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"De Keer I«ünieter, 

JSaar aanleiding van Bijgaande notitie waarin dt feite
lijke constatering is gegeven van het vraagstuk inaake het 
buitentarief in de Brusselse studieconferentie, moge het vol
gende commentaar dienen* 

Men is het te Brussel eens over enige algemene frases 
met betrekking tot het buitentarief, nl» dat dit uiet autar
kisch en zwaar protectionistisch moet zijn. .oezeer het be
grijpelijk is dat Minister 'ipaak er naar blijft streven in 
zijn rapport een unaniem standpunt der experts te kunnen weer
geven over de wijze waarop het buitentarief zal worden bepaald^ 
moest geconstateerd worden dat deze unanimiteit in dit stadium 
slechts te bereiken zou zijn indien de ..ederlandae Hegering 
het tct dusverre door de Nederlandse experts ingenomen stand
punt prijs KOU geven, lit r-enen m j u evenwel zeer te moeten 
ontraden. 

1M in discussie gekomen formules die in begir.se] ten doel 
heboe-i :-ls net ware automatiscn het gemeenschappelijke buiten-
tarief van de gemeenschap vast te stellen, zijn voor geen d e n 
zes partners in hun concrete betekenis te overzien, <vaajp±n het 
laatste voorstui-..'paakt vide rag» sub d van uijgaande nota, 
het eindterief zou worden vastgesteld door een genie en schape
orgaan, meen ik dat wij zeer zeV.er de verkeerde weg op gaan» 
Immers, hot buitentarief is een zaak, door de Itegering over
een te komen. Het is zeker een goede gedachte oai indien de 
gemeenschap functioneert, en tariefwijzigingen noodzakelijk of 
gewenst zijn, institutionele voorzieningen te treffen, waarbij 
ean een gemeenschappelijk orgaan een belangrijke rol wordt 
toegekend» jJoeh zoals gezegd, het primaire buitentarief is 
een zaak door de itegering overeen te komen in een ensemble van 
alle andere wezenlijke elementen van de overeenkomst tot het 
creëren der gemeensehappelijke markt. 

De in aiscus Ie zijnde formules, de dwarsverbanden en de 
kruisingen ertussen, kunnen in genen dele vermijden, dat oen 
etrak8 toch van geval tot geval en post voor post zal moeten 
rekenen, hit is voor de nationale instanties af «onderlijk een 
onmogelijke zaak, omdat het onderling correlerende basis
materiaal vrijwel volledig ontbreekt, ilet komt ons derhalve 
doelmatig voor dat in irussel ..ordt voorgesteld, in het rap
port van de studieconferentie te volstaan met enige algemene 
beginsel-uitspraken waaraan dan aanstonds zou moeten worden 
verbonden de opdracht resp. de afspraak tussen de regeringen 
om onverwijld de deskundigen der zee landen te doen samsnkomer 
voor het opstellen der nodige berekeningen. 

Op grondslag van het basismateriaal is het dan in ieder 
geval teohnisch mogelijk, het gemeenschappelijke tarief in 
concrete te calculeren 
a) op basis van het gewogen gemiddelde 
" , op baaia van het rekenkundig gemiddelde, met de twee vari

anten, de Benelux, tellend als een faotor 1 dan wel als oei 
factor 3« 

e) met een deoapitatie systeem x, y, z, wat men dan ook 
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voor de berekening in enige alternatieven kan verwerken. 

Langs deze weg en naar ons voorkomt de enige weg oni een 
verantwoord inzicht in de materie te verkrijgen gelijkelijk 
voor alle partijen, komt men tot een reële grondslag om het 
buitentarief op verantwoorde wijze te bepalen, liet kan dan 
zijn, dat er over verschillende onderdelen zwaar aal moeten 
worden onderhandeld, doch de betrokken regeringen weten dan 
wat zij doen en wat af «vegend de belangen en de voordelen van 
de gemeenschappelijke markt tegenover de positie van de toe-
gankeli jkheid tot de buitenwereld van de nationale economie 
een verantwoord compromis kan zijn» 

Het aioet m.i. mogelijk zijn om in een zo belangrijk as-
peet van de creatie van een gemeenschappelijke aarkt. de on
derhandelingspartners ervan te overtuigen dat langs deze weg 
een eerlijker en zuiverder oplossing kan worden gevonden dan 
een voortgaand touwtrekken over de thans in het geding zijnde, 
doch in hun consequenties niet te overzien zijnde formules. 

Immers, ook in de lnatete versie van de formules, blz# 
3 ad a, neemt men een uitgangspunt, nl. het rekenkundig g*mid
delde, met het recht van de partners om toch het gewogen ge
middelde als uitzondering te verlangen» Dit kont daar al aan
stonds op neer, dat wat als uitzondering wordt gesteld, door 
de Nederlandse partij dan als regel zal «vorden verlangd» 

-cvendien is het, geloof ik, verstandig dat de gemeen
schap der 2eB beginnen met alen ten minste in beginsel ts 
houden aan de iritex-na.tio.aale apelzegels» De &, A.'P.i'.-regela 
geven voor bet formeren van douane—unies de norm van gewogen 
gemiddelde* 

IK geef gaarne toe, dat een gemeenschappelijke markt 
iets anders is dan een douane-unie, doch niettemin doet men 
er m.i» goed aan, de internationaal g^ngbyre gedachte van het 
gewogen gemiddelde, niet van de aanvang aí' te doorbreken door 
als uitgangspunt te Kiezen het rekenkundig gemiddelde, 

«Vaar ilc hedenmorgen uit iirussel heb vernomen lat de 
heer opaak het voornemen neeft oía U en -inister 3eyen a,s« 
week in Parijs over dit vraagstuk te benaderen, meen ik er 
goed aan te doen ü bovenstaande suggesties te geven en 1 in 
overweging te geven, ieze zo mogelijk en indien zij Uw in
stemming hebben, te volgen en ook door onze experts te Brus
sel te doen voorstellen en verdedigen» 

Dt¡ 2IR EG T K U R ^ ¿ t f KRAAL ^ ÁJM VE 

24 februari 1956 
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