
No. 739/Bent. 

Aan de Voorzitter en Leden van de Coördinatie Commissie. 

Betreft: gyoce&afffrJ,»a»,T« de ö&derlianaelittReïL te Parijs 
over een Vrijhandelszone". " 

De onderhandelingen te Parijs hebben betrekking op 

Markt. Als uitgangspunt voor de bespreking dient het ver

drag betreffende de gemeenschappelijke markt en de daarin 

voor tariefafbraak etc. overeengekomen regels. Deze basis 

is uiteraard niet onaantastbaar maar voorzover verdrags

wijzigingen nodig zijn is unanimiteit tussen de Zes ver

eist, liet is duidelijk dat deze geïntegreerde positie van 

de Zes de vrijheid van onderhandelen te Farijs voor ïTcder-

land in belangrijke mate beperkt. 

Het lijkt gewenst deze situatie nader onder het oog 

te zien vooral omdat wel vaststaat dat Nederland t.a.v. 

de Parijse problemen opvattingen heeft, welke zeker niet 

zonder meer aan alle Zes gemeenschappelijk zijn. Nederland 

hecht aan de totstandkoming van een zo orthodox mogelijke 

vrijhandelszone grote waarde. Het is de vraag of zelfs 

deze primaire doelstelling door de andere leden van de 

Zes, behalve wellicht door Duitsland, oprecht wordt onder

schreven. T.a.v. de verschillende deelproblemen zijn in 

elk geval talrijle, min of meer belangrijke divergenties 

te verwachten. 

Terecht is afgesproken dat de standpunten welke door 

de leden van de Zes te Parijs zullen worden ingenomen, 

zullen worden gecoördineerd door de Brusselse interim

commissie. Gelet op het voorafgaande valt echter aan te 

nemen dat op belangrijke punten te Brussel niet, resp. 

niet terstond, unanimiteit zal kunnen worden verkregen. 

De vraag is: welke consequenties hoeft dit voor de positie 

te Parijs voor een land als Nederland dat te Brussel wel

licht nogal eens in een minderheidspositie zal blijken te 

verkeren. 

Het verdrag van Rome verhindert opzichzelf Nederland 

niet om te ijveren voor een vrijhandelszone, ook als 

Frankrijk e.a. die - niet; daadwerkelijk zouden steunen. 
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Het is echter duidelijk dat dit ijveren weinig zin heeft 

indien er geen reële kans op zou bestaan Frankrijk of 

anderen op den duur mee te krijgen. Een vrijhandelszone 

waaraan Nederland wel, do anderen niet deelnemen is niet 

aan de orde. 

Het coördinatie-vraagstuk doet zich in hoofdzaak 

voor bij alle deelproblemen van het PariJse overleg. Ook 

voor problemen welke eigen zijn aan de vrijhandelszone, 

zoals die betreffende het origine-begrip, is uiteindelijk 

overeenstemming tussen de Zes nodig en is daarom intensief 

vooroverleg tussen de Zes gewenst. 

Concluderende wordt de volgende gedragslijn voorge

steld: 

De Nederlandse delegatie te Parijs onthoudt zich voorlopis, 

althans op belangrijke punten van een officieel standpunt 

alvorens is getracht tussen de Zes daaromtrent overeenstem

ming te verkrijgen. 

Voorzover te Brussel geen overeenstemming kan worden be

reikt dient Nederland zich van meet af aan tegenover de 

Zes de vrijheid voor te behouden te Parijs een zeker eigen 

Nederlands standpunt naar voren te brengen. 

Het overleg te Brussel wordt zoveel mogelijk bespoedigd 

teneinde de delegaties te Parijs in staat te stellen actief 

aan de onderhandelingen deel te nemen. 

Of en in welke mate Nederland zal gebruik maken van de 

mogelijkheid te Parijs een eigen standpunt in te nemen zal 

van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Nederland 

kan zich uiteraard niet distanciè'ren van wezenlijke punten 

van het verdrag van Rome. Bovendien lijkt het een verstandig 

beleid openlijke tegenstellingen met name t.a.v. de delicate 

Franse positie zoveel mogelijk te vermijden. Eventueel kan 

aan de andere leden van de Zes worden toegezegd dat wij 

nooit een belangrijke eigen actie zullen ondernemen zonder 

hun voorkennis. 

DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE 
BUITENLANDSE 3Ö0N0LISCHE BETREKKINGEN, 

6 april 1957 
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