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Leden overzeese 
werkgroep van de 
Ambtelijke Coördi
natie Commissie. 

Bij de aanvang van de wekelijkse bijeenkomst van de 
delegatie-leiders bij de Brusselse besprekingen deelde het 
hoofd van de Franse delegatie, de Heer Marjolin, mede, dat 
de op de agenda voor deze bijeenkomst aangekondigde Franse 
verklaring inzake de overzeese gebiedsdelen niet zou worden 
afgelegd, daar de Heer Pineau zich te New-York bevond en de 
Heer Faure te Caracas, zodat in de Franse Ministerraad geen 
beslissing had kunnen worden genomen m.b.t. de in hoofde 
dezes bedoelde plannen. 

Deze verklaring zal nu op 11 oktober worden afgelegde 

Naar bekend bestond aanvankelijk in de Franse admini
stratie verschil van mening over de wenselijkheid en mogelijk
heid de overzeese gebieden in te schakelen bij de Europese 
Gemeenschappelijke Markt. Kortgeleden echter zou deze contro
verse zijn bijgelegd, zodat ook de tegenstanders met name 
op Quai d'Orsay hun bezwaren, vermeld op pag.II van de Inlei
ding van de Nota van de Overzeese Werkgroep van de Ambtelij
ke Coördinatie Commissie, hebben laten vervallen. 

Waar uit de Franse en Belgische pers bleek, dat zowel 
te Brussel als te Parijs besprekingen over dit onderwerp op 
het hoogste niveau hadden plaatsgevonden (Zaterdag 29 septem
ber bezoek van de Franse Minister voor Overzeese Gebieden, 
de Heer Defferre en de Heer Savary aan Brussel voor bespre
kingen met diens Belgische collega Minister Buisseret en 
met Minister Spaak, terwijl Maandag en Dinsdag een ambtelijke 
Belgische delegatie voor nadere uitwerking van dit gesprek 
naar Parijs ia gegaan), heb ik mij tot de Heer Hupperts, 
Directeur op het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel, 
gewend met het verzoek mij zo mogelijk nadere inlichtingen 
te verschaffen, daar ook wij in Nederland onze gedachten over 
dit vraagstuk hadden laten gaan» 

De Heer Hupperts- die Vrijdag 20 september aan DGPZ 
enkele algemene Belgische gedachten terzake had ontvouwd -
deelde mede, dat op ambtelijk niveau volledige overeenstemming 
terzake tussen België en Frankrijk was bereikt over de sub 7 
vermelde algemene beginselen, terwijl ook de Belgische Rege
ring (of Minister Spaak alleen?) zich met de desbetreffende 
gedachten kon verenigen^ Aan Franse zijde ging Minister Defferre 
(dus 0.Go representerend) eveneens accoord, doch het was -
juist gezien de sub 2 genoemde tegenstellingen - noodzakelijk, 
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^algehele 

dat een officiële Franse kabinets-be3lissing werd genomen 
alvorens men deze gedachten (als een Franse verklaring) kon 
afleggen tegenover de delegatie-leiders te Brussel. 

Tijdens het onderhavige gesprek bleek intussen, dat 
zowel de Belgen al3 de Fransen langs dezelfde lijnen hadden 
gewerkt, op dezelfde moeilijkheden waren gestuit en in ze
kere zin tot dezelfde conclusies waren gekomen als de Neder
landse werkgroep Overzeese Betrekkingen van de Ambtelijke 
Coördinatie Commissies 
a ö het vraagstuk vergt primair een politieke beslissing 

(cfo Inleiding pp. I en III jo e Conclusies p.21 sub 2); 
b 0 een zekere herziening van de bestaande betrekkingen 

tussen de leden-staten en hun overzeese gebieden zal 
in elk geval onvermijdelijk zijn i.v.m, de consequen
ties voor de overzeese gebieden van het instellen 
van een Gemeenschappelijke Markt in Europa (cf. Inlei
ding pp. I, III en IV jo. Conclusies p.20); 

c 0 indien een inschakeling als zodanig thans niet mogelijk 
is, doch uiteindelijk wel gewenst wordt geacht, zal 
een alternatief moeten worden gevonden om een en ander 
geleidelijk aan en rekening houdende met de eigen aard 
van elk overzees gebied te realiseren (cfc Inleiding 
p. V onder "alternatief")» 
Dat de Fransen naar Brussel waren gekomen, vond zijn 

grond in het feit, dat de Belgen - de politieke beslissing 
genomen hebbende dat een geleidelijke inschakeling der over
zeese gebieden bij de Gemeenschappelijke Markt gewenst moet 
worden geacht — naar modaliteiten ter verwezenlijking daar
van hadden gezocht en enkele concrete grondbeginselen terzake 
hadden uitgewerkt. De Fransen (dus in eerste instantie de 
Minister van Overzeese Gebieden) bleken zich geheel met deze 
principes te kunnen verenigen, welke zij overnamen, doch 
waaraan zij een tweetal specifiek Franse wensen betreffende 
het investeringsfonds en de afzet van landbouwprodukten uit 
de overzeese gebieden (zie hieronder sub 8) hebben toegevoegd,, 

De algemene beginselen, welke een inschakeling van de 
overzeese gebieden van de leden der Gemeensch-ippelijke Markt 
zouden moeten beheersen, zijn: 
a c de overzeese gebieden dienen - uiteindelijk - t.a.v, 

de beginselen der Gemeenschappelijke Markt geheel op 
dezelfde voet te worden behandeld als de leden-staten 
der Gemeenschappelijke Markt, zodat bijvoorbeeld de 
overzeese produkten uit alle overzeese gebieden zon
der enige discriminatie en öp voet van algehele gelijk
heid met alle produkten der leden-staten op de markten 
der leden-staten moeten kunnen binnenkomen; 

b 0 daartegenover zullen alle leden-staten der Europese 
Gemeenschappelijke M^rkt - evenzeer uiteindelijk - op 
voet van^elijkheid met het oorspronkelijke moederland 
in de overzeese gebieden mogen binnenkomen, zodat t.z.to 

-de— 
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bijvoorbeeld de ?ranse industrieën in geen enkel opzicht 
enigerlei bevoorrechte positie in de eigen overzeese ge
bieden meer zal innemen; 
a en b zullen gezien de uiteenlopende betrekkingen, 
welke de moederlanden met hun verschillende overzeese 
gebieden onderhouden en mede rekening houdende met da 
zo verschillende economische structuren* der overzeese 
gebieden zelve - slechts geleidelijk kunnen worden ver
wezenlijkt ; 
deze verwezenlijking - welke derhalve stap voor stap 
per overzees gebied zal moeten plaatsvinden - zou moeten 
worden geëffectueerd door enerzijds de instellingen 
der Gemeenschappelijke Markt en anderzijds de overzeese 
gebieden zelve (of wie hun op dat moment "in rechte" 
vertegenwoordigt); 
uit het sub d gestelde dient te volgen, dat de overzeese 
gebieden, wanneer zij eenmaal bij de Gemeenschappelijke 
Markt zijn ingeschakeld, passend moeten zijn vertegen
woordigd in de organen der Gemeenschappelijke Markt, welke 
dan intussen ook hun Gemeenschappelijke Markt zal zijn 
geworden; 
aangezien de economieën van de Afrikaanse overzeese ge
bieden (van België en Frankrijk dus!) in wezen een over
eenkomstige structuur hebben, zal in het Gemeenschappelijke 
Markt-Verdrag een bepaling moeten worden opgenomen, dat 
gestreefd zal worden zo spoedig mogelijk in Afrika tevens 
een (afzonderlijke, "onderlinge") Gemeenschappelijke Markt 
te creëren ter versterking van de economische basis dezer 
Afrikaanse overzeese gebieden; 
wanneer tenslotte door een en ander de economieën der over
zeese gebieden voldoende zijn geëvolueerd tot omstreeks 
het niveau waarop die van de Europese Gemeenschappelijke 
Markt-landen zich bevinden, dient eén Eurafrikaanse Ge
meenschappelijke Markt te ontstaan, welke dan de bekroning 
zal vormen van de gemeenschappelijke inspanning,» 

De specifieke Franse eisen zijn voorts: 
oprichting van een speciale afdeling van het investerings
fonds voor investeringen in de overzeese gebiedene Hieraan zullen alle leden-staten (dus bv. ook Frankrijk zelf) een 
verplichte "dotation annuelle" moeten overmakenx), op grond 
van het feit, dat de andere leden-staten thans gaan profi
teren van de infrastructuur, welke Frankrijk lange jaren 
alleen in deze gebieden heeft opgebouwd en bekostigd; uiter
aard zal Frankrijk op grond van zijn 30uvereiniteit over de 
besteding dezer "dotations", bestemd voor openbare werken, 
hebben te beslissen; dit geldt m.m. voor de andere leden-
staten t.o.v. hun overzeese gebieden evenzeer* 
Tevens zullen alle partners kunnen inschrijven op de aan
bestedingen voor de met deze gelden uit te voeren publieke 

xjwelke voor enige jaren moet zijn gefixeerd, teneinde 
hierop een verantwoorde "planning" te kunnen opbouwena 
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werken, terwijl particuliere instellingen het recht zullen 
hebben kantoren in de overzeese gebieden te vestigen voor 
het bevorderen van particuliere investeringen» 

N.Bo Aangetekend zij, dat bij^informatie bleek, dat 
de. Franse "dotation budgétaire" 1955 voor zijn 
overzeese gebieden Fr.frs 175 milliard (= B.frs 
20 milliard = fl. 1750 millioen) bedroeg0 Hier
bij is het bedrag voor Tunis, Marokko en Algier3 X' 
gelijk aan dat van alle andere Franse overzeese 
gebieden tesamene Dit bedrag vertegenwoordigt 
voorts een twintigste deel van de totale Franse 
begroting ad Fr 0frs 4000 milliard; 
de Belgische garanties voor Congo en Ruanda Urun— 
di bedroegen voor 1955 Blfrs 5 milliard (fl 0 400 
millioen); 

een gegarandeerde afzet in de landen der Europese Gemeen
schappelijke Markt voor de Afrikaanse landbouwprodukten 
moet zijn verzekerd, daar de economie dezer Afrikaanse 
overzeese gebieden primair agrarisch is en dus de gehele 
verdere opbouw staat of valt met deze prealabele zekerheid, 

9. 

10. 

11 

Alhoewel het b 
gesprek over een voo 
Franse en Belgische 
vermeld sub 8 ook bi 
tekens deden rijzen, 
Conferentie te La Ce 
gebieden bij de Geme 
daliteiten geclausul 
worden gestelde 

ovenstaande een weergave is van een informeel 
rlopige overeenstemming in beginsel tussen 
autoriteiten, waarbij de beide Franse eisen, 
j mijn Belgische gesprekspartner enige vraag-
is net duidelijk, dat op de a.s c Ministers— 

11e St Cloud de inschakeling der overzeese 
enschappelijke Markt - zij het in tijd en mo-
eerd - als onontkoombare prealabele eis zal 

Afgezien van de beantwoording van de centrale politieke 
vraag of het streven naar een Eurafrika gewenst moet worden ge
acht of niet, en of - indien deze vraag bevestigend zou worden 
beantwoord - zulks via de hier weergegeven procedure doelmatig 
kan worden bereikt, kan t.a.v0 de voorstellen zelf worden opge
merkt, dat de uitbreiding van het Europese afzetgebied in Afrika 
ongetwijfeld zekere aantrekkelijke perspectieven inhoudt, waar
tegenover echter anderzijds de Franse eisen m.b.t, het investe
ringsfonds en de gegarandeerde afzet der Afrikaanse landbouw
produkten staan, welke op het eerste oog wel uiterst moeilijk 
verteerbaar lijken,, 

Indien de Ministersconferentie te La Geile St Cloud zou 
worden uitgesteld tot begin november, hetgeen waarschijnlijk lijkt, 
zou wellicht de officiële Franse verklaring kunnen worden afge
wacht, alvorens U een en ander ter kennis van de Ministerraad 
brengt a 

In het geval, dat deze Conferentie toch tegen het einde van 
de volgende week zou plaatsvinden, kan worden gesteld, dat alsdan 
niet op de verklaring zal behoeven te worden ingegaan, daar deze 
dan voor het eerst tijdens de Conferentie ter kennis van de andere 
partners wordt gebracht, zodat n.h.v. ook in dat geval de Minister
raad niet onnodig behoeft te worden gealarmeerd a.s. Maandag* 
x)de militaire uitgaven vallen hier buiten. 
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