
MEMORANDUM 

%No: 1355 
Van: Mr. C. L. W. FOCK 

Aan: d e Minister-President 

M 

Ik heb het gevoel, dat de gedachtenvorming 
omtrent de vrijhandelszone zich langzamerhand begint 
te concretiseren en dat dit met zich mede brengt, dat 
nogal wat onverwachte meningen zich beginnen te vormen. 
In het verleden was het algemeen gevoelen, dat het een 
goede zaak zou zijn om te komen tot vorming van een 
vrijhandelszone op zo breed mogelijke basis, inclusief 
Engeland. Voor velen is dit zelfs een factor van over
wegend belang geweest bij de vorming van hun mening 
omtrent de Europese Economische Gemeenschap. Ik heb de 
indruk, dat er thans geen sprake meer van is, dat 
algemeen de vrijhandelszone als eên begeerlijke zaak 
wordt gevoeld. Een publieke uiting daarvan is wat 

—f£i/(Jic^hj/n.Ktl, Mr, Blaisse recentelijk in de KamoV heeft gezegd. 
Aangezien ik behoor tot diegenen, die menen, 

dat de voor Nederland aan het E.E.G.-verdrag klevende 
bezwaren sterk verminderd zullen worden door de tot
standkoming van een vrijhandelsgebied, zie ik deze ont
wikkeling met enige bezorgdheid tegemoet. Deze bezorgd
heid wordt vergroot, omdat de hieronder volgende - als 
voorbeelden bedoelde - redeneringen aantonen hoe moei
lijk en hoe onmogelijk zelfs het wel is om tot een slui
tend betoog ten faveure van een vrijhandelszone te komen. 

1. Diegenen die in het verleden sterk geijverd hebben 
voor Europese integratie (Europese federalisten en 
anderen) hebben een mijlpaal bereikt met het E.E.G.-
verdrag. Zij beginnen zich thans te realiseren, dat 

# de totstandkoming van een vrijhandelszone de sterke 
binding van de zes onderling zal verminderen. In 
vele gevallen zal immers de procedure van het E.E.G. 
verdrag moeten worden vervangen door een procedure 
voor en door alle partners van het vrijhandelsge-
bied. Dit leidt tot een z.g. minimalistische opvat
ting, dit wil zeggen, dat men zo weinig mogelijk 
van het E.E.G.-verdrag overneemt in de vrijhandels
zone, waardoor de hechtheid van de E.E.G.-band zo 
groot mogelijk zou blijven. Dit is voor hen bij
zonder moeilijk te verdedigen; zij hebben immers 
steeds betoogd, dat instituten met zo groot moge
lijke bevoegdheden in de Europese samenwerking 
(dus ook in de vrijhandelszone !) gewenst zijn. 
Dit~zou hen dus leiden tot de verdediging van een 
maximalistische oplossing d.w .z. zo veel mogelijk 
copiëring van het E.E.G.-verdrag voor de vrijhan
delszone. Zij durven echter een dergelijk standpunt 
niet innemen, want indien dan de vrijhandelszone 
op deze voorwaarden tot stand zou komen, zo zou hun 
"knusse" club van de zes daardoor worden verknoeid, 
respectievelijk verwaterd. _2_ 
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2. Diegenen die nimmer zeer grote voorstanders zijn 
geweest van de E.E.G., doch die daarmede zijn 
akkoord gegaan, omdat de vrijhandelszone op de 
achtergrond de voor Nederland schadelijke gevol
gen van de E.E.G. voor een aanzienlijk deel zou 
opheffen, bevinden zich in een ander moeilijk 
parket. Indien zij logisch zouden redeneren, dan 
zouden zij tot de maximalisten moeten behoren, aan
gezien daardoor de E.E.G. wordt uitgehold en de 
bezwaren, die zij hebben gevoeld, over een groter 
aantal landen worden verdeeld, waardoor deze minder 
scherp zullen zijn. Deze houding is echter - gezien 
hun verleden- onlogisch omdat zij steeds hebben be
toogd, dat al die "verfraaiingen" als b.v. sociale 
harmonisaties enz. in E.E.G. onnodig en ongewenst 
waren, zodat zij nu moeilijk kunnen zeggen, dat zij 
zo gewenst zijn in de vrijhandelszone. Bovendien 
zouden zij door het innemen van een "maximalistische" 
houding de kans op de totstandkoming van een vrij
handelszone doen afnemen, hetgeen zij juist niet 
wensen. Zij worden dus gedwongen minimalistisch te 
zijn, waardoor zij automatisch de voor hen minder 
aantrekkelijke E.E.G. versterken. 

3. Bij de E.E.G. onderhandelingen heeft Nederland steeds 
gepleit voor een zo vrij mogelijk landbouwregime. 
Het probleem in de vrijhandelszone van de Deense 
landbouw ten opzichte van de Nederlandse is U vol
ledig bekend en U sprak er zelf van, dat de Neder
landse landbouw zich bevindt "between the devil and 
the deep sea". 

Ik heb het gevoel, dat in landbouwkringen ge
zocht wordt naar een "onderhandelingsspel" , waar
mede men zonder zijn vingers te branden de vrij
handelszone zou kunnen torpederen. 

4. Ook industriële kringen hebben tijdens de E.E.G. 
onderhandelingen gepleit voor openheid van de eco
nomie en ruimte. Er zijn tekenen dat, nu een zeker 
protectionistisch karakter aan E.E.G. niet valt te 
ontkennen, sommige industriëlen gaan overhellen naar 
een markt van de zes met hoge tariefmuren erom heen, 
waarbinnen geen concurrentie van de andere O.E.E.b. 
leden zou plaats vinden, dus verwerping van de 
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vrijhandelszone. Ook hier weer het dilemma van 
wat men thans in sommige kringen wil en wat men 
tot dusver heeft verdedigd bij de onderhandelingen 
om de E.E.G. 

Misschien zijn bovenstaande punten niet ge
heel volledig en wellicht ook iets te scherp geformu
leerd. Het doel van deze nota is ook niet om bepaalde 
voorstellen te doen, doch wel om te signaleren, dat 
ik aanvoel, dat de eventuele totstandkoming van een 
vrijhandelszone nog bijzonder veel moeilijkheden met 
zich zal brengen en dat daartegen van alle mogelijke 
kanten, die men niet zou hebben verwacht, een zekere 
oppositie zal worden gevoerd. 
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15 mei 1957. 
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