelijke samenwerking moest leiden. Van 1 januari 1958
tot maart 1972 was Mansholt vice-voorzitter van de Europese Commissie. In deze periode werd in 1968 het
plan-Mansholt   bij   de   Raad   van   ministers   van   de   E.E.G.   ingediend.    Dit   plan   beoogde  een   vergroting   van   de
produktie-eenheden  in  de landbouw.  Daarvoor moest  het  aantal  tandbouwers  in  tien jaar worden  gehalveerd.  Van
maart  1972 tot  31  december  1972  bekleedde hij  het  voorzitterschap van de Europese Commissie.  Hierna was hij  lid van
verschillende Commissies als vertegenwoordiger van zijn partij, de Rv.d.A.
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wilde zelfs niet komen, terwijl de minister van Economische Zaken van de bijeenkomst
niet op de hoogte bleek te zijn. De weI aanwezige minister Larock deelde mee dat Belgie
voorlopig niet kon overgaan tot verdere liberalisatie in de landbouwsector. Deze Belgische
opstelling had als consequentie dat er in Parijs tijdens de ministersconferentie geen ge-
meenschappelijke liberalisatielijst kon worden ingediend 46//. Van Nederlandse zijde
werd vervolgens verklaard dat ons land tot 90070 liberaliseerde en in de drie categorieen
tot 75070. Dit betekende voor ons land geen extra liberalisatie- inspanning daar Neder-
land aI langer aan deze eis voldeed 462).

De overige voorstellen tot verdere vrijmaking van het handelsverkeer bleken tijdens de
ministeriele Raadsvergadering van 13 en 14 januari in grote lijnen aanvaardbaar voor het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italic en Nederland.
Minister Beyen toondezich verheugd dat er nu meer aandacht bestond voor het tariefpro-
bleem. Gebrek aan reciprociteit zou Nederland echter nopen een beroep te doen op de
ontsnappingsclausules voor nationaal belang en billijkheid. Het enige Nederlandse voor-
behoud voor degoedkeuring van het ontwerpbesluit betrof de opname onder de verboden
middelen  tot  exportvergroting van  de  dollarretentierechten  voor de  re - export 463)

De overige landen waren kritischer over de voorstellen. Ze wilden het ontwerpbesluit
slechts voor 1 jaar aanvaarden en een nog sterkere binding met de tarieven en de staats-
handel. Wanneer deze landen een beroep hadden gedaan op de uitzonderingsbepalingen,
wensten ze ontheven te worden van de verplichting mee te delen welke maatregelen ze zou-
den nemen om weer aan de liberalisatiecode te voldoen en binnen welke tijdsperiode dit
zou geschieden.
Na uitgebreide discussies werd het voorstel van de Bestuursraad voor de Handel betref-
fende de uitbreiding en de stabilisatie van de vrijmaking van het handelsverkeer in grote
lij nen aanvaard 4643. De deelnemende landen kregen de mogelijkheid om 18 maanden
nadat Frankrijk aan zijn verplichtingen had voldaan (1 april 1955), op de aangegane ver-
plichtingen terug te komen. De verplichting verviel om bij een beroep op de uitzonde-
ringsbepalingen een tijdslimiet op te geven waarbinnen het betrokken land weer aan de
liberalisatieverplichting kon voldoen. Dit besluit gaf Belgie meer armslag bij zijn pogin-
gen te komen tot extra -liberalisatie in de landbouwsector.
De Raad hechtte ook goedkeuring aan het ontwerpbesluit met betrekking tot de kunstma-
tige hulp aan exporteurs inclusief de dollarretentierechten voor de transitohandel. In de
notulen van de vergadering werd de opvatting van Nederland terzake vastgelegd dat de
bepaling niet van toepassing was op de Nederlandse transitohandel. Verder werd het
besluit genomen voorbereidingen te treffen tot tariefonderhandelingen in de G.AlI, zo-
dat het algemeen tariefniveau zou worden verlaagd.

461)  A.R.A.-M.R. 20205 -401, Notulen Ministerraadsvergadering d.d. 17-1 - 1955, pag.  13.
462)  Cfr. supra, label 31, paR. 183.
463)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, 996.21 O.E.E.S. deel I, Ministeriele Raad 1955, Samenvatting van het besprokene

tijdens de vergadering van de Raad van de O.E.E.S. op Ministerieel Niveau op  12 en  13 Januari  1955, pag. 3 -4.
464)  A.R.A.-R.E.A. 20205 -606. Brief van de Ministers van Buitenlandse Zakenen zonder Portefeuille nr.  10.391,  Verslag,

pag. 5.
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E. Uiteindelijk een Benelux-liberalisatielijst
Ook na de vergadering in de O.E.E.S. op ministerieel niveau van januari 1955 bleef de
totstandkoming van de gemeenschappelijke liberalisatielijst van de Benelux -landen het
hete hangijzer. De aanleiding tot de uiteindelijke doorbraak werd gevormd door de over-
eenstemming over de harmonisatie van het landbouwbeleid in de Benelux van 3 mei 1955.
Deze harmonisatie op zijn beurt kon slagen als gevolg van de resultaten van de speciale
ministeriele werkgroep van 23 maart 1955. Tijdens de vergadering van 3 mei werden deze
resultaten bevestigd en aangevuld. De harmonisatie zou moeten zijn voltooid binnen een
periode van 7 jaar gerekend vanaf 1 april 1955, om zo te komen tot een vrije uitwisseling
van landbouwproducten. Gedurende het eerste jaar diende Belgie de landbouwprotocol-
len van oktober en december 1950 te bevestigen waardoor de daarin voorziene arbitrage-
procedure mogelijk werd 465) Verder zou Belgia overgaan tot de instelling van een land-
bouwfonds waardoor er afstemming mogelijk werd op de Nederlandse landbouwpoli-
tiek. Ook zou een gezamenlijke studiecommissie worden ingesteld die de grondslag dien-
de te leggen voor een gelijksoortige kostprijsberekening voor landbouwproducten in de
drie landen 466,0

De onderhandelingen over de indiening van een gemeenschappelijke liberalisatielijst bij
de O.E.E.S. werden extra belast via de O.E.E.S.-verplichting dat per 1 juli 1955 10% in
de niet -geliberaliseerde sector vrij diende te worden gemaakt. Hierdoor werd nu een al-
gemeen percentage van 91 een minimum vereiste. Zij Istra deelde tijdens de ministerraads-
vergadering van 2 juni 1955 mee dat het totale liberalisatiepercentage van de Benelux bij
indiening van een gemeenschappelijke lijst nu, ten gevolge van de gevoerde onderhande-
lingen, 90,4% bedroeg 467,1. Hij stelde voor de samenwerking niet te laten afspringen op
decimalen achter de komma. De Raad ging akkoord met de opvatting van de
minister- president dat de oplossing van dit probleem het beste kon worden overgelaten
aan de meest betrokken ministers.
Tijdens de ministerraadsvergadering van 13 juni 1955 bleek dat er overeenstemming
bestond tussen de Benelux - partners over de indiening van een gemeenschappelijke libe-
ralisatielijst van ruim 91% 468). Dit bleek mogelijk door extra concessies van Nederland-
se zijde gedaan tijdens besprekingen ter gelegenheid van de ministeriele Raadsvergade-

ring van 9 en 10 juni 1955. Op de betreffende Raadsvergadering deelde minister Beyen
mee dat de Benelux -landen voor 1 juli 1955 definitief een gemeenschappelijke liberalisa-
tielijst bij de O.E.E.S. zouden indienen 469/. Aan de eis van 75070 liberalisatie voor de
landbouwsector kon niet worden voldaan. Het gemeenschappelij ke liberalisatiepercenta-
ge in deze sector bedroeg slechts 69 470. Dit betekende dat de Benelux een beroep diende

465)  Tractatenblad 1953 nr. 55, pag. 92-95 en 97-98.
466)  A.R.A.-M.R. 20205 -510, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Portefeuille nr. 66.052-2589 G.S.,

pag. 2.
467)  A.R.A.-M.R.  20205 -401,  Notulen  Ministerraadsvergadering d.d.  2-6 -1955,  pag.  2.
468)   A.R.A.-M.R.  20205 -401,  Notulen  Ministermadsvergadering d.d.  13 -6- 1955, pag.  7.
469)  A.R.A.-R.E.A.  20205 - 606,  Brief van de Minister van Buitentandse Zaken nr.  80.98 1,  Verslag,  pag. 8.
470)  H.T.K.  1955-1956 Bijlagen 3526 nr.  12, Memorie van Antwoord, pag. 7.
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te doen op redenen van nationaal belang en billijkheid wat mogelijk was binnen de nieuwe
liberalisatieverplichtingen, om zo opschorting te verkrijgen van de 75070 liberalisatiever-
plichting in de agrarische sector. Als rechtvaardiging werd door de Benelux gewezen op
het onvoldoende evenwicht in de algehele liberalisatieverplichtingen tussen de verschillen-
de landen. Vooral de tariefdispariteit tussen de verschillende landen maakte volgens de
Benelux -landen, de liberalisatieverplichtingen  in de O.E.E.S.-verband zwaarder  voor
landen met lage tarieven vergeleken met landen met hoge tarieven. Verder werd erop aan-
gedrongen dat de studie door de O.E.E.S. over de verlegging van het basisjaar spoedig
zou worden afgerond. "Elk ander basisjaar dan 1948 zou de Benelux-landen in staat
stellen ook in de agrarische sector aan de 75070 -verplichting ruimschoots te voldoen"
471)

Werden deze onevenwichtigheden niet aangepakt dan zou de Benelux zich beraden, o f ze
de aangegane verplichtingen na betindiging van de proefperiode derhalve na 1 oktober
1956 zou continueren. Voor wat betreft het programma dat diende te worden ingediend,
waarin de termijn waarbinnen en de wijze waarop alsnog aan de nieuwe verplichtingen
zou worden voldaan, werd verwezen naar de overeenkomst met betrekking tot de harmo-
nisatie van de landbouwpolitiek. Volgens de Benelux zou echter binnen een aanzienlijk
kortere periode aan de 75% liberalisatieverplichting in de agrarische sector worden vol-
daan dan de termijn van 7 jaar die werd voorzien voor de harmonisatie van de landbouw-
politiek. De ingediende liberalisatielijst door de Benelux werd door de O.E.E.S. aanvaard
en leidde op 20 januari 1956 tot de erkenning van de Benelux als eenheid met betrekking
tot de liberalisatieverplichtingen 472).

Par. 3 Een groeiend Nederlands overschot in de E.B.U.

A.  Beterschap voor Frankrijk en Groot - Brittannie

De Franse positie in de E.B.U. ontwikkelde zich zodanig dat gedurende de laatste drie
maanden van 1954 weer overschotten werden behaald in de E.B.U.. Hierdoor was Frank-
rijk in staat een deel van de schulden af te lossen. In februari 1955 werd mede op grond
van Amerikaanse steunverlening nog eens $ 80 mln. pondsgewijs onder de crediteuren
verdeeld.
Ook de Britse positie in de E.B.U. verbeterde. Het overschot over 1954 bedroeg $  179 mln.,
maar de cumulatieve verrekeningspositie bleef sterk negatief. De verbeterde positie in de
E.B.U. viel mede toe te schrijven aan de gunstige ontwikkeling van de export naar de overi-
ge E.B.U.-landen. Anderzijds kostte het ingrijpen in de markt van transferabele ponden,

waarbij de koersafwijking werd beperkttot 1070, veeldollars, waardoor de deviezenpositie
werd verzwakt. De Britten konden daarom ook in dit jaar niet overgaan tot de invoering
van externe convertibiliteit.

471) ibid., pag. 7.
472)  Min isterie van Buitentandse Zaken, 996.21 0.E.E.S. deel f 1, Ministeriele Raad, Nota Mr. J. Strengers bet reffende resulta-

tell en problemen van de O.E.E.S., pag. 2.
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B. Nederland: overschot zorgt voor problemen

1. Het stijgend overschot

De Nederlandse positie in de E.B.U. steeg per 30 juni 1955 vergeleken met 30 juni 1954
met ongeveer 37 mln. rekeneenheden, uitgaande van de nieuw berekende cumulatieve ver-
rekeningspositie van 328,9 mln. rekeneenheden 473k. Deze nieuwe berekening was nodig
als uitvloeisel van de besluiten genomen in het kader van de verlenging van de E.B.U. per
30 juni 1954.

Tabel 32

Ontwikkeling van de Nederlandse stand in de E.B.U., juli 1954 tot en met juni 1955
in min. rekeneenheden.

Ultimo Surplus Verrek. Verrek. Aanp. en Cumulatieve
C.q. door kre - door bet. afl. inge

- stand met

deficit dietverl. in $ en/of volge de re - verrekening
goud geling per initiele

1 juli 1954 hulp.

juli - 3,04 -
1,52

- 1,52 - 2,02 323,8

aug. - 5,6 - 2,8 - 2,8 - 2,02 316,2

sept. + 2,02 + 1,01 + 1,01 - 2,02 316,2
okt. + 3,2 + 1,6 + 1,6 - 2,02 317,4
nov. +21 +10,5 +10,5 - 2,02 336,4
dec. +28,4 +14,2 +14,2 - 2,52 362,3

jan. +25,6 +12,8 +12,8 -28,7 359,2
febr. +15,4 + 7,7 + 7,7 - 2,04 372,6
maart -

5,7 - 2,85 - 2,85 - 2,04 364,8

april +12,6 + 6,3 + 6,3 - 2,04 375,4
mei + 5,4 + 2,7 - 2,7 - 2,04 378,8

juni -11,1 - 5,55 - 5,55 - 2,04 365,6

Bron:   Verslag van De Nedertandsche Bank N.V. over het boekjaar  1954 en 1955, pag.  153 resp.  1 51.  De cijfers zijn naar
beneden afgerond.

Deze verbetering trad op ondanks een aanpassing van de cumulatieve positie ter waarde
van +  50 mln. rekeneenheden als gevolg van schuldaflossing voortvloeiend uit bilaterale
amortisatie - overeenkomsten waarbij ook een gelijk bedrag aan goud uit de cumulatie-
ve positie werd genomen.

473) Cfr. supra, pag. 166.
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Er werd voorts een beleid gevoerd gericht op afremming van het overschot in de E.B.U.
via het kapitaalverkeer. Bij het beleid ten aanzien van dit verkeer stond centraal dat "het
bij  a fwezigheid van een overall- tekort op de lopende rekening niet verantwoord moet
worden geaclit, baten uit het kapitaalverkeer aan te wenden voor dekking van een partieel
tekort in het lopende verkeer" 474)

. Het grote overschot met de E.B.U.-landen leverde

enerzijds dollars op maar leidde ook tot een aanzienlijke monetaire kredietverlening aan
de E.B.U.. Het lag echter voor de hand deze omvangrijke monetaire kredietverlening te

vervangen door kapitaalexport naar de E.B.U.-landen met debedoeling zedaar teinveste-
ren dan wel te gebruiken voor aflossing van langlopende schulden. Verrekening via het
E.B.U.-mechanisme verlaagde de cumulatieve verrekeningspositie waarmee ook de mo-
netaire kredietverlening werd beperkt, althans voor zover niet in goud of dollars door de
E.B.U. werd afgerekend.

2. Op zoek naar een oplossing

Deze ontwikkeling leidde tot een drietal maatregelen 475). Het was buitenlanders sinds 22
maart 1954 niet meer toegestaan kapitaal naar Nederland over te brengen met betaling
in E.B.U.-valuta's. Sedert deze datum was ook het particuliere kapitaalverkeer geliberali-
seerd. Dit betekende voor ingezetenen van het E.B.U.-gebied dat ze de mogelijkheid had-
den hun in Nederland belegde kapitalen te repatrieren. Ingezetenen van het dollargebied
konden dit alleen bereiken langs indirecte weg; ze kochten hier Nederlandse effecten wel-
ke werden geexporteerd en in het buitenland verkocht. Op 22 september 1954 verklaarde
de "Nederlandsche Bank" zich bereid tot het op aanvraag verlenen van vergunningen
voor de aankoop van buitenlandse effecten tegen betaling in E.B.U.-valuta's. Ook werd
het beleid verruimd ten aanzien van buitenlandse emissies op de Nederlandse kapitaal-
markt. Eind juli 1954 werd de eerste naoorlogse buitenlandse lening in Nederland ge-
plaatst namelijk een Belgische staatslening ter waarde van fl. 100 mln. als uitvloeisel van

het protocol van 8 juli 1954 tot vrijmaking van het kapitaalverkeer. Als gevolg hierop werd
in juli 1955 besloten ingezetenen van andere landen vergunning te geven tot het plaatsen
van leningen mits de opbrengst via de E.B.U. werd overgeboekt. In totaal werd in 1954
voor fl. 205 mln. aan leningen aan het buitenland verstrekt.
Naast het verschaffen van leningen ging Nederland in 1954 en 1955 over tot vervroegde

aflossing van langlopende buitenlandse kredieten. Alleen al in 1954 werd op deze manier
fl. 403 mln. vervroegd afgelost, waarvan fl. 205 mln. in E.B.U.-valuta's en fl. 198 mln.
in dollars.

Par. 4 Een verdere verslechtering van de lopende rekening van de betalingsbalans over
1954

De lopende rekening van de betalingsbalans gaf in 1954 een aanzienlijke verslechtering

474)  H.T.K.  1954 -1955  Bijlagen 4020 nr. 2,  Nota inzake dederiezenpositie, pag.  13.
475) Ibid., Bijlage C, pag. 23.
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te zien vergeleken met 1953. Het totale overschot daalde van fl. 1279 mln. in 1953 tot fl.
482 mln. in 1954.

Tabel 33

Tekort/overschot lopende rekening in 1954 in mln. guldens.

Totaal E.B.U. U.S.A. $ Overige valuta

1954 + 482 + 921 -475 + 36

Bron:  H.T.K.  1954-1955  Bijlagen 4020 nr.  2, Nola inzake de deviezenpositie, Bijlage A, pag.  18-19.

Het saldo van de lopende rekening werd daarbij in hoofdzaak bepaald door het handels-
verkeer 476). De exportontvangsten stegen met fl. 874 mln. vergeleken met 1953 ofwel in

volume met 17,8% terwijl de uitvoerprijzen daalden met 4,8%. De toename van de export
kwam voor fl. 871 mln. voort uit meer export naar de overige E.B.U.-landen. De betalin-
gen voor import namen in 1954 vergeleken met 1953 toe met fl. 1562 mln. derhalve met
19,2% via een stijging in volume met 25,6070 bij een prijsdaling van de invoer met 5,2%.

A. Krachtige economische expansie

De sterke stijging van zowel de export als de import vloeide mede voort uit de krachtige
economische expansie ter waarde van 6 A 7%. Deze sterke economische groei kwam tot
stand als gevolg van de gunstige Westeuropese conjunctuur en werd gestimuleerd door
stijging van de binnenlandse vraag. In de Verenigde Staten trad een recessie op waardoor
de industrieele produktie daar 6 A 7% lager lag dan in 1953. Dit verklaarde ook de lagere
Nederlandse export naar de Verenigde Staten met fl. 42 mln. vergeleken met 1953. De in-
vloed van de recessie in de Verenigde Staten op de Europese economische ontwikkeling
was echter niet groot, daar de uitvoer van de vij f belangrijke industriele landen in Europa,
namelijk het Verenigd Koninkrijk, West- Duitsland, Belgia, Nederland en Zweden naar
de Verenigde Staten slechts 7% bedroeg van hun totale uitvoer 477).

Ook de indirecte terugslag via minder export naar de grondstofproducerende landen die
op hun beurt minder grondstoffen konden leveren aan de Verenigde Staten, was gering
vergeleken met de krachtige productiestijging in Europa welke werd bevorderd door de
loon - en belastingpolitiek  in deze landen.
In Nederland werden de consumptieve bestedingen gestimuleerd door een belastingver-

476)  Verslag van De Nederlandsche Bank N.K over het boekjaar 1954, pag. 44.
477)    Centraai   Economisch  Plan   1955,  pag.   17
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laging welke ten dele per 1 januari 1954 inging 478), Daarnaast trad een sterke impuls op

voor de consumptieve bestedingen als gevolg van een tweetal loonsverhogingen in 1954,
waardoor het loonniveau in oktober 1954 16070 hoger lag dan in 1953. Het jaar 1954 begon
met een loonsverhoging van 9% welke ten doel had de werknemers te laten delen in de
gestegen welvaart. De loonronde per 1 oktober van maximaal 6% moest de verdeling van
het gestegen nationaal inkomen in overeenstemming brengen met de verdeling van het na-
tionaal inkomen zoals die bestond in 1949. De loonstijging was gebaseerd op een S.E.R.-
rapport dat een discrepantie constateerde tussen de verdeling van het nationaal inkomen
in 1954 vergeleken met die in 1949 479/. Ook de overheidsbestedingen namen in 1954 toe
deels voortvloeiend uit hogere·lonen en salarissen voor ambtenaren, terwijl de netto in-
vesteringen in vaste activa van bedrijven een hoger niveau bereikten dan in het topjaar
1950.

Door de vergrote bestedingen nam de import sterk toe. De importgroei werd daarnaast
nog eens extra gestimuleerd door de voorraadvorming in 1954 welke door het C.RB. op
fl. 1 mld. werd geraamd 480). De voorraadvorming was niet alleen een gevolg van de eco-
nomische expansie maar vormde een reactie op de voorraadintering in 1952 en de eerste
helft van 1953. Minister van Financien Van de Kieft trok de conclusie "dat van de daling
ad. rond fl. 800 min. welke het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans
te zien gaf, het grootste deel is voortgevloeid uit een vergroting van de voorraadvorming
die niet rechtstreeks verband hield met de uitbreiding van de binnenlandse bedrijvigheid,
doch haar oorsprong vond in een verminderde liquiditeitsvoorkeur9 481)*
Wat betreft de valutagebieden bleek de import uit het dollargebied relatief het snelst te
zijn toegenomen; procentueel liefst met 40070 tegen een gemiddelde toename van de im-
port in 1954 met 19,2070. De relatieve verschuiving van de import van andere sectoren naar
de dollarsector werd vooral mogelijk door de dollarliberalisatie die in 1954 op praktisch
hetzelfde niveau kwam als liberalisatie van de import uit de overige O.E.E.S.-landen.

B. Dekking van het dollartekort

Aangezien de totale lopende rekening een overschot vertoonde en het derhalve niet voor
hand lag kapitaaltransacties te gebruiken voor dekking van het dollartekort, diende het
niet - dollarbetalingsverkeer voldoende dollars op te leveren ten einde het tekort van de
dollarbalans te dekken. Het betalingsverkeer in de overige valuta's viel te verwaarlozen,
zodat het E.B.U.-betalingsverkeer voldoende dollars diende op te leveren. Het overschot
ten opzichte van de E.B.U. werd in 1954 voor de helft in goud of dollars afgerekend, terwijl
voor de andere helft monetair krediet aan de E.B.U. moest worden verleend. Dit beteken-
de dat het overschot ten opzichte van de E.B.U. twee keer zo groot diende te zijn als het
tekort ten opzichte van het dollargebied. Hoewel dit in 1954 in grote lijnen het geval bleek,

478) Cfr. supra, noot 159.
479)  S.E.R.-publicatie 1954 nr. 8, Nom betreffende het vraagstuk van eventuele loonsverhogingen, pag. 22.
480) Centraai Economisch Plan 1955, pag. 23.
481)  H.T.K.  1954-1955 Bijlagen 4020 nr. 2, Nola inzake de deviezenpositie, pag. 3
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was er toch sprake van een economisch ongezonde ontwikkeling.                                   '
Een overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans weerspiegelt immers een
besparingsoverschot dat voor normale kapitaalexport in aanmerking komt. Binnen het
nu geldend betalingsstelsel moest echter gegeven het bestaande dollartekort een overschot
ten opzichte van de E.B.U. worden gehandhaafd, wilde men althans afdekking van het
dollartekort via kapitaaltransacties vermijden. Verlaging van het verrekeningsoverschot
via kapitaalexport naar E.B.U.-landen betekende echter voor 50% een verminderde dol-
larontvangst, zodat via het overschot ten opzichte van de E.B.U. het bestaande dollarte-
kort dan niet kon worden opgevangen. In deze situatie lag het voor de hand dat Nederland
streefde naar een verharding binnen de E.B.U. waarbij derhalve een groter deel van de
overschotten in goud of dollars werd afgedekt. Een dergelijke verharding tot 75% afdek-
king in goud of dollars zou per 1 augustus 1955 ingaan. Overigens nam het bezit aan goud
en dollars gedurende 1954 toch toe ten gevolge van het kapitaalverkeer in de dollarsector.
Er vonden grote dollarontvangsten plaats voortvloeiend uit de verkoop van Nederlandse
en buitenlandse effecten tegen dollars.

Tabel 34

Netto verkopen van Nederlandse en buitenlandse effecten tegen U.S. dollars (in mln.
guldens).

1953 1954

Nederlandse effecten 104 428

Buitenlandse effecten                       87                               207

totaal 191 635

Bron:  H.T.K. 1955 - 1956 Bijlagen 4327 nr. 2. Nola inzake de betalingsbalans 1955, pag. 9.

Verder vonden er dollarontvangsten plaats op grond van consolidatie van de oude vorde-
ringen op de E.B.U.. Op grond van de nu bestaande consolidatieafspraken leidde deze
deviezenomzetting tot een toename van fl. 50 mln. aan dollars.

Par. 5 Nogmaals een verlenging van de E.B.U.

A. Verharding van het Nederlandse standpunt

Tijdens de besprekingen over het Europese fonds werd onder meer door Nederland voor-
gesteld dat tegelijkertijd ook de verlenging van de E.B.U. besproken diende te worden.
Het was immers mogelijk  dat  per  1  juli  1955  niet tot invoering van convertibiliteit  kon
worden overgegaan, zodat tijdig besluiten over de verlenging van de E.B.U. genomen
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dienden te worden. De Bestuursraad van de E.B.U. diende in ieder geval een rapport op

te stellen over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de E.B.U. kon worden
verlengd.
Nederland had in overleg met de B.L.E.U. zijn voorlopig standpunt terzake reeds begin
december 1954 bepaald 482) Tijdens de vergadering van de plaatsvervangers van de mi-

nisteriele convertibiliteitsgroep op 7 en 8 december 1954 te Parijs werd het stuk reeds on-
derhands aan de Britten ter beschikking gesteld. De Benelux wenste de verlenging van de
E.B.U. te zien als een stap op weg naar het bereiken van convertibiliteit. De basis voor de
discussies over convertibiliteit vormde de geleidelijke vermindering van de dollar-
schaarste. De eenvoudigste manier om de vermindering van deze schaarste in het kader
van de E.B.U.-verlenging tot uitdrukking te brengen, vormde een wijziging in de verhou-
ding van de verrekening van de tekorten. Men wenste daarom een aanpassing van de

goud/kredietverhouding van 50/50 naar bijvoorbeeld 75/25. Deze nieuwe verrekenings-
verhouding diende zowel binnen als buiten het quotum te gelden voor crediteuren. Voor
de debiteuren gold de nieuwe verhouding voor zover ze binnen het quotum bleven, terwijl
zebuiten hetquotum volgens dit voorstel huntekorten voor 100% ingoud o f dollarsdien-
den te verrekenen. Voor debiteuren die hun quotum hadden overschreden, veranderde
door dit voorstel niets. Het kredietbedrag dat de Unie aan de debiteuren zou verlenen,
diende in nominale geldbedragen gelijk te blijven, waardoor een verdubbeling van de
quota en de cumulatieve verrekeningsposities moest worden doorgevoerd. Door dit voor-
stel was er binnen het quotum sprake van een verharding van de werking van het E.B.U.-
mechanisme. Bereikte de debiteur de grens van het nieuwe quotum dan was er uiteindelijk
geen verschil met het nu bestaande systeem, omdat op grond van het lagere quotum eerder
het quotum werd overschreden en derhalve sneller een tekort voor 100070 in goud of dol-

lars diende te worden betaald 483).

482)  A.R.A.-R.E.A. 20205-606, Brief vande Ministers van Buitentandse Zakenen zonder Portefeuillenr.  157.601, Me,no-
randum, pag. 1.

483) Tabel 35

Stel het cumulatieve verrekeningstekort bedraagt achtereenvolgens 80, 160, 200.

Verrekenings - Tekort Quotum goud bet. krediet ont -
wijze: vangen

50% goud              80          100             40              40
50% krediet 160 100 110              50

200 100 150             50

75% goud              80          100             60              20
25% krediet 160 100 120             40

200 100 150             50
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Tijdens de R.E.A.-vergadering van 5 januari werd de onderhandelingsruimte nader vast-
gesteld. Holtrop verdedigde de opvatting dat een verlenging van de E.B.U. zonder verhar-
ding voor Nederland onaanvaardbaar diende te zijn. De bestaande regeling was voor de-
biteurlanden een te gemakkelijke vorm van kredietverkrijging. Daartegenover stond de
mening van Zijlstra gesteund door Beyen volgens welke een verlenging met een jaar zon-
der verharding acceptabel was. Hiermee werd in elk geval een wereldomspannende uit-
bouw van de valutaconvertibiliteit vermeden waarvan niemand wist hoe deze afdoende
kon worden gecontroleerd. De R.E.A.-vergadering kon zich verenigen met de conclusie
van Van de Kieft dat de aandacht vooral gericht moest zijn op verlenging van de E.B.U.
met een streven gericht op verharding 484)

B. Britse tegenwind

Tijdens de besprekingen van de ministeriele werkgroep van de convertibiliteit op 12 janu-
ari 1955 bleek het Nederlandse standpunt ten aanzien van verlenging van de E.B.U. op
verzet te stuiten van de Britten 485)

Deze waren voorstanders van verlenging zonder ver-

harding omdat ze vreesden dat verharding tot sterk verzet zou leiden van de Scandinavi-
sche landen. De mogelijkheid bestond dat de liberalisatie van het handelsverkeer daarbij
in gevaar kwam. Besloten werd de stichting van het Europese fonds en de verlenging van
de E.B.U. gelijktijdig door het E.B.U.-bestuur te laten bestuderen.
Het   rapport   van het E.B.U.-bestuur lag deels   in het verlengde   van het Benelux -
standpunt. Volgens het rapport moest  de  goud - /kredietverhouding voor verrekening
binnen de quota op 75/25 worden gebracht 486). Het nominale kredietbedrag voor debi-
teuren diende behouden te blijven. Daarom moesten de quota worden verdubbeld terwij 1
de cumulatieve posities voor zover zich bevindend binnen de quota zouden moeten wor-
den gebracht op vier keer het per 30 juni uitstaande krediet. Als tegemoetkoming aan de
Britse plannen tot invoering van convertibiliteit stelde het E.B.U.-bestuur voor een tussen-
tijdse opheffing van de E.B.U. mogelijk te maken. Tot nu toe was liquidatie van de E.B.U.
slechts toegestaan, wanneer de aangesloten landen hiertoe unaniem besloten o f indien op
de verrekeningsdatum (30 juni) landen met tenminste 50% van het totale quotum niet tot
verlenging zouden overgaan. Dit betekende dat, als geen unanimiteit werd bereikt, ont-
binding van de E.B.U. en invoering van convertibiliteit slechts mogelijk waren op de ver-
lengingsdatum. Als voorwaarden voor de tussentijdse opheffing stelde het E.B.U.-
bestuur dat er overeenstemming moest zijn verkregen over de inwerkingtreding van het
Europese fonds waarbij een aantal landen, dat een zeker percentage van de quota verte-
genwoordigde, zich bereid verklaarde de contributies in het Europese fonds te storten. Het
E.B.U.-bestuur vond ook dat overeenstemming diende te bestaan over de handelspolitie-

484i  A. R.A.-R.E.A.  20205-573,  Notulen  R.E.A.-vergadering d.d. 5-1-1955,  pag. 5-6.
485)  A.R.A.-R.E.A. 20205-606,  Brief van de Ministers van Buiienlandse Zaken en zonder Portefeuille nr.  jO.391,  Verslag,

pag. 2.
486)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.S.  170.1, deel 1, Verslag over de maand April 1955, pag.  1.
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ke regels die onder de werking van het Europese fonds zouden moeten gaan gelden 487),

C. Uiteindelijk compromis

Tijdens de ministeriele Raadsvergadering van juni 1955 bleek er overeenstemming te

bestaan over een voorwaardelijke oplossing 488). Men kwam overeen de E.B.U. voor een
maand ongewijzigd te verlengen 489) Gedurende deze maand diende overeenstemming te

worden bereikt over een multilateraal verrekeningssysteem met al of niet flexibele wissel-
koersen dat bij opheffing van de E.B.U. moest gaan gelden. Daarnaast moest over-
eenstemming worden bereikt over de modaliteiten van een Europees fonds. Op Brits voor-
stel werd verder besloten dat opheffing van de E.B.U. mogelijk moest zijn, indien landen
met tenminste 50% van de quota in de E.B.U. hiertoe besloten, onder voorbehoud van
oplossing van de andere genoemde problemen 490).

De nog resterende kwesties werden gedurende de maand juli 1955 opgelost. Dit betekende

dat de E.B.U. op elk moment tussentijds kon worden opgeheven, als landen met tenminste
50070 van de gezamenlijke quota hiertoe de wens te kennen gaven. Verder diende de E.M.O.

in werking te treden op het moment van liquidatie van de E.B.U.. Ook diende het stampka-
pitaal van de E.B.U. te worden overgeheveld naar de E.M.0.. Vanaf 1 augustus 1955 was

zodoende de weg vrij voor een verharding binnen de E.B.U., via een verrekening van over-
schotten voor 75%  in goud- /dollarontvangst en 25070 kredietverlening.

Par. 6 Conclusies

De externe convertibiliteit kon gedurende het afgelopen jaar nog niet worden ingevoerd.
De technische besprekingen over problemen samenhangend met de invoering van de ex-
terne convertibiliteit werden echter wel met succes afgesloten en resulteerden in de Euro-

pese monetaire overeenkomt van 5 augustus 1955. Het E.M.0.-verdrag kende zowel een

Europees Fonds als een multilateraal verrekeningssysteem.
Bij de totstandkoming van beide speelde Nederland een belangrijke rol via interventies
die leidden tot compromis - oplossingen. Op Nederlands voorstel was kredietverlening
uit het fonds alleen mogelijk bij een algemeen betalingsbalanstekort dat de Europese libe-
ralisatie van het handelsverkeer bedreigde. Groot - Brittannie wenste aanvankelijk alleen
kredietverlening toe te staan bij een algemeen betalingsbalanstekort, terwijl Frankrijk te-
korten ten opzichte van de O.E.E.S.-partners daartoe al voldoende grond vond. Bij de on-
derhandelingen over het multilateraal verrekeningssysteem werd door toedoen van

487)  Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.S. 611.411.0, E.B.U., Verlenging ran de E.B.U. en oprichting vati een Europees
Fonds, deel  l, Notitie roorde  Heer Mr J. Strengers, pag.  1 -2.

488)  A.R.A.-R.E.A. 20205-606,  Brief van de Minister van  Buitenlandse Zaken nr. 80.98j.  Verslag. pag.  1
489)  Ministerie van Buitentandse Zaken, D.G.E.S. 61 1.441.0, E.B.U.; Verlenging vande E.B.U. en oprichting van een Europees

Fonds, ded I L Toelichtende nota ter:ake van het Zesde Aanvullende Protocol lot wijziging van het E.B.U.-verdrag, het
Zevende Aanvullende Protocol tot wij:iging van het E.B.U.-rerdrag en het Protocol lot wijziging van her Protocol van
voorlopige inwerkingtreding van het E.B.U.-verdrag, pag. 1.

490) Ministerie van Buitentandse Zaken, D.G.E.S. 170.1, deel I, Verslag over de maand Juni 1955, pag. 2.



202

Nederland een doorbraak bereikt ten aanzien van de wisselkoersen. Op Nederlands voor-
stel  mochten de landen  zelf de  aan - en verkoopkoers vaststellen,  maar de koersen
moesten weI ruim van tevoren vaststaan. Hiermee werden de Britten die voorstander wa-
ren van flexibele wisselkoersen en de continentale landen die vaste wisselkoersen wensten,
op 66n lijn gebracht.
Wat betreft de handelsregels leverde de G.A.IT.-herzieningsconferentie niet die stringent
toe te passen regels op, dat deze de O.E.E.S .-liberalisatieregels konden vervangen bij over-
gang naar convertibiliteit. De O.E.E.S.-liberalisatiecode die voorlopig tot 1 oktober 1956
werd aangepast via een algemeen liberalisatiepercentage van 90 en 75 in de afzonderlijke
sectoren, bleef voor onbepaalde tijd gehandhaafd, voor zowel convertibel als
niet - convertibel geworden landen.
Per 1 juli 1955 werd een gemeenschappelijke Benelux-liberalisatielijst bij de O.E.E.S. in-
gediend. Het algemene liberalisatiepercentage werd gebracht op 91,1, maar de liberalisatie
van 75% in de agrarische sector werd niet gehaald door problemen bij de vrijmaking van
de Belgische landbouw. Ook hier werd uitzicht geschapen op verdere liberalisatie door
harmonisatie van het landbouwbeleid, vastgelegd in een protocol van 3 mei 1955.
Op de Nederlandse lopende rekening viel de verslechtering op van het verkeer betaald in
dollars. Dit was vooral het gevolg van meer import, mogelijk gemaakt door de dollarlibe-
ralisatie en gestimuleerd door de hoogconjunctuur in West- Europa en met name ook
de voorraadvorming. Aangezien de totale lopende rekening een overschot vertoonde en
kapitaaltransacties dan niet behoorden te worden gebruikt ter dekking van het dollarte-
kort, moest het overige betalingsverkeer voortvloeiend uit de lopende rekening voldoende
dollars opleveren. De overschotten ten opzichte van de E.B.U.-partners waren voldoende
groot om het dollartekort te dekken maar leidden ook tot aanzienlijke monetaire kredie-
ten aan de E.B.U.. Verlaging van het dollartekort en vervanging van het monetaire krediet
door kapitaalexport bij een voldoende dekking van het dollartekort via transacties van
de lopende rekening, werden mogelijk door verharding van de E.B.U..
Ook het streven naar verharding in de E.B.U. werd met succes bekroond via de verrekening
van tekorten in de E.B.U. voor 75% in goud en 25% krediet vanaf 1 augustus 1955.
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HOOFDSTUK VIII

EXTERNE CONVERTIBILITEIT INGEVOERD

Inleiding

Met het sluiten van de Europese monetaire overeenkomst werden de onderhandelingen over
de monetair technische aspecten verband houdend met de invoering van externe convertibi-
liteit afgesloten. De handelspolitieke waarde van de in te voeren externe convertibiliteit werd
bepaald door de vrijmaking van het handelsverkeer van kwantitatieve restricties. Tot het
moment van de daadwerkelijke invoering van convertibiliteit viel hierin geen verdere voor-
uitgang meer vast te stellen. De besluiten van januari 1955 volgens welke per 1 oktober 1955
het algemeen liberalisatiepercentage 90 moest bedragen en 75 in de afzonderlijke catego-
rieen, waren het maximaal haalbare. De onderhandelingen in de O.E.E.S. over verdere libe-
ralisatie van de handel werden overschaduwd en bernvloed door de onderhandelingen over
de totstandkoming van de E.E.G.- door de zes E.G.K.S.-landen.
In O.E.E.S.-verband kwam de nadruk in de besprekingen hiermee te liggen op de associatie
van de zes met de overige O.E.E.S.-landen via een vrijhandelszone. De invoering van mone-
taire externe convertibiliteit vond eerst plaats op 29 december 1958. Dit uitstel werd mede
veroorzaakt door de gedurende 1956 en 1957 voortdurend verergerende verstoring van het
evenwicht in het Europese betalingsverkeer. Verder was er sprake van een relatieve verslech-
tering in de dollarpositie van West - Europa; in verhouding tot de dollarinvoer daalden de
goud - en dollarreserves. In Nederland daalde de goud - en convertibele deviezenvoorraad
onder invloed van de overbesteding waardoor de import van dollargoederen sterk toenam.
Overigens vond er wel een informele ontwikkeling plaats in de richting van externe con-
vertibiliteit door de stichting van transferabele valutazones. Via het transferabele pond
werden steeds frequenter transferabele valuta's op de vrije valutamarkten omgezet in dol-
lars. Sedert februari 1955 steunde de Britse centrale bank hierbij het transferabele pond
door het disagio van het pond ten opzichte van de dollar te beperken tot 1%, hetgeen als

een belangrijke stap op weg naar externe convertibiliteit kon worden beschouwd.

Par. 1 De vrijmaking van het handelsverkeer tot 1 januari 1959

A. Nieuwe voorstellen van de Steering Board

De materiele waarde van de in te voeren monetaire convertibiliteit werd bepaald door de
verdere vrijmaking van het handelsverkeer van kwantitatieve restricties. Van belang hier-
bij waren de besluiten van januari 1955 die in principe slechts golden voor een periode
van 18 maanden. Besloten werd toen dat per 1 juli 195510% van de nog bestaande kwanti-
tatieve restricties dienden te worden opgeheven. Per 1 oktober 1955 moest het algemene
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liberalisatiepercentage worden verhoogd tot 90 en tot 75 in de drie afzonderlijke catego-
rieen. Tevens werd bepaald dat onderzocht moest worden welke maatregelen nodig waren
om er voor te zorgen dat alle landen een gelijk aandeel hadden in de lasten welke samen-
hingen met de vrijmaking van het handelsverkeer. Gedacht werd aan de restrictieve in-
vloed van de hoge tarieven, het verouderde basisjaar, de kunstmatige exportbevorderende
maatregelen en de staatshandel. Indien op 1 oktober 1956 zou blijken dat onvoldoende
maatregelen waren genomen om de reciprociteit te herstellen, dan zouden de landen indi-
vidueel op de besluiten van januari 1955 kunnen terugkomen. De Steering Board for Tra-
de stelde daarom een rapport op waarin voorstellen waren vervat om het reciprociteitspro-
bleem op te lossen. Daarnaast diende de 90- 75% verplichting te worden geconsolideerd
en werden voorstellen gedaan tot verdere vrijmaking van het intra - Europese handelsver-
keer 491).

Wat betreft de tarieven werd voortgeborduurd op reeds eerder aangekondigd onderzoek
494. Het voorstel impliceerde een automatisch werkend plan tot verlaging van tarieven
ten aanzien van die goederen die van overwegend Europees belang waren. Bij dit voorstel
hoorde een aantal beginselen welke in acht diende te worden genomen. Alle landen van
de O.E.E.S. dienden aan het tarievenverlagingsplan mee te werken. Er werd gedacht aan
een verlaging van de tarieven met 25% volgens een nader uit te werken methode waarbij
de tarieven in het geheel of de tarieven op een bepaald niveau zouden worden aangepakt.
Het was verder van groot belang te komen tot een goede omschrijving van het begrip
"Europees goed" 493)

Over een verlegging van het basisjaar van 1948 naar bijvoorbeeld 1954 kon geen algemeen
geldend voorstel worden opgesteld. Dit was begrijpelijk daar er landen waren die voordeel
hadden van zo'n verandering in de zin van een hoger liberalisatiepercentage dan het thans
geldende, en landen die hierdoor een lager liberalisatiepercentage kregen. Wel werd er een
specifiek voorstel gedaan geldend voor de Benelux. Men achtte de problemen reeel welke
de B.L.E.U. had met het basisjaar 1948. Het voorstelluidde 1955 als basisjaar voor de Be-
nelux te hanteren. Dit was het jaar waarin de Benelux de definitieve gemeenschappelijke
liberalisatielijst bij de O.E.E.S. had ingediend. Het voorstel was wel aan voorwaarden ge-
bonden. Zo mochten de nieuwe gunstigere liberalisatiecij fers van de Benelux geen aanlei-
ding geven tot deliberalisatie, terwijl de liberalisatie van landbouwprodukten in het kader
van de landbouwharmonisatie moest doorgaan 494)

491)  A.R.A.-M.R. 20205 -525, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zakenen zonder Portefeuille nr. 92.595, Voorberei
dende stukken, pag. 4-5.

492) Cfr. supra, pag. 186.
493)   Delagetariejlanden waaronderde Beneluxhadden een planingediendom tarieven boven 20% opzogenaamde Europese

goederen geleidelijk le verlagen. Goederen die voor meer dan 70% uit de O.E.E.S.-moederianden werden ingevoerd,
werden als Europese goederen aangemerkt.  Het plan  gaf aan hoe de tariefverlaging moest  worden  gerealiseerd.  Alle
reerst moest daarvoor de tariefwaarde voor ieder lund worden vasigesteld. De turiefwaarde "is voor ieder goed gelijk
aan het rekenkundig produkt van de invoer van die goederen uit de O.E.E.S.-landen in dollars en het aantal punten dat
het tariefboven de 20% uitkomt".  De totale tariefwaarde van een land was gelijk aan de som van de tariefwaarden van
alle betreffende goederen.  Wanneer deinvoerwaarde van eieren  in een  land $  10.000 bedroegen het tarief was 25%,  kon
detariefwaardewordenvastgesteld op $  50.000.  Detariefwaardeging daarmee $    40.000 uit  bovendewaardedie  behoor-
de bijeen  tarief van 20%.  BU een reduktie van de tariefwaarde met 25% bettkende dit een verlaging met  $   10.000 ofwel
een tariefverlaging met  1  punt tot 24%. De Britten tekenden direct al berwaar aan tegen dit voorstel onder meer omdat
het percentage voor een Europees goed (70070) te laag werd geacht. Cfr. Ministerie van Buitenlandse Zaken, D.G.E.S.
170.1, deel Il, Verslag over de maand mei  1956, pag. 3 en 4.

494)  Ministerie van Buitentandse Zaken, D.G.E.S.  170.1, ded IL  Verslag over de maand juni 1956, pag. 7.
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Het besluit van de O.E.E.S. na 31 december 1955 bepaalde kunstmatig exportbevorderen-
de maatregelen te verbieden, werd onder meer door Frankrijk niet uitgevoerd. Hoewel aan
de Fransen in het kader van het Raadsbesluit voorlopig vrijstelling was verleend van dit
verbod, drong de Organisatie regelmatig aan op een spoedige beeindiging van deze kunst-
matige steun. Frankrijk handhaafde echter in grote lijnen deze steun en verdedigde dit
met de opvatting,  "dat  zij een essentieel onderdeel  zijn  van de algemene financieel -
economische en monetaire politiek van de Regering„ 495). Er bestond alleen een kans dat
Frankrijk tijdens de ministeriele Raad van juli 1956 een maximum zou aanvaarden wat
betreft de maatregelen in de industriele sector. Voor de agrarische sector wenste men in
elk geval geen verplichtingen te accepteren.

De opzet van de Steering Board was gericht op een ongewijzigde verlenging van het besluit
uit januari 1955. Een beperking tot alleen de industriele sector was niet aanvaardbaar,
daar dit leidde tot een ongewenste scheiding tussen agrarische en niet - agrarische pro-
dukten en een stap terug betekende op weg naar een gelijktijdige alle produkten omvat-
tende vrijmaking van het handelsverkeer. De Franse positie zou daarom nader moeten
worden onderzocht ten einde de gegrondheid van het beroep op een uitzonderingspositie
opnieuw vast te stellen.
De restrictieve invloed van de staatshandel kon worden beperkt via de voorstellen om te
komen tot verdergaande liberalisatie van het handelsverkeer. In deze voorstellen legde de
Steering Board de ledenlanden een alternatief voor om te komen tot meer liberalisatie.
De eerste mogelijkheid bestond uit liberalisatie van 10% van dat deel van de handel dat
nog viel onder kwantitatieve restricties ofwel onder staatshandel. Het alternatief betrof
de zogenaamde "versoepelingsmethode". Deze methode hield in een vergroting van de in-
voermogelijkheden over 20%  van de niet -vrije sector.  Dit  kon op verschillende wijzen
worden bereikt, onder meer via vergroting van de bestaande contingenten met 20070 496),

De Steering Board zou bij deze laatste methode wel onderzoeken of de genomen maatre-
gelen in overeenstemming waren met de doel stelling van het besluit en derhalve even ef-
fectief als het eerste alternatief.
De Steering Board was voorstander van consolidatie voor onbepaalde tijd van de bestaan-
de 90 - 75070 liberalisatieverplichting.  Daar de Board voorstellen deed tot herstel van de
reciprociteit, werd voorgesteld het ontbreken hiervan als motief tot deliberalisatie, uit de
ontsnappingsclausule te schrapen. Het voorstel moest gezien worden als een geheel, een

zogenaamd package deal. Als zodanig was het ook voor de Benelux aanvaardbaar, waar-
bij primair gestreefd diende te worden naar consolidatie van het bereikte in de liberalisatie
van het handelsverkeer 497)

\               495)  H.T.K.  1956-1957 Billagen-A 4500-X nr.  13,  Memorievan Antwoord, pag.  16.
496)  Ministerie van Buitenlandse Zaken,  D.G.E.S.  170.1,  deel  11,  Verstag over de maand juni  1956,  pag.  7-8.
497)  A.R.A.-M.R. 20205-525, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zakenen zonder Poriefeuille nr. 92.595, Voorberei-

 

dende stukken, pag. 6.
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B. Op weg naar de E.E.G.

De discussie over de voorstellen van de Steering Board werd beinvloed door het plan van
de E.G.K.S .-landen te komen tot een gemeenschappelijke markt. Dit Benelux- initiatief
was ontstaan als een hervatting van de Europese samenwerking na de mislukking van de
Europese Defensie Gemeenschap (E.D.G.). De ED.G. beoogde een politieke en militaire
integratie binnen Europa tot stand te brengen. De mislukking was het gevolg van de afwij-
zing van het verdrag door het Franse parlement op 30 augustus 1954. De oorzaak van deze
afwijking was gelegen in het feit dat "met name in Frankrijk, de geesten nog niet rijp ble-
ken te zijn voor een werkelijke integratie op een politiek zo gevoelig terrein als dat der
defensie" 498)

In mei 1955 namen de Benelux- regeringen vervolgens het initiatief om te komen tot sa-
menwerking op economisch gebied. Ze baseerden zich hierbij op het plan Beyen 499).

Volgensdit plan diendeeen douane- unie als een stap op weg naardegemeenschappelijke
markt binnen 10 jaar te zijn gerealiseerd. Verder moest het gemeenschappelijk vastgesteld
buitentarief zo laag mogelijk zijn, terwijl de problemen welke uit deze samenwerking
konden voortvloeien gemeenschappelijk moesten worden gedragen via de instelling van
een Europees fonds.
Tijdens de conferentie te Messina op 1 en 2 juni werd op basis van het Benelux- initiatief
de grondslag gelegd voor de totstandkoming van de E.E.G. en Euratom. De commissie -
Spaak die op deze con ferentie werd ingesteld, bestudeerde de problemen welke samenhin-
gen met de beoogde samenwerking. De resultaten van haar studie werden neergelegd in
het rapport - Spaak dat tijdens de conferentie van Venetie in mei  1956 werd aanvaard als
uitgangspunt voor de verdragen tot oprichting van de E.E.G. en Euratom. De onderhan-
delingen die nu volgden, werden succesvol afgesloten door middel van de ondertekening
van de verdragen tot oprichting van de E.E.G. en Euratom op 25 maart 1957.
Het E.E.G.-verdrag dat per 1 januari 1958 zou ingaan, betekende de eerste stap op weg
naar een douane- unie tussen de zes E.G.K.S.-landen. Handelspolitiek relevant was de
afschaffing van invoerrechten en kwantitatieve restricties gedurende een overgangsperio-
de van 12 A 15 jaar. Op 1 juli 1968 waren de onderlinge invoertarieven daadwerkelijk afge-
schaft en ging het gemeenschappelijk buitentarief in. De eerste verlaging van de binnenta-
rieven van 10070 per tariefpost zou in grote lijnen gelijk zijn aan het gemiddelde van de
invoerrechten geheven per  1 januari  1959 door Frankrijk, Italic, West - Duitsland en de
Benelux.
Wat betreft de kwantitatieve restricties zou worden aangesloten bij het bereikte niveau in
de O.E.E.S.. Vanaf de ingangsdatum mochten geen nieuwe of verscherpte kwantitatieve
restricties worden ingesteld. Een jaar na de inwerkingtreding van het verdrag derhalve op
1 januari 1959, dienden de bilaterale contingenten te worden omgezet in globale
contingenten.
Vanaf 1 januari 1959 zouden jaarlijks de globale contingenten met 20% worden verruimd

498)  H.T.K.  1956-1957  Bijlagen 4725  nr.  3,  Memorie van  Tbelichting,  pag.  365.
499)  E.W.M. Meier, De Europese economische integratie, pag. 90.
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met een minimum van 10% van het per produkt vastgestelde contingent. Hiermee werd
een verandering doorgevoerd in de methode die werd toegepast bij vrijmaking van de han-
del van kwantitatieve restricties. Bij de O.E.E.S. werden produkten vrijgemaakt van
restricties. Uiteindelijk bleef een restgroep over aan produkten waarvan vrijmaking op
grote problemen stuitte en waardoor de stagnatie in de liberalisatie in O.E.E.S.-verband
ten dele werd verklaard. De O.E.E.S.-liberalisatiecode relateerde de vrijmaking aan het
basisjaar 1948. Produkten die na 1948 op de markt waren gebracht, konden hierdoor bui-
ten de vrijmaking worden gehouden. In het systeem dat zou worden toegepast in E.E.G.-

verband, werden de bestaande globale contingenten van alle produkten telkens weer
verruimd.

C. Vrijhandelszone

Tijdens de onderhandelingen over de modaliteiten van het  E.E.G - verdrag vond  van  17
tot en met 19 juli 1956 de vergadering van de O.E.E.S.-ministers plaats. Voordat de mi-
nisters het overleg openden over de voorstellen van de Steering Board, ontvingen ze via
de secretaris - generaal van  de O.E.E.S. een Brits voorstel waarin werd gepleit voor een
nadere studie naar de verhouding van de O.E.E.S. tot de zes E.E.G.-landen. Het was de
bedoeling te komen tot de instelling van een vrijhandelsgebied. Een vrijhandelszone "is
een handelspolitieke aaneensluiting van bepaalde landen, waarbij de onderlinge handels-

beperkingen worden opgeruimd en naar buiten de nationale invoerrechten en andere han-

delsbeperkingen blijven bestaan" 500/. Een vrijhandelszone had als consequentie dat de
binnengrenzen van de deelnemende landen moesten blijven bestaan. Via een certificaat
van oorsprong diende de afkomst van de goederen te worden vastgesteld. Zou deze con-
trole afwezig zijn, dan zou gegeven het verschillende invoertarief van de deelnemende lan-

den, uitsluitend invoer uit derde landen plaatsvinden via het land met het laagste invoerta-
rief. Het invoertarief van de overige deelnemende landen werd daarmee zonder deze con-
trole ineffectief. Dit had tot gevolg, "dat in het vrijhandelsgebied alleen indien de vrijheid
van het goederenverkeer wordt beperkt tot goederen, welke voor 100070 in de deelnemende
landen zijn voortgebracht, moeilijkheden kunnen worden voorkomen ten gevolge van het
verschil in invoerrechten" 501),

De indruk bestond dat het Britse voorstel tot een vrijhandelszone op dit moment werd

gedaan om daarmee het tarievenprobleem te isoleren van de rest van de voorstellen, zodat
een integrale aanvaarding van het pakket aan voorstellen van de Steering Board niet mo-

gelij k werd 504 Desalniettemin werd de intentie van het voorstel, stichting van een vrij-

handelszone, ondersteund door de vergadering van de Raad van de O.E.E.S.. De zes
E.G.K.S.-landen bleven het werk aan de gemeenschappelijke markt wel centraal stellen

waarbij het werd toegejuicht als dit streven tevens zou leiden tot lagere tarieven in het alge-

500) F. Hartog, o.c., pag. 59.
501) E.W.M. Meier. o.c., pag. 3 18.

502)  Ministerie van Buiteniandse Zaken, 996.21 O.E.E.S., deel 111 Ministeriele Raad, Brief van de Ministers van Buitenlandse
Zaken en zonder Portefeuille nr. 103.096, Verslag, pag. 2.
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meen 503;.

De Benelux -landen waren in het algemeen akkoord met de voorstellen van de Steering
Board. Men was wel van mening dat in het consolidatiebesluit een ontbindende voor-
waarde moest worden opgenomen, wanneer het tariefverlagingsplan binnen een te stellen
termijn niet kon worden gerealiseerd. Instemming van de Benelux was er voor de verleg-
ging van het basisjaar van 1948 naar 1955. Hiermee kwam het algemene liberalisatieper-
centage van de Benelux op 95 en dat in de agrarische sector op 89 504). De landen ver-
klaarden zich bereid verder te gaan met de vrijmaking van het handelsverkeer in de land-
bouw op basis van het landbouwprotocol.
De besluiten van de vergadering van de O.E.E.S.-ministers van juli 1956 bevatten naast
de verandering van het basisjaar voor de Benelux, ook een verlenging van de bestaande
90070 liberalisatieverplichting tot 1 januari 1958. De ontsnappingsclausules op grond van
nationaal belang, billijkheid en betalingsbalansproblemen bleven gehandhaafd. De clau-
sule op grond van het nationaal belang werd aangescherpt in die zin dat de Steering Board
voortaan de hele negatieve lijst van een land zou onderzoeken, ten einde na te gaan of
een land een terecht beroep deed op redenen van nationaal belang.
De voorstellen tot consolidatie van de bestaande liberalisatieverplichting en tot verder-
gaande liberalisatie werden niet geaccepteerd. De Britse weigering om het automatische
tariefverlagingsplan te accepteren was hiermede debet aan. De Steering Board ging wel
verder met haar studie naar een automatisch tariefverlagingsplan. Bleek begin 1957 dat
de onderhandelingen over de vrijhandelszone niet tot resultaat zouden leiden, dan moest
de Steering Board met een concreet plan komen tot tariefverlaging dat per 1 janauri 1958
moest ingaan.
Bij gelegenheid van de ministeriele Raadsvergadering werd een werkgroep ingesteld. Ze
had de opdracht de mogelijkheden te onderzoeken voor een associatie op multilaterale
basis tussen de E.E.G. en de overige landen van de O.E.E.S.. De besprekingen over een
vrijhandelszone vonden plaats in drie groepen 505)

. Deze groepen bestudeerden respec-
tievelijk algemene vraagstukken, problemen rond de landbouw en de positie van de eco-
nomisch achtergebleven landen in de toekomstige vrijhandelszone Het werd van essen-
tieel belang geacht dat bij de realisatie van een vrijhandelszone, de wijze van tariefaf-
braak, het tempo en de uitzonderingsclausules gelijk waren aan de afspraken hierover in
de E.E.G.. Het bleek echter zeer moeilijk de inzichten van alle landen met betrekking tot
de omvang en de aard van de vrijhandelszone op een lijn te brengen.
De opzet van de vrijhandelszone was een verruiming van de onderlinge handel. Deze kon
alleen worden bereikt als ook goederen die een beperkte bewerking in een niet- zone land
hadden ondergaan, toch als vrijhandelsgoed binnen de zone konden worden verhandeld.
Hiermee kwam de vrijhandelszone op gespannen voet te staan met haar eigen principes.
De mogelijkheid bestond dat op grond van deze ruimere interpretatie van het begrip vrij-

503)   A.R.A.-M.R.  20205 -404,  Notulen  Ministerraadsvergadering  d.d.  23-7-1956,  pag.  8.
504)   Ministerie van Buitenlandse Zaken, 996.21 O.E.E.S., deel jII Ministeriele Raad, Brief van de Ministers van Buitenlandse

Zaken en zonder Portefeuille nr.  103.096, pag.  i.
505)  H.T.K. 1957-1958 Bijlagen-A 4900-X nr. 2, Memorie van Toelichting, pag. 14.
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handelszone tariefdistorsies ontstonden 506)
. In landen met relatief lage invoerrechten

konden de hal ffabrikaten ondergunstigere omstandigheden worden ingevoerd dan in een
land dat hoge tarieven hanteerde, hetgeen de onderlinge concurrentieverhouding aantast-
te. Vandaar dat de technische besprekingen erg ingewikkeld waren ook al door de discus-
sie over de originewijziging van produkten door be- en verwerking en de hoogte van het

percentagetoegevoegde waardedat het produkt bij import mocht bevatten, wilde het kun-
nen gelden als een vrij te verhandelen goed.

Tijdens de vergadering van de ministers van de O.E.E.S. op 16-18 oktober 1957 leefde
de overtuiging dat de vrijhandelszone tot stand kon worden gebracht 507) Besloten werd

tot de instelling van een intergouvernementeel comitt op ministerieel niveau; het
comit6- Maudling. Het was deze met politieke autoriteit toegeruste instantie die de reste-

rende problemen zou moeten oplossen. De hoop dat de vrijhandelszone tot stand kon
worden gebracht gaf aanleiding tot verlenging van de bereikte en voorlopig tot 1 januari
1958 geldende liberalisatie van het handelsverkeer tot 1 januari 1959 508).

De voortgang van de werkzaamheden in het comitt werd niet alleen belast door techni-

sche problemen maar ook door politieke moeilijkheden binnen de zes E.E.0.-landen. De

tegenstelling spitste zich toe tussen Frankrijk en de overige leden van de E.E.G.. Traditio-
neel was Frankrijk sterk protectionistisch ingesteld, welke instelling gevoed werd door de
economische problemen op grond waarvan Frankrijk zich geen vrijere handel meende te

kunnen veroorloven 509) Bovendien meenden de Fransen dat de geleidelijke inwer-

kingstelling van de E.E.G. hen reeds voor genoeg problemen stelde. Ongetwijfeld zou de
politieke invloed van Frankrijk in dit grotere geheel geringer zijn dan in de E.E.G.. Daar-
naast zorgden de kabinetscrises in Frankrijk voor een vertraging in de Franse bijdrage aan
de oplossing van de tegenstellingen.
Per 1 januari 1959 was de vrijhandelszone nog niet tot stand gebracht. Op deze datum
werden de invoertarieven conform het E.E.G.-akkoord met 10070 verlaagd en de contin-
genten op de afgesproken wijze verruimd. De E.E.G.-landen bleken bereid de 10070 tarief-

verlaging op derde landentoete passen als daarmee het tarief niet beneden het toekomsti-

ge buitentarief van de E.E.G. kwam 5/0/. Een Oplossing voor de problemen kon ook na-

dien niet worden bereikt. Uiteindelijk sloten 7 landen van de O.E.E.S., namelijk het Vere-

nigd Koninkrijk, de Scandinavische landen, Zwitserland, Oostenrijk en Portugal per 1

januari 1960 een vrijhandelszone die bleef streven naar een associatie met de E.E.G..

Par. 2 Belemmerende factoren voor de inwerkingstelling van de E.M.0.

Het duurde nog tot 29 december 1958 alvorens de E.M.0. daadwerkelijk werd ingevoerd.
In een interne nota van de Nederlandsche Bank werd hiervoor een aantal oorzaken opge-

506)  E.W.M. Meier, ac., pag. 319- 320.
507)  H.T.K.  1957-1958 Billagen-A 4900-X nr.  1/,  Memorie van Antwoord, pag.  15.
508) Ministerie van Buitenlandse Zaken. D.G.E.S.  170.j, deel IN, Verslag over de maand december 1957, pag. 5.
509) A.R.A.-R.E.A. 20205-608, Brief van de Minister van Buitenlandse Zakennr. 90.197, Nola, pag. 2
510)  H.T.K.  1959-1960 Bulagen-A 5700-X nr 2, Memorie van Toelichting, pag. 21.
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somd 311

A. Het Europese betalingsverkeer verstoord

Gedurende 1956 en 1957 trad een voortdurend verergerende verstoring op van het even-
wicht in het Europese betalingsverkeer. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hadden een
uiterst precaire deviezenpositie, terwijl de Westduitse voorraad aan deviezen voortdurend
toenam. Het belang van deze drie landen voor de invoering van de E.M.0. was daarin gele-
gen dat ze beschikten over de grootste quota binnen de E.B.U.. Samen bezaten ze meer
dan 50070 van de totale som aan quota binnen de E.B.U., genoeg derhalve om de E.M.O.
inwerking te doen treden.
De verslechtering van de Franse betalingsbalans duurde bijna onafgebroken voort van be-
gin 1956 tot eind 1958. Alleen al in 1956 daalde de deviezenvoorraad met ruim $ 700 mln.
312),  In de eerste maanden van 1957 daalden  de goud - en deviezenreserves onrustba-
rend. In april en mei bedroeg de dating $  150 mln. per maand tegen gemiddeld $ 60 mln.
per maand in 1956 513). Frankrijk zag zich in juni 1957 genoodzaakt over te gaan tot een

algehele deliberalisatie op grond van betalingsbalansproblemen 514) Omdat men bang
was voor rantsoeneringsmaatregelen ontstond valuta - onrust. Alleen al de eerste tien da-
gen van maart 1957 leverde Frankrijk een deviezenverlies op van gemiddeld $  15 min. per
dag515'.
Een devaluatie van de Franse frank bleek niet langer te vermijden. Na de maandenlange
slepende crisis werd op 11 augustus 1957 een verkapte devaluatie afgekondigd 516). Welis-
waar bleef de bestaande koersverhouding tussen de dollar en de frank officieel gehand-
haafd, maar de omwisseling van buitenlandse betaalmiddelen in franken leverde 20%
meer franken op als op grond van de officieel geldende koersverhouding. Daarnaast werd
bij de import van goederen een belasting geheven van 20%. De aanvankelijk gunstige wer-
king van de devaluatie op de omvang van de deviezenreserves verdween echter weer snel.
In oktober 1957 was niet de vraag "of Frankrijk over enige tijd kan liberaliseren, maar
of Frankrijk omstreeks december nog in staat zal zijn de import van grondstoffen te beta-
len" 5/n.
De E.B.U. verleende Frankrijk een rallonge van $ 400 mln. dat mocht worden uitgeput
door 75% goudbetaling en 25% kredietopneming 318)  Op 27 december 1958 kondigde
de Franse regering maatregelen   aan ter sanering   van de financieel - economische

5 11)  De Nederiandsche Bank  N.V.,  Commissies  E.B.U./E.M.0.  doos  12,  De overgang van  de E.B.U,  naar E.M.0.,  pag.  3,
5 12)   De Nederlandsche  Bank  N.K,  Commissies E.B.U./E.M.O.  doos  i9,  Verslag van  de 82e  Zitting van de  Managing  Boardvan de Europese Betalings Unie, gehouden te Parijs op 12, 13, 14 en 15 maart 1957, pag. 2.
513)  Ministerie  van  Buitenlandse Zaken,  D.G.E.S.  170.1,  deel III,  Verslag over de maand juni  1957,  pag.  5.5 14)  Jaarboek  van het Ministerie van  Buitenlandse Zaken  1957/1958,  pag.  55.
515)  De Nederlandsche Bank N.V., Commissies E.B.U./E.M.0. doos 19, Verslag van de 822 Zitting van de Managing Board

van de Europese Betalings Unie, gehouden te Parijs op 12,  13, 14 en 15 maart  1957, pag. 3.
5·16) Keesings Historisch Archief 1957, pag. 13423.
5 17)   De  Nederiandsche  Bank  N.V.,  commissies E.B.U/E.M.O.  doos  19,  Verstag van  de  88e  Zitting van de  Managing  Boardvan  de Europese  Betatings  Unie.  gehouden  te  Parijs  op  7- 10 october  1957,  pag  .3.
5  18)    De  Nederlandsche   Bank   N.V,   Commissies   E.B.U./E.M.0.   doos   12,   Verslag  van  de  januari-zitting   Managing  Board21- 24 januari  1958.  Voortzetting en slot  van bespreking  inzake E.B.U.-hulp aan  Frankrijk,  pag.  2.
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toestand. Onderdeel van de genomen maatregelen vormde een nieuwe devaluatie van de
franse frank 519) Tevens werd het algemeen liberalisatiepercentage weer op 90 gebracht.

Dit percentage vormde de basis voor de verdere liberalisatie van de handel in E.E.G.-
verband. De eerste liberalisatieronde binnen de E.E.G. zou immers per 1 januari 1959
worden doorgevoerd.
In 1955 kreeg het Verenigd Koninkrijk te kampen met betalingsbalanstekorten en devie-
zenverlies. Deze ontwikkeling werd veroorzaakt door inflatoire spanningen en versterkt
door speculaties tegen het pond320/.De genomen maatregelen, onder meer een verho-
ging van het officiele disconto, bleken in zoverre effectief dat de lopende rekening van
de betalingsbalans in 1956 een overschot vertoonde van 250 mln. pond 52/). Dit overschot
leverde geen deviezen op maar was nodig ter afdekking van het tekort op de kapitaalba-
lans. De voortdurende financible spanningen in Frankrijk, die in 1957 leidden tot de deva-
luatie van de frank en een verwachte revaluatie van de mark, betekenden hernieuwde spe-
culatie tegen het pond. Deze werd beeindigd in september 1957, toen zowel van Britse als
van Duitse zijde werd meegedeeld dat een devaluatie van het pond respectievelijk een reva-
luatie van de mark ten stelligste werd afgewezen 522)

. Sedert het laatste kwartaal van 1957

trad een belangrijke verbetering op in de Britse deviezenpositie. Eind april 1958 was de
goud -  en  dollarvoorraad toegenomen  met  $  1064 mln.  tot  $   2914 mln. 523)

Tegenover de zwakke posities van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stond de sterke

positie van West - Duitsland. De Westduitse industriele produktie groeide sterk vooral ten
gevolge van de grote stijging van de export onder meer naar de overige O.E.E.S.-landen.
Als gevolg van de kracht van de Duitse economie en de zwakheid van de Franse frank en
het pond sterling, werd de Duitse betalingsbalans positief beinvloed door speculatieve ka-
pitaalimport. Zo vertoonde de betalingsbalans over 1956 enorme overschotten; tegenover
een gering tekort op de dollarbalans stond een overschot in de E.B.U. van $  1 mld. 524),

Ook in 1957 veranderde er weinig in de sterke Westduitse positie. Telkens bleek "dat de
Duitse autoriteiten weinig constructiefs kunnen opbrengen om de groeiende Europese
ongerustheid ten aanzien van de groeiende Duitse surplussen de wind uit de zeilen te ne-
men" 525/. In 1958 bleven de overschotten op de lopende rekening groot, ondanks het feit
dat de export minder snel groeide als gevolg van de recessieverschijnselen in Europa.
Nederland had traditioneel een overschot op de lopende rekening dat betaald werd in
E.B.U.-valuta's, samengaand met een tekort ten opzichte van het dollargebied. Gegeven
de algemene betalingsbalanspositie en de slechts gedeeltelijke verrekening van het over-

519j  De Franse frank devalueerde met  17,55% ten op:ichievandedollar.
520, H.T.K. 1955-1956 Bijlagen 4327 nr. 2, Nola inzake de betalingsbalans 1955, paR. 11.

52 j j  De Nederlandsche Bank N.V., Commissies E.B.U./E.M.O. doos l9, Verslag van de 882 Zilting vande Managing Board
van de Europese Betalings Unie, gehouden te Pargs op 7- lO oclober j957,  pag. 4.

522)  A.R.A.-M.R. 20205-406, Notulen Ministermadsvergadering d.d.  18- 10- 1957, pag. 7.
523)  De Nederlandsche Bank N.V., Commissies E.B.U./E.M.0. doos 19, Verslag van de 96e Zitting van de Managing Board

von de Europese Betalings Unie, gehouden te Parijs op  13 46 mei l958. pag. 6.
524)  De Nederlandsche Bank N.V., Commissies E.B.U./E.M.O. doos j9, Verslag van de 8je Zitting van de Mananging Board

van de Europese Betalings Unie, gehouden te Parijs op j8,  19 en 20 februari  1957, pag. 4.
525)  De Nederiandsche Bank N.V., Commissies E.B.U./E.M.0. doos 19, Verslag van de 882 Zitting van de Managing Board

van de Europese Betalings Unie, gehouden te Parijs op 7-10 october 1957, pag. 3.
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schot in E.B.U.-valuta's in dollars, had Nederland zich al geruime tijd op het standpunt
gesteld dat ons land erg gebaat was bij een herstel van convertibiliteit 526). Voorwaarde
daartoe was wel dat een aantal landen gezamenlijk overging tot convertibiliteit. Hierbij
mocht het Verenigd Koninkrijk gegeven het belang van het pond voor het internationaal
betalingsverkeer, niet ontbreken.

B. Van dollartekort naar - surplus

Een tweede overweging die bij eventuele invoering van externe convertibiliteit een rol ver-
vulde was het dollartekort van West - Europa. Hoewel het dollartekort mede belovloed
werd door het dollarverkeer met derde landen werd het in hoofdzaak bepaald in het beta-
lingsverkeer met de Verenigde Staten. Weliswaar namen de absolute reserves aan goud en
dollars sedert 1951 toe maar in verhouding tot de dollarinvoer was er sedert 1954 sprake
van een verslechtering.

Tabel 36

Reserves aan goud en Amerikaanse dollars

Einde van Wereld buiten de West - Wereld buiten West
het jaar Ver. Staten °/ Europa de Ver. Staten Europa bi

Mld. $ 070 van de jaarinvoer van
goederen en diensten uit
de Verenigde Staten.

1951 19,2 10,0 102 173

1952 20,3 10,7 112 220
1953 22,9 13,1 134 304

1954 25,0 14,8 139 300

1955 26,2 15,8 131 266

1956 28,2 16,9 120 239

a) Exclusief de Russische goudvoorraad.
b) O.E.E.S.-landen benevens Spanje,  Finland en  Zuid - Slavie.
Bron:   Centraal  Economisch  Plan  1958,  label  VIII- j,  biz.  130.

De verdeling van de absolute toename aan goud en dollars binnen  West - Europa was
daarbij eenzijdig. Vooral de reserves van West - Duitsland namen toe, terwijl de reserves
van andere landen waaronder die van Nederland inkrompen. De hoofdoorzaak van deze

526) H.T.K. 1959 Buitengewone Zitting Bijlagen 5497 nr. 2, Nola inzake de betalingsbalans over het jaar 1958, pag. 4.
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verslechtering was gelegen in de uitvoer van West - Europa naar de Verenigde Staten.
Deze groeide gedurende de periode 1951 tot half 1957 van $ 3,4 mid. naar slechts $ 5
mld.. De invoer uit de Verenigde Staten groeide gedurende dezelfde periode veel harder,
van $ 5,7 mid. naar $ 8,4 mld.. Dat de absolute omvang van de goud - /dollarvoorraad
in West - Europa toch kon toenemen, was het gevolg van de Amerikaanse militaire rege-
ringsaankopen en in mindere mate door netto kapitaalinvoer en schenkingen 527,.

De export van West - Europa naarde Verenigde Staten werd niet alleen bemoeilijkt door
de marktomstandigheden en de protectionistische invoertarieven in de Verenigde Staten
maar ook door een restrictieve monetaire politiek van dit land gericht op beperking van
de bestedingen. Anderzijds werd de import uit de Verenigde Staten bevorderd door de
dollarliberalisatie in West - Europa die sedert 1954 verder was opgevoerd. Deze lib erali-
satie ging daarbij gepaard met een volledige bezetting van het produktieapparaat in een
aantaI Europese landen, waarbij de gestegen vraag zich nu meer kon richten op de Vere-
nigde Staten. 1n 1957 werd de invoer uit de Verenigde Staten in West - Europa extra be-
vorderd door incidentele factoren. Ten gevolge van de Suez - crisis en de slechte oogst
in West - Europanamen zoweldeolie - alsdegraanimport uit de Verenigde Staten sterk
toe.

In 1958 was er weer sprake van een toenemend Europees dollarsurplus samenhangend
met een aanzienlijk tekort op de Amerikaanse betalingsbalans van $  3 mld.. De inciden-
tele factoren die de West - Europese goud - /dollarreserves in 1957 belastten, waren in
1958 afwezig. Bovendien trad in West - Europa in 1958 een recessie op die ook de im-
portvraag naar dollargoederen deed afnemen.
De Nederlandse positie week in zoverre af van het algemene beeld dat ons land geen
schenkingen meer ontving van de Verenigde Staten, terwijl de Amerikaanse militaire or-
ders slechts voor een zeer gering deel in ons land werden geplaatst 328/. Het ook in ons
land gestegen tekort op de lopende rekening, betaald in convertibele valuta's, moest der-
halve gedekt worden via andere bronnen.

C. De ontwikkeling van de Nederlandse lopende rekening van de betalingsbalans over
1955 tot en met 1958

Het saldo van de lopende rekening was in 1955 nog positief maar vertoonde in 1956 een
tekort. In de tweede helft van 1957 trad een herstel in.

5.27)  Zie wor deze gegevens her Centraal Economisch Plan 1958. label Vill - 3, pag. 131.
523)   Verslag  \·an  De  Nederiandsche  Bank  N.K  over  her  boekjaar  1955,  pag.  5 j
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Tabel 37

Tekort/overschot lopende rekening 1955 t/m 1958 in min. guldens.

Totaal E.B.U. Goud en converti - Overige

bele valuta U valuta

1955 248 783 - 590                             55

1956 - 608 327 - 859 - 76

1957 - 342 615 - 883 - 74

1958 1694 1787 -172                 79

1)  Onder convertibele valuta vallen US-  en Canadesedollars en vrije guidens. De vrije guidens konden sedert 9 auguslus
1954 door niet - ingezetenen bij deviezenbanken worden aangehouden.

Bron:   Verslag ran De Nederiandsche Bank N. V. over het boekjaar 1955,  1956,1957 en 1958, resp. pag. 44 - 45,42 - 43,
48 - 49 en  52 - 53.

1. De Nederlandse dollarpositie opnieuw bedreigd

Het totale overschot van de lopende rekening daalde in 1955 vergeleken met 1954 van
fl. 428 mln. tot fl. 248 mln.. Bepalend voor deze ontwikkeling was ook in 1955 het han-
delsverkeer. De toename van de uitvoer in waarde gemeten bedroeg circa 11%, terwijl
de invoer met circa 12% steeg. In volume gemeten namen zowel de import als de export
met ongeveer 10% toe. Deze groei was een gevolg van de voortgaande expansie. "Neder-
land werd daarbij meegedragen op de stroom van de Westeuropese conjunctuur, die in
1955, dank zij de thans ook in de Verenigde Staten ingetreden expansieve ontwikkeling,

„ 3291. Het volume van dein een welhaast wereldomvattende hoogconjunctuur overging
nationale produktie steeg met 6%. De ruilvoet verbeterde iets zodat de reele groei mini-
maal 6% bedroeg 330). Ook de binnenlandse bestedingen namen in 1955 verder toe. Het
particuliere verbruik nam nagenoeg evenredig toe met de stijging van de nationale pro-
duktie. Deze bestedingen, vooral gericht op duurzame verbruiksgoederen, werden gesti-
muleerd door de belastingverlaging per 1 september en door het gemiddeld hogere loon-
niveau in 1955 vergeleken met 1954 als gevolg van de loonronde per 1 oktober 1954. De
overheidsbestedingen stegen met fl. 500 min. ten opzichte van 1954, terwijl de
bruto - investeringen in vaste activa met ongeveer fl. 800 min. toenamen tot een natio-
naal rekordvan fl. 5,7 mld- Alleen de voorraadvorming werd gehalveerd tot fl. 0,5 min.
en kwam daarmee in overeenstemming met de toeneming van de binnenlandse
bedrijvigheid.
Wat betreft de valutagebieden daalde het overschot in E.B.U.-valuta's tot fl. 783 mln.,
terwijl het tekort op de lopende rekening dat betaald moest worden, in convertibele valuta's
steeg tot fl. 590 mln.. Vooral onrustbarend was de sterke achteruitgang in de convertibele

529) Ibid., pag. 9.
530)  De ruilvoet  inclusref het dienstenverkeer verbeterde iets, exclusief het dienstenverkeer was er een lichte dating.
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sector. De exportontvangsten in deze sector daalden met fl. 26 min., terwijl de importuit-
gaven toenamen met fl. 442 mln.. Het aandeel van de exportontvangsten betaald met con-
vertibele valuta's daalde daarmee van 1954 op 1955 van 11,1% naar 9,80/0, terwijl het aan-
deel in de import steeg van 16,3 naar 17,9070. De export naar het belangrijkste land van
deze valutasector, de Verenigde Staten, werd geremd door de moeilijke afzetmogelijkhe-
den aldaar, terwijl de grote vraag naar Nederlandse produkten in andere landen niet
noopte om deze moeilijkheden te overwinnen. Bovendien zorgde de beperkte samenstel-

ling van het exportpakket naar de Verenigde Staten er voor dat incidentele factoren het
niveau van de export naar de Verenigde Staten grotendeels bepaalden. In 1955 betrof dit
een daling van de export van'vleesconserven die echter 10% uitmaakte van de totale ex-

port naar de Verenigde Staten.
De import uit de convertibele sector nam relatief sterk toe. Naast de dollarliberalisatie
werd de import in deze sector bevorderd door vermindering van leveringsmogelijkheden
door niet - convertibele landen. Verder was de vergrote import een gevolg van de grote be-
hoefte aan dollargrondstoffen als gevolg van de expansie in West-Europa.
De vraag was hoe het tekort in de convertibele sector moest worden gefinancierd. Tenge-

volge van de verharding tot 75070 in goud en/of dollars van de afrekeningswijze van over-
schotten binnen de E.B.U., leidde het overschot binnen de E.B.U. van fl. 783 mln. tot een
goud -/dollarontvangst van ongeveer  fl.  580 mln.. Aangezien het betalingsverkeer  in
overige valuta's slechts tot geringe dollarontvangsten leidde, betekende dit dat zonder de
invioed van de kapitaalbalans er sprake zou zijn van een aantasting van de goud -  en de-
viezenreserves. Hiermee werd de beleidslijn verlaten dat baten uit het kapitaalverkeer niet
mochten worden aangewend ter dekking van een partieel tekort op de lopende rekening,
als de totale lopende rekening in evenwicht was of een overschot vertoonde 531), Dat het

goud - en convertibele valutabezit toch toenam was het gevolg van dollarontvangsten van
incidenteleaard, die voortvloeiden uit consolidatie van oude E.B.U.-vorderingen. Het be-
trof eengoud-/dollarontvangst van fl. 130 min. voor fl. 45 mln. als gevolg van deconsoli-
datieafspraken uit 1954 en voor fl. 85 mln. als gevolg van een vrijwillige vervroegde aflos-

sing door Frankrijk 534.

Het eigenlijke kapitaalverkeer vertoonde qua valutaire samenstelling een tegengesteld

beeld vergeleken met de lopende rekening. De convertibele sector gaf een overschot te zien
van ongeveer fl. 300 min., terwijl de E.B.U.-sector een tekort vertoonde van fl. 400 mln..
Het overschot in de convertibele sector werd voornamelijk veroorzaakt door verkopen
van Nederlandse en buitenlandse e ffecten welke beide betaald moesten worden in dollars.
Ter bestrijding van de inflatoire invloeden ten gevolge van de aankoop van Nederlandse
effecten werd de Nederlandse kapitaalmarkt tij delijk opengesteld voor buitenlandse
emissies die een deflatoire invloed hadden 533)

. Geplaatste leningen vormden het belang-

531 )  Cfr. supra,  pag.  195.
532)  H.T.K. 1955 - 1956 Bijlagen 4327 nr. 2, Nola inzake de betalingsbalans 1955, pug. 8.
533)   M.W.  Holtrop,  Anal),seenbeleid.  Eenentwintig jaarverslagen  van  De  Nederiandsche  Bank  N.V.   1946-1966,

pag.   155-156.
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rijkste bestanddeel van het tekort in het kapitaalverkeer met de E.B.U.-landen. Het tekort
op de kapitaalrekening ten opzichte van E.B.U.-landen, gaf aanleiding tot een verlaging
van de cumulatieve verrekeningspositie. Voor 25% van deze verlaging betekende dit min-
der monetair krediet aan de E.B.U., terwijl de resterende 75% leidde tot een dollaruitgave.
Aangezien het overschot in de convertibele sector 300 bedroeg en het tekort in de E.B.U.
400 had het eigenlijke kapitaalverkeer geen invloed op de voorraad goud en convertibele
valuta's. De dekking van het dollartekort was derhalve in 1955 deels afhankelijk van inci-
dentele factoren in de kapitaalsfeer. "Daarmede verkeert ons land in een grenssituatie tus-
sen kwalitatieve verbetering en kwalitatieve verslechtering van de deviezenreserves" 534)

In een nota aan de R.E.A. uitte Van de Kieft zich pessimistisch over een verbetering van
de dollarpositie in de toekomst 333/, De dollarimportbehoefte zou nog stijgen als gevolg
van de groeiende produktie. Daarnaast zouden incidentele factoren de dollarpositie blij-
ven bedreigen. Hierbij viel te denken aan de tendentie tot voorraadvorming en een grote
zuigkracht van andere Westeuropese landen op Nederlandse produkten waarin dollar-
grondstoffen verwerkt zaten. Aangezien de dollarexport maar gering zou stijgen, viel een
dollartekort van ministens 600 mln. te verwachten. Nederland was derhalve zeer gebaat
met de invoering van externe convertibiliteit. Dit leidde tot de conclusie van Van de Kieft
dat als "de verdere internationale ontwikkeling naar convertibiliteit zou gaan stag-
neren",.... "wederom de noodzaak tot restrictieve maatregelen met betrekking tot de dol-
Iarinvoer zal ontstaan" 536)

Deze opvatting werd in het algemeen niet gedeeld in de R.E.A. 537)
Volgens Zijlstra

bestond er geen alarm fase wat betreft de dollarpositie door de ruimere goud - en devie-
zenreserves. Er was sprake van een Europees dollarprobleem, waarbij het antwoord op
de vraag of Nederland zich tegen het eigen dreigend dollartekort moest verweren mede
afhankelijk was van de dollarpositie in andere landen en de maatregelen die daar werden
overwogen. Naar de opvatting van Beyen moest het doel zijn ons handelspatroon zo min
mogelijk door dollarmoeilijkheden te laten banvloeden.

2. Tekort op de lopende rekening in 1956 door overbesteding

Het jaar 1956 werd gekenmerkt door een voortgaande conjuncturele hausse gepaard
gaande met overbesteding. De bestedingen groeiden in alle sectoren sterker dan het nomi-
nale inkomen. Terwijl het nominale nationale inkomen steeg met 7%, nam het particu-
liere verbruik met 10% en de overheidsbestedingen met 12,5% toe. De netto investeringen
in vaste activainclusiefde woningbouw groeiden met 25% endetoename vande voorraad
werd geschat op ruim 20% 534. OP grond  van  deze  cij fers  lag  het  voor  de  hand  dat  de
lopende rekening van de betalingsbalans in 1956 een tekort vertoonde. Het tekort op de

534)   H.T.K.  1955-1956  Bijlagen 4327 nr.  2,  Nola  inzakede  betalingsbalans  1955,  pag.  9.
535)  A.R.A.-R.E.A.  20205-606,  Brief van de Ministervan Financien nr.  8 25847.
536) Ibid., pag. 6.
537)  A.R.A.-R.E.A.  20205-573,  Notulen R.E.A.-vergadering d.d.  3 4-1956, pag. 3-7.
538)  Verslag van De Nederlandsche Bank N.K over het boekjaar 1956, pag. 9.
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lopende rekening ontstond sinds 1951.
Het nadelige saldo van fl. 608 mln. bestond uit een tekort van fl. 859 mln. in de convertibe-
le sector, fl. 76 mln. in de groep van de overige valuta's en nog slechts een overschot van
fl. 327 mln. in de E.B.U.-sector. Gegeven de overbesteding en de vrijheid in het deviezenre-
gime was deze over alle onderscheiden valutagroepen gespreide achteruitgang verklaar-
baar. De achteruitgang in de convertibele sector was echter groter dan haar relatieve bete-
kenis in het betalingsverkeer met het buitenland. De convertibele valutasector bevatte
slechts 14% van de omzet in het totale betalingsverkeer met het buitenland; in de totale
achteruitgang van de lopende rekening beliep dit aandeel echter 28%. "Dit betekent, dat
de algemene tendentie van de laatste jaren, volgens welke de voortschrijdende daling van
de uitkomsten van het lopende verkeer meer dan evenredig tot uiting kwam in deconverti-
bele sector, zich ook in 1956 heeft voortgezet" 539j

Het aanzienlijke tekort in convertibele valuta's van fl. 859 mln. voortvloeiend uit de 10-
pende rekening, leidde echter slechts tot een vermindering van de goud - en convertibele
deviezenvoorraad van fl. 339 mln.. Het kapitaalverkeer in convertibele valuta's leverde
slechts een bescheiden overschot op van fl. 138 mln.. Dit overschot was veel geringer dan
in het verleden vooral door de verminderde verkoop van Nederlandse effecten. Van groot
belang voor de financiering van het dollartekort voortvloeiend uit de lopende rekening
waren de deviezenomzettingen die in totaal fl. 382 mln. aan convertibele valuta's oplever-
den. Daarnaast was van belang de gedeeltelijke afdekking in goud of dollars van over-
schotten met landon, waarmee bilaterale betalingsovereenkomsten waren gesloten 540).

Hoewel bijzondere factoren, zoals de grote voorraadvorming, de achteruitgang in het be-
talingsverkeer met het buitenland ten dele verklaarden, was de hoofdoorzaak van de ver-
slechtering gelegen in de inflatoire tendenties in het binnenland. Door de overbesteding
in het binnenland werd een grote zuigkracht uitgeoefend op produkten, waardoor de ex-
port in de tweede helft van 1956 stagneerde, terwijl de import juist sterk groeide. De uit-
voer groeide in de eerste helft van 1956 nog met 11% vergeleken met dezelfde periode in
1955 bij een importgroei van 15%. Gedurende de tweede helft van 1956 steeg de export

met fl. 100 mln., terwijl de import vergeleken met dezelfde periode in 1955 met liefst fl.
I mld. toenam 341), Het tekort op de lopende rekening kwam ook tot uitdrukking in een
tekort aan besparingen vergeleken met de investeringen, waardoor de rentevoet op de ka-

pitaalmarkt steeg. Op de arbeidsmarkt nam de spanning toe door de steeds grotere discre-
pantie tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid. De geregistreerde arbeidsreserve
bedroeg in 1956 nog slechts 40.000 bij 106.000 openstaande arbeidsplaatsen 542)

Herstel van het interne evenwicht was derhalve noodzakelijk om daarmee extern even-
wicht te bereiken. Afremming van de binnenlandse bestedingen was daartoe onvermijde-
lijk. Inhunadvies aanderegering blekenook deleden van de S.E.R. eenstemmig van oor-
deel dat afremming van de binnenlandse bestedingen onvermijdbaar was 543). In hun ad-

539)  H.T.K.  1956- 1957 Bijlagen 4652 nr. 2, Nota inzake de betalingsbalans over het jaar 1956, pag.  6.
540)  H.T.K.  1956-1957 Bijlagen 4522 nr. 2, Notainzakede betalingsbalans overheteerste halfjaar  1956, pag.  7   8.
541) Versiag van De Nederlandsche Bank N.V. over het boekjaar 1956, pag. 35.
542) Centraal Economisch Plan 1957, pag. 40.
543)  S.E.R.-publicatie 1956 nr. 8, Advies intake de bestedingen, pag. 9.
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vies werd een bestedingsbeperking voorgesteld van fl. 700 mln. gelijk verdeeld over con-
sumptie en investeringen, waarvan verwacht werd dat de betalingsbalans fl. 350 min. ver-
beterde. De regering besloot de suggesties van de S.E.R. als leidraad voor het te voeren
beleid te aanvaarden 544)

In de nota inzake de bestedingsbeperking werden door de regering voorstellen gedaan tot
vermindering van de bestedingen welk effect door het C.RB. voor 1957 werd geraamd op
fl. 650 min.543). De voorgestelde bestedingsbeperking door de regering bleef hiermee iets
achter bij de bestedingsbeperking volgens het S.E.R.-programma. Dit ondanks het feit
dat de cijfers over de Nederlandse economie nog slechter bleken te zijn dan die waarop
de S.E.R. zich bij haar advies baseerde. Maar de regering wenste schokeffecten als gevolg
van meer drastische ingrepen te voorkomen. Verder werd het niet uitgesloten geacht dat
van de voorgestelde bestedingsbeperking een wat gunstiger effect op de betalingsbalans
zou uitgaan dan de S.E.R. verwachtte. Bovendien was het minder gunstige
financieel-economische beeld over 1956 sedert deschattingdoorde S.E.R. wellichtmede
veroorzaakt door extra voorraadvorming 546)

De nadruk viel daarmee in 1956 maar ook in 1957 op het herstel van het externe evenwicht,
waarmee de specifieke problemen voortvloeiend uit inconvertibiliteit van valuta's tijde-
Iijk naar de achtergrond werden gedrongen.

3. Het einde van de conjuncturele hausse

Het jaar 1957 bracht het einde van de conjuncturele hausse. Gedurende de eerste drie
kwartalen van 1957 liet de ontwikkeling zich nog zeer ongunstig aanzien. Het tekort op
de lopende rekening op kasbasis beliep gedurende deze periode ruim fl. 750 mln. tegen
een tekort van fl. 400 mln. gedurende dezelfde periode van 1956. Het vierde kwartaal van
1957 vertoonde de grote omslag daar dit kwartaal een overschot op de lopende rekening
vertoonde van fl. 425 mln.. Aan deze verbetering koppelde de president van de Nederland-
sche Bank in het jaarverslag over 1957 de verwachting "dat aan de periode van grote tekor-
ten in het lopende verkeer voorshands een einde is gekomen" 547)

Het tekort op de lopende rekening over 1957 beliep in totaal fl. 342 mln., tegen een tekort
van fl. 608 mln. over 1956. De verbetering vond plaats in de tweede helft van het jaar en
werd veroorzaakt door een omslag in het invoersaldo. De daling van het invoersaldo vloei-
de ten dele voort uit een ruilvoetverbetering en voorts uit een groei van de exportont-
vangsten bij een terugval van de import 548).

Wat betreft de valutaire samenstelling van de lopende rekening van de betalingsbalans
verbeterde het overschot in de E.B.U.-sector tot fl. 615 mln. vergeleken met een overschot
van fl. 327 mln. in 1956. In de convertibele sector viel een verbetering vast te stellen in
de tweede helft van 1957 vergeleken met de eerste helft, zij het dat het totale tekort nog

544)  H.T.K. 1956-1957 Bijlagen 4600 nr. L Nola inzake beperking van de bestedingen, pag. 3.545)  Centraal Economisch Plan 1957, tabel VII-5, pag. 81.
546) H.T.K. 1956-1957 Bijlagen 4600 nr. L Now inzake beperking van de bestedingen, paK. 3.
547)  Verstag van De Nederiandsche Bank N.K over het boekjaar 1957, pag. 48.
548)  H.T.K.  1957-1958 Bijlagen 5140 nr.  2, Nora inzake de betalingsbalans over het jaar 1957, pag. 4.
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iets steeg ten opzichte van 1956. De verbetering in de convertibele sector in de tweede helft
van het jaar was vooral het gevolg van ontwikkelingen in het handelsverkeer. De verbetering
was ook hier in hoofdzaak het gevolg van minder invoer als gevolg van minder bestedingen.
De financiering vanhet tekort indeconvertibelesector vondgrotendeelsplaats viadeont-
vangst van convertibele deviezen door middel van het kapitaalverkeer. De achteruitgang
van de goud en convertibele deviezenvoorraad bleef hierdoor beperkt tot fl. 84 mln. 549'.
In   de nota betre ffende de toestand   van 's Rijks- Financien behorende   bij   de

ontwerp- begroting voor 1958 constateerde de regering dat de overbesteding "thans nog
van de orde van grootte van een miljard per jaar is" 3301. Dit doet de vraag rijzen waarom
de genomen maatregelen tot bestedingsbeperking eerst in het vierde kwartaal effect be-
gonnen te sorteren.
Allereerst werden de maatregelen gericht op bestedingsbeperking die in hoofdzaak be-
lastingverhogingen en prijsaanpassingen ten voordele van de rijksoverheid bevatten,
slechts geleidelijk ingevoerd zodat het effect ook eerst op termijn in voldoendematezicht-
baar werd. Het programma bleek voorts vooral afgestemd op het herstel van het even-
wicht in de Rijks-financien. Het schoot tekort in de beheersing van de uitgaven door
lagere overheden die inflatoir werden gefinancierd. Zo konden de gemeenten hun
bruto- investeringsuitgaven verhogen met 20070 vergeleken met 1956 en voor de woning-
bouw zelfs met 46% zonder over dekkingsmiddelen te beschikken op vaste termijn 55/)

De ministeriele circulaire van 12 juli 1957 maakte hier eerst een einde aan; investeringen
mochten door gemeenten slechts worden gedaan als vaste financieringsmiddelen voor-
handen waren.
Het gebruik van inflatoire financieringsmiddelendoorhet bedrij fsleven via kredieten van
het bankwezen werd beperkt door een verhoging van het officiale disconto van 3 1/4 naar
5% in twee etappen. De laatste verhoging in augustus ging tevens gepaard met de instel-
ling van een seizoenmatig bepaald kredietplafond. Overschrijding van dit plafond had
als consequentie dat kredietinstellingen niet meertot de faciliteiten van de Nederlandsche
Bank zouden toegelaten dan tegen een rentetarief dat minimaal 1070 boven het normale
niveau zou liggen 332). De genomen maatregelen bleken de kredietbeperking aan de pri-
vate sector te hebben bevorderd; "in het laatste kwartaal van 1957 viel zelfs voor het eerst
na jaren een kleine vermindering van de totale kredietgeving te constateren" 553j.

4. Recessieve economische ontwikkeling

Gedurende 1958 was er sprake van een recessieve economische ontwikkeling: de toename
van het nationale produkt bedroeg ongeveer 1070 tegen een toename van 1,5070 in 1957. De
lopende rekening van de betalingsbalans gaf een aanzienlijke verbetering te zien vergele-

549) ibid.. pag. 2.
550)  H.T.K.   1957-1958  Bijlagen-A  4900  Nola  betreffende  de  toestand  ran  's  Rijks- Financien   behorende  bijde

oniwerp   begroting yoor 1958, pag. 2.
55 h M.W. Holtrop. o.c., pag. 184.
552) Ibid.. pag. 194
553) Verstag ran De Nederlandsche Bank N.V. over het boekjaar 1957, pag. 18.
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ken met 1957. Het positieve saldo op de lopende rekening bedroeg nu fl. 1694 mln. tegen
een negatief saldo in 1957 van fl. 342 min. Deze verbetering werd bijnauitsluitend veroor-
zaakt door de goederenbalans. De verbetering op deze balans was voor 75% een gevolg
van een lagere invoerwaarde, welke werd veroorzaakt door zowel een lager importprijspeil
als een volumedaling 554)

Vloeide het gemiddeld lagere importprijspeil voort uit de da-
lende grondstofprijzen, de volumedaling van de import werd veroorzaakt door de afne-
mende bedrijvigheid als gevolg van de bestedingsbeperking, terwijl ook de voorraden
daalden. De lopende rekening werd voorts positief beinvloed door een hogere export-
waarde. Het exportvolume groeide met 9%, maar het exportprijspeil daalde met 4%
vooral als gevolg van dalende grondstofprijzen.
Deze gunstige ontwikkeling in het handelsverkeer had ook zijn consequenties in de valu-
taire samenstelling van de betalingsbalans. Het overschot in E.B.U.-valuta's nam toe tot
fl. 1787 mln., terwijl het tekort in de convertibele sector sterk verminderde tot slechts fl.
172 mln.. Het overschot in E.B.U.-valuta's dat voor 75% werd omgezet in goud of dollars
was daarmee ruim voldoende om het tekort in de convertibele sector af te dekken.
In het kapitaalverkeer was de valutaire ontwikkeling tegengesteld aan die van de lopende
rekening van de betalingsbalans. De convertibele sector vertoonde hier een groot over-
schot, terwijl binnen de E.B.U.-sector sprake was van een tekort. Het grote overschot op
de kapitaalrekening in goud en convertibele deviezen van fl. 1228 mln. werd vooral posi-
tief beinvloed door verkoop van Nederlandse effecten ter waarde van fl. 1189 mln., die
zoals bekend in goud of dollars moesten worden afgerekend 535).

De geschetste ontwikkeling  had tot gevolg  dat  de  goud - en deviezenvoorraad zowel
kwantitatief als kwalitatief sterk groeide. De reserves namen toe met 1647 mln., waarvan
1540 mln. in goud en convertibele deviezen 556 

D. Informele convertibiliteit

Hoewel de tegenstellingen in het Europese betalingsverkeer en het tekort aan dollars in
Europa aanvankelijk de invoering van convertibiliteit belemmerden, bestond er wel een
toestand van feitelijke zij het informele convertibiliteit. Deze ontwikkeling was bevorderd
door de stichting van zogenaamde transferabele valutazones. Een van de landen die hier-
mee de overdraagbaarheid van zijn munt had vergroot, was Nederland.
Op 9 juli 1956 stelde Nederland een transferabele guldenszone in waarbinnen verworven
guldens vrij overdraagbaar en inwisselbaar waren in de meeste E.B.U.-valuta's maar nog
niet in de dollar. Tot deze zone behoorden bij de start naast de E.B.U.-landen behalve Tur-
kije, nog dertien andere landen, onder meer Brazilie, Saoedie-Arabic en Thailand 557),

Op 7 augustus 1956 vond de multilateralisatie plaats van het betalingsverkeer met de lan-
den van de trans ferabele guldenszone waardoor betaling aan en ontvangst uit deze landen
ook kon geschieden in de meeste andere E.B.U.-valuta's. Via het transferabele pond wer-

554)  H.T.K. 1959 Buitengewone Zitting Bijlagen 5497 nr. 2, Nora inzake de betalingsbalans over het jaar 1958, pag. 2.
555)    Verstag  van  De   Nederlandsche   Bank   N.K   over  het   boekjaar   1958,   pag.   55.
556) Ibid., pag. 58.
557)  H.T.K.  1956-  1957 Bijlagen 4522 nr. 2, Nola inzake de betalingsbalans over het eerste  hagjaar 1956, pag.  10.
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den nu steeds frequenter E.B.U.-valuta's op de vrije valutamarkten omgezet in dollars.
De Britse centrale bank steunde daarbij de koers van het transferabele pond sedert febru-
ari 1955. Hierdoor werd het disagio ten opzichte van de dollar beperkt tot 10/0.

Par. 3 De inwerkingstelling van de E.M.0.

A. De verlenging van de E.B.U.

Gedurende de eerste discussieronde die werd gewijd aan de verlenging van de E.B.U. per
1 juli 1956, waren alle partijen het er over eens dat de E.B.U. op deze verlengingsdatum

niet zou worden geliquideerd 558), Over de wijze waarop deze verlenging moest plaatsvin-

den, bestonden tegengestelde opvattingen. De crediteurlanden waaronder Nederland
wensten een verharding van de E.B.U. door het goudafdekkingspercentage te verhogen
tot 85 8 90070, terwijl tevens een aflossingsregeling voor de schulden moest worden gevon-
den. De debiteurlanden waren in principe voorstander van een ongewijzigde verlenging.
De gedachten van het Bestuur van de E.B.U. gingen uit naar een verharding van de E.B.U.
Het Bestuur wenste een duidelijke aanbeveling te doen voor het afsloiten van additionele
bilaterale consolidatie - en amortisatieovereenkomsten, waarbij voor schulden ontstaan

na 30 juni 1956 aan een automatische aflossingsregeling werd gedacht 559) Tevens wer-

den extra vrijwillige terugbetalingen aanbevolen. De Britten keerde zich het felst tegen

dit  voorstel en wezen het categorisch  af. De verhoging  van de gouda frekening  met  5 %
was volgens hen "een symbool zonder betekenis" en zou de invoering van de sterling con-
vertibiliteit geen dag dichterbij brengen 560. Ze achtten verder hun monetaire reserves

volstrekt ontoereikend voor belangrijke monetaire concessies. Het voorstel kon verder tot
gevolg hebben dat de bestaande liberalisatie in O.E.E.S.-verband en ten opzichte van de
dollar in gevaar werd gebracht. De verdergaande liberalisatie zoals voorgesteld door de
Bestuursraad van de Handel zou dan zeker onhaalbaar zij n 56/J. De Britten waren wel be-
reid verdere consolidatieregelingen te bespreken met landen waaraan ze schulden hadden.
Het uiteindelijke voorstel dat in de Raad van de O.E.E.S. van 29 juni 1956 werd goedge-
keurd bevatte handhaving van de bestaande goud -/ kredietverhouding 75/25070 voor de

maandelijkse afrekeningen. Verder bleef de tussentijdse liquidatieclausule gehandhaafd,
volgens welke landen met een gezamenlijk quotum van 50% of meer van de totale quota

op elk moment konden besluiten tot ontbinding van de E.B.U. en inwerkingstelling van
de E.M.0.. De lidlanden ontvingen een krachtige aanbeveling te komen tot vrijwillige bi-
laterale amortisatieovereenkomsten en tot unilaterale aflossing aan de E.B.U. ter doorge-

ving aan de crediteuren. Verder ontving de Bestuursraad van de E.B.U. opdracht van de
Raad van de O.E.E.S. verslag uit te brengen over de mogelijkheid tot vaststelling van defi-

558)  De Nederlandsche Bank N.V.,Commissies E.B.U./E.M.O. doos 18, Verslagvande :even en zestigste Zitting vande Mana-
ging Board van de Europese Betalings Unie, gehouden te Parijs van  16-19 januari  1956, pag.  1.

559) Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1955/1956, pag. 56.
560)  De Nederlandsche Bank N.V., Commissie E.B.U./E.M.O. doos 18, Verslag vandeeen en zeventigste Zitting van de Mana-

ging Board van de Europese Beratings Unie, gehouden te Parijs op 7 en 8 mei 1956, pag. 2.
561) Cfr. supra, pag. 205.
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nitieve vervaldata van de in het kader van de E.B.U. verleende en ontvangen kredieten.
In het kader van de aanbeveling te komen tot vrijwillige bilaterale amortisatieakkoorden
sloot Nederland akkoorden  met het Verenigd Koninkrijk van Groot - Brittannia  en
Noord - Ierland, Noorwegen en Italic 562). De met de Britse regering gesloten overeen-
komst had betrekking op een bedrag van 20 mln. rekeneenheden, waarvan medio juli 1956
$ 2,5 mln. werd afgelost. De resterende $ 17,5 min. zouden worden afgelost in maande-
lijkse termijnen gedurende 5 jaar. Met Noorwegen had de overeenkomst betrekking op
$  12,5 mln., waarvan medio juli 1956 $ 2,5 min. aan Nederland werd betaald. Het restant
zou worden afgelost in 6 jaar, zolang de Unie bestond, in maandelijkse termijnen. Italic
sloot met ons land een consolidatieovereenkomst van $ 30 min.. Medio juli 1956 ontving
ons land hiervan $ 7,5 mln., terwijl het restant zou worden afgelost in 6 jaar, gedurende
het bestaan van de E.B.U. in driemaandelijkse en daarna in halfjaarlijkse termijnen.
De op 29 juni 1956 afgesproken verlenging van de E.B.U. gold voor een jaar, zodat begin
1957 opnieuw moest worden bekeken o f en zo ja onder welke voorwaarden de E.B.U. kon
worden verlengd. In de januarizitting van de Bestuursraad van de E.B.U. kwam de verlen-
ging voor het eerst weer aan de orde. Toen reeds werd duidelijk dat bij alle partijen de
wens leefde de E.B.U. wederom voor een jaar te verlengen met de mogelijkheid voor een
tussentijdse overgang naar de E.M.0. onder de bestaande condities 563) Zowel crediteu-
ren als debiteuren in de E.B.U. waren ervan overtuigd dat opheffing van de E.B.U., maar
ook wijziging in het E.B.U.-systeem op de verleningsdatum niet haa/baar waren gegeven
de betalingsbalanspositie van verschillende lidstaten.
Op 10 mei 1957 besloot de Raad van de O.E.E.S. de E.B.U. opnieuw met een jaar te verlen-
gen zonder dat er materiele wijzigingen plaatsvonden in de overeenkomst 564) Tussen
een aantal landen werden weer op vrijwillige basis consolidatieleningen gesloten. Dit gold
niet voor Nederland daar "de huidige vordering van Nederland op de E.B.U. geheel ge-
dekt is door reeds met debiteurlanden gesloten consolidatieovereenkomsten" 565)

Tijdens de vergadering van de Managing Board van de E.B.U. van 10 en 11 juni 1958 bleek
overeenstemming te bestaan over het feit dat de E.B.U. opnieuw en ongewijzigd tot 30 juni
1959 verlengd werd 566). Dit besluit werd bevestigd door de Raad van de O.E.E.S. in haar
vergadering van 27 juni 1958 367), Dit betekende dat evenals bij de twee voorafgaande
verlengingen van de E.B.U. geen wijzigingen in het betalingssysteem werden aangebracht,
zodat de overschotten en tekorten van de aangesloten landen werden verrekend op basis
van 75% goud - of dollarbetaling en 25070 kredietverlening. Verder bleef de mogelijkheid
bestaan de E.B.U. tussentijds op te heffen en de E.M.0. in werking te stellen, wanneer lan-
den met een gezamenlijk quotum van tenminste 50% zulks wensten.

562)  H.T.K. 1957-1958 Bijlagen 4978 nr. L Toelichiende Nota, pag. 2.
563)  De Nederlandsche Bank N.V., Commissies E.B.U./E.M.O. doos 19, Verstag van de 80£ Zitting van de Managing Board

van de Europese Betalings Unie, gehouden te Parijs op 21, 22 en 23 januari 1957, pag. I.
564)   H.T.K.  1957-1958  Bijlagen  5030  nr.  1,  Toelichtende  Nota,  pag.  h
565) Ibid., pag. i.
566)   De  Nederlandsche Bank N.V, Commissies E.B.U./E.M.0. doos  19,  Verslag van  de 97e  Zitting van  de Managing Board

van de Europese Betalings Unie, gehouden te Parijs op 10 en 11 juni 1958, pag. 1.
567)  De Nederiandsche Bank N.V., Commissies E.B.U./E.M.0. doos 2, Brief van de Minister van Financien nr. AB/18633.

Nota, pag. 1.
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B. De liquidatie van de E.B.U.

Op zaterdag 27 december 1958 werd door een aantal Westeuropese landen, waaronder de
E.E.G.-landen en het Verenigd Koninkrijk, besloten de E.B.U. te liquideren en de E.M.0.
in werking te stellen. Deze landen beschikten ruimschoots over de vereiste 50070 van het

gezamenlijke quotum in de E.B.U.. "Deze Regeringen, waaronder de Nederlandse hebben
zich allen ophet standpunt gesteld, dat de positie van de Europese valuta's thanszo krach-
tig is, dat het verantwoord is deze belangrijke stap vooruit in de richting van volledige con-
vertibiliteit thans te nemen" 568)

. Met ingang van 29 december werd voorts besloten dat

saldi van niet - ingezetenen op trans ferabele guldensrekeningen in dollars konden worden
omgezet tegen de officieel genoteerde wisselkoers 369)

De op deze wijze omschreven convertibiliteit betekende geen gehele vrijmaking van het
handels - en betalingsverkeer. In de eerste plaats was er alleen sprake van externe conver-
tibiliteit derhalve beperkt tot tegoeden van niet - ingezetenen. Verder had deze slechts be-
trekking op saldi van ingezetenen van de deelnemende landen, waarbij voor landen met
een transferabele valutazone, waaronder Nederland, gold, dat tegoeden van ingezetenen
van de hele zone convertibel werden. In de derde plaats was de convertibiliteit beperkt
naar de aard van de transacties; ze gold alleen voor saldi voortvloeiend uit het lopende

betalingsverkeer. Het kapitaalverkeer viel buiten de convertibiliteit.
Nederland hief ook de discriminatie op die er nog bestond in de liberalisatie van de invoer
tussen het dollargebied en de overige O.E.E.S.-landen 570)

. De liberalisatie van de dollar-

invoer werd hiermee op hetzelfde niveau gebracht als de liberalisatie van de invoer uit de
O.E.E.S.-landen. Hoewel niet alle landen die waren overgegaan tot convertibiliteit, de dis-
criminatie direct ophieven tussen de dollarinvoer en de invoer uit het O.E.E.S.-gebied,
zouden ze hiertoe toch spoedig moeten overgaan. Discriminatie ten opzichte van de invoer
uit het dollargebied was immers niet erg zinvol meer, omdat de invoer in de convertibel
geworden niet-dollarlanden nu ook in dollars moest worden afgerekend. Blee f de discri-
minatie bestaan dan zouden dollargoederen via de andere O.E.E.S.-landen worden inge-
voerd waardoor alleen de eigen handel schade zou kunnen ondervinden van de gehand-
haafde discriminatie.
Na overdracht van het stamkapitaal van de E.B.U. aan het Europese fonds werden de reste-
rende liquide middelen aan de crediteur-landen uitgekeerd naar rato van hun
crediteur-positie. Nederland ontving hierdoor $ 15 mln. enzou in 1962 nog $ 3 min. ont-
vangen als gevolg van een vordering van de E.B.U. op Frankrijk. De nu nog resterende
vorderingen en schulden werden vervolgens gesplitst in bilaterale vorderingen en schulden
tussen de deelnemende landen aan de E.B.U.. Per saldo had Nederland dan nog een vorde-
ring op de E.B.U. van fl. 391 min. 571). Ze was samengesteld uit twee schulden en twaalf
vorderingen. De belangrijkste schuldeiser van ons land was Duitsland met een vordering
van fl. 236 mln.. De grootste vordering ter waarde van + fl. 222 mln. had ons land

568)  H.T.K.  1958-1959 Billagen 5405 nr.  1,  Brief van de Minister ran Financien a.i.,  Bulage. pag. 2.
569h ibid., Bijlage, pag. 2.
570)  H.T.K 1959 Buitengewone Zitting Bijlagen 5497 nr. 2, Nota inzake de betalingsbalans over het jaar 1958, pag. 6.
571j Ibid., pag. 5.
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op het Verenigd Koninkrijk 572). Voor een deel waren de voorwaarden waaronder de vor-

deringen van Nederland zouden worden afgelost, reeds geregeld in consolidatieovereen-
komsten. Voor het restant van de bilaterale vorderingen en schulden werden onderhande-
lingen gevoerd over de aflossings - en rentevoorwaarden, welke succesvol werden afge-
rond.

Par. 4 Conclusies

De handelspolitieke waarde van de in te voeren convertibiliteit werd sedert 1955 tot het
moment van de invoering van externe convertibiliteit niet vergroot door verdere vrijma-
king van het handelsverkeer van kwantitatieve restricties. De discussie over de voorstellen
van de Steering Board tot verdere vrijmaking van het handelsverkeer werd gedomineerd
door de discussie over de modaliteiten van het E.E.G.-verdrag en de associatie met de an-
dere O.E.E.S.-landen via een vrijhandelszone. Er konden ook moeilijk resultaten worden
verwacht van de voorstellen tot verdere vrijmaking van het handelsverkeer. Opheffing van
verdere restricties zou de restgroep aan produkten bevatten waarvan liberalisatie op grote
weerstand zou stuiten. Gebrek aan reciprociteit bij de bestaande liberalisatiemaatregelen
vooral door hoge tarieven, betekende voor landen met lage tarieven, waaronder de Bene-
lux, dat deze zeker niet akkoord konden gaan met verdergaande opheffing van kwantita-
tieve restricties, zonder verlaging van deze hoge tarieven.
Nederland had belang bij een snelle invoering van externe convertibiliteit gegeven de valu-
taire samenstelling van de lopende rekening van de betalingsbalans. Tegenover een struc-
tureel dollartekort dat geraamd werd o f fl. 600 mln. stond normaliter een groot overschot
in E.B.U.-valuta's, dat gegeven de bestaande afrekeningsverhouding in de E.B.U. slechts
gedeeltelijk leidde tot een dollarontvangst. Voor de concrete invoering van externe con-
vertibiliteit was Nederland echter afhankelijk van de opstelling van andere landen. Invoe-
ring van externe convertibiliteit was alleen dan verantwoord als een groot aantal landen
deze stap samen zet.
De op 29 december 1958 ingevoerde externe convertibiliteit was beperkt. Ze bleef gelimi-
teerd tot tegoeden van niet - ingezetenen. Verder bleef de convertibiliteit beperkt tot saldi
van ingezetenen van de deelnemende landen en tot hun transferabele zones. Bovendien
vielen saldi voortvloeiend uit het kapitaalverkeer buiten de convertibiliteit.

572)  Ibid., Bijtage B, pag.  10 roor een compteet over:icht van alle vorderingen en schulden.
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HOOFDSTUK IX

SLOTBESCHOUWING

Par. 1 De E.B.U.: een doorbraak in het bilaterate betalingsstelsel

Als gevolg van onevenwichtigheden voortvloeiend uit de Tweede Wereldoorlog kende Eu-
ropa de eerste jaren na de oorlog een bilateraal handels - en betalingsverkeer. Het streven
was echter gericht op multilateralisatie van het handels - en betalingsverkeer. Dit streven
vloeide logisch voort uit de aanvaarding van het G.A.T.T.- en het I.M.F.-verdrag, waarin
de grondslagen voor een multilateraal verkeer waren vastgelegd.
De Benelux -landen drongen tijdens de Marshall- conferentie aan op multilateralisatie
van het betalingsverkeer. Ze stelden voor over te gaan tot multilateralisatie van de swing,
de aan landen toegekende rentevrije tweezijdige kredietmarge. Nederland had hierbij een
speciaal belang omdat de bestaande bilaterale situatie in 1947 en 1948 ons land dollars
kostte, terwijl de Nederlandse positie in het Europese betalingsverkeer in zijn geheel in
evenwicht was. De tekorten concentreerden zich in een beperkt aantallanden, onder ande-
re de B.L.E.U.. De kredietmarge werd overschreden zodat deze tekorten dollars kostten.
De overschotten waren gespreid over meer landen en bleven in het algemeen binnen de
kredietmarge en leverden zodoende weinig dollars op.
Het in Europa bestaande bilaterale betalingsstelsel werd voor het eerst enigermate door-
broken via het verdrag inzake intra - Europese betalingen en compensaties van 7 septem-
ber 1949, door toekenning van multilaterale trekkingsrechten. Deze gedeeltelijke multila-
teralisatie van het betalingsverkeer was gebaseerd op de Marshall- hulp die hiermee ef-
fectief werd gebruikt ter doorbreking van het bilateralisme in Europa. Aangezien de voort-
zetting van de hulpverlening afhankelijk werd gesteld van multilateralisatie van het
handets- en betalingsverkeer, alsmede vanwege het  feit dat deze hulpverlening een  aflo-
pend karakter had, was het voor de Europese landen noodzakelijk verder te werken aan
multilateralisatie van het handels - en betalingsverkeer.
Nederland had een bijzonder belang bij liberalisatie van het handels - en betalingsver-
keer. Ons land was altijd al een handelsnatie en als zodanig bijzonder gebaat bij liberalisa-
tie en de als gevolg daarvan verwachte vergroting van de handel. De hoge export -  en im-
portquote maakten Nederland erg kwetsbaar voor bilateralisme. Bovendien werd de posi-
tie van Nederland extra bedreigd door het "zwakke" exportpakket. Hier kwamen in
hoofdzaak niet - essentiele goederen voor die door andere landen als eerste aan kwantita-
tieve restricties zouden worden onderworpen. In de bevordering van de Europese samen-
werking lag dan ook de bijzondere betekenis van de Marshall- hulp voor Nederland. Wel-
iswaar moest uiteraard het belang van directe hulpverlening niet worden onderschat maar
reeds uit de betalingsbalans over 1949 bleek dat deze hulp ruim voldoende was om het
tekort op de lopende rekening te dekken en aflossingen te betalen, terwijl ook nog
de goud - en deviezenvoorraad toenam.
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Het eerste echte resultaat van deze Europese samenwerking als gevolg van de
Marshall- hulp op handels -  en betalingspolitiek gebied, was de stichting van de E.B.U..
Ook nu echter moesten de Verenigde Staten zorgen voor een garantiefonds in dollars.
Via de E.B.U. werden de onderlinge vorderingen en schulden van de deelnemende O.E.E.S.-
landen gesaldeerd, waarmee een beperkte convertibiliteit werd bereikt. De uitbreiding ten
opzichte van het Benelux-voorsteluit 1949 betrof het wegvallen van het plafond in de vorm
van de swing, bij het doorvoeren van de beperkte convertibiliteit. De doeleinden waaraan
de betalingsovereenkomst moest voldoen, gaf tevens de tekortkomingen aan in de compen-
satieakkoorden die in de nieuwe betalingsovereenkomst moesten worden vermeden. In te-
genstelling tot de compensatieakkoorden die een overwegend bilateraal karakter hadden,
was de nieuwe overeenkomst multilateraal doordat de bilaterale saldi werden gecompen-
seerd, waardoor een saldo ontstond ten opzichte van de E.B.U.- Het bilaterale betalingsver-
keer bleef bij de compensatieakkoorden intact. Alleen de gevolgen die uit het stelsel voor-
tvloeiden, werden bestreden. De trekkingsrechten uit de compensatieakkoorden vormden
daarbij een aanvulling op de bilaterale swing, waardoor bij uitputting van de swing het bila-
terale handelsverkeer kon worden voortgezet. In afwijking met de bilaterale akkoorden ver-
dwenen de plafonds in het bilaterale betalingsverkeer en werden vervangen door een tekort
of een overschot ten opzichte van de E.B.U. waarvoor afdekking door middel van goudbeta-
ling of - ontvangst en krediet werd voorzien. De grootte van het tekort waarbinnen nog kre-
diet werd ontvangen of verleend,  was a fhankelij k  van het vastgestelde quotum. De quota
verschilden ten opzichte van de swing in die zin dat de swing alleen bestond uit een krediet-
element, terwijl de tekorten in de E.B.U. werden afgedekt door kredietontvangst en goudbe-
taling. De kredietfaciliteiten behoorden slechts tijdelijke geringe tekorten te financieren, dit
omdat het nieuwe multilaterale betalingsstelsel de bedoeling had het bestaande tot grote on-
evenwichtigheid leidende ex- en importpatroon te wijzigen. Vooral bepaalde schattingen
van tekorten en daarop gebaseerde kredietmarges welke het bestaande handelspatroon be-
vestigden, waren daarbij uit den boze.
Nederland ondersteunde weliswaar de grondprincipes van de E.B.U. maar vreesde reeds in
het  eerste jaar van het bestaan  van de E.B.U. tot aanzienlijke goud -/dollarbetalingen te
moeten overgaan. Het traditionele overschot luidend in E.B.U.-valuta's was in 1950 verdwe-
nen onder meer als gevolg van de bewuste Nederlandse politiek om de import uit de dollar-
area te verplaatsen naar de E.B.U.-landen.
Bij de start van de E.B.U. viel te verwachten dat het bestaande handelspatroon op grond
waarvan een aantal debiteur- tegenover crediteurlanden stonden, de werking van de E.B.U.
zou bedreigen. Vandaar dat aan een aantal landen een initial position werd toegekend ook
slechts voor een beperkte periode, namelijk tot 30 juni 1951. Als na deze periode nog een
deel van het aanvangsaldo overbleef, werd het restant beschouwd als een gedurendede verre-
keningsperiode, welke op 1 juli 1951 begon, ontstaan netto tekort of overschot van het be-
treffende Iand.
Nederland kreeg op grond van het te verwachten tekort een initial credit position toegewe-
zen. Deze positie was zo klein in verhouding tot de reeds in het eerste jaar van het bestaan
van de E.B.U. te verwachten tekorten dat de Nederlandse liberalisatiepolitiek niet alleen in
O.E.E.S.-verband maar ook ten opzichte van de Benelux- partners ernstig werd bedreigd.
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Par. 2 De Nederlandse liberalisatiepolitiek

Hoe belangrijk de multilateralisatie van het betalingsverkeer ook was, het bleef een in-
strument om te komen tot meer liberalisatie van de handel. De resultaten op dit gebied
waren echter teleurstellend. De pogingen via centrale actie in de O.E.E.S. de liberalisatie
op gang te brengen strandden, waarmee het aanvankelijke doel liberalisatie tot 75% per

1 januari 1951 bij lange na niet werd gehaald. Om de liberalisatie van de handel te stimule-
ren bevorderden de Verenigde Staten regionale samenwerking. Men hoopte op deze wijze
de liberalisatie van de handel op centraal niveau in O.E.E.S .-verband te bevorderen. Grote
landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kregen zodoende de mogelijkheid zich
in regionaal verband terug te trekken waarbinnen ze zelf de spil vormden.
Nederland nam zonder enthousiasme deel aan het regionale verband Finebel, waarin
Frankrijk de boventoon voerde. Nederland was bang dat bij het slagen van de regionale
samenwerking de liberalisatie in O.E.E.S.-verband uit het gezichtsveld zou verdwijnen
waarmee de voordelen van de vrijmaking van het handelsverkeer zeer werden beperkt.
Nederland was bereid aan Finebel deel te nemen als aan twee voorwaarden werd voldaan.
Ten eerste moest worden overeengekomen dat de regionale samenwerking slechts een in-
strument vormde om te komen tot verdergaande handels - en betalingspolitieke samen-
werking in O.E.E.S.-verband. Ten tweede moest er sprake zijn van een gelijke toeganke-
lijkheid tot elkanders markten. Dit betekende dat de protectionistische elementen in de
tarieven van Frankrijk en Italic moesten worden geelimineerd, waartoe beide landen ech-
ter niet bereid bleken. Overeenstemming bleek onder meer hierdoor in Finebel niet moge-

lijk, waardoor het samenwerkingsverband niet kon worden gesticht. Dit werd mede be-
vorderd door de stichting van de E.B.U., een resultaat van samenwerking op centraal ni-
veau in O.E.E.S.-verband.
Na de totstandkoming van de E.B.U. werd het liberalisatiepercentage verhoogd tot 60.
Voor Nederland was dit geen probleem omdat het Nederlandse liberalisatiepercentage al
hoger was dan 60. De Amerikaanse opvatting dat het liberalisatiepercentage per 1 januari
1951  non - discriminatoir op 60 moest zijn gesteld, gaf voor Nederland wel problemen.
Gegeven de vrijwel volledige vrijmaking van het handelsverkeer in Benelux - verband wel-
ke een belangrijk deel vormde van de 60070 discriminatoir samengestelde liberalisatielijst,
betekende  een  60%  non - discriminatoir samengesteide lijst dat Nederland wel extra
moest liberaliseren. Dit gaf problemen omdat ons land een gering bedrag aan initial aid
bij de stichting van de E.B.U. had gekregen en toen reeds had duidelijk gemaakt dat ver-
dergaande liberalisatie hierdoor werd bedreigd. Het verzet tegen de invoering van de 60070

non - discriminatoir samengestelde liberalisatielijst bleek  niet te handhaven. Frankrijk
en Italie accepteerden geen uitzonderingspositie voor Nederland  in  de  non - discrimi-
natie- eis. Voorts vond de Raad van de O.E.E.S. dat bestaande uitzonderingsbepalingen
in de liberalisatiecode Nederland voldoende ruimte boden om, indien nodig, niet te hoe-
ven overgaan tot extra liberalisatie.
Half september 1950 startte de discussie over de verhoging van het liberalisatiepercentage
tot 75, waarbij in november 1950 werd afgesproken deze verhoging van de liberalisatie
te laten gelden voor dezelfde goederen in alle landen ( de common list). Nederland verzette
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zich nu heftiger en met meer succes tegen deze verhoging. Nederland wenste slechts over
te gaan tot een liberalisatie tot 75% als aan twee voorwaarden was voldaan. Eerst moesten
de handelspolitieke problemen met West -Duitsland bevredigend worden opgelost.  De
invoering van de 60% liberalisatielijst door West - Duitsland betekende voor Nederland
een aanzienlijke daling van de export naar dit land. Verder werd de doorvoering van de
extra liberalisatie gekoppeld aan de afbraak van de tarievendispariteit tussen de O.E.E.S.-
landen. Nederland hoefde de liberalisatie tot 75% slechts voorwaardelijk door te voeren,
afhankelijk van de realisering van de door Nederland gestelde voorwaarden. De prijs die
hiervoor moest worden betaald was tweeerlei. Enerzijds kwam de opstelling van Neder-
land als kampioen van integratie en liberalisatie hiermee in het gedrang. Anderzijds bete-
kende deze opstelling voor Stikker prestigeverlies. Hij behoorde als voorzitter van de
Raad van de O.E.E.S. de liberalisatie tot 75% juist te verdedigen en als bemiddelaar op
te treden. Als minister van Buitenlandse Zaken mocht hij slechts voorwaardelijk instem-
men met de extra liberalisatie.
Als hoofdoorzaak voor de verandering in de Nederlandse toonzetting ten aanzien van het
liberalisatiebeleid gold de ongelijke invulling en verdeling van de liberalisatielast over de
verschillende O.E.E.S.-landen. De vrijmaking van het handelsverkeer in O.E.E.S.-
verband betekende in feite een bevrijding van kwantitatieve restricties. De andere belem-
meringen, met name de tarieven konden alleen in G.AIT.-verband worden aangepakt.
Dit was onvermijdelijk omdat concessies ten aanzien van tarieven gedaan in O.E.E.S.-
verband op basis van de meestbegunstigingsclausule zouden leiden tot voordelen voor
niet - O.E.E.S.-landen zonder dat deze landen hier concessies tegenover hoefden te stel-
len. De voortgang in de afbraak van de tarievendispariteit in G.A.T.T.-verband stagneerde
echter. De liberalisatie van de handel van kwantitatieve restricties binnen de O.E.E.S. werd
voorts beperkt tot die goederen die niet vielen onder de staatshandel. De liberalisatiever-
plichting die werd opgelegd door de O.E.E.S. werd ook beinvloed door de aard van het
handelspatroon. Landen met een relatief geringe onderlinge handel werden slechts weinig
belast door de liberalisatie -eis van de O.E.E.S., terwijl ze bovendien de mogelijkheid be-
hielden tot het invoeren van restricties in de voor hen belangrijke import uit de
niet - O.E.E.S.-landen. De conclusie die ook voor Nederland gold, luidde dan ook dat
landen met lage tarieven, weinig staatshandel en veel handel met de overige O.E.E.S.-
landen, de zwaarste lasten droegen van de afbraak van kwantitatieve restricties.
De vraag zou gesteld kunnen worden waarom Nederland zich niet in een eerder stadium
had verzet tegen de ongelijke liberalisatielast. Dit gebeurde in veel mindere mate, omdat
de lasten van de vrijmaking van de handel aanvankelijk minder zwaar wogen zeker verge-
leken met de verwachte voordelen ervan door middel van meer handel en de uitbouw van
de samenwerking in Benelux-verband. Bovendien was het Nederlandse exportpakket
zwak wat in het bijzonder zou blijken tijdens bilaterale onderhandelingen. Vooral aan-
vankelijk wogen de nadelen van de liberalisatie van de handel minder zwaar, omdat de
liberalisatie - eis niet was gebonden aan eisen per goederensoort.  Het  lag  voor  de  hand
dat op de vrije lijst vooral grondstoffen werden geplaatst die toch reeds zoveel mogelijk
werden gelimporteerd. Ook bij de aangescherpte liberalisatienorm die vervolgens per goe-
derencategorie werd gesteld, viel aan de eis aanvankelijk gemakkelijk te voldoen. Binnen
de sectoren van consumptie- en landbouwgoederen viel immers ook een onderscheid te
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maken in urgente en minder urgente import. Eerst bij een verdergaande verhoging van
het liberalisatiepercentage gingen de nadelen zwaarder wegen, omdat nu minder essentie-
le goederen van kwantitatieve restricties moesten worden vrijgemaakt, terwijl andere lan-
den hun import van minder urgente goederen konden blijven beperken door het hanteren
van hoge invoertarieven.
Herinvoering van distributie en het terugdraaien van de liberalisatie zou echter een breuk
hebben betekend in het regeringsbeleid dat ongetwijfeld zou hebben geleid tot een rege-
ringscrisis. Van den Brink steunde onverkort de afbraak van zowel interne als externe be-
lemmeringen en wees daarmee de herinvoering van distributie en kwantitatieve restricties
af. Hierin werd hij gesteund door de C.E.C.. Lieftinck sloot een dergelijke herinvoering
niet uit vooral ten aanzien van goederen die de betalingsbalans extra belastten. Nederland
kwam door deze tegenstelling in problemen welke de ministers Lieftinck, Van den Brink
en Stikker zelf hadden voorzien in de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot
stichting van de E.B.U.. Daarin stelden ze vast dat de E.B.U. alleen kon functioneren als
de landen het spel meespeelden en er voor zorgden dat hun posities in de E.B.U. binnen
de grenzen van de totale kredietmarge bleven. De ministers erkenden toen dat het middel
van importbeperking bij verdergaande liberalisatie in feite wegviel. Het correctiemiddel
tot importbeperking werd daarmee beperkt tot zowel de budgettaire als de kredietpolitiek
omvattende interne monetaire politiek 573)

Lieftinck was door zijn opstelling in ieder ge-

val niet bereid deze consequenties uit de gevoerde liberalisatiepolitiek ten volle te trekken.
Ook de minister- president steunde Van den Brink doordat hij alleen die restricties aan-
vaardbaar achtte die niet strijdig waren met de liberalisatiepolitiek. Dit betekende de fac-
to dat hij alleen restricties aanvaardbaar achtte in de  niet - geliberaliseerde sector.
In de uiteindelijk tijdens de regeringsverklaring van 17 maart gepresenteerde beleidskeuze
bleef het liberalisatiebeleid van Van den Brink onaangetast. Besloten werd immers tot een
bestrijding van een bestedingsbalanstekort.
Eind december 1950 leidde het tekort  in de E.B.U.  tot de eerste goud -/dollarbetaling in
de E.B.U. Gedurende de eerste helft van 1951 vond er een voortdurende verslechtering
plaats in de cumulatieve positie in de E.B.U. waarin een dieptepunt werd bereikt van 267,3
min. rekeneenheden eind juli 1951.
Weliswaar had Nederland toestemming gekregen de indiening van de liberalisatielijst tot
75% uit te stellen tot 1 september 1951 maar dat was voor Lieftinck niet voldoende. Hij
drong niet alleen aan op hernieuwd uitstel van deze additionele liberalisatie maar stelde
opnieuw het nemen van deliberalisatiemaatregelen aan de orde. Hij vond het volstrekt on-
logisch dat in de dollarsector met tekorten de import wel tot het uiterste werd beperkt,
terwijl echter de tekorten in de E.B.U.-sector deels als gevolg van de beperkingen in de
dollarsector nog zouden leiden tot extra liberalisatie van de handel. Van den Brink drong
er in de R.E.A. op aan advies te vragen aan de C.E.C. over de opvatting van Lieftinck,
waartoe werd besloten. Ongetwijfeld hoopte hij op hernieuwde steun uit deze hoek in de
afwijzing van de deliberalisatiemaatregelen. Deze hoop was gegrond omdat dezelfde
C.E.C. in haar advies over een eventuele bestedingsbeperking van 22 januari 1951 distri-

573)  S. Posthuma, Some remarksonthe European Payments  Union, in: Analyses en beschouwingen in retrospect, pag.  289.
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butie en deliberalisatie als middel om het betalingsbalanstekort te bestrijden had afgewe-
zen. Hierin werd Van den Brink niet teleurgesteld.
Principieel wees de C.E.C. deliberalisatiemaatregelen af in twee rapporten die ze hieraan
wijdde. In haar eerste rapport beval ze weliswaar een gedeeltelijke deliberalisatie aan door
het terugdraaien van het liberalisatiepercentage van 65 naar 60 maar het betrof hier
slechts de additionele liberalisatie vooral op basis  van  het  voor- unie akkoord  in
Benelux-verband. Deze extra liberalisatie was niet vereist op basis van de reeds geconso-
lideerde 60% vrijmakingsverplichting.
De voorgesteldedeliberalisatiebetekendegeen principiblebreuk in hetbeleid en was voor-
al psychologisch van belang. De bevolking werd hiermee getoond dat hier in ieder geval
optisch sprake was van een consequent gedrag, omdat de reactie op tekorten in de dollar-
sector in principe dezel fde was als die op tekorten in de E.B.U.-sector. Feitelijk was er ech-
ter sprake van een extra liberalisatie tot ongeveer 70% in plaats van een deliberalisatie tot
60%. Het in Benelux-verband afgesproken contingent aan import waaronder nu ook de
in het kader van de deliberalisatie tot 60% gecontingenteerde Schuman-produkten vie-
len,  bleek  al heel snel uitgeput omdat de import van Schuman - produkten toch onbe-
perkt werd toegelaten.
Per 21 november 1951 werden deze produkten informeel weer geliberaliseerd, waarmee
de feitelijke vrije invoer van deze produkten werd bekrachtigd. Zou dit niet gebeurd zijn
dan zou de import in Nederland van bijvoorbeeld textiel tijdelijk moeten worden beein-
digd, waartegen de Belgen zich verzetten.
Ook in het tweede rapport van de C.E.C. eind augustus 1951 werd deliberalisatie afgewe-
zen omdat het een principiele beleidswijziging betrof. Het tekort op de lopende rekening
kon slechts ten dele worden weggewerkt door verdergaande contingentering. De vervol-
gens nog benodigde beperking van de import in de vrije sector van 25% werd gezien als
een principiele doorbreking van het liberalisatiebeleid. Het lag immers niet voor de hand
dat een dergelijke doorgevoerde maatregel op korte termijn weer zou worden ingetrok-
ken. De C.E.C. die zelf geen concrete voorstellen deed ten aanzien van te deliberaliseren
goederen, stelde de R.E.A. voor ofwel het liberalisatiepercentage op 60 te handhaven dan
wel volledig te deliberaliseren. Deze laatste keuze wees de R.E.A. af in navolging van de
C.E.C. onder meer op grond van het te verwachten economische herstel en de bekende
nadelen die verbonden waren aan een volledige deliberalisatie. De basis voor het te voeren
beleid bleef derhalve dat met monetaire maatregelen een betalingsbalanstekort moest
worden bestreden. Het liberalisatiebeleid bleef hiermee principieel onaangetast.
Per 1 mei 1952 werd het Nederlandse liberalisatiepercentage op 75 gebracht. Dit was mo-
gelijk opbasis van de sterk verbeterde positie van Nederland in de E.B.U. die na het diepte-
punt van eind juli 1951 een gestage verbetering liet zien. Dit resulteerde ook in een sterke
verbetering van de stand van de lopende rekening van de betalingsbalans in de tweede
helft van 1951. Het beeld op de lopende rekening was gedurende de tweede helft van 1951
volstrekt tegengesteld aan dat van de eerste helft. Het tekort in E.B.U.-valuta's sloeg om
in een overschot, terwijl het tekort in dollars gedurende de tweede helft van 1951 alleen
maar toenam vergeleken met de eerste helft.
De oorzaken van deze grote verbetering op de totale lopende rekening van de betalingsba-
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lans moeten vooral worden gezocht in internationale ontwikkelingen waarvan het effect
werd versterkt door de genomen bestedingsbeperkende maatregelen van de regering van
17 maart  1951. De voorraadvorming nam zowel internationaal als nationaal af als gevolg
van de dalende wereldmarktprijzen. De voorraadvermindering werd nog versterkt door
de doorgevoerdebestedingsbeperking. Dit proces werkte alleen inde E.B.U.-sector omdat
ten gevolge van de liberalisatie van de handel de import hier in zekere mate onderhevig
was aan de internationale conjunctuur. Dit gold niet voor de dollarsector daar hier de im-
port ongeacht de conjuncturele ontwikkeling tot het uiterste werd beperkt. Deze contin-
gentering was overigens niet in strijd het het liberalisatiebeleid van de regering omdat deze
contingentering van de import, conform het advies van de C.E.C., acceptabel was, daar
het niet de bestrijding van een totaal betalingsbalanstekort beoogde. De bestedingsbeper-
king van de regering kon derhalve niet leiden tot minder dollarimport omdat deze langs
een andere weg reeds tot het uiterste werd beperkt en bovendien meestal essentiele goede-
ren betrof die niet voor minder import in aanmerking kwamen.
Zorgelijk was derhalve het betalingsverkeer in dollars. Het betalingsverkeer in E.B.U.-
valuta's bood hiervoor slechts ten dele uitkomst gegeven de afrekeningsverhouding van
25070 goud- /dollarontvangst en 75% kredietverlening aan de E.B.U.. Overigens had deze
verrekeningsverhouding ook voordeel voor Nederland gebracht. Toen Nederland tekor-
ten had in de E.B.U. hoefde ook slechts 25% in goud of dollars te worden betaald. Niette-
min gebood dit tekort de export naar onder meer de dollargebieden te vergroten. In de
exportnota 1952 werden de wegen aangegeven om behalve het exportklimaat te verbeteren
ook zorg te dragen voor een meer evenwichtige samenstelling van het exportpakket om
zo  de exportstroom te beYnvloeden  en  meer te leiden  naar het dollar- gebied.

Als reactie op de sterk verslechterde positie van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk be-
val de Steering Board for Trade de crediteurlanden aan om over te gaan tot extra
liberalisatie
Nederland verzette zich in eerste instantie nog tegen verdergaande liberalisatie. Het zou
bij extra liberalisatie een wapen uit handen geven dat erg dienstig kon blijken te zijn in
de bilaterale onderhandelingen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De opstelling
van een gemeenschappelijke liberalisatielijst in Benelux - verband zou erdoor worden be-
moeilijkt. Verder liberaliseerden de overige landen toch reeds te weinig omdat de vrijma-
king van de handel via afbraak van kwantitatieve restricties werd gefrustreerd door hoge
tarieven. Extra liberalisatie door crediteurlanden kon weinig effect sorteren omdat deze
extra liberalisatie non - discriminatoir moest worden doorgevoerd, zodat alle O.E.E.S.-
landen hiervan mee profiteerden.
Leek dit laatste argument achteraf door de feiten te worden bevestigd, doordat alleen het
Verenigd Koninkrijk profiteerde van de uiteindelijk ook door Nederland doorgevoerde
extra liberalisatie, terwijl Frankrijk en later ook Italia ondanks de extra liberalisatie een
steeds groter tekort kregen, de andere argumenten waren weinig steekhoudend. De opstel-
ling van de gemeenschappelijke liberalisatielijst in Benelux - verband bleek niet te worden
belast door de extra Nederlandse liberalisatie van 7 8 8070. Bovendien kon Nederland weI
aanvoeren dat de totale liberalisatie (inclusief tarieven en staatshandel) ongelijk verdeeld
was tussen de landen van de O.E.E.S., maar dit argument maakte weinig indruk op de
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andere landen aangezien de Nederlandse positie in de E.B.U. een gestage groei onderging.
Per 8 mei 1953 liberaliseerde Nederland opnieuw onder aandrang van de Steering Board
for Trade. In de R.E.A. werd over deze verhoging niet eens meer gediscussieerd omdat
steekhoudende argumenten tegen de verhoging, gegeven de steeds sterker wordende posi-
tie in de E.B.U. ontbraken. Naar de O.E.E.S. toe werd het autonome karakter van de libe-
ralisatie benadrukt, zodat Nederland deze extra liberalisatie weer kon intrekken als ande-
re landen hun extra liberalisatie ontkrachtten door bijvoorbeeld hoge tarieven. Gegeven
de oplopende positie in de E.B.U. hoefde aan dit Nederlandse voorbehoud weinig prakti-
sche betekenis te worden toegekend.
In deze periode leidden ook plannen tot een integrale aanpak van invoerbelemmeringen,
weliswaar beperkt tot de zogenaamde Schuman - produkten, tot resultaat in de vorm van
de E.G.K.S.. In  1950 had Nederland in de vorm van het plan - Stikker ook een poging on-
dernomen om te komen tot een integrale aanpak van de invoerbelemmeringen. Dit plan
kwam toen niet van de grond omdat het werd overheerst door de economische problemen
rond de Korea - crisis.

Par. 3 Het falen van een "gerichte" exportpolitiek

De verbetering van de Nederlandse positie in de E.B.U. gaf aanleiding tot een verbetering
van de lopende rekening van de betalingsbalans. Opvallend was dat het tekort van het be-
talingsverkeer in dollars lager werd. De verbetering van het betalingsverkeer in dollars
werd vooral veroorzaakt door incidentele factoren onder meer ten gevolge van de ver-
hoogde bewapeningsinspanning. Het structurele dollartekort ter waarde van $ 150 mln.
bleef bestaan. Hiermee bleef de vraag actueel hoe dit structurele dollartekort moest wor-
den gedekt. Verdere importbeperking was niet meer mogelijk, terwijl het verwerven van
in dollars converteerbare tegoeden op andere gebieden zeker op korte termijn niet in vol-
doende mate realiseerbaar was.
Convertibiliteit van valuta's zou Nederland uitkomst bieden. Het structurele tekort ten
opzichte van de dollararea zou dan gecompenseerd kunnen worden door het overschot
ten opzichte van de andere valutagebieden. De Britten hadden eind 1952 vage plannen
over te gaan tot externe convertibiliteit waardoor voor niet - ingezetenen de mogelijkheid
zou ontstaan hun vorderingen om te zetten in dollars. Op korte termijn konden hiervan
nog geen resultaten worden verwacht, omdat de benodigde medewerking van de Verenig-
de Staten en West- Europa nog de nodige tijd zou vergen. De Verenigde Staten waren al-
leen bereid de plannen te bestuderen. West- Europa zag zich voor het probleem gesteld
hoe de bestaande regionaal beperkte inwisselbaarheid van munten (binnen de E.B.U.) kon
worden uitgebouwd tot een mondiale inwisselbaarheid, zonder dat de bereikte resultaten
op het gebied van de afbraak van kwantitatieve restricties in gevaar kwamen.
Nederland keerde zich tegen de invoering van externe convertibiliteit omdat daarmee niet
alleen het bereikte niveau in de liberalisatie van de handel, maar ook de convertibiliteit
in E.B.U.-verband werd bedreigd. De niet- convertibele O.E.E.S.-landen zouden de im-
port uit de weI -convertibele O.E.E.S .-landen op dezelfde wijzegaan beperken als de dol-
larimport, terwijl de export naar deze landen zou worden bevorderd. Het gevolg zou kun-
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nen zijn dat de convertibele landen zouden moeten overgaan tot importrestricties. De wer-
king van de E.B.U. zou worden bedreigd omdat de schulden van de convertibel geworden
O.E.E.S.-landen in dollars zouden moeten worden afgerekend, terwijl de vorderingen op

de overige O.E.E.S .-landen via de E.B.U. slechts tot een gedeeltelijke dollarontvangst zou-
den leiden. Nederland was daarom voorstander van interne convertibiliteit. Door te stre-
ven naar monetair evenwicht bestond zo de mogelijkheid van liberalisatie van goederen
en diensten uit zowel het O.E.E.S.- als het dollargebied.
Voor Nederland resteerde zodoende alleen exportbevordering ten einde het structurele
dollartekort te dekken. De export was nu voornamelijk ( + 70%) gericht op de O.E.E.S.-
landen. Een realistische exportpolitiek diende derhalve gericht te zijn op een grotere sprei-
ding in de afzetgebieden, waarbij vooral de exportbevordering naar het dollargebied een
belangrijke plaats moest innemen.
Het daartoe gehanteerde instrumentarium werd direct al aangetast doordat de belasting-
faciliteiten gericht op de bevordering van de export naar de Verenigde Staten, na kritiek
van de Tweede Kamer, weer werden ingetrokken. De voorgestelde belastingmaatregelen
waren te marginaal en bovendien niet geaigend om de oorzaken van de geringe export
naar de Verenigde Staten, onder meer gelegen in de hoge invodrtarieven in dat land, weg
te nemen. De 10% - dollarbonusregeling werd in het kader van een meer gerichte export-
bevordering per 11 februari 1952 uitgebreid tot alle gebieden die in dollars betaalden. De
praktische betekenis van de uitbreiding van de werking van dit instrument bleek weldra
gering te zijn. Het agio van deze dollar bedroeg begin 1950 kort na de invoering nog 5
A 6%, waaruit de behoefte bleek aan dit soort dollars. In 1953 daalde het agio tot ongeveer
1%, waarmee de specifiek gerichte dollarexportbevorderende werking van dit instrument
vrijwel was verdwenen. De sterk verbeterde dollarpositie van Nederland maakte de libera-
lisatie van de dollarinvoer mogelijk en verkleinde daarmee het belang van het bezit van
export - bonus dollars. Bovendien bestond er veel kritiek op het bestaan van deze dollars,
omdat er sprake was van dubbele koersvorming van dollars hetgeen strijdig was met de
regels van het I.M.F.. Op 17 oktober  1953 werd de 10% -dollarbonusregeling dan ook
ingetrokken.
De in 1953 gewijzigde economische en monetaire situatie van Nederland, maakte het mo-
gelijk over te stappen op een meer globaal exportbeleid. Een dergelijk beleid steunde op
een goed exportpakket tegen concurrerende prijzen en gericht op de afbraak van
handels - en betalingsbelemmeringen. Deze beleidsbijstelling werd door minister Zijlstra
van Economische Zaken aangekondigd tijdens de kamerbehandeling van zijn begroting

voor het jaar 1954. De ontwikkeling van het inkomen in het buitenland, de handelsbelem-
meringen en de aanbodmogelijkheden in ons land waren bepalend voor de Nederlandse

exportpolitiek op lange termijn. Met zijn opmerking dat dit de factoren waren "die over
het wel en wee van de export beschikken, veel meer dan een gamma van andere maatrege-
len die wel nuttig kunnen zijn, maar in hun quantitatief effect in het niet zinken bij deze
grote strategische factoren", relativeerde hij het belang van een meer specifiek gericht ex-
portbeleid 574),

574) H.T.K. 1953-1954, Verslag, pag. 3282.
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Par. 4 De ontwikkeling van de Benelux tot handelspolitieke eenheid binnen de O.E.E.S.

Het handelsverkeer werd voorlopig niet verder bevrijd van kwantitatieve restricties. De
meest fundamentele reden daarvoor vormde het gebrek aan reciprociteit in de reeds
bestaande maatregelen. Het Verenigd Koninkrijk liberaliseerde tegen 1 januari 1954 eerst
tot 75%, terwijl Frankrijk de liberalisatie van slechts 20% ook nog ongedaan maakte
door een verhoging van de tarieven. In de ongelijkheid van de gehanteerde tarieven bleek
het duidelijkst het gebrek aan reciprociteit. Er waren landen met lage tarieven zoals de
Benelux, terwijl andere landen waaronder Frankrijk hun handel via hoge tarieven bleven
beschermen. Nederland was daarom niet bereid de nog resterende 8 % aan kwantitatieve
restricties op te heffen, terwijl de extra liberalisatie boven de 75% uitsluitend autonoom
was verricht. Nederland behield daarmee een wapen tegen onder meer de tarievenpolitiek
van andere landen, omdat het hierdoor kon terugkomen op deze extra liberalisatie als het
nadeel ondervond van een gebrek aan algehele vrijmaking van het handelsverkeer.
Het beleid van de Raad van de O.E.E.S. was in deze situatie noodgedwongen gericht op
stabilisatie van de bereikte liberalisatie in O.E.E.S.-verband vooral door te streven naar
een grotere effectiviteit in de genomen maatregelen. Het enige concrete resultaat bestond
uit het ontnemen van het vetorecht aan individuele landen bij het handhaven van eerder
genomen deliberalisatiemaatregelen. Op grond van dat vetorecht kon een land eenzijdig
besluiten dat de voorwaarden voor het in stand houden van de deliberalisatiemaatregelen
nog steeds bestonden. Een land dat deliberaliseerde, moest op grond van de nieuwe rege-
ling in principe na 12 maanden weer liberaliseren tot 60% en na 18 maanden tot 75%.
Het E.B.U.-bestuur samen met de Bestuursraad voor de Handel moesten op beide mo-
menten beoordelen of de genomen interne saneringsmaatregelen in een land een verder
beroep op deliberalisatiemaatregelen rechtvaardigden.
Voor Nederland was het belangrijkste resultaat op handelspolitiek gebied gedurende deze
periode de indiening van een gemeenschappelijke liberalisatielijst in Benelux-verband
bij de O.E.E.S.. Daarmee werd een belangrijke stap gezet op weg naar de totstandkoming
van de Benelux als economische unie. Op weg naar dit uiteindelijke doel was op 1 januari
1948 een gemeenschappelijk invoertarief ingevoerd. Op basis van het voor- unieakkoord
werden op 15 oktober 1949 de kwantitatieve restricties opgeheven op goederen van oor-
sprong afkomstig uit een van de drie landen. Dit akkoord kon alleen worden gesloten op
basis van de Marshall- hulp. Belgie kreeg extra conditional aid als het bereid was Neder-
land extra - trekkingsrechten te verlenen waarmee Nederland het onderlinge handelste-
kort op basis van  het voor- unieakkoord kon afdekken.
Per 1 juli 1950 zou devoor- unie moeten overgaan in een economische unie, maar de han-
delspolitieke problemen rond de Korea- crisis strooiden roet in het eten. Op basis van de
conferentie van Oostende van juli 1950 moest er vanafljanuari 1951 een gemeenschappe-
lijke handelspolitiek worden gevoerd door de Benelux- partners. Tijdens de eerste helft
van 1951 had Nederland grote tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans,
onder meer ook ten opzichte van Belgie. Na de Korea- crisis kenterde deze ontwikkeling;
de Nederlandse export naar de B.L.E.U. nam toe, terwijl de export van de B.L.E.U. naar
Nederland daalde. Volgens de Belgen was deze ontwikkeling een gevolg van oneerlijke
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concurrentie door Nederland met name veroorzaakt door de geleide loonpolitiek in
Nederland.
Belgia stelde vervolgens de uitvoering van de gemeenschappelijke handelspolitiek afhan-
kelijk van de co8rdinatie van de interne economische politiek. Nederland ontkende de
oneerlijke concurrentie omdat het loonkostenverschil tussen de partners sedert de devalu-
atiegolf uit 1949 niet verder was toegenomen. Nederland legde de nadruk op de gemeen-
schappelijke handels - en betalingspolitiek. Zou deze ontbreken, dan leidde dit tot een
economisch uit elkaar groeien van de partners waarbij ook een uiteenlopende
sociaal - economische politiek hoorde. De oplossing werd gevonden  in een nadere om-
schrijving van de te voeren gecotirdineerde sociaal - economische politiek op grond waar-
van Belgie bereid was over te gaan tot een gemeenschappelijke handelspolitiek. De centra-
le criteria voor de geharmoniseerde sociaal - economische politiek waren een evenwichti-
ge betalingsbalanspolitiek en een hoog peil van werkgelegenheid. De belangrijkste voor-
waarde daartoe vormde handhaving van het monetaire evenwicht. De coordinatie van de
handelspolitiek werd vervolgens vastgelegd in het protocol van 9 december 1953. De con-

sequentie hiervan was dat de vrijheid van het onderlinge handelsverkeer werd uitgebreid
tot geYmporteerde goederen.
Door het totstandkomen van een gemeenschappelijke handelspolitiek werd een grote stap
gezet op weg naar de vorming van een economische unie. Ook de Nederlandse liberalisa-
tiepolitiek boekte hiermee een belangrijk resultaat doordat er in principe een volledig vrij
onderling handelsverkeer werd bereikt, terwijl naar andere landen de handelspolitiek zou
worden geco8rdineerd. Met de handelspolitieke samenwerking in Benelux- verband nam
de Benelux de vierde plaats in de wereldhandel in. De invloed van de drie landen nam hier-
mee toe in de handelspolitieke overlegorganen. De Benelux kon zich zo met meer kracht
van argumenten inzetten voor de liberalisatie van de handel onder meer in O.E.E.S.-
verband. De Benelux werd op deze wijze gebruikt om meer Europese samenwerking te
bereiken. Dit was conform de Nederlandse opstelling. Volgens Nederland moest samen-

werking in regionaal verband immers worden gezien als een instrument om daarmee de
samenwerking in Europees verband te stimuleren.
De uitwerking van de gemeenschappelijke handelspolitiek verliep niet vlekkeloos. De ge-
meenschappelijke liberalisatielijst die werd ingediend bij de O.E.E.S. stuitte daar op ver-
zet omdat het laagste liberalisatiepercentage van de partners afzonderlijk (de B.L.E.U.
87,50/0) als gemeenschappelijk liberalisatiepercentage werd aangehouden. Bij twee extre-
me crediteuren had eerder het hoogste percentage voor de hand gelegen. De liberalisatie-
lijst werd niet afgewezen omdat deze voldeed aan de geldende eisen terzake van vrijma-
king. De O.E.E.S. suggereerde dat een liberalisatiepercentage van 90 voor twee crediteur-
landen acceptabeI was. Het grote struikelblok daarvoor vormde de vrijmaking van land-
bouwprodukten in de B.L.E.U.. Daarmee werd de harmonisatie van het landbouwbeleid
een centrale voorwaarde voor de verdere liberalisatie binnen de O.E.E.S. in
Benelux - verband. Het landbouwprotocol van 3 mei 1955 bood uitzicht op verdergaande
liberalisatiedoorde B.L.E.U.. Decoordinatie van het landbouwbeleid diedebasis vormde
voor de verdergaande landbouwliberalisatie door de B.L.E.U., hoefde pas gerealiseerd te

zijn na 7 jaar. De Benelux kon zodoende begin 1956 alleen voldoen aan de geldende libera-
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lisatienormen door een verlegging van het basisjaar naar 1955. Motief daarvoor was dat
in dat jaar de definitieve gezamenlijke liberalisatielijst door de Benelux bij de O.E.E.S.
werd ingediend.

Par. 5 De E.M.0.: een stap op weg naar externe convertibiliteit

Ook het dollarimportbeleid werd in Benelux - verband gecoOrdineerd en bereikte op 1 juni
1954 een niveau van 86%. Nederland was op 15 oktober 1953 reeds overgegaan tot een libe-
ralisatie van de dollarimport omdat de oorzaak van het restrictieve beleid in de dollarsector,
namelijk een mogelijke uitputting van de goud - /dollarreserves, grotendeels was weggeno-
men. In de R.E.A. werd immers geconstateerd dat het betalingsverkeer in dollars sedert be-
gin 1953 praktisch in evenwicht was, hetgeen ook achteraf werd bevestigd door de uitkomst
van het betalingsverkeer in dollars. Met de dollarliberalisatie tot 86% in Benelux-verband
zette Nederland een belangrijke stap op weg naar interne convertibiliteit als beleidsdoel-
stelling.
De Britten die zich voorstander toonden van de invoering van externe convertibiliteit con-
cretiseerden hun eerder daartoe gelanceerde vage plannen. Na een "praatfase" met de Ver-
enigde Staten en het I.M.E, waarin de bereidheid tot medewerking zou worden gepeild,
zou begin 1954, mede afhankelijk van die steun door de Britten hopelijk gevolgd door
andere crediteurlanden in de E.B.U., externe convertibiliteit worden ingevoerd. Weer een
jaar later moesten de handelspolitieke regels van de O.E.E.S. worden vervangen door de
regels van de G.AIT..
De Nederlandse opstelling kwam overeen met het interim - rapport van de Managing Bo-
ard. Het vooropstellen van de externe convertibiliteit zou door deliberalisatie en flexibele
wisselkoersen leiden tot formele convertibiliteit. Door de invoering van externe converti-
biliteit door een beperkt aantal (crediteur-)landen ontviel de grondslag voor de krediet-
veriening aan debiteurlanden via het E.B.U.. Dit kon leiden tot deliberalisatie door debi-
teurlanden omdat hun liberalisatie van de handel deels steunde op kredietverlening via
de E.B.U.. Wanneer vervolgens ook nog de moeilijker afdwingbare regels van de G.A.T.T.
gingen gelden in plaats van de strakkere regels van de O.E.E.S., werd gevreesd dat de han-
delspolitieke discipline verder zou worden ondergraven. Achtergrond voor deze Neder-
landse opstelling bleef het bijzondere belang dat Nederland had bij liberalisatie van de
handel. Hierin paste geen externe convertibiliteit welke alleen formeel een vooruitgang
betekende en waarvan materieel dus handelspolitiek een achteruitgang mocht worden
verwacht. Het uiteindelijke Nederlandse streven was gericht op de invoering van zowel
interne als externe convertibiliteit gepaard gaande met een volledige liberalisatie van het
handelsverkeer.
Nederland had in eerste instantie een sterke voorkeur voor interne convertibiliteit omdat
deze samenging met liberalisatie van het handelsverkeer en bereikt werd via het streven
naar monetair evenwicht. De eerste meer concrete discussies rond de invoering van externe
convertibiliteit vonden plaats rond juli 1953. Nederiand had toen nog geen liberalisatie
van de dollarimport doorgevoerd, zodat er van interne convertibiliteit nog geen sprake
was.
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Inmiddels waren de omstandigheden gewijzigd. De Britse betalingsbalans verbeterde op
grond waarvan de Britten het liberalisatiepercentage tegen januari 1954 weer op 75 kon-

den brengen. De economische vooruitzichten in de Verenigde Staten waren gunstig. De
Britse opvattingen ten aanzien van convertibiliteit ontwikkelden zich nu meer in de rich-
ting van materiele externe convertibiliteit. De eerste doelstelling van convertibiliteit dien-
de bevordering van het handelsverkeer te zijn. De kredietmogelijkheden zouden kleiner
worden als de E.B.U. verdween, maar de behoeften zeker niet. Als aanvulling op de be-
roepsmogelijkheden op het I.M.E werd gedacht aan stichting van een Europes funds.
Mondiale organisaties als de G.A.T.T. en het I.M.E moesten de handelspolitiek en finan-
ciele regels handhaven.
Ook de Nederlandse opvattingen werden aangepast. Dit werd mede mogelijk door de grote

stap welke Nederland zette op weg naar interne convertibiliteit. Nederland was nu bereid

over te gaan tot externe convertibiliteit als dit op gemeenschappelijke basis door een aan-
tal landen gebeurde. Bovendien moesten de handelspolitieke regels van de O.E.E.S. wor-

den gehandhaa fd zowel door convertibel als niet -convertibel geworden landen. Volgens
deze opstelling konden de niet -convertibele O.E.E.S.-landen de non-discriminatie in
O.E.E.S.-verband handhaven maar tegelijkertijd discrimineren ten opzichte van de con-
vertibele niet - O.E.E.S.-landen. De E.B.U. verdween weliswaar als verrekeningsinstituut
maar het stamkapitaal bleef naar Nederlandse opvatting bestaan, zodat de niet -conver-
tibele landen hieruit kredietsteun konden krijgen ten einde de liberalisatieregels in de
O.E.E.S. te handhaven.
Over de vorming van een Europees fonds als aanvulling op de kredietmogelijkheden van
het I.M.R bestond snel algemene instemming. Het fonds kreeg als taak de economisch
zwakke landen na de invoering van convertibiliteit zodanig te steunen dat het bereikte
liberalisatieniveau in Europa kon worden gehandhaafd, wanneer de betrokken landen
niet meer mochten discrimineren ten gunste van Europa.
Over de voorwaarden voor kredietveriening kon op voorstel van Van de Kieft over-
eenstemming worden bereikt. Kredietsteun uit het fonds kon worden verleend bij een al-
gemeen betalingsbalanstekort dat de liberalisatie van het Europese handelsverkeer be-

dreigde. Dit betekende dat geen steun werd verleend bij een algemeen betalingsbalanse-
venwicht samengaand met een tekort ten opzichte van de Europese partners in de
O.E.E.S.. De ingevoerde convertibiliteit maakte het immers mogelijk dat een dergelijk te-
kort kon worden afgedekt via overschotten ten opzichte van andere valutagebieden.
Het benodigde bedrag voor het fonds werd deels verkregen door het stamkapitaal van de
E.B.U. dat was gevormd uit de Marshall- hulp, in het fonds te storten. Het restant van
het benodigde bedrag (in totaal 600 mln. dollar) zou worden gestort door de deelnemende
landen naar rato van hun quota. De grootte van het fonds kwam overeen met de grootte
van de tot dusver geldende kredietsteun aan de debiteurlanden. Hiermee was ook de
handhaving van de bestaande liberalisatie door de debiteurlanden na de invoering van ex-
terne convertibiliteit verzekerd.
Een multilateraal verrekeningsstelsel bleef na de invoering van convertibiliteit door een
aantal landen toch nog nodig. Er bleven immers ook niet -convertibele valuta's bestaan
waardoor een onbeperkte inwisselbaarheid niet werd bereikt. Het risico bestond dat saldi
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in valuta's van niet - convertibele landen opliepen met als mogelijk gevolgbilaterale ver-
houdingen en daaraan verbonden vermindering van de handel. Het leek daarom noodza-
kelijk dat deze landen periodiek hun schulden voldeden aan een centrale instantie waarna
aan de vorderingen van de crediteurlanden kon worden voldaan.
De discussie spitste zich toe op de koers waartegen dergelijke saldi moesten worden afge-
rekend. Voorstanders van vaste wisselkoersen wensten deze saldi af te rekenen tegen
pari - waarde. De Britten die voorstanders waren van flexibele wisselkoersen, verzetten
zich tegen deze afrekenkoers. Op voorstel van Van de Kieft werd besloten dat verrekening
zou plaatsvinden tegen pari -waarde plus  of min  een ruim van tevoren aangekondigde
marge, die met instemming van het I.M.E groter kon zijn dan 1%. Op deze wijze bleef
zekerheid bestaan ten aanzien van de wisselkoers en bovendien werd de institutionele sa-
menwerking binnen de O.E.E.S. niet nadelig beinvloed door het wegvallen van de E.B.U.
Gedurende een maand verleenden de landen elkaar krediet zoals ook gebruikelijk was in
de E.B.U. De grootte van het krediet bleef echter beperkt tot 10% van het bedrag dat op
basis van de E.B.U.-regels maximaal aan krediet werd verleend. Aan het einde van de
maand werd het verleende en ontvangen krediet omgerekend in dollars waarbij de aan-
koopkoers van de dollar door het kredietverlenende land werd toegepast. Dit betekende
naast minder ook nog duurder krediet. Verwacht werd dat debiteurlanden hierdoor eerder
gedwongen werden tot het nemen van interne sanerende maatregelen.
De E.M.0. kreeg rechtskracht als alle overeenkomstsluitende partijen de overeenkomst
hadden bekrachtigd. Bovendien moest een aantallanden in het bezit van 50070 van de tota-
le som aan E.B.U.-quota, dat tevens minstens 50070 van de contributie aan het Europese
fonds betaalde de wens te kennen geven de E.B.U. te beeindigen en de E.M.0. in werking
te stellen.
De verschillen met de E.B.U. bij invoering van de E.M.0., waren evident. Er ontstond bij
de E.M.0.  een non - discriminatoire behandeling van alle valuta's.  In de E.B.U  werd de
non - discriminatie van valuta's beperkt tot de valuta's van de O.E.E.S.-landen. Neder-
land had traditioneel een overschot ten opzichte van de O.E.E.S.-partners en een tekort
ten opzichte van de dollararea. Invoering van de E.M.0. had als consequentie dat er bij
evenwicht op de lopende rekening van de betalingsbalans geen goud/dollars zouden af-
vloeien, omdat de overschotten ten opzichte van de E.B.U. voor 100% in goud of dollars
werden afgerekend. Onder de E.B.U. leidde een dergelijk evenwicht op de lopende reke-ning tot afvloeien van goud/dollars omdat de overschotten ten opzichte van de E.B.U.
slechts tot een gedeeltelijke goud - /dollarontvangt leidde. Het restant van deze vordering
leidde tot monetaire kredietverlening aan de E.B.U. Er vond derhalve een kwalitatieve
aantasting van de deviezenvoorraad plaats enerzijds afvloeien van goud/dollars, ander-
zijds een toename van de vordering op de E.B.U. Onder de E.B.U. bestond de mogelijk-
heid dat een onjuiste monetaire politiek van een land welke leidde tot een tekort op de
lopende rekening van de betalingsbalans, door de E.B.U. werd beloond met automatische
kredietverlening. Ook de E.M.0. kende kortlopende kredietverlening maar deze werd be-
perkt tot 10% van de kredietverlening onder de E.B.U. Het was bovendien duurder omdat
de aankoopkoers van de dollar van het kredietverIenende land als afrekenkoers werd ge-bruikt. Kredietverlening uit het Europese fonds werd niet automatisch verleend maar van
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geval tot gevalbekeken. Hetcriterium voor de verlening vormdedealgemenebetalingsba-
lanspositie voor zover deze de liberalisatie van het Europese handelsverkeer bedreigde.
Bovendien werden voorwaarden gesteld ten aanzien van de economische politiek van een
land alvorens de kredietverlening werd toegewezen.

Par. 6 Externe convertibiliteit en de handelspolitieke regels

Het kernprobleem dat nog moest worden opgelost, waren de handelspolitieke regels die
na de invoering van convertibiliteit moesten gelden. Bij de doorbreking van het regiona-
lisme op het gebied van het betalingsverkeer lag het voor de hand dat een wereldwijd or-
gaan als de G.AIT. de handelspolitieke discipline zou handhaven.
Van groot belang voor de effectieve waarde van de handelspolitieke regels waren de uit-
komsten van de 9e zitting van de G.AIT., die eind 1954 begon en duurde tot het voorjaar
van 1955. De opstelling van de Benelux die tijdens deze conferentie voor het eerst als han-
delspolitieke eenheid optrad, was dat de handelspolitieke regels door de G.A.T.T. moesten
worden gehandhaafd. Tegelijkertijd mocht de inhoud van de handelspolitieke regels niet
afwijken van de liberalisatiecode van de O.E.E.S.. Gestreefd werd zodoende naar syn-
chronisatie van beide opties de handelspolitieke regels van de O.E.E.S. zouden door de
G.AlI moeten worden gehandhaafd. Deze opstelling had als consequentie dat de uit-
zonderingen in de G.ATT.-overeenkomst op de eis dat kwantitatieve restricties niet toe-
laatbaar waren, moesten worden beperkt en aangescherpt. Als echter de excessieve tarie-
ven niet werden veroordeeld, wenste de Benelux zich in ieder geval daartegen te kunnen
verweren door het handhaven van kwantitatieve restricties.
De resultaten van de 9e zitting van de G.A.TI waren teleurstellend. Het hanteren van hoge
tarieven werd veroordeeld maar zonder nadere detaillering en zonder sancties, zodat de
praktische betekenis gering was. De uitzonderingen op het verbod tot het hanteren van
kwantitatieve restricties bleven mede hierdoor te ruim. De Britten die zelf een sterke voor-
keur hadden voor het hanteren van de G.A.T.T.-regels na invoering van convertibiliteit,
stelden vast dat het niet mogelijk was gebleken op mondiaal niveau voldoende scherpe
en afdoende te controleren handelspolitieke regels op te stellen. Ze trokken hieruit de con-
sequentie dat de handelspolitieke regels van de O.E.E.S. nu voor onbeperkte tijd moesten
worden gehandhaafd. Dit betekende een belangrijke doorbraak in de discussies over de
al dan niet invoering van externe convertibiliteit. Het hoofdbezwaar van onder meer de
Benelux-landen tegen de Britse convertibiliteitsplannen was juist de vrees voor een puur
formele convertibiliteit omdat de materiele waarde ervan zou worden uitgehold als gevolg
van te verwachten deliberalisatiemaatregelen van landen. De bereikte interne convertibili-
teit en de daarmee samenhangende liberalisatie van de handel werden zodoende op het
spel gezet. Die vrees werd gevoed door het feit dat naar Britse opvatting de G.AIT. de
handelspolitieke regels na invoering van externe convertibiliteit moest gaan handhaven.
De handelspolitieke praktijken van een aantal landen bewezen dat de uitzonderingen op
de geldende G.AI.T.-regels te ruim en bovendien moeilijk afdwingbaar waren.
Nederland legde conform het belang dat het had bij internationale handel, de nadruk op
interne convertibiliteit omdat zo de handelspolitieke waarde van de convertibiliteit het
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best werd gegarandeerd. Als sluitstuk moest ook externe convertibiliteit worden inge-
voerd. Het verschil met de Britten was derhalve gelegen in de weg die werd bewandeld naar
uiteindelijk hetzelfde doel. De gewijzigde Britse opstelling had dan ook als consequentie
dat de liberalisatiecode van de O.E.E.S. werd gehandhaafd, waarmee Nederland de garan-
tie had dat de bereikte interne convertibiliteit kon worden gecontinueerd. Nederland kon
zodoende zonder bezwaar akkoord gaan met de uitkomsten van de besprekingen over de
invoering van externe convertibiliteit.
Het belang dat Nederland had bij een snelle invoering van convertibiliteit werd weer eens
benadrukt door de samenstelling van het overschot op de lopende rekening van de beta-
lingsbalans over 1953. Het bestond uit een toenemend tekort ten opzichte van de dollar-
sector en een overschot ten opzichte van de E.B.U.. Het tekort in de dollarsector was nog
gegroeid door de liberalisatie van de dollarimport. De in het verleden kunstmatig beperk-
te en deels naar de E.B.U.-landen verplaatste import kreeg met de dollarliberalisatie de
kans weer langs een natuurlijke weg te verlopen. Of dit dollartekort ondanks het over-
schot op de totale lopende rekening zou leiden tot een kwalitatieve aantasting van de
goud - en deviezenvoorraad, werd bepaald  door de verrekeningswijze  van  de  E.B.U.-
overschotten.
Met ingangvan 1 juli 1953 werd deze verrekeningsverhouding als stap op weg naar externe
convertibiliteit reeds gebracht op 50% goud- /dollarontvangst met 50%  kredietverle-
ning. Ervan uitgaande dat het betalingsverkeer in de overige valuta's te verwaarlozen viel,
betekende deze afrekeningsverhouding dat het overschot in E.B.U.-valuta's twee keer zo
groot diende te zijn dan het tekort ten opzichte van de dollarsector, wilde een kwalitatieve
aantasting van de goud - en deviezenreserves worden voorkomen. Dit grote overschot ten
opzichte van de E.B.U.-sector had echter als consequentie kredietverlening aan de E.B.U.,
waarmee tekorten op de lopende rekening van andere landen werden gefinancierd. Deze
tekorten waren een gevolg van een onvoldoende intern sanerend beleid. Het overschot dat
Nederland had op de totale lopende rekening, weerspiegelde echter een besparingssurplus
dat voor normale kapitaalexport in de vorm van bijvoorbeeld buitenlandse investeringen,
in aanmerking kwam.
Het was mogelijk de monetaire kredietverlening aan de E.B.U. te vervangen door bijvoor-
beeld vervroegde schuldaflossing als gevolg waarvan het verrekeningsoverschot in de
E.B.U. daalde. Een verlaging van het verrekeningsoverschot zonder aantasting van de
goud - en deviezenvoorraad was weer afhankelijk van het tekort in de dollarsector en de
verrekeningswijze van het E.B.U.-overschot. De mogelijkheid van de overheid om het dol-
lartekort te verminderen door een gerichte exportpolitiek was reeds eerder beproefd en
mislukt. Daarmee resteerde alleen een andere verrekeningswijze in de E.B.U. om zo de
dollarontvangst uit het E.B.U.-overschot te verhogen. De Bestuursraad van de E.B.U.
steunde dit streven. Per 1 augustus werd in het kader van de opheffing van de E.B.U. en
de stichting van de E.MD. de verrekeningswijze van een overschot in de E.B.U.  tot 75%
goudontvangst en 25% kredietverlening aangepast.
De handelspolitieke waarde van de convertibiliteit werd in het kader van de afspraken over
het E.M.0. nu bepaald door de liberalisatiecode van de O.E.E.S.. De feitelijke stand van
de liberalisatie bedroeg per 1 september 1954 gemiddeld 80070. Het lag daarmee hoger dan
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het percentage dat volgens de liberalisatiecode was vereist. Uit onderzoek van de Steering
Board bleek dat van de resterende restricties 10070 werd aangehouden uit hoo fde van beta-
lingsbalansproblemen en 10070 ter bescherming tegen onder meer hoge tarieven, tarief-
dispariteit, staatshandel e.d.. Betalingsbalansproblemen vormden ook volgens de
G.A.T.T.-regels een gerede aanleiding tot het instellen van kwantitatieve restricties. De
voorwaarde voor het bereiken van een hoger liberalisatiepercentage was derhalve vooral
gelegen in het bereiken van meer reciprociteit  in de liberalisatie-inspanning.
Voordekleinelanden, waaronder Nederland, bleek het gebrek aan reciprociteit in de libe-
ralisatie vooral ook uit de tariefdispariteit. Grote landen waren in het algemeen meer au-
tarkisch ingesteld dan kleine landen en konden zo hogeretarieven instellen. De kleine lan-
den verkeerden in de internationale handel in het nadeel. De grote landen hadden als ge-
volg van de tariefdispariteit meer kans te penetreren op de markten van kleine landen,
terwijl de afzet van de kleine landen er door werd afgeremd.
In januari 1955 kon slechts overeenstemming worden bereikt over een aan voorwaarden
gebonden verhoging van het liberalisatiepercentage. Per 1 oktober 1955 moest het alge-
meen liberalisatiepercentage worden verhoogd tot 90 en tot 75 in de drie onderscheiden
goederencategoriean. De verhoginggold slechts voor een jaar. In dit jaar moesten maatre-
gelen worden genomen om ervoor te zorgen dat alle landen een gelijk aandeel hadden in
de lasten welke samenhingen met de vrijmaking van het handelsverkeer. Wanneer bleek
dat op 1 oktober 1956 onvoldoende maatregelen waren genomen om de reciprociteit te
herstellen, dan kregen de landen individueel de mogelijkheid de extra liberalisatie weer
in te trekken.
De Steering Board werkte vervolgens een totaalplan uit dat door de leden van de O.E.E.S.
in zijn geheel kon worden aanvaard of verworpen. Het streven was gericht op consolidatie
van de algemene liberalisatie tot 90070 en 75% in de afzonderlijke goederencategorieen.
Plannen werden voorgelegd om te komen tot meer reciprociteit onder meer in de vorm
van een voorstel tot verlaging van de tarieven. De concrete methode tot tariefverlaging
moest nog nader worden uitgewerkt. De bedoeling was echter te komen tot een tariefver-
laging met 25070 waarbij het tarief als zodanig als het tarief op een bepaald niveau zou
worden aangepakt voor goederen met een overwegend Eun)pees belang. Hiermee werden
de voordelen welke de niet - O.E.E.S.-landen zouden hebben van de tariefverlaging door
de O.E.E.S.-landen, op basis van de meestbegunstigingsclausule tot het uiterste beperkt.
Voorgesteld werd de liberalisatie verder uit te breiden door de landen voor de keuze te stel-
len de bilaterale contingenten met 20% te vergroten dan wel 10070 te liberaliseren van die
goederen die nog vielen onder de kwantitatieve restricties of onder de staatshandel.
Dit totaalpakket werd door de Raad van de O.E.E.S. afgewezen. Het enige dat werd be-
reikt, was een tijdelijke verlenging van de verhoging van het algemene liberalisatiepercen-
tage tot 90 en 75 in de goederencategorieen tot 1 januari 1958. Dit was in ieder geval een
concessie van de landen met lage tarieven omdat een concrete tariefverlaging een van de
voorwaarden voor de handhaving van de 90- 70% liberalisatie niet was bereikt.
De belangrijkste oorzaak voor deze afwijzing van de plannen van de Steering Board
moest gezocht worden in de nadere studie die volgens de Britten nodig was, om de verhou-
ding te bestuderen tussen de E.E.G. en de overige O.E.E.S.-landen. De Britten wensten
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te komen tot een vrijhandelszone waarmee de deelnemende landen de mogelijkheid kre-
gen naar buiten hun individuele invoertarieven en andere handelsbelemmeringen te hand-
haven. Hiermee verviel de grondslag om in O.E.E.S.-verband te praten over tariefverla-
ging waarmee ook de aanvaarding van het totaalpakket aan voorstellen van de Steering
Board niet meer mogelijk was.
De vrijhandelszone werd niet tot stand gebracht waarmee ook geen besprekingen met de
E.E.G. konden worden gevoerd om te komen tot een gecodrdineerde afbraak van de on-
derlinge tarieven. Een verdere liberalisatie van de handel in O.E.E.S.-verband werd hier-
mee onmogelijk. In feite had de O.E.E.S. in dit opzicht zijn taak volbracht.
Meer liberalisatie van de handel binnen de O.E.E.S. werd in de loop van de tijd steeds
moeilijker omdat in O.E.E.S.-verband slechts een gedeelte van de handelsbelemmeringen
werd aangepakt. De tarieven konden in O.E.E.S.-verband in feite niet worden verlaagd,
omdat de voordelen daarvan ook toevielen aan niet - O.E.E.S.-landen op basis van de
meestbegunstigingsdausule, zonder dat deze landen hier tegenprestaties tegenover hoef-
den te stellen. Het tarievenvraagstuk kon derhalve alleen daadkrachtig worden aangepakt
in G.A.T.T.-verband. Alle landen trokken dan profijt van een tariefverlaging. Het overleg
in de G.A.T.T. stagneerde waardoor de liberalisatie van de handel binnen de O.E.E.S. niet
synchroom verliep met de tarievenafbraak. Verlaging van de tarieven in de G.A.T.I vorm-
de daarmee het knelpunt voor verdere liberalisatie in O.E.E.S.-verband.
Ook de liberalisatie per goed zoals door de O.E.E.S. toegepast, moest op den duur tot
problemen leiden. Deze methode leidde ertoe dat er een restgroep aan produkten over-
bleef, waarvan de vrijmaking op grote problemen stuitte.
De liberalisatie van de handel was gebaseerd op het basisjaar 1948. Hierdoor had de libe-
ralisatie in latere jaren slechts betrekking op een gering deel van de verhandelde goederen.
De restgroep van goederen die de landen niet graag van restricties bevrijdden, werd snel
bereikt, terwijl anderzijds goederen die na 1948 op de markt werden gebracht, buiten de
liberalisatie werden gehouden. Het werkterrein van de O.E.E.S. wat betreft de liberalisatie
kon alleen worden gehandhaafd door een verschuiving van het basisjaar. Pogingen in de-
ze richting slaagden niet; alleen het basisjaar voor de Benelux werd naar 1955 verlegd.
Een verschuiving van het basisjaar kon zowel een positief als negatief effect hebben op
het geldende liberalisatiepercentage. De belangentegenstelling die hiervan het gevolg was,
zorgde ervoor dat er geen besluit tot verschuiving van het basisjaar kon worden genomen.
De liberalisatie van de handel kon alleen verdere voortgang vinden, als een andere metho-
de van liberalisatie werd toegepast, waarbij tevens de tarieven werden verlaagd. In het
E.E.G.-verdrag kwam deze gewijzigde handelspolitieke benadering tot stand. Op initia-
tief van de Benelux werd per 1 januari 1958 het E.E.G.-verdrag van kracht tussen de zes
E.G.K.S.-landen. Dit verdrag betekende de eerste stap op weg naar een douane - unie, die
in 10 jaar werd bereikt. De onderlinge invoerrechten werden geleidetijk afgeschaft. Wat
betreft de bevrijding van kwantitatieve restricties werd aangesloten bij het bereikte niveau
(90%) in de O.E.E.S., maar de methode van liberalisatie werd gewijzigd. De bilaterale con-
tingenten geldend voor alle produkten, ook die sedert 1948 op de markt waren gekomen,
werden omgezet in globale en werden voorts geleidelijk verruimd. De eerste concrete acties
in de vorm van tariefverlaging en contingentverruiming vonden plaats op 1 januari 1959.
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Par. 7 De invoering van erterne convertibiliteit

Nu er in de kring van de E.E.G.-landen een doorbraak was bereikt die een meer algehele
bevrijding van het handelsverkeer betekende, resteerde de vraag wanneer de externe con-
vertibiliteit kon worden ingevoerd. De technische besprekingen waren reeds in 1955 afge-
rond en hadden geleid tot de Europese monetaire overeenkomst.
De invoering van externe convertibiliteit vond echter eerst op 29 december 1958 plaats.
Gedurende 1956 en 1957 kon de overgang naar externe convertibiliteit niet plaatsvinden
wegens een voortdurend verergerende verstoring in het Europese betalingsverkeer. Frank-
rijk en het Verenigd Koninkrijk hadden een zeer slechte deviezenpositie, terwijl de devie-
zenvoorraad van West - Duitsland juist sterk toenam. Het belang van deze drie landen
voor de invoering van de E.M.O. lag daarin dat ze samen meer dan 50% bezaten van de
totale som aan quota binnen de E.B.U.; voldoende derhalve om de E.M.0. in werking te
stellen.
Een tweede probleem dat de invoering van convertibiliteit gedurende 1956 en 1957 belem-
merde, was de Europese dollarpositie. In verhouding tot de dollarinvoer was deze sedert
1954 verslechterd. De hoofdoorzaak voor deze verslechtering was gelegen in de uitvoer
naar de Verenigde Staten die te weinig groeide vergeleken met de import. Moeilijke markt-
omstandigheden, protectionistische invoertarieven en een restrictieve Amerikaanse mo-
netaire politiek waren hier debet aan. De import uit de Verenigde Staten groeide harder
dan de export vooral door de dollarliberalisatie, die sedert 1954 door West-Europa sterk
was vergroot.
De Nederlandse lopende rekening van de betalingsbalans sloeg in 1956 voor het eerst se-
dert 1951 om in een tekort vooral als gevolg van de sterk gestegen dollarimport. Naast
de liberalisatie van de dollarimport steeg deze import ook door de beperkte leveringsmo-
gelijkheden van andere Westeuropese landen als gevolg van de hoogconjunctuur. Boven-
dien groeide de vraag naar Nederlandse produkten waarin dollar-grondstoffen verwerkt
zaten, mede ten gevolge van de Westeuropese hoogconjunctuur. Het structurele dollarte-
kort werd nu geraamd op 60 mln. dollar vergeleken met een tekort van $ 150 mln. in de
beginjaren '50.
Uit de Nederlandse reactie op het betalingsbalanstekort bleek dat ook nu het liberalisatie-
beleid onverkort gehandhaafd bleef. Nederland voerde in de jaren '50 de tweede beste-
dingsbeperking door, waarmee de overbesteding werd bestreden en mede het algemene
betalingsbalansevenwicht werd hersteld. Van de Kieft had wel aan de R.E.A. voorgesteld
dat als de ontwikkeling richting convertibiliteit stagneerde weer de noodzaak tot het in-
stellen van dollarrestricties zou ontstaan. De R.E.A. had begin 1951 op voorstel van de
C.E.C. als criterium voor deliberalisatie aanvaard dat restricties alleen toelaatbaar waren
voor zover ze niet voortvloeiden uit een totaal betalingsbalanstekort, maar erop gericht
waren een tekort in een bepaalde sector te bestrijden. Dit criterium leek meer een recht-
vaardiging voor de toen bestaande toestand. De import die met dollars moest worden be-
taald, werd immers in 1951 nog tot het uiterste beperkt.
Het voorstel van Van de Kieft tot deliberalisatie leek op basis van het criterium uit 1951
gerechtvaardigd, omdat de deliberalisatie nu ook uitsluitend gericht was op bestrijding
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van het grote tekort in het betalingsverkeer met dollars. Toch werd zijn opvatting niet ge-
deeld in de R.E.A., waarmee de facto het criterium voor het invoeren van restricties in het
handelsverkeer uit 1951 werd verlaten. In 1956/57 was er sprake van een reeds ver doorge-
voerde liberalisatie van de dollarimport in Nederland en andere Europese landen. De libe-
ralisatie van de dollarimport vormde zodoende een belangrijk onderdeel van het Neder-
landse liberalisatiebeleid in het algemeen. Een deliberalisatie, weliswaar beperkt tot de dol-
larsector, moest nu worden beschouwd als een belangrijke inbreuk op het Nederlandse libe-
ralisatiebeleid. Eenzijdige Nederlandse deliberalisatiemaatregelen in de dollarsector waren
voorts niet verantwoord, omdat deze tot een kettingreactie in Europa konden leiden. Im-
mers Nederland zou de dollargoederen dan gaan importeren via Europese Ianden met een
liberalere dollarinvoerpolitiek, met alle gevolgen voor de dollarpositie van deze landen en
het daarop gebaseerde dollarimportbeleid.
Het jaar 1958 stond in het teken van een recessieve economische ontwikkeling in Europa
die in Nederland nog werd versterkt door de genomen bestedingsbeperkende maatregelen.
De recessie deed de importvraag dalen waarmee ook het betalingsverkeer in dollars positief
werd beYnvloed. De posities van een aantal belangrijke Europese valuta's verbeterden zoda-
nig dat de landen van de E.E.G. en het Verenigd Koninkrijk op 27 december 1958 besloten
over te gaan tot invoering van externe convertibiliteit van hun valuta's. Hiermee werd een
belangrijke stap gezet op weg naar een algehele bevrijding van het betalingsverkeer.
Tot 1 juli 1950, de invoering van de E.B.U., was er sprake van een bilateraal betalingsverkeer.
De rentevrije tweezijdige kredietruimte in de betalingsakkoorden, de compensaties van vor-
deringen en de bilaterale trekkingsrechten betekenden geen doorbreking van het bilatera-
lisme. Het waren instrumenten om de negatieve gevolgen van het bilaterale betalingsverkeer
op te vangen. Het betalingsverkeer bleef ook in hoofdzaak bilateraal, toen de multilaterale
trekkingsrechten in het Europese betalingsverkeer werden geintroduceerd. Bij de stichting
van de E.B.U. werd het bilateralisme doorbroken. Er ontstond regionale convertibiliteit op
het niveau van de centrale banken, doordat de landen van de O.E.E.S. hun valuta's onder-
ling convertibel hadden gesteld. De "verharding" van de afrekeningswijze binnen de E.B.U.
betekende een volgende stap op weg naar convertibiliteit. De per saldo ontstane vordering
van een land op de E.B.U. werd nu in grotere mate afgerekend in goud o f dollars. De invoe-
ring van externe convertibiliteit eind 1958 betekende dat niet-ingezetenen saldi in converti-
bel geworden valuta's konden omzetten in dollars tegen de geldende koers. Van algehele
convertibiliteit was echter nog geen sprake omdat de doorgevoerde convertibiliteit beperkt
bleef tot tegoeden van niet - ingezetenen. Verder had de convertibiliteit slechts betrekking
op saldi in valuta's van de deelnemende landen. Ze gold alleen voor saldi voortvloeiend uit
het lopende betalingsverkeer. Het kapitaalverkeer viel buiten de convertibiliteit.

Par. 8 De betalingsbalansontwikkeling

Uit tabel 38 blijkt dat de periode 1948 tot en met 1951 niet alleen een tekort op de lopende
rekening maar ook op het totaal op de betalingsbalans laat zien.
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Tabel 38

De betalingsbalans van Nederland (in mln. guldens).

Saldo lopende rekening totaal overschot totaal overschot
of tekort(-) of tekort(-) in

goud of converti-
bele valuta

1948 - 957 -1476 -1134

1949 - 253 - 984 - 698
1950 - 1091 -1362 - 608
1951 - 229 - 434 - 730
1952 +1860 + 1862 +   1

1953 +1279 + 982 + 137

1954 + 491 + 222 -  91

1955 + 304 + 17 - 268
1956 - 627 - 906 - 483
1957 - 436 + 126 - 392
1958 + 1661 +1903 + 1056

Bron:    'ersiag van De Xederiandsche Bank N.K 0,·er het boekjaar  1950, paR. 38 -39;  195 1, pag.  36;  1952, pag. 42:  1953, pag.
40-41: 1954, pag. 48-49: 1955, pag. 44-45. 1956,44-45: 1957, pag. 50-51, 1958, pag. 54-55, 1959, pag. 48: 1960.
pag. 50-51.

Tabel 39

De Amerikaanse regeringshulp in mln. guldens.

Totaal in guldens (mln.) waarvan in dollars

1948 336 297

1949 1041 906

1950 1375 1051

1951 529 529

1952 299                       32

1953                       81                         81

1954                      51                        51

1955 -5 -5

1956                        5                          5

Bron:   Verstag ran De Nederiandsche Bank N.V. overhet boekjaar 1950. pag. 38 - 39:  1951. pag. 36,1952. pag. 42:  1953;
pag. 40-41.
H.T.K. 1955 - 1956 Bulagen 4327, Nota inzakede betalingsbalans. over het jaar 1955. pag. 12: H.T.K. 1956 - 1957
Bijlagen 4652 nr. 3 , Nota inzakedebetalingsbalansoverhet jaar 1956, Billagebijde Nota; H.T.K. 1957 - 1958 Bijia-
gen 5140 nr. 3. Nota inzake de betalingsbalans over het jaar 1957. Bijlage bij de Nola.
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Tabel 40

Goud - en deviezenreserves van de Nederlandsche Bank in min. guldens /1

Ultimo Totaal Goud en alg. E.B.U.-krediet Niet - converti -

conv. valuta's en valuta's bele valuta's

1948 530                            ----

1949 1165 1021 197 - 53

1950 1478 1632 - 232                            78

1951 1666 1536 - 43 173

1952 3660 2604 681 375

1953 4445 3431 822 192

1954 4650 3776 733 141

1955 4646 3808 681 157

1956 3874 3332 420 122

1957 3950 3257 537 156

1958 5501 4764 683               54

1)  De afwijkingen ten opzichievan dedevie:enreserves, vermeldin de betalingsbalans, beireffen onder meerdowingezete
nen bij de Nederlandsche Bank aangehouden deviezen.

Bron:  H.T.K. 1952- 1953 Bijlagen 3003 nr. 2, Notainzakededevie:enpositie, pag. 13: H.T.K. 1954- 1955 Bijlagen 4020
nr. 2, Nota inzake de deviezenpositie, pag. 16.
Verslag ran De Nederlandsche Bank N.K over hetboekjaar 1955, pag. 70;  1956, pag. 71,1957, pag.  156; 1958, pag. 141.

Het totale tekort op de betalingsbalans over 1948 was erg groot vergeleken met de beschik-
bare goud - en deviezenvoorraad. De ontvangen Marshall- hulp in dit jaar was ontoerei-
kend om dit tekort te dekken. Dit was mede een gevolg van het feit dat de verplichte ver-
schaffing van documenten aan de Amerikaanse autoriteiten te traag verliep door specifie-
ke eisen die aan de af te geven documenten werden gesteld. De beschikbare goud -  en de-
viezenvoorraad werd hierdoor negatief beinvloed omdat deze moest worden gebruikt
voor voorfinanciering van de aankopen.
Gedurende de periode 1949 tot en met 1951 was de Marshall- hulp meer dan toereikend
om het totale tekort op de betalingsbalans te dekken. De hulpverlening leidde zelfs nog
tot een toename van de goud - en deviezenvoorraad. Hierbij was in  1949 en  1950 ook
sprake van een kwalitatieve verbetering doordat de goud -  en de algemeen convertibele
deviezenvoorraad sterk toenam. Deze toename werd mede veroorzaakt doordat veel dol-
laractiva werden geliquideerd en nieuwe kredieten werden opgenornen. Eind 1950 was het
bruto bezit aan goud en convertibele deviezen zelfs groter dan het rotate netto bezit aan
goud en deviezen. Dit was mede een gevolg van de Nederlandse debiteurpositie in de
E.B.U..

De lopende rekening van de betalingsbalans verslechterde in 1950 onder meer door
inhaalaankopen. Na de devaluatie in 1949 namen de importeurs aanvankelijk een af-
wachtende houding aan. De beginnende liberalisatie van de handel aanvang 1950 bevor-
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derde deze voorraadaanvulling ten opzichte van de overige O.E.E.S.-landen. De import
uit deandere O.E.E.S.-landen kreeg eenimpulsdoordatereen beleid werd gevoerd gericht
op beperking van aankopen uit het dollargebied. De devaluatiegolf zorgde er voor dat
de aankopen voortaan goedkoper in Europa dan in de Verenigde Staten konden worden
verricht. De import nam in het bijzonder vanaf detweede hel ft van 1950 toe door de inter-
nationale spanning als gevolg van de Korea-crisis.
Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans in de eerste helft van 1951 sloeg
om in een overschot gedurende de tweede helft van het jaar. Over het hele jaar 1951 was
er echter toch nog een tekort. De voorraadvorming nam zowel internationaal als natio-
naal af vooral als gevolg van de dalende wereldmarktprijzen. Ondanks het feit dat ook
het totale tekort daalde, nam het tekort in goud en convertibele valuta's toe. Dit was echter
een algemeen -Europees probleem. De Verenigde Staten behaalden in  1951 een groter
uitvoer- overschot dat resulteerde in een tekort  voor West -Europa waarin Nederland
meedeelde.
De Marshall-hulp was toereikend om het totale Nederlandse tekort op de betalingsba-
lans te dekken, maar onvoldoende ret compensatie van het tekort in de convertibele sec-
tor. Er trad zodoende een kwalitatieve verslechtering op in de overigens weI groeiende tO-
tale goud- en deviezenvoorraad. In de daling van de Marshall-hulp weerspiegelde zich
het aflopende karakter van de economische hulp die volgens de opzet voor slechts vier
jaar zou worden gegeven. De daling werd voorts veroorzaakt door een verandering in de
grondslag waarop dehulp werd verleend. Door ondertekening van de Mutual Security Act
doorde president vande Verenigde Statenop 10 oktober 1951 werd dehulp voortaan meer
afgestemd op militairc doeleinden.
Gedurende de periode 1952 tot en met 1955 daalde de Marshall- hulp steeds verder, maar
toch steeg de goud - en deviezenvoorraad sterk, ook in kwalitatieve zin. Nederland bleek
in staat op eigen benen te staan ook zonder Amerikaanse hulp. In feite werd de monetaire
functie van de Amerikaanse hulpverlening in de vorm van een goud - en dollarontvangst
overgenomen door de E.B.U.. De overschotten in de E.B.U. werden immers gedeeltelijk
afgerekend in goud en dollars. Voorts werd de goud - en deviezenvoorraad vergroot, als-
mede positie f in kwalitatieve zin beinvloed door incidentele factoren. Te denken viel hier-
bij aan de verkoop van Nederlandse effecten tegen dollars en de liquidatie van
dollaractiva.
In 1952 zette de voorraadintering door, waarmee zowel het totale tekort als het tekort op
de lopende rekening omsloeg in een groot overschot. De totale reserves aan goud - en de-
viezen namen hierdoor toe met fl. 1994 mln., fl. 1068 in goud- en convertibele deviezen,
fl. 724 mln. in E.B.U.-valuta's en fl. 202 mln. in de niet-convertibele valuta's. Vooral de
voorraadtoename zorgde voor een daling van het overschot op de lopende rekening van
de betalingsbalans in 1953. Het overschot werd in 1954 verder verkleind als gevolg van
de hoogconjunctuur die de invoer nog eens extra stimuleerde. De vergrote import kreeg
via de liberalisatie van de dollarinvoer per 15 oktober 1953 de mogelijkheid om zich in
1954 in volleomvang terichtenop import uit het dollargebied. Deliberalisatie van de dol-
larimport kwam op hetzelfde niveau te liggen als de geldende liberalisatie ten opzichte
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van de O.E.E.S.-landen. Door de dollarliberalisatie kreeg de import de kans haar
"natuurlijk patroon" weer aan te nemen. De goud - en deviezenreserves namen zowel in
1953 als in 1954 toe. De toename van de totale reserves werd echter steeds geringer zodat
deze reserves met fl. 4650 mln. in 1954 een maximum bereikten. Het aandeel van de
goud - en convertibele deviezen in de totale goud - en deviezenvoorraad steeg echter van
71,1070 eind 1952 via 77,1% ultimo 1953 naar 81,2070 eind 1954.
Evenals in 1954 was het overschot op de lopende rekening in 1955 het resultaat van een
overschot in E.B.U.-valuta's en een tekort in goud en convertibele valuta's. De totale reke-
ning over 1955 vertoonde nog slechts een klein overschot doordat de kapitaalbalans ook
in dit jaar een tekort vertoonde. De samenstelling van het tekort op de kapitaalsbalans
liet een tegengesteld beeld zien vergeleken met het overschot op de lopende rekening. De
convertibele sector op de kapitaalbalans gaf hier juist een overschot tegen een tekort in
de E.B.U.-sector. Het overschot in convertibele valuta's ontstond voornamelijk door de
verkoop van Nederlandse effecten die werden afgerekend in dollars. Het tekort in de
E.B.U.-sector gaf aanleiding tot verlies van dollars aan de E.B.U. dat gelijk was aan het
overschot in convertibele valuta's. Hiermee had het kapitaalverkeer praktisch geen in-
Vloed op de totale goud - en convertibele deviezenvoorraad. Het tekort  op de lopende
rekening in convertibele valuta's kon niet geheel worden gedekt via de overige posten op
de lopende rekening, voornamelijk de deviezenomzettingen van E.B.U.-tegoeden in dot-
lars. Dat de voorraad aan goud en convertibele valuta's toch nog toenam was het gevolg

van dollarontvangsten van incidentele aard. Het betrof hier onder meer een goud - /dollar-
ontvangst van de E.B.U. ter waarde van fl. 130 mln. die de bedoeling had de monetaire
vordering op de E.B.U. te verminderen.
Gegeven het dollartekort op de lopende rekening van de betalingsbalans en het overschot
ten opzichte van de E.B.U. dat slechts gedeeltelijk werd afgedekt in goud of dollars, lag
een streven naar convertibiliteit van valuta's voor de hand. Dit streven werd in 1956 naar
de achtergrond gedrongen door de voortgaande conjuncturele hausse die duurde tot in
het vierde kwartaal van 1957. Gedurende deze periode werd ook de goud - en deviezen-
voorraad aangetast. Het tekort op de lopende rekening als gevolg van de overbesteding
bleek in 1956 vooral een tekort te zijn in de convertibele sector dat slechts zeer ten dele
werd gecompenseerd door een overschot in de E.B.U.-sector. Dit was in overeenstemming
met de ontwikkeling in de laatste jaren waarin de achteruitgang op de lopende rekening
meer dan evenredig tot uitdrukking kwam in de convertibele sector. Het tekort op de 10-
pende rekening werd nog vergroot door het tekort in het kapitaalverkeer. Het totale tekort
van fl. 906 mln. werd vrijwel geheel gel'inancierd uit de goud - en deviezenvoorraad van
de Nederlandsche Bank en de deviezenvoorraad. De totale goud - en deviezenvoorraad
van de Nederlandsche Bank daalde met fl. 772 min., waarvan fl. 476 mln. in goud en alge-
meen convertibele valuta's.
In het vierde kwartaal van 1957 trad een conjuncturele recessie in die tot uitdrukking
kwam in een omslag van het invoersaldo. Deze omslag was een gevolg van een ruilvoetver-
betering, een groei van exportontvangsten en een terugval van de import. Terwijl in de
eerste drie kwartalen  van  1957  de goud - en deviezenvoorraad  van de Nederlandsche
Bank nog daalde met fl. 595 min., namen de reserves alleen al in het vierde kwartaal met
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fl.  672 mln. toe. Per saldo verbeterde hierdoor de totale goud - en deviezenpositie van
de Nederlansche Bank met fl. 76 mln., tegen nog een verlies van fl. 772 mln. over 1956.
Bij de beoordeling dient wel te worden bedacht dat deze verbetering ten dele een gevolg
was van incidentele factoren. Zo vond in september 1957 een trekking plaats op het I.M.E
tot een bedrag van 68,75 mln. dollar ( =  fl.  261  mln.).
Gedurende het jaar 1958 zette de recessieve ontwikkeling uit het vierde kwartaal van 1957
verder door. De lopende rekening vertoonde een groot positief saldo. Vooral het overschot
in E.B.U.-valuta's nam sterk toe, terwijl het tekort in de dollarsector aanzienlijk vermin-
derde. De gedeeltelijke afdekking van het overschot in de E.B.U. in goud of dollars was
ruim voldoendeomhet tekortindedollarsector tedekken. Voorts vertoondeook de kapi-
taalrekening een overschot, speciaal in de sector goud en convertibele valuta's. De goud -
en deviezenvoorraad nam zodoende aanzienlijk toe waarmee een gezonde basis werd ge-

schapen voor de invoering van externe convertibiliteit.

Par. 9 Slot

Nederland voerde gedurende de onderzochte periode een consistent en aktief beleid ge-
richt op vrijmaking van het handels - en betalingsverkeer. Dit streven naar vrijmaking
werd primair ingegeven door eigenbelang. Nederland werd bij het realiseren van deze be-

leidsdoelstelling gehinderd door contraire belangen van andere landen (onder andere

Frankrijk). Deze landen wensten wel afschaffing van kwantitatieve restricties maar ze
handhaafden of verhoogden de tarieven, waarmee ze de werkelijke vrijmaking van het
handelsverkeer frustreerden. Tijdens de G.AIT.-besprekingen konden geen wezenlijke
tariefverlagingen worden bereikt. Nederland verweerde zich, zoveel mogelijk in
Benelux-verband, tegen akties die de werkelijke vrijmaking verhinderden, via een ver-
tragen van de invoering van liberalisatiemaatregelen. Principieel bleef echter het beleid
gericht op vrijmaking. Het beleid zou het bestgetypeerd kunnen worden met "vrijmaking
ja, maar niet tot elke prijs".
De Nederlandse ministers die dit beleid moesten uitdragen, hadden voldoende politieke
ruimte, omdat er doorgaans een kamerbrede steun was voor dit beleid. Ook de
Staten -Generaal waren doordrongen  van de noodzaak tot liberalisatie, die principeel
niet werd aangevochten. Tijdens de discussies rond de bestedingsbeperking, toen de voort-
zetting van de liberalisatiepolitiek werd bedreigd, erkende ook de P.v.d.A. de principiele
noodzaak van liberalisatie. Een debat waarin de liberalisatie van het handels -  en beta-
lingsverkeer fundamenteel ter discussie stond, werd dan ook niet gevoerd.
Tot in 1950 voerde het financiele beleid gericht op monetair evenwicht de boventoon. Dit
was noodzakelijk omdat de Marshall- hulp slechts tijdelijk werd gegeven en een financie-
le sanering als voorwaarde kende. Bovendien was de noodzakelijke verruiming van de
goud - en deviezenvoorraad, vooral in convertibele valuta's, afhankelijk   van   de
Marshall- hulp. Uit de door de Verenigde Staten gestelde voorwaarden bleek dat de hulp-
verlening mede dienstbaar werd gemaakt aan het streven naar vrijmaking van het
handels - en betalingsverkeer. Nederland vond derhalve  in de Verenigde Staten  een
uiterst sterke bondgenoot in het beleid gericht op liberalisatie van handel en betalingen.
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Uiteindelijk kwam Van den Brink in strijd met de straffe financiblepolitiek van Lieftinck.
Lie ftinck was overtuigd van de noodzaak van liberalisatie van het handels- en betalings-
verkeer. Tenslotte was ook hij akkoord gegaan met de ondertekening van het G.A.T.T.-
en het I.M.F.-verdrag die de grondslag legden voor een vrij handels - en betalingsverkeer
na de Tweede Wereldoorlg. Verder noodzaakten ook de Marshall-hulp en het E.B.U.-
verdrag tot het voeren van een dergelijke politiek. Maar de vraag was of Lieftinck zijn
opvatting terzake van liberalisatie van handel en betalingen zou handhaven als deze poli-
tiek het monetair evenwicht zou kunnen bedreigen. De centrale vraag was derhalve of
Lie ftinckbereid was aan deliberalisatiepolitiek het primaat tegeven, ookals deze politiek
gedurende een korte of langere periode tot monetaire risico's of zelfs tot onevenwichtig-
heid zou leiden. De eerste krachtproef waarbij deze centrale vraag moest worden beant-
woord vond plaats tijdens de discussies rond de bestrijding van de gevolgen van de
Korea- crisis.  Uit de opstelling van Lieftinck bleek dat de financiele politiek voor hem
het primaat had boven de liberalisatiepolitiek. Hij drong immers aan op deliberalisatie
om de import te beperken en om daarmee de vermindering van de deviezenvoorraad tegen
te gaan. Als tegenstander trof Lieftinck Van den Brink die de liberalisatiepolitiek tot het
uiterste verdedigde. De opstelling van Van den Brink werd mede beinvloed door de wens
de industrialisatiepolitiek te handhaven. De industrialisatiepolitiek kende immers libera-
lisatie van handel en betalingen als voorwaarde voor welslagen. Bovendien zou de liberali-
satie van handel en betalingen de economische basis verbreden, hetgeen ook ten goede
zou komen aan de financieel- economische ontwikkeling van Nederland. De uitkomst
van de discussies was dat de liberalisatiepolitiek niet werd aangetast. De minister van Fi-
nancien was beroofd van een instrument voor het voeren van een stringente financiele po-
litiek. Het financiele beleid werd meer ondergeschikt gemaakt aan het liberalisatiebeleid,
zodanig  dat het financieel - economisch beleid het voeren  van een liberalisatiepolitiek
mogelijk moest maken.
In 1956 deed het ministerie van Financien in de persoon van Van de Kieft een hernieuwde
poging het liberalisatiebeleid ondergeschikt temaken aan de te voeren financible politiek.
Wederom koos het kabinet voor een dynamische benadering van de totale betalingsba-
lansproblematiek door de liberalisatie te laten prevaleren boven de meer eng monetaire
benadering van de fungerende minister van Financien. Nederland had inmiddels gunstige
ervaringen opgedaan met het aktieve liberalisatiebeleid, dat een noodzakelijke voorwaar-
de vormde voor het uitbreiden van de markten voor Nederlandse produkten en derhalve
voor het streven naar een gezonde, evenwichtige betalingsbalans.
De goud - en deviezenvoorraad groeide structureel bezien zowel absoluut als in kwalita-
tieve zin. Dit was mede het gevolg van het "zuinige" beleid van de opeenvolgende
kabinetten - Drees sedert 1948. De bezorgdheid van het ministerie van Financien voor de
goud - en deviezenvoorraad, die onder meer bleek uit  het feit dat verbeteringen op de
lopende rekening als incidenteel en verslechteringen als structureel werden beschouwd,
lijkt achteraf overdreven. Ze was echter mede het gevolg van het feit dat het ministerie van
Financien als hoedster van het monetair evenwicht niet teveel ruimte wilde scheppen voor
degenen die streefden naar een meer liberale politiek, omdat hierdoor het monetaire even-
wicht kon worden bedreigd.
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Bijlage I

Organisatie-overzicht van de O.E.E.S.
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8 1.den)
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Juridische Afdeling DE HANDE[ 7 Leden
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(-7 Leden} (-91 1[COF#11 551£DIRECTORAAT VOOR DE HANDEI
EN HET BETALINGSVERKEER ELECTRICITEITSCOMMISSIE
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1 1

Bron:  Herwonnen 512ivaart, de betekenis van het Marshallplan roor Nederiand en de Europese samenwerking, pag. 219.
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SUMMARY

During the period under investigation the Netherlands conducted a consistent policy
aiming at the liberalization of trade and payments.
As to the liberalization o f payments a first success was achieved in the foundation o f the
E.RU.. Through the E.RU. the mutual demands and debts of the participating O.E.E.C.
countries were balanced, So that a limited convertibility was attained. Countries which
threatened the functioning o f the E.RU. at the start were given an "initial credit position"
with which the countries concerned could cover a deficit in the E.P.U. without having to
use the quotum available for this purpose. The Netherlands were given a very small initial
credit position in relation to the deficits to be expected in the E.RU..
This amount of initial aid gave the Netherlands too little scope for supporting the
liberalization of trade  in a stronger  way. The commercial - political problems  o f West
Germanyand theconsequences of the Korean crisis also weakenedthe Dutch efforts aim-
ed at the liberalization of trade. A more structural factor that threatened the Dutch
liberalization policy was formed by the unequal sharing of the liberalization burden by
the participating O.E.E.C. countries for the liberalization policy conducted within the
O.E.E.C. was especially aimed at the lowering o f quantitative restrictions. The other trade
restrictions such as tariffs could hardly be lowered in the O.E.E.C., because concessions
as to tariffs in the O.E.E.C. on the basis of the most preferential treatment clause were
also granted to non - O.E.E.C. countries without the necessity for these countries to have
to raise concessions in their turn. The consequence of the failure to lower the tariffs in
the O.E.E.C. was that the countries, among which the Netherlands, with low tariffs and
much trade with the other O.E.E.C. countries bore the heaviest burden in removing only
the quantitative restrictions. The disadvantages o f the practised method o f liberalization
inside the O.E.E.C. were for countries with low tariffs especially great when they were
forced to introduce liberalization of less essential goods. It was especially this import
on the ground of which other countries could continue restricting by applying high
tariffs.
In spite of these disadvantages the Dutch liberalization policy in their own country
remained fundamentally uncontroversial. So in order to combat the increasing deficits
in the E.P.U. and On the current account of the balance of payments at the end of 1950
and in the beginning of 1951 measures were only taken that did not essentially affect the
liberalization policy. The crisis of the balance of payments was fought by an economic
squeeze complemented with monetary instruments. Import restrictions could only be ac-
cepted so far that they did not conflict with the liberalization policy. This meant that
restrictions were only allowed to be raised in the non - liberalized sector. The Netherlands
had always been a trading nation and therefore benefited by free trade and payment deal-
ings. The export and import quote made the Netherlands particularly vulnerable for
bilateralism. Moreover the Dutch export position was threatened by a weak export
package with chiefly non - essential goods. The disadvantage of these goods was that they
were the first to be affected by quantitative restrictions.
Further liberalization within the O.E.E.C. was also threatened by the basic year (1948) on
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which theproportionalliberalization was founded. The remaining goods which the coun-
tries did not like to liberate from quantitative restrictions were soon agreed upon, whereas
the goods which were marketed after 1948 were excluded from liberalization. Attempts
te change the basic year were not successful due to the conflicting interests which arose
among countries that would profit by such a rise and those that would suffer from it.
The liberalization of trade could only make further progress in case o f another liberaliza-
tion method. In the E.E.C. treatyamodified liberalization method was fixed. The remain-
ing bilateral quota were extended, while in addition tari ffs were gradually lowered. At first
the liberalization o f trade remained restricted to the mutual trade among O.E.E.C. coun-
tries. This restriction was caused by the shortage o f dollars in Europe and the lack o f cur-
rency convertibility. Given the import restriction from the dollar sector, the shortage of
dollars could onlybe fought bytheextension o f export especiallyto the U.S.A., as curren-
cy convertibility in the early 1950$ proved unfeasible. However, the Dutch "guided"
export policy to the U.S.A. failed. The proposed measures i.a. in the form o f tax facilities
proved too marginal and furthermore unsuitable to remove the causes of the small
amount of export tothe U.S.A. which especiallylayin thehigh import duties of the coun-
try. The covering of the shortage of dollars could only be brought about by continuing
to aim at currency convertibility. After the introduction of currency convertibility, the
Netherlands could, o f course, use the surplus with regard to the E.RU. to cover the tradi-
tional deficit with regard to the dollar sector.
Among the O.E.E.C. countries internally arose a fundamental difference of opinion
about the way in which convertibility could be introduced. The British were at first in
favour of the introduction of external convertibility by more countries simultaneously.
The Netherlands mainlyinitially resisted the introduction of such a form of convertibility,
because thus the liberalization that had been achieved of the trade among the O.E.E.C.
countries could be threatened. The Netherlands wanted to maintain the liberalization
that had been achieved and so was in favour of internal convertibility. Through the
favourable dollar position in 1953 the Netherlands in that year could take an important
step on the way to internal convertibility by means of a far reaching liberalization of the
dollar import. The difference was overcome by the British laying more stress on the pro-
motion of trade as the aim of convertibility while i.a. the Netherlands thought the in-
troduction of external convertibility possible i f this happened on a common basis and i f
the O.E.E.C. commercial political rules were maintained. Though it was obvious that
a fter the introduction o f convertibility the commercial - political rules were maintained
bytheG.AIT, the O.E.E.C. liberalization code was kept in existence after all. The British
also realized that the commercial - political rules could not be applied strictly enough by
the G.AIT. sO that the liberalization that had been achieved inside the O.E.E.C. was
threatened.
The introduction o f external convertibility did not take place untill December 29th 1958,
in spite of the fact that the European monetary agreement, which formed a condition for
such an introduction had been concluded as early as 1955. The main causes for this delay
were the disturbance of the payments dealings among the European countries, while the
European dollar position had deteriorated since 1954.
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voor het dienstjaar 1956, Memorie van Toelichting.
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H.T.K.   1955-1956  Bijlagen-A  4100-X  nr.  6,  Rijksbegroting  voor  Econoniische  Zaken
voor het dienstjaar 1956, Memorie van Toelichting bijlage IV van de Memorie van
Toelichting, Vijfde nota inzake de industrialisatie van Nederland.

H.T.K.  1955-1956 Bijlagen-A 4100-X nr.  15, Rijksbegroting voor Economische Zaken
voor het dienstjaar 1956, Memorie van Antwoord.

H.T.K. 1955 - 1956 Bijlagen 3526 nr.  12, Goedkeuring van de tussen de Regeringeh van Ne-
derland, Belgie en Luxemburg tot stand gekomen overeenkomst tot tijdelijke beperking
van de teruggaaf van omzetbelasting en  invoerbelasting  bij  uitvoer naar Belgie en Luxem-
burg,  goedkeuring van  het op 24 Juli  1953  te 's- Gravenhage tussen  Nederland,  Belgie en

Luxemburg gesloten Protocol betreffende de co8rdinatie van de economische en sociale
politiek, goedkeuring van het op 9 December 1953 te Luxemburg tussen Nederland, Belgie
en Luxemburg gesloten Protocol inzake de handelspolitiek, Memorie van Antwoord.

H.T.K.  1955 - 1956 Bijlagen 4132 nr.  1,  Brief van de Minister van Financien,  vergezellende
Bijlage I (Betalingsbalans van Nederland, samenvatting van de door de Nederlandsche
Bank geregistreerde buitenlandse betalingen over de periode 1 Januari 1954 t/ni 30 Juni
1955) en Bijlage II (Korte toelichting op de betalingsbalanscijfers).

H.T.K.  1955 - 1956 Bijlagen 4327 nr.  2,  Nota inzake de betalingsbalans  1955.

H.T.K.  1956 Buitengewone Zitting Bijlagen 4450 nr.  1, Brief van de Minister van Buiten-
landse Zaken en van de Minister zonder portefeuille, vergezellende de tekst van de op
5 augustus 1955 te Parijs gesloten Europese Monetaire Overeenkomst, met Bijlage en
Protocol van voorlopige toepassing, alsmede de Toelichtende nota.

H.T.K.  1956-1957  Bijlagen-A  4500-X  nr.  2,  Rijksbegroting  voor  Economische  Zaken
voor het dienstjaar 1957, Memorie van Toelichting.

H.T.K. 1956-1957 Bijlagen-A 4500-X nr. 13, Rijksbegroting voor Economische Zaken
voor het dienstjaar 1957, Memorie van Antwoord.

H.T.K.  1956-1957 Bijlagen 4522 nr. 2, Nota inzake de betalingsbalans over het eerste hau-
jaar 1956.

H.T.K.  1956-1957 Bijlagen 4600  nr.  1,  Nota  inzake beperking  van  de  bestedingen.

H.T.K.  1956-1957  Bijlagen 4652  nr.  2,  Nota  inzake de betalingsbalans  over het jaar  1956.

H.T.K.  1956- 1957 Bijlagen 4652  nr.  3,  Nota inzake de betalingsbalans over het jaar  1956,
alsmede de Bijlage bij de nota.

HIK.  1956 -1957 Bijlagen 4725  nr.  3,  Goedkeuring van  het  Verdrag  tot  oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap met Bijlagen,  Protocollen en Overeenkomst, Memo-
rie van Toelichting.

H.T.K.  1957 - 1958 Bijlagen -A 4900, Nota betreffende de toestand van  's- Rijks Financien
behorende bij de ontwerp begroting voor 1958.
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H.T.K. 1957-1958 Bijlagen-A 4900-X nr. 2, Rijksbegroting voor Economische Zaken
voor het dienstjaar 1958, Memorie van Toelichting.

H.T.K. 1957-1958 Bijlagen-A 4900-X nr. 11, Rijksbegroting voor Economische Zaken
voor het dienstjaar 1958, Memorie van Antwoord.

H.T.K.  1957-1958 Bijlagen 4967 nr.  2,  Nota  inzakede betalingsbalans over heteerste half-
jaar 1957.

H.T.K. 1957 - 1958 Bijlagen 4978 nr.  1, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken verge-
zellende de tekst  van  het op 29 juni  1956 te Parijs  tot stand  gekomen Achtste Aanvullend
Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake oprichting ener Europese Betalingsunie, de
tekst van drie overeenkomsten  inzake terugbetaling en  aflossing,  op 29 juni  1956 te Parijs

gesloten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en onderscheidenlijk de
Britse, de Noorse en de Italiaanse Regering, alsmede de Toelichtende Nola.

H.T.K. 1957- 1958 Bijlagen 5030 nr. 1. Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, verge-
zellende de tekst van het op 28 juni 1957 te Parijs tot stand gekomen Negende Aanvullende
Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake oprichting ener Europese Betalings Unie, als-
mede de Toelichtende Nota.

H.T.K.  1957-1958 Bijlagen 5140 nr.  2,  Nota inzake de betalingsbalans over  het jaar 1957.

H.T.K.  1957- 1958 Bijlagen 5140 nr.  3, Nota  inzake de betalingsbalans over  het jaar 1957,
alsmede de Bijlage bij de nota.

H.T.K.  1958-1959 Bijlagen-A 5300-X nr. 2, Rijksbegroting voor Economische Zaken
voor het dienstjaar 1959, Memorie van Toelichting.

H.T.K.  1958-1959 Billagen-A 5300-X nr.  10, Rijksbegroting voor Economische Zaken
voor het dienstjaar 1959, Memorie van Antwoord.

H.T.K.  1958 -1959 Bijlagen 5340 nr. 2, Nota inzake de betalingsbalans over het eerste half-
jaar 1958.

H.T.K. 1958-1959 Bijlagen 5340 nr. 3, Nota inzakede betalingsbalans over het eerste half-

jaar 1958, Bijlage bij de nota.

H.T.K.  1958- 1959 Bijlagen 5405  nr.  1, Brief van de Minister van Financian a.i.  in verband
met het belang van de wijzigingen, welke op 27 december jl. in het betalingsverkeer van
West - Europa  werden  aangekondigd,  alsmede de  Bijlage.

H.T.K.  1959 Buitengewone Zitting Bijlagen 5497 nr. 2, Nota inzake de betalingsbalans over
het jaar 1958.

H.T.K. 1959-1960 Bijlagen-A 5700-X nr. 2, Rijksbegroting voor Economische Zaken
voor dienstjaar 1960, Memorie van Toelichting.

H.T.K.   1960-1961  Bijlagen-A  6100-X  nr.  8,  Rijksbegroting  voor  Economische  Zaken
voor het dienstjaar 1961, Zevende Nota inzake de Industrialisatie van Nederland.
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HIK.   1962 - 1963   Bijlagen   7169   nr.   2,   Achtste   nota   inzake   de   industrialisatie   van
Nederland.

B. Ongepubliceerde bronnen:

Advies van de Raad van State d.d. 10 Juni 1952 nr. 49.

A.R.A.-M.R.  20205 - 394,  Notulen  Ministerraad  1950.

A.R.A.-M.R.  20205 - 401,  Notulen  Ministerraad  le  halfjaar  1955.

A.R.A.-M.R.  20205 - 404,  Notulen  Ministerraad  2e  halfjaar  1956.

A.R.A.-M.R.  20205 - 406,  Notulen  Ministerraad  2e  halfjaar  1957.

A.R.A.-M.R. 20205 - 498, Brief van deMinister van Economische Zaken nr. 22 S.G., betref-
fende de bijeenkomst van het Benelux Ministers Comite op 5 Februari 1954.

A.R.A.-M.R. 20205 - 498, Brief van de Minister van Financian nr.  157, vergezellende de no-
ta over het toekomstige dollarinvoerregime.

A.R.A.-M.R. 20205- 510, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Porte-
feuille  nr.  66.052-2589  G.S.,   betreffende  de  bijeenkomst  Benelux-Ministerscomite  te
Brussel op 3 mei 1955.

A.R.A.-M.R. 20205 - 525, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Porte-
feuille nr. 92.595, vergezellende de voorbereidende stukken voor de vergadering van de
Raad van de O.E.E.S. op Ministeried niveau op 17 en 18 juli te Parijs.

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 570,  Notulen  R.E.A.,  Juli  1945   -   December  1947.

A.R.A.-R.E.A.  20205-571,  Notulen  R.E.A.,  Januari  1948  -   December  1949.

A.R.A.-R.E.A.  20205-572,  Notulen  R.E.A.,  Januari  1950  -   December  1951.

A.R.A.-R.E.A.  20205-573,  Notulen  R.E.A.,  Januari  1952  -  October  1959.

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 580, Brief van de Minister van Economische Zaken nr. 7.788 4 S.G-
vergeze!!ende de nota over de vrije deviezen voor exporteurs.

A.R.A.-R.E.A.  20205- 583,  Brief van de Regeringscommissaris  nr.  8.966,  betreffende de
verplichting tot vrijmaking van het handelsverkeer tot 50%.

A.R.A.-R.E.A.  20205 - 583,  Brief van de Waarnemend- Regeringscommissaris nr.  8.978,
betreffende het Multilateraal Europees Betalingsstelsel, alsmede de Bijlage.

A.R.A.-R.E.A.  20205 - 583,  Brief van  de  Waarnemend - Regeringscommissaris  nr.  9.730,
vergezellende het verstag van de bijeenkomst te Parijs van de Consultative Group en van
de Council op ministerieel niveau van 26 Januari tot en met 1 Februari 1950.

A.R.A.-R.E.A.  20205-583,  Brief van de Directeur van  het  Bureau van de Regeringscom-
missaris nr. 9.836, vergezellende het verslag over de ontwikkeling van het Europese Herstel
Programma gedurende de maanden December 1949 en Januari 1950.
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A.R.A.-R.E.A.  20205 - 583,  Brief van  de  Waarnemend- Regeringscommissaris  nr.  9.916,
vergezellende het verslag van de besprekingen inzake Finebel te Parijs

A.R.A:R.E.A.  20205 -584,  Brief van  de  Waarnemend- Regeringscommissaris nr.  10.277,
vergezellende  het  rapport  van  de  deskundigen  der  Finebel-landen  over  economische en
financifle samenwerking.

A.R.A.-R.E.A.  20205 -585,  Brief van de  Waarnemend - Regeringscommissaris nr.  11.816.
vergezellende de aantekening betreffende liberalisatie en betalingsbalans.

A.R.A:R.E.A.  20205-585,  Brief van de  Waarnemend-Regeringscommissaris  nr.  12.401,
vergezellende  de  ontwerp- instructie  ten  behoeve  van  de  Nederlandse  delegatie  bij  de
besprekingen  te  Parijs  over  een  intra-Europese  betalingsregeling

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 586, Brief van de Waarnemend- Regeringscommissaris nr.  13.327,
vergezellende het Memorandum inzake het Europese deficit van Nederland in het fiscale
jaar 1950-1951.
A.R.A.-R.E.A.  20205 - 586,  Brief van de  Waarnemend - Regeringscommissaris nr.  13.842,
vergezellende het verslag van de vergadering van de Council der O.E.E.S. op 6 en 7 Juli
1950.

A.R.A:R.E.A.  20205 -589,  Brief van de  Waarnemend - Regeringscommissaris  nr.  15.971,
vergezellende de nota inzake het door de Nederlandse delegatie in te nemen standpunt tij-
dens de vergadering van de Raad van Ministers voor de O.E.E.S. op 6 October.

A.R.A.-R.E.A.  20205 - 589,  Brief van  de  Regeringscommissaris  nr.  16.144,  vergezellende
het verslag van de Council-vergadering van de O.E.E.C te Parijs van 6 en 7 October 1950,
alsmede Bijlage III (Speech of Dr. D.U Stikker).

A.R.A.-R.E.A.  20205 - 590,  Brief van de Directeur van  het Bureau van de Regeringscom-
missaris nr.  16.627, vergezellende het verslag van de vergadering van de Ministeriale Coun-
Cil van de O.E.E.C. te Parijs, gehouden op 26 en 27 October 1950.

A.R.A.-R.EA. 20205 -590, Brief van de Waarnemend-Regeringscommissaris nr.  16.890,
betreffende de Nederiandse dollarsituatie.

A.R.A.-R.E.A.  20205 - 591,  Brief van de President-Directeur van  het Bureau van de Rege-
ringscommissaris nr. 18.307, vergezellende het verslag betreffende de ontwikkeling van het
E.H.R gedurende de maand December 1950.

A.R.A.-R.E.A. 20205-591,  Brief van de  Voorzitter  van de  Centrale Economische Com-

missie nr. 18.440, vergezellende het advies inzake het in evenwicht brengen van de betalings-
balans.

A.R.A:R.E.A.  20205 - 592,  Brief van  de  Waarnemend-Regeringscommissaris  nr.   19484.
vergezellende het verslag van de Councilzitting der O.E.E.S. op 9 en 10 Maart 1951.

A.R.A.-R.E.A.  20205 - 592,  Brief van de  Waarnemend- Regeringscommissaris nr.  19.890,
vergezellende het verslag van de Ministeritle Councilzitting van de O.E.E.C. op 6 en 7 April
te Parijs, alsmede bijlage III (Statement by Minister Van den Brink).
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A.R.A:R.E.A.  20205 -593, Brief van de Regeringscommissaris nr. 20.817,  betreffende in-
structie inzake de liberalisatie tot 75%.

A.R.A.-R.E.A.  20205-593,  Brief van de  Regeringscommissaris  nr.  21.344,  vergezellende
het verslag inzake de aanbeveling van de Raad van O.E.E.C. d.d.  15 Juni 1951  inzake invoer
in Duitsland na I Juni 1951.

A.R.A .-R.E.A.  20205 -594,  Brief van de  Regeringscommissaris  nr.  21.827,  vergezellende
het advies over de positie van de monetaire reserve en de met betrekking tot de invoer te
nemen maatregelen.

A.R.A.-R.E.A.  20205-594,  Brief van  de  Regeringscommissaris  nr.  22.395,  vergezellende
het verslag van het advies over de maatregelen welke te nemen waren ter bescherming van
de monetaire reserve.

A.R.A.-R.E.A.  20205-595,  Brief van  de  Regeringscommissaris  nr.  23.968,  vergezellende
het overzicht van de werking van het E.H.P. gedurende de maanden September en October
1951.

A.R.A.-R.E.A.   20205 - 596,   Brief  van  de  President - Directeur  van   het  Bureau  van  de
Regeringscommissaris nr. 24.231, vergezellende het overzicht van de werking van het
Europese Herstel Programma gedurende de maand November 1951.

A.R.A.-R.E.A.  20205 - 596,  Brief van de Regeringscommissaris nr.  24.323,  vergezellende
de nota betreffende de Councilbeslissing met betrekking tot de Engelse deliberalisatie.

A.R.A:R.E.A.  20205 - 596, Brief van de Regeringscommissaris nr.  24.326, aismede de bij-
lage "Position Of the Netherlands with regard to its obligations under article 2  of the Code
of Liberalisation':

A.R.A.-R.E.A.  20205-597,  Brief van de  Regeringscommissaris nr.  25.695.  vergezellende
het overzicht van de werking van het Europese Herstel Programma gedurende de maand
Februari 1952.

A.R.A.-R.E.A.  20205 - 597,  Brief van de Waarnemend - Regeringscommissaris nr.  25.993,
vergezellende het verslag van de Councilzitting der O.E.E.C. gehouden van 27 tot en met
29 Maart 1952.

A.R.A.-R.E.A. 20205 -598, Brief van de Regeringscommissaris nr. 29.226, betreffende het
onderzoek van de Managing Board naar de Nederlandse positie in de E.B.U.

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 599, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken nr.  115.638, ver-
gezellende de Nota inzake de behandeling van enige vraagstukken in de O.E.E.C. met be-
trekking tot de Nederlandse economische positie.

A.R.A.-R.E.A.  20205 - 599,  Brief van de Minister van  Buitenlandse Zaken  nr.  125.834,  be-
treffende de behandeling van de Nederlandse positie in de E.B.U. door de Ambtelijke
Council.
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A.R.A.-R.E.A.  20205 - 599,  Brief van  de voorzitter van  de  Nederlandse Delegatie  in  de
Raad van Presidenten nr. 589, vergezellende de nota inzake de Benelux, alsmede Bijlage
II  (nota -wisseling  tussen  de  regeringen  van  Nederland,  Belgie  en  Luxemburg).

A.R.A:R.E.A.  20205 - 601,  Brief van de Minister van  Buitenlandse Zaken nr. 40.114, ver-
gezellende het verslag van de vergadering van de Raad van de O.E.E.C. op Ministerieel Ni-
veau van 23 en 24 maart 1953.

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 601,  Brief van de Minister van Buitenlandse laken nr.  148.792,  be-
treffende recente ontwikkelingen binnen de O.E.E.S.

A.R.A.-R.E.A.  20205 - 601,  Memorandum van de Nederiandse regering inzake de  liberali-
satie van de invoer.

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 602, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Por-
tefeuille nr. 100.849, vergezellende het overzicht van de werking van het Economische Hulp
Programma gedurende de maand Juni 1953.

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 602, Brief van de Ministers van  Buitenlandse Zaken en zonder Por-
tefeuille vergezellende het overzicht van de werking van het Economisch Hulp Programma
gedurende de maand Juli 1953.

A.R.A.-R.E.A.  20205 - 602,  Brief van de Minister van Economische Zaken  nr.  693, verge-
zellende het voorbereidende stuk voor de 8ste Bijeenkomst van de Verdragsluitende Partij-
en van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (G.A.T.T.).

A.R.A...R.E.A.  20205 -602,  Brief van  de  Minister  van  Financien  nr.  89,  vergezellende de
nom over het convertibiliteitsvraagstuk.

A.R.A:R.E.A. 20205-602,  Brief van de Minister van Financian nr. G.S.  1315/G. 53, verge-
zellende de nota betreffende het dollarbeleid na 1 Juli 1953.

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 603, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Por-
tefeuille, vergezellende het overzicht van de werking van het Economisch Hulp Programma
gedurende de maanden Augustus en September 1953.

A.R.A.-R.E.A. 20205-603, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken  nr.  129.447 be-
treffende   het   plan-Marjolin  ter  verdere  liberalisatie.

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 603. Brief van de Minister van  Buitenlandse Zaken nr.  138.214, ver-
gezellende het verslag van de vergadering van de Raad van de O.E.E.S. op Ministerieel Ni-
veau, gehouden te Parijs op 29 en 30 October 1953.

A.R.A.-R.E.A.  20205 - 603,  Brief van  de Minister van Economische  Zaken,  vergezellende
R.E.A.-nota nr. 701 betreffende het Algemeen Verslag over de 8ste Zitting van het
"G.A.T.T' 

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 604,  Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Por-
tefeuille nr. 4.817, betreffende het bezoek van de Voorzitter van de Raad op ambtelijk ni-
veau van de O.E.E.S..
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A.R.A.-R.E.A.  20205 - 604,  Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Por-
tefeuille nr. 33.882, vergezellende het verslag over de periode 1 December 1953 tot 1 Maart
1954.

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 604, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken nr.  154.902, ver-
gezellende het verslag over de maanden October en November 1953.

A.R.A:R.E.A.  20205 - 605,  Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken nr. 56.762, ver-
gezellende het verslag van de vergadering van de Ministerifle Raad van de O.E.E.S., gehou-
den te Parijs op 5 en 6 Mei 1954, alsmede Bijlage V.

A.R.A.-.R.E.A. 20205 -605, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Por-
tefeuille nr. 68.071, alsmede Bijlage I (De recente ontwikkeling met betrekking tot de toe-
komst der Europese Betalings Unie) en Bijlage II (Convertibiliteit en Trade Rules).

A.R.A:R.E.A. 20205 - 605, Brief van de Ministers van  Buitenlandse Zaken en zonder Por-
tefeuille nr. 75.180, vergezellende het verslag van de convertibiliteitsbesprekingen op 15 en
16 Juni 1954, alsmede Annex I.

A.R.A:R.E.A. 20205 - 605, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Por-
tefeuille nr. 79.480, vergezellende het Report by the Chairman of the Council on the Mee-
ting of the Deputies, 15th- 17th June, 1954.

A.R.A.-R.E.A.  20205-605,  Brief van  de  Voorzitter van  de  Nederlandse  Delegatie  in  de
Raad van Presidenten nr. 86 S.G., vergezellende het verslag over de economische toestand
van Nederland, Belgie en Luxen1burg in 1953 en begin 1954.

A.R.A:R.E.A.  20205-605,  Brief van  de Minister van Economische Zaken  vergezellende
R.E.A.-nota nr.  772, betreffende het Nederlandse standpunt bij de komende herziening van
de internationale handelspolitieke gedragsregels.

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 606, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Por-
tefeuille nr.  10.391, vergezellende het verslag van de vergadering van de Ministeriale Werk-
groep van de convertibiliteit op 12 Januari en van de Raadsvergadering op ministerieel ni-
veau op 13 en 14 Januari, alsmede bijlage 5 (Nederlandse verklaring met betrekking tot de
verdergaande liberatisatie).

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 606, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken nr. 80.981, verge-
zellende het verslag van de Raadsvergadering op ministerieel niveau in de O.E.E.S. op 9 en
10 juni  1955  te Parijs.

A.R.A:R.E.A. 20205 - 606, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en  zonder Por-
tefeuille nr. 96.146. vergezellende het concept van het Nederlands memorandum voor het
7e Jaarrapport van de O.E.E.C.-

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 606, Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en zonder Por-
tefeuille nr. 133.249, vergezellende het verslag betreffende de convertibiliteitsbesprekingen
te Parijs op 13, 14 en 15 October 1954, alsmede Annex 5 (Benelux paper submitted to the
Deputies of the O.E.E.C. Ministerial Committee on Convertibility, October 15, 1954).
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A.R.A.-R.E.A.  20205-606, Brief van de Minister van  Buitenlandse Zaken nr.  148.792,  be-
treffende recente ontwikkelingen binnen de O.E.E.S..

A.R.A.-R.E.A. 20205 - 606,  Brief van de Ministers van  Buitenlandse Zaken en zonder Por-
tefettille nr.  157.601, vergezellende het verslag betreffende de convertibiliteitsbesprekingen
te Parijs op 7 en 8 December 1954, alsmede Annex I en Memorandum (Renewal of the Eu-
ropean Payments Union).

A.R.A.-R.E.A. 20205 -606, Brief vande Ministervan Buitenlandse Zaken  nr.  164.422, ver-
gezellende de voorbereidende stukken voor de vergadering van de Ministeriele Convertibi-
liteitsgroep van 12 Januari 1955 te Parijs en van de Ministeritle Raad van de O.E.E.S. op
13 en  14 Januari 1955 te Parijs, alsmede bijlage 3 (Nota betreffende de monetaire aspecten
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Stellingen bij het proefschrift van J.M.M.J. Clerx.

I        De toepassing van de regels van het stringente begrotingsbeleid resulteert veeleer in
anti-beleid.

Il Het opnemen van een begrotingshoofdstuk Onvoorzien kan tussentijdse ingrepen
in de begroting voorkomen en verhoogt de rechtszekerheid van het te voeren beleid.

Ill De overheidsingrepen en kosten gemoeid met het zogenaamde "gerichte" exportbe-
leid hebben sedert de Tweede Wereldoorlog niet tot evenredige successen geleid.

IV    Gegeven het relatief hoge percentage oudere kiezers op het C.D.A. kan de verder-
gaande vergrijzing van de bevolking electoraal in het voordeel van het C.D.A.
werken.

V       Het car poolen is naast milieuvriendelijk en economisch, nog extra zinvol, wanneer
de promovendus tijdens het samenrijden stimulansen krijgt bij en voor het schrij-
ven van een proefschrift.

VI     Het feit dat Economische Wetenschappen I in de voorbereidende leerjaren van het
VW.0. op veel scholen niet wordt onderwezen, leidt ertoe dat de keuze van dit vak
in het eindexamenpakket lang niet altijd op weloverwogen gronden geschiedt.

VII Het grotendeels verwijderen van modellen uit deeindexameneisen voor het vak Eco-
nomische Wetenschappen I toont aan hoe modieus en conjunctuurgevoelig de exa-
meneisen van een vak kunnen zijn.
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