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VSRSLAG VERGADERINGEN 0 . G .-WERKGROEP 

BRUSSEL 7 en 8 februari 1957. 

I. INLEIDING 

1) Naar aanleiding van het voorstel van de Voorzitter om het 
Duitse document (MAE 406) als uitgangspunt en werkbasis te gebruiken, 
werd van Nederlandse zijde prealabel gesteld, daartoe bereid te zijn, 
mits vooraf duidelijk vaststond, dat Nederland uiterst gereserveerd 
stond tegenover de gehele opzet van het document als zodanig, gezien 
het terzake bekende Nederlandse standpunt en met name de politieke 
stelling impliciet besloten in de artt. 1 en 2, dat de O.G. met de 
Gemeenschappelijke Markt zouden moeten vorden geassocieerd, niet zon
der meer kon onderschrijvenc Zulks niet slechts omdat dit hoogstens 
een gevolg en niet een prealabele voorwaarde zou kunnen zijn, doch 
ook omdat concrete en gedetailleerde gegevens over het eventuele aan
tal deelnemers, de omvang van de behoeften etc. niet voorhanden waren* 
Derhalve kon een prealabele stellingname omtrent associatie met onbe
kende gebieden en steun aan onbekende projecten voorshands weinig 
gefundeerd worden genoemd. Als gedachtenexercitie werd evenwel het 
Duitse document van Nederlandse zijde aanvaardbaar geacht. 

Van de zijde van de Voorzitter werd hiertegenover gesteld, 
dat het onderhavige document een kaderregeling beoogde te zijn, waar
bij men over de beginselen moest trachten overeenstemming te krijgen; 
de afzonderlijke accoorden bedoeld in art 0 4 zouden - na onderzoek 
door de Europese Commissie — door de Raad van Ministers worden vast
gesteld op de basis van voldoende concrete gegevens*, 

2) Naar aanleiding van de daarop gestelde vraag of de Nederland
se (en Italiaanse) overzeese gebieden zouden deelnemen is dezerzijds 
gewezen op het feit, dat Suriname en de Nederlandse Antillen hierover 
zelf zouden hebben te beslissen, terwijl Nederland zulks - als de 
zaak duidelijker zou zijn - voor Nieuw-Guinea kon doen. 

II, ALGEMENE BESCHOUWINGEN 1^ 

Tijdens dé daarop volgende bespreking bleek uit de toelichting 
van Duitse zijde op het door hen ingediende document, dat Duitsland 
zich in belangrijke mate op de basis van de Nederlandse stelling met 
betrekking tot de onderhavige materie had geplaatst. 

Ging het oorspronkelijke Frans-Belgische document uit van een 
onmiddellijke verplichting tot enorme investeringen als onderdeel van 
de moederlandse sociale en economische activiteiten in de betrokken 
overzeese gebieden en het verlenen van agrarische preferenties voor 
de afzet der O.G., op grond van het geleidelijk openstellen dezer ge
bieden op non-discriminatoire basis met de moederlanden, het Duitse 
document: 

a rept niet over het preferentiële systeem (dat de Duitsers boven
dien voor koloniale producten bleken af te wijzen); 

IJÏie discussies over een-eventueel preferentieel systeem.-veor "overzeese 
agrarische pr^wriréñworden aan het slot van de^e-aan tekening af zonderlij, 
weergegevi 
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ziet de investeringen in (hulp aan) de O.G. principieel I 0 9 
van een regeling van het commerciële regiem; 
acht de te verlenen hulp louter aanvullend en incidenteel en 
boven het totaal van de sociale en economische ontwikkelings
programma's der betrokken moederlanden te verlenen; 
stelt voor hulp op sociaal gebied een beperkt fonds voor 
(art.3, par.6 f (2) en (4) ) voor de verzorging van kleinere 
concrete projecten, waarvoor verder geen ingewikkelde proce
dure wordt nodig geacht; 
acht voor hulp op economisch gebied uitsluitend incidentele 
bijdragen aan concrete op zichzelf niet rendabele projecten 
verantwoord (art 03. par.7, (1), (2) en (3) ), zie verder hier
onder; 
verlangt dat het gezamenlijke Europese karakter der in beide 
gevallen te verlenen hulp aan concrete projecten in elk op
zicht gegarandeerd is; 
wijst, alhoewel de hulp uiteraard aan de O.G. en hun bevolking 
ten goede moet komen, een nuttig effect daarvan voor de grond
stoffen - c.q0 goederenvoorziening van de Zes bepaaldelijk 
niet als ongewenst van de hand, integendeel. 
M.a.w., de hulp is in beide gevallen extra, Europees, con

creet en incidenteel, mag in geen enkel opzicht de moederlanden vei* 
leiden zich minder inspanning op welk gebied dan ook t.o.v. hun 
O.G. te getroosten en moet de Gemeenschappelijke Markt-landen al
dus niet, of althans zo weinig mogelijk in het koloniale vaarwater 
brengen. 

I?e Duitse delegatie beklemtoonde daarom bij herhaling en na- • 
drukkelijk in tegenstelling met de oorspronkelijke Frans-Belgische 
voorstellen niet over medewerking aan de sociale infrastructuur 
als zodanig te willen denken, welke de moederlandse taak was, doch 
uitsluitend bereid te zijn een hospitaal, een school etc, indien 
verantwoord binnen het kader van een algemeen ontwikkelingsprogram-

iQ ma als aanvulling voor Europese rekening te willen nemen, als een 
symbool van Europese solidariteit met de in snelle ontwikkeling 
verkerende Afrikaanse wereld* 

Op economisch gebied wenste men al evenmin de hulp der Ge
meenschappelijke Markt-landen te zien geintegreerd als een mede
financieren aan totaalprogramma's der moederlanden; de bijstand 
der gemeenschap op dit gebied diene zich te beperken tot het ver
lenen van hulp (tot een bepaald maximum) aan het niet-rendabele 
gedeelte van een concreet rendabel project - b.v. het aanleggen 
van een weg naar een rieuwe krachtcentrale, het verbeteren van een 
haven om de afzet van een gebied te bevorderen.*' Zulks om te voor
komen, dat een op zichzelf rendabel project niet zou worden uitge
voerd als gevolg van accidentele moeilijkheden, waardoor de produc
tiekosten van het betrokken project dusdanig zouden stijgen, dat 
van de bouw daarvan zou worden afgezien* 

Tijdens de terzake ontstaande discussie konden de Duitsers 
niet ontkennen, dat hierbij steeda een zekere spanning zou bestaan 
tussen de betrokken ondernemer (die veel/teveel zou sisen) en de 
Gemeenschappelijke Markt-landen, hie hun hulp tot het uiterste 
zouden willen beperken, terwijl van Franse zijde ook de mogelijkhe 
x)"mittelbar produktiv", omdat een weg als zodanig niet productief 
is. 

< 4 
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om een onderscheid te maken tussen project en programma in twijfel 
werd getrokken. 

Bij dit alles bleek evenwel duidelijk, dat Duitsland tot 
elke prijs de hulp uitsluitend op incidentele en aanvullende ba
sis wenst te verlenen en bij elk project opnieuw de Europese Ge
meenschap en niet de moederlanden de beslissing wen3t te laten 
nemen. In dit verband werd van Duitse zijde ook gesproken van een 
Europese arbeidsverdeling, waarbij het moederland verantwoordelijk 
is en blijft voor de totaliteit van de politieke, economische en 
sociale activiteiten in de betrokken gebieden (de "infrastructure 
globale et totale")» doch de Europese Gemeenschap voor speciale 
concrete aspecten daarvan extra supplementaire prestaties levert, 
In elk geval ware te vermijden, dat de Gemeenschap via de moeder
landen in vage toekomstige verwachtingen van "gedurfde" koloniale 
experimenten en financiële avonturen zou worden betrokken, dan wel 
zou moeten gaan "mee-koloniseren". 

Tenslotte bleek het gehele Duitse plan één samenhangend ge
heel te zijn, waarbij de verdelingssleutel (voor Nederland 7.15) 
een essentieel bestanddeel vormt. 

Alhoewel de Duitse delegatie absoluut weigerde de hoogte van 
de bedragen X (art,3» par.6 (4) ) en Y (art.3, par.7 (3) ) te noe
men, heeft men mij medegedeeld, dat Duitsland hierbij terdege in 
het oog heeft gehouden de draagkracht van Nederland, Italië en 
Luxemburg, m.a.w., het bedrag zou niet dusdanig zijn dat genoemde 
landen daarin een argument zouden kunnen vinden om aan het gehele 
systeem niet mede te doen; duidelijk bleek, dat voor Duitsland 
deze zaak als Europees wordt gezien en bij ontbreken van een der 
partners wordt teruggenomen. 
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III. POSITIEBEPALING I)Ll LAiiLü... 

De Italiaanse delegatie veiklaarde zich met de con
ceptie als zodanig van een Eurafrique geheel te kunnen 
verenigen, zoals V-inister idaxtino trouwens re=ds tijdens 
de beide 1 •inistersconferenties had verklaard. Het luitse 
voorstel werd een alleszins aanvaardbaar compromis geacnt 
(alhoewel Italië de oorspronkelijke Frans-Eeigiscne con
ceptie ook niet zonder meer had willen verwerpen!). 

Vel vroeg de Italiaanse gedelegeerde zich af, of 
er een voldoende evenwicht bestond tussen de te verwach
ten voordelen en de gevraagde offers (hiermede dus de 
koppeling impliciet aanvaardend). 

De voordelen zijn een geleidelijke openstelling voor 
<v* de gemeenschappenjke-markt-landen van de betrokken over

zeese gebieden (welke overigens reeds gedeeltelijk open 
staan) cp non discriminatoire basis. Daartegenover staat 
de tweeledige Frans-Eelgische eis vaneen preferentiële 
afzet van de overzeese agrarische producten in de landen 
der en de kwestie der investeringen. 

Een mogelijk middel om aan de discrepantie tussen 
betrekkelijke (en nog niet concreet te schatten) voor
delen enerzijds en duidelijke offers anderzijds enigs
zins tegemoet te komen, leek de Italiaanse gedelegeerde 
gelegen in het introduceren van een soort Marshallplan
systeem in het bijzonder om de nadelen van de gevraagde 
agrarische preferenties voor 0.G-.-> roducten op te vangen, 
doch m.m. ook eventueel om met betrekking tot de te 
verlenen directe financiële bijstand een uitweg te zoeken 
door het verlenen van diensten, hot leveren van goederen, 
het opleiden van inheemse krachten etc. 

• « Deze gedachte werd door de Duitse delegatie als 
volledig in strijd met de aan het Duitse voorstel ten 
grondslag liggende Europese gedachte van de hand gewezen, 
daar dan juist het nationale element overzee op de voor
grond zou treden via b.v. een Italiaans instrumentarium 
in een Frans hospitaal e t c ; hierbij zou bovendien het 
gevaar niet denkbeeldig moeten worden geacht, dat 
instede van kostenbesparend deze werkwijze juist de meest 
kostbare zuu blijken te zijn. Door Europese inschrijvingen 
voor de betrokken hulpprojecten zou men immers tengevolge 
van onderlinge concurrentie een zo goedkoop en daardoor 
zo royaal mogelijke hulpverlening kunnen bewerkstelligen. 

Tenslotte verklaarde Italië zich niet te kunnen ver
enigen met de voorgestelde verdelingssleutel, welke uit
sluitend op basis van het nationale inkomen zou behoren 
te zijn gebaseerd. Duitsland verklaarde dat over de 
basissleutel als zodanig niet zou kunnen worden onder
handeld, daar deze onderdeel uitmaakte van het Duitse 
compromisvoor stel. 
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Luxemburg heeft zich geheel van deelname a^n de 
discussies onthouden en slechts aan het einde der ver
gadering verklaard, dat het sympathiek stond tegenover 
de gedachte van een Europese steun aan Afrika en het 
Duitse document daartoe een alleszins aanvaardbare basis 
achtte (zij het, dat het voor een economische steun de 
voorkeur gaf aan de procedure voorgesteld in het oor
spronkelijke Frans-Belgische document en uitgewerkt in 
het voorstel-Uri en waarvan de samenhang tussen axport 
naar de Ü.Gr. en steunbedrag aan deze gebieden de grond
slag vormt; in dit verband is het uiteraard van belang 
te bedenken dat 90$ van de Luxemburgse export zich af
speelt binnen EGrKS-verband). 

België achtte eveneens het Duitse document een 
gelukkig compromis, dat, indien het ook voor de Fransen 
acceptabel zou blijken,een oplossing zou bieden voor een 
der neteligste vraagstukken waarvoor ae Zes zich door 
de nu eenmaal bestaande feiten (Franse unie etc.) - welke 
men kon toejuichen of afkeuren en waartegen men een al dan 
niet sluitend en formeel logisch betoog kon houden -
zagen geplaatst. 

De kwestie was bovendien niet slechts van economiscn 
en financieel belang, i.c. hoeveel de partners bereid 
waren bij te dragen aan steun, doch moest ook vanuit 
politiek oogpunt worden bezien, hetgeen in de onderhavige 
discussies nauwelijks of niet was geschied. 

De kwestie van de bindingen tussen commercieel regiem 
enerzijds en investeringen plus eventuele preferenties 
anderzijds, welke door twee delegaties (Duitsland en 
Nederland) werd bestreden, was door vier andere delegaties 
verdedigd c.q. geaccepteerd. liet voordeel van het Duitse 
voorstel was, dat het in het geheel niet over deze bin
ding repte als zodanig, doch beoogde - afgezien van de 
preferenties - zakelijk een oplossing voor zowel ae 
bevordering van de wederzijdse handelsbetiekkingen te 
geven als voor de steunverlening. Een en ander was voor 
België, afgezien van enkele kleinere retouches, een aan
vaardbaar verantwoord systeem. 

De Franse delegatie, welke zich zeer gereserveerd 
en critisch tegenover het Duitse voorstel toonde, bleek 
zich anderzijds duilelijk te realiseren, dat - juist omdat 
Duitsland (de enig belangrijke eventueel toekomstige 
contribuant!) het onderhavige compromis als het maximum 
bereikbare stelde - men dit niet zonder meer kon verwer
pen zonder de gehele conceptie van gemeenschapssteun aan 
de O.Gr. in gevaar te brengen. Men probeerde derhalve zo
veel mogelijk een extensieve interpretatie aan het begrip 
projecten te geven, welke intussen werd afgewezen door de 
Duitsers. Tenslotte stelde Frankrijk dat zeer veel zou 
afhangen van wat onder de bedragen X en Y zou worden 
verstaan. 
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Van Nederlandse zijde zijn naast net in de aanvang 
gestelde algeuiene voorbehoud en de toelichting over de 
constitutionele verhoudingen in het Koninkrijk voor wat 
betreft een eventuele deelname van Suriname, de Nederlands* 
Antillen en Nieuw-Guinea aan de onderhavige plannen, nog
maals de principiële bezwaren tegen de koppeling etc! 
omstandig uiteen ,gezet en de algemene bereidheid tot 
positieve en oprechte medewerking aan een onderzoek ter
zake door de Europese organen na inwerkingtreding van het 
verdrag onderstreept. Hierbij werd ook het vei schil tussen 
de hulp aan de zg. minderontwikkelde gebieden in het 
kader van de V.K. en de onderhavige plannen aangestipt. 

Na^r aanleiding van de op de eerste twee artikelen 
^egeven Nederlandse critiek werd van Duitse zijde ver
zocht om een nieuwe Nederlandse formulering, naar dezer
zijds oordeel zou hierin het probleem als zodanig moeten 
worden geponeerd instede van de associatie reeds al3 
feit te 3tellen. 

Voorts werd i.v.m. het gestelde in art. 3» par. 1 en 
2 gewezen op de GATT-bepalingen, welke een uitbreiding 
van bestaande systemen van preferentiële behandeling 
niet toestaan. 

Tegen de Nederlandse opwerping, dat het gehele plan 
een financieel onoverzichtelijk avontuur leek te worden, 
werd gesteld, dat de maximale grenzen van de verplichtin
gen wel degelijk waren omschreven, en wel op een twee
ledige wijze, n.1. via een plafond voor het totaal vast te 
stellen bedrag en via een percentage van deelneming daarin 
voor de afzonderlijke landen. In dit verband werd van Ne
derlandse zijde een beknopt overzicht gegeven van de ver
plichtingen waarvoor Nederland zich reeds zag gesteld 
(Deltaplan, besparingen i.v.m. jaarlijks fcevolkingsaccres 
etc. e t c ) , zodat een eventuele financiële bijdrage van 
Nederlandse zijde ongetwijfeld gering zou zijn. 

Voorts werden de bezwaren tegen het Fonds (voor 
sociale hulp) aangeroerd; hiertegenover werd van Duitse 
zijde gesteld, dat het hier om onbelangrijkere, kleinere 
projecten ging, als b.v. het ter beschikking stellen van 
enkele leerkrachten, een hospitaal e.d. oveizee, waarvoor 
men niet telkens het ingewikkelde mechanisme van een inter
gouvernementele stemudngsprocedure in werking zou willen 
stellen, doch zou moeten kunnen putten uit een jaarlijks 
vast te stellen totaalbedrag. Vaar het bij de economisch, 
projecten om grotere bedragen zou gaan had men daar d» 
steunverlening afhankelijk gesteld van beslissingen sper 
project. 

N.a.v. een dezerzijds gestelde vraag bleek het ge
stelde in art. 3, par. 6,(5)jo nar. 7, (5) inderdaad de 
(van Franse en Belgische zijde - o.a. oc grond van de 
tegenprestatie-theorie - fel bestreden) mogelijkheid in 
te houden, dat na 12 jaar het gehele steunprogramma wordt 
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ge-vetoed en verdwijnt. Alhoewel zulks - uiteraard - niet 
de directe bedoeling van het Euitse voorstel was, achtte 
men van die zijde het gehele voorstel dusdanig experimen
teel, dat een grondige bezinning na 12 jaar, teneinde even
tuele ingrijpende amendementen te kunnen aanbrengen, drin
gend gewenst was. Van de zijde van de heer Uri werd een 
procedure analoog aan die v^n art. 23 van doe. MAS, 82 
Euratom*), voorgesteld. Lit werd door de Duitsers van de 
hand gewezen op grond van het feit, dat hieimede een dia
metraal tegengestelde opzet werd geïntroduceerd. Een Bel
gisch compromisvoorstel om deze variant te beperken tot 
slechts de tweede alinea werd van Duitse zijde met zeer 
weinig instemming begroet,al verklaarde men zich bereid, 
indien daarbij een gekwalificeerde meerderheid zou worden 
aanvaard, een en ander in Bonn ter nadere overweging voor 
te leggen. Van Nederlandse zijde werd integrale handhaving 
van de bestaande redactie bepleit. 

Tenslotte v/erd van Nederlandse zijde de stemprocedure 
van art. 4 (gekwalificeerde meerderheid) als bezwaarlijk 
gekenschetst, waarbij tevens naar de aard der betrokken 
akkoorden werd geïnformeerd, ^aar het oordeel van de overige 
delegaties kon moeilijk bezwaar worden gemaakt tegen 
gekwalificeerde meerderheid in het onderhavige geval, daar 
het hier de praktische uitvoering van bij unanimiteit 
aanvaarde basisbeginselen betrof. 

') Art. 23 

Les dispositions du présent chapitre peuvent être 
modifiées par décision du Conseil, statuant à l'unanimité, 
notamment au cas où des circonstances imprévues créeraient 
un état de pénurie générale. 

A l'issue d'une période de 7 ans à compter de l'entrée 
en vigueur du Traité, le Conseil ^/statuant a la majorité 
simple/ peut confirmer l'ensemble de ces dispositions.. 
A défaut de confirmation, le Conseil, statuant a l'unanimi
té, sur proposition de la Commission, arrête les nouvelles 
dispositions relatives à l'objet du présent chapitre. 
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IV, COMMENTAAR EN DOOR NEDERLAND IN T2 NEHEN STANLPUNT 
1) Naar het voorkomst moet het Duitse document - afgezien van 
enkele technische tekortkomingen - een knap compromis worden ge
noemde Veel van de Frans-Belgische schijn reddend heeft het de 
oorspronkelijke voorstellen wezenlijk aangetast, niet slechts 
door de koppeling tussen hulp aan en export naar de Overzeese 
Gebieden weg te nemen en de preferentie geheel te verzwijgen, 
doch ook door het karakter van de hulpverlening fundamenteel te 
wijzigen en complementair op concrete projecten in het sociale 
en economische vlak toe te spitsen» Het document verdient daarom 
bepaald een positieve overweging, mede in het licht van de bij 
vorige gelegenheden reeds nader toegelichte politieke aspecten. 
2 ) De kern van de financiële voorstellen ligt in: 
a, een vaste jaarlijkse contributie voor de sociale projecten-

steun, te beheren door de Europese Commissie (art,3, par,6, 
( 2 ) en 

b, het maximumbedrag voor de economische projectensteun waar
bij de Raad telkens beslist op voorstel van de Europese 
Commissie bij gekwalificeerde meerderheid zolang binnen 
alsnog vast te stellen grenzen wordt geopereerd en met una
nimiteit indien deze grenzen worden overschreden. 

3) De vraag rijst thans in hoeverre het Nederlandse standpunt 
enigszins scherper omschreven zal kunnen worden op de a.s. Minis
tersconferentie en met name op de bijeenkomst der Minister-Pre
sidenten, waar dit vraagstuk de hoofdschotel van de agenda zal 
zijn. 

Ik zou daarvoor in overweging willen geven ons ten princi
pale bij het Duitse standpunt aan te sluiten, zij het met een 
nadere aanvulling, waarop ik straks terugkom. Dit standpunt lijkt 
mij aantrekkelijker dan het enige alternatief, nl. dat wij met 
betrekking tot de regeling van de overzeese gebieden een uitzon
deringspositie claimen* 

In de eerste plaats zou ik erop willen wijzen, dat een der
gelijke uitzonderingspositie niet alleen voor Frankrijk - en dit 
ligt voor de hand - maar ook voor Duitsland onmogelijk te accep
teren zou zijn. Ik herinner hierbij aan de van Duitse zijde 
ondershands gedane mededeling, dat Duitsland juist om deze reden 
voornemens zou zijn de in het verdrag op te nemen bedragen zó 
laag te stellen, dat daarin geen reden zou kunnen schuilen voor 
de andere landen om in het geheel niet mee te doen* 

Indien wij dus het Duitse voorstel steunen, dat ook voor 
Italië, België en Luxemburg aanvaardbaar is, staan de vijf part
ners tesamen tegenover Frankrijk en zal dit land moeten kiezen, 
tussen de Gemeenschappelijke Markt plus associatie met een be
scheiden hulp of geen Gemeenschappelijke Markt, maar dan o©k geen 
enkele hulp bij de financiering van de lasten van zijn overzeese 
gebieden, 

In de tweede plaats zal een of andere regeling van de ver
houding tot de overzeese gebieden in ieder geval tot stand moeten 
komen. Hierbij zijn voor ons land niet te verwaarlozen exportbe
langen betrokken. Het lijkt mij redelijk te verwachten dat, zolang 
wij een algemene uitzonderingspositie hebben, een bevredigende 
ontwikkeling van onze handelspolitieke betrekkingen met die landen 
- welke thans via Frankrijk wordt geregeld - weinig perspectief 
biedt. 
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Bovendien zou deze uitzonderingspositie voor onze eigen over
zeese gebieden - en dit geldt vooral voor Suriname en de Neder
landse Antillen - geenszins een aantrekkelijke oplossing zijn. 

Indien U zich met deze gedachtengang kunt verenigen en 
Nederland zich de komende week ten principale bij het Duitse 
voorstel zou kunnen aansluiten, zou dit betekenen, dat de Re
gering een beslissing moet nemen omtrent de hoogte van het be
drag, dat wij maximaal per jaar - voor de eerstkomende 12 jaar -
bereid zijn voor de ontwikkeling van de overzeese gebieden van 
de partnerlanden beschikbaar te stellen. Dit bedrag zal in een 
redelijke verhouding moeten staan tot het bedrag, dat wij voor 
de ontwikkeling van onderontwikkelde gebieden in het algemeen 
beschikbaar willen stellen» 

Wij zullen tevens bereid moeten zijn dit bedrag ook als 
een minimum bijdrage in het verdrag vast te leggen, zulks onder 
het beding - waarin ook het Duitse voorstel voorziet - dat een 
verhoging van dit bedrag te allen tijde het accoord van de Ne
derlandse Regering moet hebben. 

Of wij reeds thans moeten bepalen welk deel van dit bedrag 
voor sociale en welk deel voor zgn. economische infrastructuur 
projecten moet worden bestemd, lijkt mij geen punt van overwe
gend belang. Ik acht dit onderscheid in het Duitse voorstel -
waar het in beide gevallen gaat om concrete projecten - nogal 
specieus. Ik ben van mening, dat wij terzake veel aan de Europe
se Commissie kunnen overlaten, welke terzake voorstellen zal 
doen aan de Raad» Met een meerderheidsbeslissing van de Raad 
zouden wij ons mijns inziens kunnen verenigen» 

Wat betreft de regeling van het handelspolitieke regiem 
tussen de Zes en de verschillende overzeese gebieden acht ik 
de door Duitsland voorgestelde tekst aanvaardbaar, hoewel zij 
nog veleproblemen openlaat. Zo zal bijvoorbeeld het beginsel van 
de geleidelijkheid volgens hetwelk de gebieden van de Gemeen
schappelijke Markt en van de overzeese gebiedsdelen voor elkaar 
zullen worden opengesteld, moeten vorden gepreciseerd,, Daarbij 
zal o.a, moeten worden onderzocht in hoeverre de preferentiële 
positie, welke de landen van de Gemeenschappelijke Markt aan de 
overzeese gebieden zouden geven, moet vorden gevonden in een 
hoog buitentarief van de Zes of in een laag buitentarief met 
bijzondere contractuele preferenties, en in welke mate dit vraag
stuk wordt beinvloed door het GATT, Ook de kwestie van de vrij
heid van vestiging van ondernemingen in die gebieden en de vraag 
in hoeverre de regels voor de vrijheid van het kapitaalverkeer 
en het personenverkeer op die gebieden van toepassing zijn, 
moet nader in grote trekken worden geregeld„ 

Al dit soort zaken zullen moeten worden uitgewerkt in de 
afzonderlijke accoorden,welke met de verschillende overzeese ge
bieden zullen moeten worden gesloten. 

Ik meen dat wij ons kunnen verenigen met meerderheidsbe
slissingen van de Raad over deze afzonderlijke accoorden» 

Tenslotte rijst nog de vraag van de consequenties van de 
regeling der associatie in de hierboven uiteengezette zin voor 
Nieuw-Guinea, de Ned a Antillen en Suriname.(Voor Nieuw-Guinea 
zal de betekenis waarschijnlijk beperkt zijn.) De consequenties 
voor de beide laatste gebieden zullen worden bepaald door de af
zonderlijke overeenkomsten, welke deze gebieden met de Gemeen
schap! zuilen moeten sluitena 
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