
De Heer Minister, 

Betreft t Bespreking te Bruasel over verhouding 
Douane-Unie tot GATT en Oü.x;. 

Gistermiddag heb ik te Brussel, met de heer 
Kymmel van Buitenlandse Zaken - die nog een officieel 
ver slag je zal maken - deelgenomen aan een gesprek, dat 
op verzoek der Engelse Regering plaatsvond tussen ener
zijds de zes delegaties van "Brussel" en anderzijds 
dezelfde Engels-Portugese ambtelijke delegatie, welke 
ook onlangs te Parijs met ons sprak. Deze Engels-
Portugese delegatie stond wederom onder leiding van 
de heer Pigures. 

Het eerste gedeelte der vergadering werd voorge
zeten door de Belg Hupperts, als voorzitter van de 
Brusselse werkgroep voor "overzee"f het tweede gedeelte 
door de heer Spaak* 

Het gesprek verliep in vragen en antwoorden, er 
werd niet gepolemiseerd. De toon was van Engels-Portugese 
zijde ene van bezorgdheid, van "Europese" zijde ene van 
verdediging der vooral politieke doch ook economische 
merites der te Brussel en Parijs getroffen regelingen. 
Documenten werden niet gewisseld. 

Eerst sprak men over de verhoud ing_ van de recente 
ragelingen der "zes" tot het GATT, daarna over de 
/ree Trade Area, 

G.A.T.T. 
Inzake het GATT stelden de Engelsen eerst de vraag, 

hoe men het moest verklaren dat tussen de Europese markt 
en "overzee" niet óf een Douane-Unie, of een Pree Trade 
Area was gevormd, gelijk het GATT in art. XXIV toelaat, 
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doch oen systeem dat het GATT in art. II-2 verbiedt, 
n.1. iets vat neerkomt op wederzijdse preferentie 
zonder algehele opheffing der onderlinge invoerrechten 
en quantitatieve restricties• 

Daarbij voerde men van Engelse zijde vooral aan, 
dat de handhaving der - «ij het verruimde - contingenten 
tussen î uropa en "overzee" alleen geoorloofd was uit 
betalingsbalans-redenen, terwijl het hier op protectie 
der overzeese of netropolitaine productie geleek. Yan 
- ranse zijde werd geantwoord, dat men niet moet vergeten 
dat onmiddellijke algehele opheffiig wel degelijk beta
lingsbalansmoeilijkheden voor de overzeese landen en 
gebieden zou kunnen brengen; bovendien was deze regeling 
slechts voor 5 jaar bedoeld, zij was een aanloop, welke 
bij latere verlenging en versnelling wel tot algehele 
opheffing zou (kunnen) leiden» 

De tweede Engelse vraag was of de regeling wel zo 
non-discriminatoir was, als het GAIÏÏ vereist» Ook daarop 
was het antwoord, dat men inderdaad langzaam begon, doch 
uiteindelijk wel op algehele vrijheid zou (kunnen) 
eindigen. De quantitatieve restricties zouden op den duur 
stellig verdwijnen, de invoerrechten in elk ̂ eval dalen 
tot op het niveau dat elk betrokken Europees land in zijn 
nu bestaande preferentiële systeem met "zijn" overzeese 
landen en gebieden heeft» Tegenover derde landen zou 
alles blijven als het is» 

De derde vraag was of er "purchasing and contracting 
arrangementsM waren voorzien? Antwoord : voorlopig alleen 
voor het recht van vestiging en voor aanbestedingen be
treffende de gezamenlijk te verrichten investeringenj 
long term contracten zijn niet voorzien, al zal op agrariseh 
gebied hier en daar (frankrijk) wel een overzees product 
kunnen profiteren van wat in dit opzicht in ds agrarische 
artikelen van het Verdrag is voorzien. 
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De Tierde vra^g was hoe men in Europa tot zijn 
buitentarief kwam, gewogen of rekenkundig gemiddelde? 
Immers, het gewogen gemiddelde zou wel lager zijn, 
omdat gewoonlijk een land met een laag recht het meeste 
invoert. Antwoord i aextaimaxdigerwijze gaat dat niet op, 
vermoedelijk doordat Duitsland met vrij hoge rechten in 
de laatste jaren tooh zeer veel heeft ingevoerd, vooral 
in de voedingssector. 

Nu kwam het principe aan de orde door de Engelse 
vraag t 

a.- hoe denkt Ge een en ander in april in het GATT 
te verdedigen t 

b.- zo U dat relukt en het GATT Uw zaak aanvaardt, 
heeft dan het GATT niet een deuk gekregen, waar
van ook andere delen van de wereld tegen ons 
Europese belang in, zouden kunnen willen profi
teren door ook zoiets te gaan proberen f 

Nadat men van de zijde der "zes" gewezen had op het 
verband tussen het politieke belang der nieuwe gemeen
schap en haar economische merites - gelijk ook destijds 
bij de EGKS het geval was geweest -, werd het gesprek 
even wat verward. De Engelsen stelden, dat andere gebieden 
van de wereld Mwill view thls all with an eye of political 
jalousy", wat heel ernstige gevolgen kan hebben, selfs 
voer de continentale Gemeenschap zelf. Van de zijde der 
"zes" stelde men dat er in onderlinge gesprekken in het 
GATT een resultaat zou kunnen worden bereikt, dat leder 
het nut der regeling zou kunnen doen inzien. Persoonlijk 
moest ik hierbij even denken aan het bekende telegram 
van de heer Stikker (ref.11579 van 1 dezer) i inderdaad 
scheen het soms alsof de Engelsen meer aan hun eigen 
belangen dachten dan aan de schoonheid van het GATT. 
lüjn Italiaanse collega zeide mij : "Zij willen ons ver
moedelijk murw maken, opdat wij hen helpen in hun reserve 
bij de Free Trade Area, inzake de voedingswaren, waartegen
over zij ons dan door de GATT-storm willen helpen laveren". 
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Ik besprak dat l a t e r met de heer Snoy, die ook ie t» 
van dien aard vreesde, dooh ik durf het persoonlijk 
toch n i e t in zo absolute termen z ien . 

Hierna werd het gesprek weer concre ter . Kan vroeg 
ons naar de i n s t i t u t i o n e l e opzet t nemen de overzeese 
landen en gebieden - welks dan ook - d s s l t 
Antwoord : neen, t e n z i j n a t u u r l i j k in een dar conventies 
met de ze l f s tand ige landen (Tunis, Ilarokko, Suriname, 
An t i l l en ) een spec ia l e rege l ing zou worden getroffen. 
De Engelsen en Portugezen waren kennel i jk verbaasd dat 
d i t n i e t meer naar voren was gekomen. Het kon immers 
"tremendous p o l i t i c a l effea-ts" hebben, ook in hun 
Commonwealth-landen en koloniën. 

Wtm TRAM AREA 

Hierbi j ging het onze bezoekers voortfJ^om hst f e i t 
d a t , nu de ttzesM de overzeese zaak hadden geregeld, die 
zaak i n de komende P a r i j s e besprekingen in OiSC-verband 
n i e t naar l a t e r zou kunnen worden verschoven, ge l i jk z i j 
hadden gehoopt. De zaöJs zou nu t e Pa r i j s voorrang moeten 
k r i j g e n , wat grote verwikkelingen voer met name de Engelsen 
zou meebrengen. Zi j vroegen onze mening over de . r ee ürade 
Area en "overzes" . 

Het antwoord kwam vooral van de heer Spaak sa de 
fransen s wij kunnen ü hierover géén mening ^even, zolang 
wij n i e t du ide l i j ke r wetsn, hoe de Pree ï rade Area ar 
economisch en I n s t i t u t i o n e e l za l komen u i t t e z ien . 

Het gesprek nam nu een ietwat vreemde wending, omdat 
de Engelsen en Portugezen b e s l i s t / o n s wilden horen, hoe 
wij de overzeese zaak i n de £ree Trade Area sagen, en wij 
volhieldsn dat dat nu nog n i e t t e zeggen was solang de 
?ree Trade Area zich nog hcleatoal ;n ie t had afgetekend. 

m5m 
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Deze voorlopige en haastige notitie bespreek Ik heden 

met de heren Jentinck en Kymuell met het oog op mijn optreÜ» 

te Brussel in de vergadering der Chefs de Délégation van 

V maart. Inmiddels zet de heer Bentinck dan de studie in den 

Haag voort. Hij zal U.E. stellig nader rapport uitbrengen 

van zijn visie. 

Het officiële verslag van de heer Kymraell aal U.-. 

snel bereiken. 

6 maart 1957 
Os Voorzitter dar Delegatie, 

Ook nu kwam de Engelse reserve over de Pree Xrade Are* 

Inzake de "foodstuffs" - zij herhaalden : "foofs-tuffe and 

not agriculture" - weer op de proppen. Zij stelden voor, 

dat men t 

a.- tussen de "zes" en Engeland en Portugal snel een 

diepgaand gesprek zou hebben, ter voorbereiding 

van de komende besprekingen in GAïï «n in GEEC, 

b.- zou werken op 2 of 3 hypotheses, als b.v. : 

- wat da "zes" overzee deden, is (mede) voorbe

reiding ener ,?ree ïrade Area, 

• dat gebeurt met uitsluiting van voedingswaren, 

- dat gebeurt met inbegrip van alle goederen, 

- en welke combinaties verder nog denkbaar zijn. 

Bit werd hun toegezegd : het zal ongeveer 14 dagen na 

de tekening der beide "EuropeseH verdragen te Rome, plaats

vinden, wellicht ook te Rome. Engeland zal binnenkort een 

voorbereidend Memorandum aan de "sas" overhandigen. Intussen 

zet Engeland zijn gesprek met de Comronwealth-landen en 

zijn koloniën voort, zovel over wat de "zes" nu overzee doen, 

als over wat er nu met de £ree Trade Area -en met name de 

"foodstuffs" - moet gebeuren. 

Er werden ook verschillende bijzondere producten be

sproken, doch daarover valt niets bijzonders te melden, 

daar zij vooral als voorbeelden werden opgeworpen. 
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