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de Btinister-I resident 

Naar aanleiding van nat naden met U 
betreffende de nota van Buitenlandse Zaken dd, ll'febru-
ari over de overzee re gebiedsdelen en de geaeenschapp©-
lijiie markt, welke nota a.s. donderdag - vrijdag in a e *!inieterraad aal worden behandeld, nege ik U nog da 
volgend© opmerkingen maken: 
1. De in de werkgroep door Nederland ingenomen houding 

gaat mij rijkelijk ver. Wij zijn al een stuk : e ] 
van ons uitgangsstandpunt, dat in het verdrag van de 
gemeenschappelijk© markt niet meer zou moeten kernen 
dan een opdracht aan de Europese commissie tct bet doen 
van vooretellen ten aanzien van de overzeese gebieds
delen, welke voorstellen met unanimiteit door de raad 
ven ministers zouden moeten worden goedgekeurd. Hoewel 
zulks formeel nog niet ie geschied, hebben wij ens in 
^ezen al geplaatst achter het toch wel vergaande Duitse 
compromisvoorstel• 

2. Belangrijk in dit Duitse eoaprcBlavocrstel is de in
vulling van de bedragen X en Y. Indien deze bedragen 
laag gehouden worden, worden de bezwaren uiteraard wel 
EI ine" er, hoewel voor mij persoonlijk de principiële be
zwaren, die 1 kent, blijven bestaan. Sinister Luns 
heeft een persoonlijk schrijven gericht aan minister 
von Brentano met de dringende vraag ora hem op de hoogte 
te stellen van de Duitse gedachte ten aanzien van de 
orde van grootte van X en Y, omdat het voor de Neder
land©© Regering nodig is dit gegeven te kennen, teneinde 
a.s.donderdag-vrijdag haar houding voor de k t M É I 
conferentie te Parijs te bepalen. 

3. Cp blz.3 van de nota van Buitenlandse Zaken, 3e alinea, 
wordt in da eerste sin gosxreken van een » 1 n 1 — bi$t-
drage. Dit is een "Freudiaanse" vergissing. Te lesea 
ware vaste of maximum bijdrage. 

4. ieer grote bezwaren zijn er ook Uwerzijds tegen het ge
stolde op blz. 9 van de nota over da preferentiële he
iwandeling van overzeese produkten. Roch een hoog buiten
tatief , noch bijzondere contractuele verplichtingen zijn 
aanvaardbaar. Bij het afsluiten van de akkoorden,waar
van sprake is zou men deze wegen niet op behoren te 
gaan. Ik vind Let uiterst bedenkelijk, dat 3e steller 
van de nota, die in de werkgroep te Brussel onderhandelde 
hiertegen blijkbaar geen beswaren ziet. In verdere af
wijking van de voorstellen in de n tc za: :or. wij ons 
m.i. slechts kunnen verenigen met unanfatteitebesl 1 a: 
van de raad van ministers over de hiervoren bedoeiee af
zonderlijke akkoorden (dun /ccen noorderheidebeelieeln,*en 
van de raad)• 
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