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tönder verwijzing naar mijn nota van 24 april jl. (no. 58609) en in aansluiting aan hetgeen werd be

sproken in de Ministerraad van 29 april, moge ik in 

deze nota iets dieper ingaan op enkele materiële pro

blemen, welke rijzen met betrekking tot de Vrijhandels

zone. 

Eind mei zullen in Brussel de besprekingen be

ginnen tussen de delegaties van de Zes in de Interim 

Commissie om te komen tot een gemeenschappelijk stand

punt met betrekking tot de vele problemen, welke bij de 

onderhandelingen over de Vrijhandelszone de afgelopen 

maand in Parijs naar voren zijn gekomen. 

Het gesprek in Brussel zal plaats vinden aan de 

hand van een door de Voorzitter van de Interim Commissie 

de heer Snoy, opgestelde vragenlijst. Enkele van de 

belangrijkste vragen, ten aanzien waarvan een standpunt 

moet worden ingenomen, zijn o.a. 

- Hoe moet het vraagstuk van de originebepaling en 

originecontrole worden geregeld? 

- Moet het systeem van tariefafbraak en de overgangs

regeling voor de eerste naar de tweede étappe in de 

Vrijhandelszone op identieke wijze worden geregeld 

als is geschied in het EEG-Verdrag? 

Moet ook de vrijheid van het personen-, diensten

en kapitaalverkeer in de Vrijhandelszone worden 

geregeld? 

Hoe moet de regeling zijn van de landbouw in de 

Vrijhandelszone? 

Aan de heer Voorzitter 
van de Ministerraad te 

"s-G r a v e n h a g e c 
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- Op welke wijze moet in de Vrijhandelszone het voor
kómen en tegengaan van maatregelen en praktijken 
worden geregeld, welke de concurrentieverhoudingen 
vervalsen of schaden? Hoe most daarbij de harmoni
satie van de arbeidsvoorwaarden worden geregeld? 
Moet ook het Sociale Fonds en de Investeringsbank in 
het Verdrag voor de Vrijhandelszone worden opgenomen? 

Naar de mening van de Coördinatie Commissie voor 
de Vrijhandelszone, die deze problemen besproken heeft, 
zal de Nederlandse stellingname in Brussel in eerste in
stantie bepaald worden door tactische overwegingen. 
Nadat wij onze voorlopige visie hebben afgestemd op die 
van de andere partners van de Zes en de consequenties 
hiervan voor het verloop van de onderhandelingen in Parijs 
voldoende duidelijk zijn geworden, zullen wij - en wel zo' 
spoedig mogelijk - een definitief standpunt moeten inne
men. Nederland zal in Brussel echter wel zijn eigen oor
deel naar voren moeten brengen. 

Alvorens iets nader in te gaan op een aantal van 
de hierboven vermelde vragen, zou ik gaarne de gehele 
problematiek van de associatie van een Vrijhandelszone 
met de Gemeenschappelijke Markt in ogenschouw willen 
nemen. 

In de tot nu toe in Parijs en Brussel gehouden 
discussies is gebleken, dat men het probleem, hoe de vor
ming van een Vrijhandelszone met de Gemeenschappelijke 
Markt moet geschieden, op twee, op het eerste gezicht 
tegenover gesteld lijkende, manieren kan benaderen. De 
ene meer beperkte benadering, welke vooral door de engel
sen, de Zweden en in zekere zin ook door de Zwitsers 
wordt verdedigd, is om de Vrijhandelszone eenvoudig te 
beschouwen als een regeling, waarbij alle tarieven en res
tricties in het grootste deel van het goederenverkeer -
het GATT gtbruikt de woorden "on substantially all trade" 
- worden afgeschaft. Specifiek angels is daarbij de wens 
om in het bijzonder de landbouwprodukten 3r buiten te 
houden. 
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In deze benadering behoeft dus de vrijheid van 
het personen-, diensten- en kapitaalverkeer geen plaats 
te vinden in de Vrijhandelszone. Deze onderwerpen worden 
reeds in de GZ ;S behandeld, men zou daarmee voort kunnen 
gaan. Ook de associatie van de overzeese gebieden, de 
Investeringsbank en het Sociale Fonds behoeven in deze 
meer beperkte opvatting, niet te worden overgenomen in 
het Verdrag voor de Vrijhandelszone. 

Wel zal een regeling moeten worden getroffen, 
dat de aldus verkregen vrijheid in het goederenverkeer 
niet wordt aangetast of doorkruist door allerlei regelin
gen, welke de concurrentieverhoudingen vervalsen. De 
kern van de hiervoor te treffen regeling zou een soort 
klachtenprocedure moeten zijn, mogelijkerwijs op basis 
van een aantal meer of minder uitgev/erkte bepalingen, 
waarin deze concurrentievervalsingen worden behandeld. 
Hierbij ware met name te denken aan een regeling voor de 
consequenties van verschillen in het buitentarief, een 
regeling van het vraagstuk van de subsidies, de kartels, 
staatsmonopolies e.d. 

Voor deze onderwerpen zou men eventueel de rege
lingen van het EEG-Verdrag kunnen overnemen. Essentieel 
is echter, welke institutionele voorziening men in de 
Vrijhandelszone wil hebben, een voorziening, waarbij er 
in elk geval een autoriteit moet zijn, welke een binden
de uitspraak kan doen of een beslissing kan nemen. Op 
dit punt kom ik hieronder uitvoerig terug. 

Het alternatieve uitgangspunt (waarbij men ook 
v/el van een maximalistische these spreekt) acht de hier
boven beschreven opzet onvoldoende en onbevredigend. 
Zij, die deze these voorstaan, wijzen erop, dat in het 
EEG-Verdrag bewust naast de afbraak der onderlinge grens-
belemmeringen een aantal waarborgen en speciale voorzie
ningen is getroffen, welke gericht zijn op het scheppen 
van gezonde concurrentieverhoudingen en moeten bijdragen 
tot een. evenwichtige verdeling van de voor- en nadelen en 
de lasten, welke voortvloeien uit de schepping van een 
Gemeenschappenjke Markt. 
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Naar hun mening is het onaanvaardbaar om tegenover 
derde landen de economische grenzen af te breken zonder 
dat ook tegenover die landen de speciale voorzieningen, 
welke het EDG--Verdrag kent, worden gerealiseerd. Zo 
wensen de Italianen bijv. hun grenzen voor het goede
renverkeer alleen te openen, indien ook voorzieningen 
worden getroffen voor de vrije migratie en een vrij 
kapitaalverkeer. In een Vrijhandelszone hoort naar 
hun mening een Investeringsbank evenzeer thuis als in 
een Gemeenschappelijke Markt. De Fransen achten ook 
het Sociale Fonds een noodzakelijk element van de Vrij
handelszone en hebben gesteld, dat ook in de Vrijhan
delszone eventueel een of andere regeling voor de 
associatie van de overzeese gebieden nodig zou zijn. 

Gaat men van de aldus beschreven these uit, 
dan past ook in de Vrijhandelszone een regeling voor 
de vrijheid van het personen-, diensten- en kapitaal
verkeer, een regeling van de harmonisatie der wetge
vingen en van de arbeidsvoorwaarden in het bijzonder 
en past ook opneming van het Sociale Fonds en de In
vesteringsbank. 

Het enige wat in deze opzet niet in de Vrij
handelszone zou behoeven te worden geregeld is het ge
meenschappelijk buitentarief en de gemeenschappelijke 
handelspolitiek. Deze eis is althans in Brussel nog 
niet gesteld. De heer Snoy heeft echter opgemerkt, 
dat hij zich niet een opzet kan indenken, waarbij in 
de Vrijhandelszone alle bijzondere voorzieningen van 
de Gemeenschappelijke Markt zijn overgenomen, doch de 
lidstaten een verschillend buitentarief houden. In
derdaad .zou een dergelijk verschillend buitentarief 
slechts een additionele complicatie en uitholling be
tekenen van de opzet der beide verdragen, welke toch 
qua doelstelling en. beginsel identiek is.. 

De meest essentiële moeilijkheid om de hier 
beschreven these te verwezenlijken in een Verdrag 
voor de Vrijhandelszone heeft betrekking op de wijze, 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2716



waarop de institutionele aspecten zouden moeten worden 
geregeld. Immers, slechts weinig problemen worden in 
het EEG-Verdrag zelve reeds geregeld, ie meeste vraag
stukken worden in grote trekken aangegeven, waarbij 
een bepaalde institutionele regeling wordt vastgelegd 
voor hun oplossing. In enkele gevallen worden daarbij 
richtlijnen gegeven met betrekking tot factoren, waar
mee bij de beslissing over een oplossing en de vast
stelling van het "beleid rekening moet worden gehouden. 
Zo is bijv. het nader vaststellen van de wijze waarop 
de vrijheid van het personen-, diensten- en kapitaal
verkeer moet worden verwezenlijkt, geheel overgelaten 
aan de Europese Commissie. Ook het toestaan van ont
snappingsclausules ligt geheel in handen van de Euro
pese Commissie. Ie voorzieningen met betrekking tot 
het concurrentieregiem en de sociale harmonisatie in 
de Gemeenschappelijke Markt moeten worden uitgewerkt 
en vastgesteld door de Commissie plus de Raad tezamen. 
Kortom, het beleid voor een goede functionering van een 
Gemeenschappelijke Markt is niet en kon ook niet nader 
worden uitgewerkt in het Verdrag zelve, doch ligt hoofd 
zakelijk in de handen van twee instellingen, t.w. de 
Raad en de Commissie. 

Zelfs indien men alle materiële bepalingen uit 
het EEG-Verdrag zou willen overnemen in het Vrijhan
delszone-Verdrag, blijft toch de essentiële vraag over, 
op welke wijze men dit institutioneel wil regelen in de 
Vrijhandelszone. ITaar het voorkomt heeft men in theo
rie in de Vrijhandelszone daarvoor twee oplossingen: 
óf men copiëert de institutionele opzet van de EEG en 
men schept dus een onafhankelijke autoriteit, welke 
of geheel zelfstandig of tezamen met de Raad van Minis
ters bepaalde beleidsbeslissingen neemt; 
óf men laat alle beslissingen door de Raad van Minis
ters zelve nemen, waarbij dan in de meeste gevallen een 
meerderheidsbeslissing zou worden aanvaard, teneinae 
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in elk geval een nationaal veto te kunnen doorbreken. 
Zou men opteren voor de eerstgenoemde institutionele 
oplossing, dan rijst de vraag of men een dergelijke opzet 
wel naast die van de EEG moet laten bestaan. In dat ge
val zouden de instellingen van het EEG-Verdrag wellicht 
beter kunnen samenvallen met die van de Vrijhandelszone. 
Het lijkt echter in hoge mate onwaarschijnlijk, dat 
Engeland en de andere niet-EEG landen bereid zullen zijn 
een zo ver gaande oplossing te aanvaarden. In feite zou 
bovendien zodoende de EEG qua opzet verdwijnen en zou 
men bij een dergelijke oplossing niet meer kunnen spre
ken van de associatie met een Vrijhandelszone, maar zou 
het gaan om e-en toetreding van een aantal landen tot het 
EEG-Verdrag. Men bevindt zich dan evenwel in een geheel 
andere problematiek. De hier besproken institutionele 
oplossing moge derhalve om deze redenen verder buiten be-O 
schouwing worden gelaten. 

Hoe de institutionele oplossing in de EEG en in 
de Vrijhandelszone zich zou verhouden, indien in de Vrij
handelszone de Ministerraad zelve te allen tijde het be
slissende orgaan zou zijn - in het midden latend wanneer 
zij met unanimiteit en wanneer zij met meerderheid be
paalde besluiten neemt— is een uitermate gecompliceerd 
vraagstuk, waarin slechts enig inzicht kan worden ver
kregen, indien stuk voor stuk de verschillende onderwer
pen, welke geregeld zouden moeten worden, nader worden 
bekeken. 

Mede in verband hiermede bestond in de Coördinatie^ 
Commissie de neiging om bij deze analyse voorlopig uit te 
gaan van de meer beperkte opvatting van de Vrijhandels
zone. Uitgangspunt is daarom voorshands, dat onderwerps-
gewijze wordt nagegaan, aan de hand van de hierboven ge
noemde punten uit de vragenlijst van de heer Snoy, wat ten 
behoeve van de vrijmaking van het goederenverkeer nood-
zakelijkerwijs voorziening zou behoeven, wat daarbij de 
problemen zijn en hoe de voorziening zou kunnen zijn. 
De originebepaling en -controle. 

Het betreft hier een technisch zeer gecompliceerd 
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vraagstuk, waarbij het in de eerste plaats 2aat om vast 
te stellen, welke bewerkingen een produkt moet hebben 
ondergaan of hoe groot de toegevoegde waarde moet zijn 
van een produkt, opdat het Vrijhandelszone-origine kan 
krijgen. In het algemeen kan gesteld worden, dat Neder
land een ruime originebepaling voorstaat, waardoor een 
groot aantal goederen als Vrijhandalsprodukt zal worden 
behandeld. Naast dit probleem van de originebepaling 
rijzen in de Vrijhandelszone nog een aantal andere vraag
stukken, met name als gevolg van de verschillen in het 
buitentarief, waarvoor specifieke oplossingen zullen moe
ten worden gevonden onafhankelijk van de vraag van de 
originebepaling. Voorts is van groot belang, welke pro
cedurele regeling wordt getroffen, indien een menings
verschil bestaat tussen het importerende en het exporte
rende land over de vraag of aan de oorsprongseis is vol
daan . 

Met het oog op de vele complicaties, welke bij 
dit vraagstuk van de originebepaling en -controle rijzen 
en het feit, dat in Parijs de besprekingen over dit punt 
in een redelijk vergevorderd stadium verkeren, zal in 
deze nota hierop niet verder worden ingegaan. Het is de 
bedoeling over dit vraagstuk te zijner tijd een afzonder
lijke nota aan de Ministerraad voor te leggen. 
Afbraaksysteem en de overgang van de eerste naar de 
tweede étappe. 

Bij enkele niet-EEG leden bestaat een duidelijke 
voorkeur voor een volledig automatisch systeem van ta
rieven-afbraak, waarbij telkens het tarief op elk pro
dukt met 10$ wordt verlaagd. Voorts bestaat bij deze 
leden ernstige aarzeling ten aanzien van de overneming 
uit het KL'G-Verdrag van de clausule, dat elke lidstaat 
de overgang van de eerste naar de tweede étappe maxi
maal twee jaar kan tegenhouden; men prefereert een 
volledig automatisch systeem, waarin geen vertraging 
kan worden gebracht. In het algemeen zou Nederland 
zich met deze opvatting kunnen verenigen. De vraag 
is of het aan te bevelen zou zijn te trachten in de 
Zes tot een regeling te komen, waarbij althans Duits-
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land, Italië en de Benelux-landen zich min of meer 
formeel bereid verklaren om de tariefafbraak automa
tisch en regelmatig te doen verlopen en met name geen 
gebruik te maken van de mogelijkheid om de overgang 
van de eerste naar de tweede étappe uit te stellen. 

De vrijheid van het personen-, diensten- en kapitaal
verkeer. 

Uitgaande van de meer beperkte opvatting van 
de Vrijhandelszone zouden deze elementen voorshands 
in het gesprek te Brussel en Parijs buiten beschou
wing kunnen blijven. Wellicht kunnen zij later, in
dien de meer centrale problemen bevredigend zijn op
gelost, nog eens bekeken worden, indien hieraan te-
hcefte zou bestaan. Nederland behoeft zich niet 
persé te verzetten tegen de regeling van deze vrijhe
den in de Vrijhandelszone, maar naar onze opvatting 
zou een regeling' hiervan ook zeer wel in OEEo-vertan\ 

ond e r 
kunnen geschieden voortzetting van de thans in 
deze organisatie reeds bestaande afspraken. 

Voorzover men deze vrijheden toch in de Vrij
handelszone zou willen opnemen, dan zal de essentiële 
moeilijkheid zijn een oplossing te vinden voor de 
institutionele regeling. Immers, in het ESG-Verdrag 
wordt de nadere precisering van deze vrijheden en het 
tempo van de vrijmaking ervan overgelaten aan de or
ganen van de Gemeenschap met een sterk accent op de 
Europese Commissie. 

Op één essentieel punt dient echter te worden 
gewezen. Indien de niet-EEG—landen 
de opneming van deze vrijheden in ie Vrijhandelszone 
aanvaarden, dienen zij dit allen tezamen te doen. 
Het zou niet juist zijn voor bepaalde landen alleen 
de vrijheid van het kapitaalverkeer en voor andere 
bijv. van het personen- of dienstenverkeer te rege
len. Zou men de eis van een multilaterale oplossing 
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laten vallen, dan bestaat het gevaar, dat bijv. bij de 
vrijheid van het kapitaalverkeer alleen de potentiële 
kapitaalvragers zich bij de regeling willen aansluiten 
en niet ook de kapitaalaanbieders. Alleen in de multi
laterale oplossing kan een zeker evenwicht en een reële 
reciprociteit worden verkregen. 

De landbouw. 
Wat de landbouw betreft, blijve vooropgesteld, 

dat deze ook in het Verdrag voor de Vrijhandelszone moet 
worden betrokken en geregeld. Het meest essentiële ele
ment in het hoofdstuk over de landbouw in het E3G-Verdrag 
is niet, dat de af te breken tarieven tijdelijk worden 
vervangen door minimumprijzen, noch ook dat de lidstaten 
zich bereid verklaren onder bepaalde voorwaarden contrac
ten op lange termijn te aanvaarden, doch dat is vastge
legd, dat geleidelijk alle nationale marktregelingen in 
de landbouw zullen worden vervangen door Gemeenschapsre
gelingen en dat deze Gemeenschapsregelingen na 8 jaar met 
bepaalde meerderheidsbeslissingen tot stand kunnen komen. 
De keuze voor de niet-ELJG landen gaat er in wezen om of 
zij bereid zijn op een bepaald ogenblik hun nationaal 
landbouwbeleid op een of andere wijze onder gemeenschap
pelijk toezicht te plaatsen en een gemeenschappelijk be
leid te aanvaarden, dat kan prevaleren boven of afbreuk 
kan doen aan bepaalde nationale regelingen. Indien deze 
staten daartoe bereid zijn, dan zouden nadere modalitei
ten voor de overgangsperiode kunnen worden onderzocht. 
In dat geval zullen dus de institutionele voorzieningen 
in het SSG-Verdrag waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk 

moeten worden uitgebreid tot de institutionele voorzie
ningen van het Verdrag voor de Vrijhandelszone. 

Zouden de niet-H3G landen deze oplossing niet 
willen aanvaarden en de Zes hierop insisteren, dan 
zouden de onderhandelingen in een impasse raken. Zouden 
ook de Zes in dat geval echter bereid zijn af te zien 
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van een dergelijke oplossing, dan zal een regeling met 
een intergouvernementeel karakter moeten worden getrof
fen, waarvan de voornaamste elementen zouden moeten zijn 
in de eerste plaats dat het onderling handelsverkeer 
niet mag afnemen ten opzichte van thans en in de tweede 
plaats dat de niet-EEG landen zich bereid verklaren te 
zijner tijd te overwegen in hoeverre zij toch kunnen 
meedoen aan bepaalde Gemeenschapsregelingen van de Zes. 
In hoeverre in de geest van laatstgenoemde oplossing nog 
bevredigende regelingen voor bepaalde produkten worden 
getroffen, zou nader moeten worden onderzocht. Voors
hands ware vooral om tactische redenen vast te houden 
aan het standpunt, dat inschakeling van de landbouw in 
de Vrijhandelszone vereist, dat de niet-EEG leden bereid 
zijn een zeker Gemeenschapsbeleid op landbouwgebied te 
aanvaarden. Daarbij ware van Nederlandse zijde uit te 
gaan van de 14 punten, vervat in de nota van het Minis-

./. terie van Landbouw, welke als bijlage is toegevoegd. 

Het concurrentieregiem. 
Wat het concurrentieregiem in het algemeen be

treft, bestond overeenstemming in Parijs over de nood
zaak, dat hiervoor in de Vrijhandelszone voorzieningen 
moeten worden getroffen. Het vraagstuk omvat alle moda
liteiten van staatshulp, de staatshandel en voorts de 
kartels en monopolies. Tenslotte zal in de Vrijhandels
zone een speciale voorziening moeten worden getroffen 
tegen concurrentievervalsingen, welke optreden ten ge
volge van verschillen in het buitentarief. 

Ook hier rijst weer in hoofdzaak het vraagstuk 
van de regeling van de institutionele verhoudingen. 
Daarbij moge er van. uit worden gegaan, dat ook de niet-
EEG leden bereid zijn een of andere procedure te aan
vaarden, welke een nationaal veto doorbreekt. 
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Onafhankelijk van de procedure welke men daarbij 
kiest, is voor de Zes het kernprobleem daarbij het vol
gende. 

Bij de beslissingen in de Vrijhandelszone kan 
men onderscheiden beslissingen ten aanzien van maatrege
len der niet-EEG leden en de beslissingen ten aanzien 
van de Zes. De procedure voor de eerstgenoemde catego
rie beslissingen zal geen moeilijkheden voor de Zes be
hoeven op te leveren. Y/el moeilijkheden kunnen opleve
ren de beslissingen ten aanzien van de leden van de EEG 
zelve. Een moeilijkheid ontstaat namelijk wanneer in 
de Vrijhandelszone ten aanzien van concurrentieverval
sende maatregelen in de EEG—landen een andere beslissing 
genomen zou worden dan in het kader van de Zes. 

Zo kan men zich indenken, dat een bepaalde sub
sidie, welke volgens Art. 93 van het EEG—Verdrag door 
de Commissie moet worden goedgekeurd, in de Zes aan
vaardbaar wordt geacht, doch in de Vrijhandelszone niet. 
Ook het omgekeerde kan zich voordoen. Op het punt van 
kartels of andere distorsies kan zich deze moeilijkheid 
eveneens voordoen. Welk standpunt moet dan prevaleren? 

Geeft men voor de EEG-leden het laatste woord 
aan de instellingen van de EEG, dan brengt dit mede, 
dat in feite de niet-ESG leden in de Vrijhandelszone 
geen medezeggenschap zullen hebben over het "beleid van 
de ESG-landen, terwijl omgekeerd de EEG-landen wel mee 
beslissen over het beleid in de niet-EEG landen. Voor 
de niet-leden van de Zes lijkt een dergelijke oplossing 
nauwelijks aanvaardbaar. 

Zou men aan de Raad van de Vrijhandelszone het 
laatste woord laten, dan holt men hiermede de bevoegd
heden van de Commissie en de Raad van de E E G in wezen 
uit, een oplossing, welke voor de Zes weinig aantrekke
lijk lijkt. 
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Het standpunt", dat de Coördinatie Commissie aan
beveelt voorshands in te nemen is het volgende. 
In de eerste plaats moeten wij ons op het standpunt stel
len, dat, waar in het EEG-Verdrag goedkeuring wordt ge
ëist voor bepaalde praktijken of maatregelen - zoals het 
geval is voor subsidies krachtens Art. 92, lid 1 van het 
EEG-Verdrag - ook in de Vrijhandelszone een goedkeurings
procedure nodig is. Dit betekent, dat een meerderheid in 
de Raad de subsidies in de Vrijhandelszone moet fiatteren. 
Doet men dit niet en kiest men een afkeuringsprocedure, 
waarbij subsidies geoorloofd zijn tenzij een meerderheid 
de opheffing ervan eist, dan zouden de niet-EEG landen 
veel gemakkelijker concurrentievervalsende maatregelen 
kunnen nemen c.q. toelaten dan de EEG—leden. Dit zcu 
onaanvaardbare verhoudingen geven. 

De goedkeuringsprocedure zelve, welke voor de E E G ^ 
nog nader moet worden vastgesteld, zal voorts in beide 
organisaties ongeveer gelijk moeten zijn. Daarbij zal 
men er voor moeten waken deze procedure zo soepel en 
hanteerbaar mogelijk te maken. 

Wordt bij deze procedure een subsidie van een 
EEG-lid in de E_̂ G afgekeurd, dan behoort, naar de opvat
ting van de Coördinatie Commissie,deze subsidie verbovon 
te zijn, ook indien het orgaan van de Vrijhandelszone 
anders mocht oordelen. Wordt in de EEG deze subsidie 
echter aanvaardbaar geacht, doch in de grotere groep van 
de Vrijhandelszone niet, dan zou de oplossing moeten zijn, 
dat de beslissingen van de instellingen van de Vrijhandels
zone prevaleren. 

Bovenstaande uiteenzetting moge aangeven hoe bij
zonder gecompliceerd de institutionele verhoudingen kun
nen komen te liggen tussen de beide constructies. De 
hier gegeven analyse en het aanbevolen standpunt hebben 
dan ook een zeer voorlopig karakter en het kan zeer wel 
zijn, dat tijdens de besprekingen in Brussel blijkt, dat 
het probleem toch enigszins anders ligt en een andere 
oplossing de voorkeur zou verdienen. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2716



/ / / / 

Het Sociale Fonds en de Investeringsbank. 
"Voor het opnemen van deze beide aspecten geldt 

hetgeen ook is gezegd voor de vrijheid van het personen-, 
diensten- en kapitaalverkeer. Haar Nederlandse opvatting 
zouden deze instituten voorshands buiten de Vrijhandels
zone kunnen worden gehouden; een essentieel bezwaar 
tegen opneming ervan zouden wij echter niet behoeven te 
maken. Zou men deze instituten in de Vrijhandel s z o n e 
opnemen, dan zou ook hier weer de consequentie zijn, dat 
de bestuursorganen van deze beide instituten in de EEG 
worden uitgebreid met leden van de Vrijhandelszone. Op
neming in de Vrijhandelszone zou in geen geval voor Neder
land additionele financiële lasten mogen meebrengen. 

Slot opme rkin g• 
Voorgaande beschouwingen bevatten een weergave 

van een eerste interdepartementaal overleg. De gecompli
ceerdheid van de problemen en de onzekerheid omtrent de 
standpunten, welke door andere delegaties zullen worden 
ingenomen, maken het niet mogelijk tot duidelijker con
clusies en aanbevelingen te komen dan hiervoor is ge
schied. Ik meen echter, dat bovenstaande beschouwingen 
voldoende zijn voor onze delegatie in de Interim Commissie 
om actief cn constructief deel te nemen aan het verdere 
overleg in Brussel. 

In een volgende nota zal nader worden ingegaan 
op de vraagstukken van de sociale harmonisatie, het 
transport, de regeling van de betalingsbalansmoeilijk
heden en de kwestie van de associatie van de overzeese 
gebieden. 

Spoedshalve is een exemplaar van deze nota met 
bijlage rechtstreeks aan de leden van Uw Raad toegezonden. 

DE STAATSSECRETARIS 
VAN BUITENLANDSE ZkYBh 

VOORZITTER DER 
COÖRDINATIE COMMISSIE, 
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