
Drs E . H . van der Beugel 14 februari 1957 
de Gemeenschappelijke Harkt 
en de overzeese gebiedsdeler-

Hooggeachte President, 

Aangezien Minister Luns vanmorgen nog ic Parijs is, 
leek het mij goed, dat ik ü met het oog op de discussie in 
de Ministerraad van morgenmiddag zo goed als dat mogelijk is 
op de hoogte tracht te brengen van de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van de kwestie der inschakeling van de over
zeese gebiedsdelen. 

Op 11 februari zond de Keer Luns ü en de overige 
leden van de Ministerraad stukken toe, welke een commentaar 
inhielden op het door de Duitse delegatie ingediende document. 
Inmiddels had de Heer Luns bij zijn Duitse ambtgenoot infor
maties ingewonnen over de bedragen, welke in het Duitse stuk 
oningevuld waren gelaten. Daarop werd een antwoord van de Heer 

•/. von Brentanc ontvangen, dat ik als bijlage bij dese brief in
sluit . 

Hoewel men het Nederlandse aandeel in dergelijke 
bedragen op verschillende wijze ksn berekenen, geeft ons 
dit toch in ieder geval een orde van grootte, die naar mijn 
mening zal neerkomen op bedragen voor Nederlandse rekening van 
circa f. 3 0 - 3 5 min per jaar, waartegenover wij zouden kunnen 
claimen, dat de partnerlanden additionele investeringen in 
onze overzeese gebieden zouden verrichten tot een bedrag, 
dat naar onze ruwe berekening zou neerkomen op f. 10 - 12 min 
per jaar. 

Het gaf ons enige ru3t met deze gegevens een reële 
basis te hebben voor de discussie an de Ministerraad. Het 
heeft echter niet zo mogen zijn. Tijdens ons bezoek aan Parijs 
kregen wij er namelijk de lucht vun, dat de Franse regering 
aan een nieuw document w r k t , dat van andere principes uitging 
dan het Duitse voorstel, dat niet door de Franse regering was 
geaccepteerd. Gisterenmorgen stelde de Franse legering dit 
document vast. Gisterenmiddag had ik een gesprek met de Heer 
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uiteenzette. Vanavond zullen de documenten in B«derland 
arriveren, te laat dus om de Ministerraad gelegenheid te 
geren daarvan in rust kennis te nemen. 

Hetgeen ik hier laat volgen, is gebaseerd op eer. 
gesprek met itfarjolin en ik mort het das onder alle voorbehoud 
van omissies en verkeerd begrepen uitlatingen neerschrijven. 
Vanavond zal ik gelegenheid krijgen mijn mededelingen aan 
U aan het nieuwe Franse document te toetsen. 

De Franse gedachten, zoals ik die van de Heer 
•arjolin hoorde, zijn als volgt samen te vatten: 

1. Het Duitse document geeft te weinig reciproci
teit .""Tegenover het comnitment van de Franse regering om 
de overzeese gebieden geheel open te stellen, staat een 
tijdelijk en vrij incidenteel commitment van de overige landen. 

2. De kwestie van de overtollige produkten wordt 
daarin niet behandeld. 

De Franse regering zal stellen, dat Algiers, 
tfartinique, Suadeloupe, ïeunion en Trans Guyana deel zullen 
uitmaken van de gemeensch*r pelijke markt, aangezien het hier 
Frrnse departementen betreft. Dit zal in een apart artikel 
worden geregeld, waarbij zal rorden vastgesteld, dat deze 
gebieden een 3peciale behandeling moeten genieten voor wat 
betreft de vrijheid van import, aangezien zij in een onder
ontwikkelde staat verkeren. 

£. Ten aanzien van Tunis en Marokko zal men niet 
verder kunnen gaan dan een artikel, waarin de 6 landen de 
hoop uitspreken, dat met deze twee onafhankelijke gebieden 
tot een associatic-v-ei elir* -orden gekomen. 

Te regeling met alle andere overzeese gebieden 
van Frankrijk en de partnerlanden zal in speciale conventies 
moeten worden neergelegd, die volgens bepaalde principes, 
welke in het Verdrag zijn geregeld, zullen worden gesloten. 
Een van die principes zal zijn, dat de landbouwprodukten, 
die deze gebieden voortbrengen, zullen worden beschermd door 
een gemeenschappelijk buiten-tarief, dat uiteraard hoog zal 
zijn. 

Ten aanzien van produkten, die Frankrijk zelf 
produceert, zoals suiker en granen, .'allen ten anzien van 
de overzeese gebiedsdelen dezelfde regels voor wat betreft 
de preferentie gelden als voor de metropole. Voor de typisch 
koloniale produkten, waarbij men denkt aan cacao, koffie en 
bananen, zal dus het buitentarief de preferentie moeten geven. 

Terwijl de conventies met andere overzeese gebieden 
later kunnen worden afgesloten, stellen de Fransen, dat voor 
wat betreft hun overzeese gebieden, met uitzondering dus van 
Algiers, waarvoor een speciale regeling geldt, en Tunis en 
Marokko t die onafhankelijk zijn, de

wconvention d*application" 
aan het thans te tekenen verdrag moet worden gehecht. 

6. Deze speciale conventie zal slechts een periode 
van 5~"jaar beslaan. De Fransen zullen gedurende die 5 jaar het 
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import-regiea in die gebieden slechte re ruimen parallel 
aan de regeling, die voor de eerste etappe in de gemeenschap
pelijke rrarkt reldt. Daartegenover zullen de partnerlanden 
van Frankrijk zich roeten verbinden over een periode van 5 
Jaar gemiddeld per Jaar t 100 min af te staan ter financiering 
•an de eociale en economische infrastructuur in die gebieden, 
rit bedrag zal aan de Europese Commissie moeten worden ge
geven, die op voorstel van het verantwoordenJke moederland 
de fondeen zal aanwenden. 

J. Ha 5 Jaar zullen nieuwe regelingen met unanimiteit moe
ten v.orden vastgesteld. 

Ik len ervan overtuigd, dat in het Franse document 
heel veel raeer zal staan dan ik U thans meld, maar wij kunnen 
dat morgen mondeling toelichten. Ik heb de Heer Marjolin in 
alle duidelijkheid gezegd, dat ik bijzonder trleurgsrteld was 
over deze gang van zaken. Ik heb ten aanzien van lederland 
medegedeeld, dat, hoewel de Nederlandse Regering in genen dele 
het Duitse compromis-voorstel had geaccepteerd, wij het niet 
geheel onmogelijk vonden, dst dit Duitse compromis-voorstel, 
mits de bedragen, die nog open ..aren, met redelijke cijfers 
zouden worden ingevuld, een basis zou kunnen vormen voor een 
gemeenschappelijke discussie op maandag en dinsdag. 

Door een nieuw papier te produceren, had de Franse 
regering de zaak niet alleen in ernstige mate bemoeilijkt 
voor wat betreft de materiële inhoud, maar had ook de pro
cedure uiterst gecompliceerd. 

Hoe kon men verlengen, heb ik de Heer Marjolin 
gezegd, dat de Minister-Presidenten zich dinsdag zouden 
uitspreken over een zo ingrijpend nieuw voorstel, dat op 
zijn vroegst donderdagavond in de hoofdsteden zou worden 
overhandigd. Ik heb hem tevens medegedeeld, dat naar mijn 
mening het uiterst twijfelachtig is, of in deze omstandigheden 
een bespreking op dinsdag de 19de enige zin heeft. 

Vanzelfsprekend heb ik 1-larjolin op een aantal 
punten duidelijk gemaakt hoe het Franse papier in ongunstige 
zin van het Duitse compromis-voorstel afweek. 

Ter verduidelijking ten aanzien van het boven
staande rr.oge ik nog melden, dat Algiers zou worden uitgesloten 
van bijdragen uit de Europese investeringsbank, maar wsl sou 
participeren in het $ 100 min fonds. 

Ik meende, dat het, gezien de onzekerheid van 
dit probleem, onjuist zou zijn om Uw ambtgenoten een copie 
van deze brief te zenden. 

Met vriendelijke --roet, 
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