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Aan Hunne Excellenties 
Prof.Dr. J. Zijlstra, 
Minister van Economische Zaken, 
en 
Mr. J.M.A.H. Luns, 
Minister van Buitenlandse Zaken, 
te 's-G r a v e n h a g e . 

Excellenties, 

Naar aanleiding van het bericht, dat de minister van Buitenlandse 
Zaken midden oktober as. zal deelnemen aan een vergadering van de 
Raad van Ministers der 0.E.E.S.-landen te Parijs, waar in het 
bijzonder over de vorming van een eventuele vrijhandelszone ge— 
sproken zal worden, stellen de hierboven genoemde verbonden er 
prijs op Uwe Excellenties mede te delen, dat zij zich dezer dagen 
over de desbetreffende plannen ernstig beraden hebben. 

1. 

Zij willen vooropstellen, dat het aan deze plannen ten grondslag 
liggende streven naar een grotere vrijheid in het internationale 
economische verkeer door hen wordt toegejuicht. Zij zijn echter 
bij het onderzoek naar de mogelijkheden tot verwezenlijking van 
de in discussie zijnde voorstellen, sprekend' voor hun industriële 
leden, tot de conclusie gekomen, dat het nemen van beslissingen 
Qggg.<ie instelling van een vrijhandelszone.-zeker in de~öpzet. 
^gi^^g^e--tiiJL_dji^er in overweging is. op dit ogenblik voor de 
Nederlandse industrie moeilijk te aanvaarden is. De voornaamste 
gronden waarop deze conclusie berust zijn de volgende: 

De vrijhandelszone is gebaseerd op het beginsel dat elk deelnemend 
land tegenover derde landen zijn eigen douanetarief blijft toe
passen. Voor zover die tarieven op grondstoffen en halffabrikaten 
lager zijn dan volgens het toekomstige buitentarief van de Europese 
Economische Gemeenschap het geval zal zijn, zal de Nederlandse in
dustrie in de concurrentie tegenover de afgewerkte produkten uit de 
vrijhandelszone in een onaanvaardbaar ongunstige positie geplaatst 
worden. Alle pogingen, die worden uitgedacht om die onevenwichtig
heden geheel of gedeeltelijk te herstellen, - hetzij door middel 
van definities van oorsprong, hetzij met behulp van bewerkings-
en grondstoflijsten - houden evenzo vele nieuwe onzekerheden in en 
lexden tot dermate onaantrekkelijke administratieve constructies, 
dat onze verbonden daarin voorshands geen oplossing van dit probleem 
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kunnen zien. De onzekerheden op dit gehied worden nog vergroot 
door het feit, dat een aantal voor onze industrie belangrijke grond
stoffen en halffabrikaten staan op de bij het E,E.G.-verdrag beho
rende onderhandelingslijst G, zodat nog helemaal niet kan worden 
voorzien op welk niveau het toekomstig buitentarief van de E.E.C-. 
voor die produkten zal worden vastgesteld. Daarvan zal voor diverse 
bedrijfstakken afhangen hoe zij tegenover een eventuele vrijhandels
zone staan. 

Behalve als gevolg van het grote verschil in tariefhoogte kunnen 
zich ook in andere opzichten bedenkelijke distorsies voordoen. Het 
Nederlandse bedrijfsleven zal in de toekomst te maken krijgen met 
een aantal beperkende bepalingen en kostprijsverhogende consequen
ties van het E.E.G.-verdrag, die moesten worden aanvaard om de 
Europese Gemeenschap tot stand te doen komen. (Bijvoorbeeld: hogere 
prijzen van agrarische produkten, sociale harmonisatie, bijdragen 
in.een investeringsbank en een sociaal fonds, regeling der concur
rentie, hogere vervoertarieven, enz.) Ook al zal het moeilijk zijn 
deze doeleinden in het kader van een vrijhandelszone direct te 
realiseren, onze verbonden achten het onaanvaardbaar, dat produk'irsn 
uit de vrijhandelszonelanden in de E.E.G. vrij zouden worden toege
laten, indien die landen niet equivalente verplichtingen op zich 
zouden nemen. 
Ook op institutioneel gebied zullen de voorzieningen in de vrij
handelszone en in de E.E.G. zodanig op elkaar moeten worden afge
stemd, dat de zekerheid bestaat dat bepaalde gedragsregels in het 
vrijhandelsgebied op dezelfde wijze zullen worden nageleefd, als 
binnen het E.E.G.-gebied het geval is. 

De inwerkingtreding van het E.E.G.-verdrag plaatst ons bedrijfs
leven reeds voor zoveel problemen, waarvan men de draagwijdte op 
dit ogenblik nog nauwelijks kan overzien, dat het niet gewenst is 
die situatie tegelijkertijd nog te compliceren met het in het leven 
roepen van een vrijhandelszone, zeker niet nu de vorm waarin deze 
gegoten zal worden, nog niet bekend is, terwijl de voorlopige voor
stellen tot ongunstige consequenties kunnen leiden als boven is 
aangegeven. } 

Indien de E.E.G. enige jaren gewerkt heeft en het gunstige effect-
oplevert, dat ervan verwacht wordt, kan de E.E.G. als een sterkere 
eenheid optreden dan thans. Zij zal dan in staat zijn bij de onder
handelingen over een vrijhandelszone een zodanige krachtige positie 
in te nemen, dat een maximum aan voordeel ook in het Nederlandse 
belang bereikt kan worden. Het is een groot risico nu reeds tezamen 
met onze toekomstige E.E.G.-partners naar buiten te moeten optreden, 
zonder dat nog van voldoende onderlinge binding sprake is. 

Om al deze redenen veroorloven onze verbonden zich Uwe Excellen
ties met grote nadruk te verzoeken ertoe mede te willen werken, 
dat op de komende ministerconferentie van de O.E.E.S. geen beslis
singen over een eventuele vrijhandelszone worden genomen, waaraan 
JNederland bij de verdere onderhandelingen over dit onderwerp 
gebonden zou zijn. De problemen, die zich hierbij voordoen, zijn van 
zo ingrijpende aard en voorlopig nog zó weinig te overzien, dat 
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w.g. T.J. Twijnstra 
voorzitter. 

CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS -VERBOND 

w.g. mr. P.H.A. de Graaff 
voorzitter. 

KATHOLIEK VERBOND VAN WERKGEVERSVAK
VERENIGINGEN 

w.g. L.A.J.M. van Heijst 
voorzitter. 

VERBOND VAN PROTESTANTS-CHRISTELIJKE 
WERKGEVERS IN NEDERLAND 

w.g. A. Borst Pzn. 
voorzitter. 

iedere overhaasting moet worden vermeden en ruime tijd moet worden 
geboden om de in gang zijnde studies voort te zetten. 

Uwe Excellenties de verzekering gevend van hun bijzondere hoog
achting, 

VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS 
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