
co DGPZ 
H 8 
Mr Fock 
Pr L. Homan 
Jhr T. Lennep 
Anb. iarij» 

Voordat wij ons gesprek hadden met de Minister van 
Landbouw dejeuneerde ik met Marjolin. Ik besprak met hem de 
volgende onderwerpent 

1. De kwestie van de Overzeese Gebiedsdelen. Marjolin 
heeft mij andermaal het Franse standpunt uiteengezet en het bleek 
eens te meer, dat deze kwestie de Fransen zeer hoog zit. Ze 
willen niet de indruk wekken, dat door hun toetreden tot de 
Gemeenschappelijke Markt hun banden met hun Overzeese Gebieds
delen worden verslapt. Zij kunnen onze these, dat het commerciële 
regiem gescheiden moet worden behandeld van de kwestie van de 
investeringen niet accepteren. Ik heb Marjolin gezegd, dat Ik 
eventueel bereid zou zijn de regering te adviseren om naast 
een regeling van het commerciële regiem in het verdrag een op
dracht aan de Europese Commissie op te nemen om op basis van 
zekere principes een voorstel uit te werken, dat door de Minister
raad met unanimiteit zou moeten worden aanvaard inzake de inves
teringen in de Overzeese Gebiedsdelen. Ik heb gezegd, dat de 
regering weigert in een zo korte tijd s i s ons nu nog rest de 
principiële beslissing te nemen op grote s c h a s l aan deze inves
teringen deel te nemen, omdat wij noch politiek noch eoonoaisch 
de implicaties van een dergelijke stap kunnen overzien. 7̂ ij 
hebben veel heen en weer gepraat, maar ik heb gezegd, dst hij er 
rekening mee moest houden, dat deze kwestie tot de laatste 
Ministersconferentie voor het sluiten van het verdrag zou moeten 
openblijven en dat ik bepaald niet verwacht, dat in ons standpunt 
een verandering zou optreden. 

Marjolin achtte het van groot belang welk standpunt de 
Duitsers hierin zouden innemen. Ze hebben nog in het geheel niet 
gereageerd. Ik vraag mij a f , of he t z in zou hebben E.K. *e Ambassade 
in Bonn te instrueren aan de Duitse Regering ons standpunt mede 
te delen en steun daarvoor te vragen. Ik houd in principe niet 
van Duitse hulp tegen Franse eisen, maar ik °:eloof, dat dat meer 
een sentimentskweetie is dan reële politiek. 

Gaarne Uw mening daarover , 

2» ïen aanzien van de onderhandelingen met Engeland stelde 
Marjolin zich op hetzelfde standpunt a l s w i j , namelijk dat deze 
ondei'handelingen in geen enkel opzicht een vertragende factor 
mogen zijn in de onderhandelingen tussen de Zes. Mochten de Ministers 
op 26 en 27 januari een algemeen akkoord over de verdragsinhoud 
bereiken, dan heeft Marjolin ge en bezwaar tegen besprekingen, 
welke tussen die datum en het"tekenen van het verdrag liggen. 

3. Wij hebben Marjolin ten aanzien van het régime speoial van 
Frankrijk drie vragen gesteld, welke als volgt luldent 

a) zal er voor de taxes d1importation een vastgesteld per
centage bestaan, dat overeenkomt met de afspraken in de 
OEES. Het antwoord daarop luidde bevredigend. 
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b) is het duidelijk, dat wanneer taxes verminderd of 
afgeschaft aijn, ^eze niet meer verhoogd of hersteld 
kunnen worden. Ook hierop luidde het -,ntv<oord be-
rredi5end. 

o) Acht de Pranae Regering het niet juist, dat voor het 
vaststellen van het criterium "een bevredigende 
monetaire reserve" een procedure wordt vastgesteld, 
waarbij deze vaststelling niet een autonome franse 
aangelegenheid is. Ook d&arop luidde het antwoord 
bevestigend» 

4, Het onderhoud met Minister Mansholt was langdurig, 
maar uiterst nuttig. 
5 # Over de kwestie von de demarche van H.M.'s A.mbaesade 
te Parijs net betrekking tot het Assemblee debat over de 
gemeenschappelijke Markt heb ik mijn vsrslag in een telegram 
aan Parijs neergelegd, dat ü inmiddels zal hebben bereikt. 
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