
De Heer Minister. 

Betreft : Buitentarief Europese Douane-Unie 

Ter bespreking in de bijeenkomst van hedenmiddag moge ik 
Ö.Ü, hierbij een ontwerp voor een Brussels document over het 
"buitentarief" doen toekomen. Dit ontwerp is gisteren in een 
vergadering van de (z.g. "kleine") Nederlandse delegatie 
vastgesteld, en het gal worden besproken in de Commissie-
Beyen op vrijdag, 9 dezer, //ordt het daar aanvaard, dan rijst 
de vraag of het niet ook nog in de Ministerraad moet worden 
goedgekeurd, dan wel in een kring der meest betrokken Minis
ters moet worden gefiatteerd : de Minister-President heeft 
reeds doen weten, dat Z.E. in elk geval in de n u te Brussel 
te zetten stap wil worden gekend. 

Se noodzaak van een nieuwe redactie van het destijds door 
de heer Spaak aan de Hoofden van Delegaties voorgestelde Doe. 
no. 3 is U.E. reeds bekend : in Weekbericht no. 11 der Neder
landse Delegatie is beschreven waarom het ontwerp-Spaak voor 
Nederland onaanvaardbaar was, en waarom anderzijds een dooi
de Nederlandse Delegatie ingediend amendement op het ontwerp-
Spaak voor de vijf andere Delegaties niet aanvaardbaar was. 
Het Nederlandse bezwaar was vooral, dat het ontwerp-Spaak 
een te protectionistische filosofie bevatte en in de a a n v a a r 

ding van het door het G-ATT aangegeven maximum voor het bui
tentarief (n.1. het gewogen gemiddelde van wat tevoren aan 
tarieven werd geheven) tot een oplossing kwam, waardoor de 
economie der Douane-Unie teveel werd ingesloten, en de Neder
landse economie zó werd belast, dot Nederland*s wereldhandel 
naar de mening der Nederlandse Delegatie te grote gevaren 
zou lopen. Omgekeerd verweet de heer Spaak "Is voorzitter, 
gesteund door de niet-Nederlandse Delegaties, Nederland dat 
zijn amendement tot het onierhandelen-per-post op de b^sis 
van het l a agst-best-" ande tarief (het huidige Beneluxtarief) 
wel een "wens" bevatte, doch geen "methode", terwijl de Reso
lutie van Messin-: het aangeven vrn methodes eist. 
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De procedure te Brussel werd na discussie hierover nu zo 
vastgesteld, dit op dinsdag, 13 december, een ^ n t ^ l Neder
landers in Brussel zal gaan spreken met hen, die de ontwerpen 
voor de heer Spaak oiaken, waarbij dr;n van beide zijden (Neder
land, en die redacteuren) een nieuw ontwerp ter tafel zal 
worden gelegd. Op die basis komt de heer Spaak dan tot een 
een concept, dat in Januari met de Hoofden van Delegaties 
zal worden besproken. Zo moet dan het desbetreffende hoofd
stuk voor het eindrapport der Brusselse studie-conferentie 
ontstaan. 

De Haagse voorgeschiedenis van bijgaand ontwerp was de 
volgende. De grootste mogelijke meerderheid der Nederlandse 
Delegatie kwam na het Brusselse debat (op 1 december j.1.) 
tot de conclusie, dat inderdaad Nederland niet alleen moest 
aangeven, op welke hoogte het het buitentarief ongeveer wens
te te zien vastgesteld, doch ook de methode om daartoe te 
komen. De vertegenwoordiger van de Thesaurier-Generaal vrrmde 
in de Delegatie de minderheid, menende dat het aangeven van 
een methode neerkwam ^p "onderhandelen", wat niet in deze 
studie-conferentie, doch in of na een later te houden 
Ministersconferentie zou moeten plaatsvinden. 

Vervolgens werd aan een bestaande Werkgroep-Hoogwater 
inzake de tarieven en contingenteringen, verzocht een nieuw 
Nederlands ontwerp te maken, d"t daarna door de heer Maas 
van H.& N. werd opgesteld, en unaniem door die werkgroep 
werd vastgesteld. In die Werkgroep zijn vertegenwoordigd:-
BE3, H. & N., en de fiscale zijde van Financiën. 

Intussen vergaderde ook een bestaande institutionele 
Werkgroep-Bot over het vraagstuk, waarbij deze werkgroep 
vooral stilstond bij de moeilijke vr^ag van ie ratificatie 
van het Verdrag : wel moeten uiteraard de zes Landen (Rege
ringen) het straks eens zijn over de hoogte en methode van 
hun eerste gemeenschappelijke tarief tegenover derde landen, 
doch moet nu zo een tarief per -oost in de ratificatie-proce
dure van het Verdrag worden ingesloten of aan aparte ratifi
catie worden onderworpen, óf is het mogelijk dat zulks ge-
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schiedt door de aanvaarding (in het Verdrag of daarbij beho

rend Protocol) v~n een algemene formule en procedure ? Men 

kwam in de grootst mogelijke meerderheid tot de conclusie, 

dat ratific^tie-per-post niet nodig is; de vertegenwoordiger 

van de Minister-President vormde de minderheid. 

Tenslotte werd nu gisteren een vergadering der "kleine" 

Delegatie gehouden, tevens bijgewoond door de leden van de 

beide genoemde werkgroepen en door vertegenwoordigers van de 

Minister van Landbouw. De landbouw wordt te Brussel apart 

behandeld (zie wederom Weekbericht no. 11 der Delegatie), 

doch in elk geval moest de Delegatie het standpunt van Minis

ter Mansholt weten. 

Deze uitgebreide Delegatie-vergadering van 6 december 

bracht enkele niet-principiële wijzigingen in het ontwerp-

Maas aan, waardoor dit nu luidt nis hierbij gaat. Ofschoon 

de vergadering in haar wat verwarde samenstelling geen for? 

meel karakter kon dragen, werd toch gevraagd of ieder het nu 

gewijzigde ontwerp kon aanvaarden, onder de uitdrukkelijke 

reserve, d^t ieder persoonlijk spr~k, daar niemand tijd had 

gehad, zijn Minister te raadplegen. 

Bij deze rondvraag bleek, dat ook nu de vertegenwoordi

gers van de Thesaurier-Generaal en van de Minister-President 

"tegen" waren. Eerstgenoemde bleef op het standpunt staan, 

dat dit een begin van "onderhandelen" was, wat hij onjuist 

achtte; bovendien meende hij dst het stuk niet genoeg door 

Nederlandse en Europese cijfers was gesteund, eodat de Minis

terraad (of de meest betrokken Ministers, ook de zijne) on

voldoende basis zouden hebben voor hun oordeel. Hiertegen 

opperde de meerderheid, dit reeds in 1954 cijfers zijn ver

strekt door H. & 21. en het Centrale Flanbureau, waaruit 

bleek, dat zelfs de aanvaarding van het gemiddelde van het 

G-ATT de Nederlandse levenskosten niet boven de 2 £ zou doen 

stijgen; waar de nu voorgestelde getallen (57/°, 25T°) 

goeddeels daarbeneden blijven, was zulks nu a fortiori het 

l geval. De heer Pock had vooral het bezwaar dat Nederland 

\ een concessie deel, terwijl het nog niet wist of de Prinsen 
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van hun kant a f s t a a d deden van hun voorstel van 14 oktober 

1955, dat destijds bij de üinisterraad-stukken lag. Voorts 

meende de heer Pock dat de cijfers niet te beoordelen waren, 

en dot het gevaar groot was, dat lïederland nu van stap tot 

stap tóch naar het voorstel-3paak zal worden getrokken. 

Hierop antwoordde de meerderheid, d a t het franse stuk van 

oktober tot heden door Spaak is genegeerd en dat men onder

werp voor onderwerp moet voortwerken, waarbij Nederland wél 

zou kunnen zeggen, dat het nu een nieuw voorstel deed in de 

verwachting dat ^ok op andere punten gestreefd zal worden 

naar zo groot mogelijke overeenstemming. De cijfers 5$, 15$ 

en 25/fe zullen inderdaad wel niet door de andere Delegaties 

( althans niet door alle) worden aanvaard, doch dat behoeft 

ook niet, want op de nu ingeslagen weg kan men komen tot een 

Brussels eindrapport, dat concreet aangeeft waar de verschil

len in standpunten nog liggen, en dus op wélke punten de 

Ministers nog moeten (laten) onderhandelen en beslissen. 

De "concessie" is dus vooral een tegemoetkoming in de vorm. 

De zaak van de restitutie van invoerrechten bij uitvoer 

van producten naar derde landen, gemaakt met (of uit) grond

stoffen welke bij inkomst belast zijn, zal nog apart te 

Brussel aan de orde moeten komen;landbouwzaken is die 

vraag reeds aan de orde. 

De landbouwvragen worden te Brussel dus vermoedelijk 

apart behandeld. 

Kolen en staal blijven door de KSG behandeld. 

Aan Voorzitter en leden der Commissie-Beyen is het bij

gaande concept van de meerderheid der Delegatie heden reeds 

als "working paper" toegezonden, voor hun vergadering op 

overmorgen, zulks onder de hierboven reeds vermelde uitdruk

kelijke reserve. 

Hedenmiddag zoude U.S. dus aan Haar vertegenwoordigers 

in de Commissie-Beyen een mandaat kunnen geven in nader te 

bepalen zin, terwijl U.H. zich voorts wel zal willen herin

neren, dat U.E. ook nog met Ivlinister Beyen zou praten over de 

nu verder te volgen procedure. 
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Afschrift van deze notitie met bijlage gins- naar de 
Secret'Tis-Generaal, naar de heer ?en, naar de D.G. van de 
BEB en naar de D.G. van H. & S. , terwijl voorts een exem
plaar werd gezonden naar de leden van de werkgroep-Hoogwat 
binnen BEB en EZ en naar de heer Bentinok als voornaamste 
Nederlandse G-ATT-deskundige . 

J. Linthorst Homan 

7 december 1955 

5-11-1 250-30-1 2-' 55 
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