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MIN I STERBAÁD 

In eerzij 8 schrijven dd. 4 juli Jl., no. DIE-94797, 
erd de 8sn ach van U Raad gevraagd voor het probleem 

de 8 socia ie oli iek die de EEG zou moeten volgen 
o zich e van de onafhankelijk ordende landen in 

ri a, 8 rbij in he+. bijzonder erd ingegaan op de be
n or ing van de brief van Togo over dit onder erp. 

s ree 8 mon eling aan U Raad erd bericht is het 
da . in bovengenoemde brief ten aanzien van 

ags k Togo erd ingenomen en aarmede U~ Raad 
heef kunnen verenigen, nie aanvaard door de Raad 
inis ers van de ro ese Economische Gemeenschap, 
ierover 0 19 en 20 juli jl. van gedachten heeft 
aeld. ed r andse vertegen oordiger in de Raad 
zic enslo+.+.e verenig me+ het zenden van een 
a n de regerin van 1ogo, aarvan de tekst hier
sa, ech+'er onder het algemeen aanvaarde voor-

7P odig he't; Hof van Justi ti e ui tspraak zou. 
n d n over de jur dische vraag of de voortgeze't;te 

sing v e 8S80ci8 iebe alingen van het EEG-ver-
r sc noodzak lijk is en verder dat de brief die 

o 0 ~OU _ g an nie zou prejudici~ren op eventueel 
n e~ bes i singen ten aanzien van Afrika en 

ur1 i eb rgumen+ zou mogen dienen bij een 
roce ure voor he Hof. 

de erlng van U Raa d.d. 29 juli jl. erd 
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Vervolgblad nr 1 

va n b ri ef do do 18-8-' 60 

nr DI E - 1140738 

, 

n n kkoord z 1 gaan met het 
n re on fh nkelijk ordende 

nAr k overeenkomstig de tekst 
ogo, ot at een meer diepgaande discussie 

bb n 1 ts evonden over de vraag of Ne
obleem aan het Hof van Justitie dient 

In he hi rnavolgende t',o rdt deze , vraag 
s die onderworpen • 

~ien v n e vraag of de in Titel IV van het 
e in de oepassingsovereenkomst geregelde 
e een a nte l in 'Annex IV bij het Verdrag 

e en gebieden overzee dient te ~orden 
ad deze landen en gebieden onafhankelijk 

kullen drie th~orieän ~orden / onderschei-

) e soc tie, zoals deze is geregeld in Titel IV 
in de oe a singsovereenkomst , ordt, nadat de 

ebi eden onafhankelijk zijn ge orden, 
voor . eze zonder da daarvoor noch van de zijde 
veEG noch van die van het betrokken land 
of ebied een ilsverklaring noodzakelijk is. 

eorie ordt, voorzover bekend, door niemand 
e angen . Zij zou onder meer tot consequentie 
en a Guinea nog s+eed~met de EEG geasso-

c r zijn nadat dat land 
zi c . ii"gesproken tegen toe reding tot de 

r nse 'e eenschap en geheel onafhankelijk is ge
ren, 0 me voormalig Belgi sch Congo zou dan 

e a soci ie door gaan zelfs indien dat land daar
oe ie de ene zou ui s reken. 

) -e ss c a ie ' or t voor gezet indien een land of 
ebie enoem in Annex IV na verkrijging van de 

on eli 'kheid daarto e de ens te kennen geeft4 
1 n en zijn door he Verdrag gebonden deze 

i e illi en. Aangezien de associati ebepa
n van e ~ erdrag ~rvan uitgaan dat de betrok
ea soci~erde landen en g ebieden in de E ~G wor-

en ert ~ en oor ig door de moederl anden, zullen 
eze bepalin en el aan de nieu e si uatie mo eten 
or e a nge s, maa r dat betreft dus slechts de 
oda 1 ei n en oe aan het ezen van de associa-
1e .1e+8 f. 8 andpunt erd door de vijf an-
ere 8 en en met name door Frankrijk te Brussel 
~'eäi d e Vind zijn eerslag in de brief aan 
go. 

- c) -
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Vervolgblad nr 2 
van brief d.d.18.8.'60 
nr. DIE - 1'4.738 

c) ) v r k ging van de on~fhankelijkheid door de 
oe rd an en en gebieden betekent het 

\ 

v n de i n he Ver rag neergelegde associatie. 
ni de bedoeling dit einde abrupt te doen 

1 n, n i j el i j ke voortzetting van de toepas
Ir be okken verdragsbepalingen kan eventueel 
oor de G orden toegestaan, maar Over een even

n1eu e, blijvende associatie zal t.z.:t. tus-
n de en het betrokken onafhankelijk ~ordende 

and on erhandeld moeten ~orden op basis van ar-
i el 238 van het EEG-verdrag. ("De Gemeenschap 
an me een derde staat, een staten-unie of een 

in erna ionale organisatie akkoorden sluiten, 
ar door een associatie. wordt tot stand gebracht, 

e ke door ederzijdse rechten en verplichtingen, 
gemeenschappelijk op reden en bijzondere proce
dures ord gek enmer.kt. " ). Di t standpunt wordt door 

ederland ingenomen. Er -moge op worden' gewezen dat 
ogo zelf in ·de brief van de heer Olympio deze pro

ce re heeft voorgesteld. Frankrijk heeft zich hier-
~ egen ach er me klem verzet. 

3. lsche basis voor he Nederlandse standpunt 
In bovengenoemde brief dd. 4 juli is ten behoeve van 

U Raad de fOll,leke enselijkheid vsn het Nederlandse 
s ndpun u eangezet. DäarbiJ is er op ge~ezen, dat de
zerzijds erns ige bedenkingen bestaan tegen een automa-
1sch. con inuering - en nog ~el voor onbepaalde tijd -, 

na he zelfs andig worden van de betrokken gebieden, van 
he . bes ande preferen ille en gepriviligeerde regime, 

ardoor bepaalde Afrikaanse landen in een bevoorrechte 
osl le zouden komen, afhankelijk van de vraag uit wi ens 
an en zi ' un onafhankelij~heid hebben verkregen. De 

an ere Afrikaanse landen die daarvan niet profiteren, 
z en zich f1naneilel en handelspolitiek ernstig achter
es e d voelen. Deze landen zullen zich of nog meer aan

i .e bij he Verenigd Koninkrijk en via dat land bij 
• t.A., aardoor de splitsing d1e in Europa tussen de 
e e Zeven dreigt e ontstaan ordt geprojecteerd 
frik, of el aanslui in6 zoeken bij landen van achter 
IJzeren Gor ijn. Voorts moet de mogelijkheid onder 

o en orden gezi en da deze achterstelling zal kunnen 
ei en 0 egenmaa regelen van de be rokken landen tegen 
• ~ e erland •• handelsbelangen die in die landen groter 

z1 n 8n 1n de geassoc1~erde landen. Nederland gaat er 
8 v n u da er een oplossing voor dit probleem ge-

- vonden -
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, 

o dun door he . uit erken van een regeling 
j 11 . t uropese 1 nden en al1,e g~ 

1 k n lan n. Indien men echter het 
inn men, d t de bestaande associa-

n orden voortgezet , dan zou de 
bonden zijn aan het in het Verdrag neer
v n preferenti es en hulpverlening voor 

s omd in Annex IV van het Verdrag en zou 
ing ni egen de zin van de betrokken geas-

ndn prlncipiäel kunnen wo rdengewijzigd. 
e n ssingvan deze regeling aan het systeem 

m n voor eheel Afrika wil uit erken, zou zodoende 
s re e ku en zijn. 

n dergeli jke aanpassing is ,echter "el mogeli jk 
n en er van uitgaat dat er een nieuwe associatie
enko s me de betrokken landen dient te worden ge-

o ,en basis van artik.l 238 van het Verdrag. Er dient 
n ech er eers een algemene jfrika-polltiek te ~orden 

i e erk • Zolang deze nog niet is uitge erkt, zou voor 
overg ngs eriode van bijv. 1 of 2 jaar het oude asso-

e eragi e geeon 1nueerd kunnen worden. 
e 1n ruk bestaat dat er bij sommige EEG-partners 
ic ook bij sommige Commissie-leden langzamer

eer begrip on 9 aat voor de politieke argumenten 
oor ederland zijn aangevoerd. Het debat ' in de 

e Raadszi ing is echter tenslotte toegespitst 
o r1 d1sche problemat1 ek zoals deze hierboven on-

2 is ui eengeze • Het is dan ook nodig gewor-
e juridische basis van het Nederlandse sta~dpunt 
de voorgrond estellen. De vraag doet zic in 

c nere 0 voor of ederland, indien het zich tot het Hof 
v n Jus i i e zou enden, een redelijke kans heeft om 

oor he of in he gelijk te orden gesteld. ~adere 
es , ering van deze vraag heert mij geleid tot de 

e nc sie da he ant ord daarop bevestigend moet 
1 en. e associatie met de landen en gebieden over

z e 18 1n er ijd door Frankrijk voorgesteld met een 
eroep 0 e noodzaak Om de tussen Frankrijk en België 
erz1 ' d en een aan al Afrikaanse gebieden anderzijds 

es 8 nde econom1 scha en financi l!le verhouding in te 
pa sen i de EG en deze verhouding als het ware te 

i a era ieeren. He ging hierbij om een verhouding 
e nie -zelfbes rende overzeese gebieden en het uit-

gangs n s u1~eraard dat deze situatie zou moeten 
v or oes aan. n het onder Italiaans bestuur staande 

5 geb!e Somaliland s op het moment van onderte-
ening an he Verdrag bekend dat het in 1960 onafhanke-
iJ z or en. e he oog daarop erd dan ook een 

en ieverklaring van de zes regeringen aan de Slotakte 
gehech , inhoudende dat dit gebied na verkrijging van de 

afhanke ijkheid de mogelijkheid zou hebben om de asso
e 8 e et de Gemeenschap te bevestigen. Hiertoe zou-

e sn ech er nog overeenkomsten 
- tot -
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oe i t. e noo ke11jk zijn. Voor de 
bi en erd de mogelijkheid dat 

h kelijk zou n orden kennelijk 
n voor e gebieden ontbreekt dan ook 

nt ent l ever klaring . 

c 1 ie eling van het EEG-verdrag is door 
e r ners aanvaard in de veronderst~111ng da t de 

n v r noor delijk zou den zijn en blijven 
n om n van de verplichtingen die de associatie 

h eeb n (verlaging tarieven, verhogi ng contin
t vrij ei vn vestiging). Op het moment dat het 

b en moed and nie meer verant~oordelijk gesteld 
r en voor de nakoming van deze verplichtingen , doet 

derhalve ee nieu e situatie voor , aarbij de EEG 
r coe hebben te beslissen of zij onder di e om-

s . i beden het na · omen v~n de verpl ichtingen v oldoend e ge
r orgd ac en eveÁs ot zij van mening is dat de recht en 

d ede ro Ken landen aan de 8 ssociatieregeling kunn en 
o . nen in bestaande vorm gehandhaafd dienen te bli j -

. ~en e an er klemt te meer omdat het hier om een eco
c a soc1 tie gaat en de onafhankelijkheid van de 

ebi eden kan leiden tot een wijzi ging van de 
se ond els~011tiek en bovendien niet l anger 

co 0 elijk is op het be aren van een ~venwi cht 

e 

a in sb lans . 
op dit gebied einig vast , 

eest angbare opva t.ing is toch 1?Jel dat bi j 
an de onafhankelijk eid de geldigheid van 

oor e mo ederland,me e voor de overzeese ge-
510+.en ver ragen afhankeli jk i s van de ui tge-

1 v beid e partijen, d. I.Z. zo el van die 
e+ on . nelijk ordende land als van de l anden 
ee e mo derland voorheen het verdrag heeft aan
n. 

e aaTl ook van mening dat er voldoende argu
en e ?~ jn aan e voer en om de -ederlandse these voor 

>.of ever edigen en da de ogeli jkhei d aan-
ez1 ts e Hof zich daar.1J.èe kan verenigen . . 

re 

• 

uridisch advies .eef tot de conclusie 
er and , teneinde e n uitspraak van het 

10 en, een beroep zou kunnen doen op ar-
v n he Verdrag ,w.a arin rake is van het 

de .aad , de Comrnjssie of een Lid- staat kun-
e.. van he Hof van Jus i ti e over de verenig-

ko rd met derde staten met de bepa-
van e ver rag. ederland ziet in de brief-

- i sseling -
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oo r d n e en constatering van over-
n de EEG en Togo zou bestaan, zo- ' 

n d nk n. H t ziet daarin een voor
n de EG en Togo die naar 

nt oordt aan het Ver rag en 
ron ikel 228 hierover advies aan 

uri d consequenties van een en ander 
r men reeds ui voerig bestudeerd. 

dv1esaanvrage 

r anse overzeese gebieden in Afrika worden 
h in snel empo onafhankelijk. Het probleem Congo 

de no ige complicaties opleveren. Ook de asso
ceSomalil nd zal moeilijkheden opleveren, met 

oor he fei da het Italiaanse gedeelte met het 
l i g e Brt se gedeelte is ' samengevoegd. Verwacht 

orden da er binnenkort nieuwe brieven zullen wor-
en on vangen van onafhankelijk ge orden landen en ge

ede orden opgesomd in ~nnex IV van h,t Verdrag. 
bea , oording van deze brieven overeenkomstig de 

van de brief aan Togo, zelfs indien deze "sans 
r ice zou geschieden, prejudiciäert toch zeker 
e ,vooral Is het op grote schaal zou gebeuren. De 

er ing van een Afrika-poli iek die de toekomstige 
b rekki en ussen Europa en geheel Afrika regelt, is 

i erma e urgen maar zal voor enkele EEG-partnere eerst 
rin end orden indien zou blijken, dat een voortzetting 

n e bes eande ae80eie ie met bepaalde gebieden niet 
zon er meer mogelijk is. Indien het Hof zou meegaan met 
deederl n se hese, mag verwacht orden dat Frankrijk 
er er geneigd zal zijn overleg te plegen met de EEG-
r ners Gver e overeenkoms en die het afsluit met de 

ze ts an ig ordende gebieden in Afrika, waarin vaak 
bes aande preferen iäle sys eem tussen Frankrijk 

en eze gebieden word geeon inueerd en waardoor gepre
J c lerd ord op de regeling die t.z.t. met de EEG 
eve . ee geslo en zou moe en worden. 

vraag ot Frankrijk el dit soort overeenkomsten mag 
s 1 en zonder daarover zijn EEG-partners te raadple

en, or dezerzij s op zichzelf al ontkennend beant
o rd, al a he alleen maar op grond van artikel 111 

va e verdrag a toene~ande coBrdinatie van de 
e apo i iek voorschrijft. Zou komen vast te staan 

eze Franse oVaBenkoms en niet zonder nader overleg 
nen _or en ingepas in een voortgezette associatie

rege ing me e EG als geheel, dan zou, ook voor de 
ranse regering, vooroverleg noodzakelijk orden. 

- Bovenstaande -
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1 g m n ,en leiten alle voor een 
nvr e bij het Hof van Justitie. 

ook in over eging ill en geven 
1+.en waa r na de uitvoeri ng in handen 

v v n de Juri di sch Adviseur van dit 

D~ STAATSSECRETARI S VAN BUITENLANDSE 
~.AK:l{ , 

. 
I 

, 
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Bijlage 

·R PR f') l T VAN TOGO 

• 20 Juli 1960 

I m r ,Unis re , 

ma e+ .reen d te du 25 mai , je vous exprimai s 
orter vo+.re connaissance, dans un d'lai 

, Ie résultat es d'libérat1ons de la Communauté 
~ ropéenne uant aux questions eoulevées par 

re 20 avril. 

la Communaut é rencontre pleinement Ie 
mmun +á consid re que, conformáment à la 

vez exprimée, l'assoc1at10n du Togo 
e . ~Il e est d'avis que les dispos1tions 
rt e du re t' et de la Convention 

1 e v nt con~inuer rég1r, jusqu'à nouvel 
~ soe18 ion. L'acc 9 du Togo ~ l'indépendanee 

n Rsalre un aménagement de ses relations 
u+é, nota ent en c e ~u1 concerne sa reprá

e ce11e-c1. Ce+ amenaBement pourra1t en 
e rée11$é imm'dia ement avec l'accord de tous 

r.+$ et e la ComunJnauté Eeonomi'lue Européenne. 

e e roe ure aurait beaucoup d'avantages. 

o e oiva être étudiées, dans un avenir 
e s'osi~ions qui po r ront succéder ~ celles 
_e Conven ion d'ep lica+.ion et qu e dans Ie 

om~i ·i· · ~ionnel des arr ar e ~ ents pra~iqu~s peuvent 

, 

co 'un commun accord, ti re transitoire, sans 
ne una mo ifica _on des clauses du Traité, 
e l ' sr+icle 238, cor.dui rait, au con+raire, 
l'immé ia une pr céjure relativement longue. 

rooI me 0 rrai en t égalemen se poser dès lore qu' il 
de re ren re, en dehor u régime actuel d'asso

on, eer 1 es d1spos1tions con+.enues dans la Convention 
c 

• 

re o~s voir onné a'nsi l es áléments d'apprécia+.ion 
e~ 0 s sera i s ob igé de bien vouloir me faire 

co.c sions aux uelles la Communaut é a été 
e ~ re~co_·rer ltap~robation dQ Gouvernement de 

é ogo. 

e i 
, 

ez ') reer, onsieur Ie Prem'er 'nistre, •••• 

-


