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1. De vergadering van Delegatiechefs 

Op 26 juni 1956 werd de conferentie geopend docr 
Minister Spaak, die de Chefs der Delegaties en hun mede
werkers welkom heette. De delegaties werden geleid docr 
resp. voor België baron Snoy et d'Oppuers, voor Frankrijk 
Maurice Paure, voor Italië de heer Benvenuti, voor Luxemburg 
de heer Schauss, voor Duitsland de heer Ophuels, terwijl de 
Nederlandse delegatie werd geleid door Dr. Linthorst Homan. 

Op voorstel van de heer Spaak nam de vergadering een 
aantal besluiten betreffende de organisatie van de confe
rentie, welke als volgt kunnen worden samengevat. 

De conferentie zal bestaan uit een Comité van Delegatie' 
chefs, een werkgroep voor de Gemeenschappelijke Markt, een 
werkgroep voor Euratom en een Redactiegroep. 

Het Comité van Delegatiechefs zal, onder leiding van 
Minister Spaak, de werkzaamheden leiden en de teksten der 
verdragsontwerpen vaststellen. Indien er in de verschillende 
werkgroepen moeilijkheden ontstaan zullen deze aan de Dele
gatiechefs worden voorgelegd. Deze laatste zullen tevens 
rechtstreeks de institutionele kwesties behandelen. 

De werkgroepen voor de Gemeenschappelijke Markt en 
de Euratom zullen in eerste instantie verdragsteksten 
opstellen, op basis van de aanbevelingen vervat in het 
Rapport-Spaak. De werkgroep voor de Gemeenschappelijke Markt 
zal worden voorgezeten door de heer von der Groeben van de 
Duitse delegatie, terwijl de werkgroep voor Euratom zal 
v/orden gepresideerd door de heer Guillaumat van de Pranse 
delegatie. 

De persoonlijke assistenten van de heer Spaak,, t.w. 
de heren Uri en Hupperts, zullen te allen tijde aan de 
werkzaamheden der beide groepen kunnen deelnemen. 

De Redactiegroep tenslotte staat ter beschikking van 
het Comité van Delegatiechefs en van de beide werkgroepen 
en heeft tot taak ontwerp-teksten voor te bereiden ten 
behoeve der werkgroepen. Zij zal voorts de, in de werk
groepen besproken teksten op basis der discussies omwerken, 
welke teksten vervolgens door de Voorzitters der werkgroepen 
ter goedkeuring aan de Delegatiechefs zullen worden voor
gelegd. 

De Redactiegroep zal worden gepresideerd door de heer 
Ducci (Italië), terwijl voorts hiervan deel zullen uitmaken 
de heren Haedrich (Duitsland), van der Meulen (België), 
Vedel (Prankrijk), Pescatore (Luxemburg) en Riphagen, 
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alsmede de beide bovengenoemde directe medewerkers van de 
heer Spaak. Desgewenst zullen ook de voorzitters der beide 
werkgroepen aan de werkzaamheden van de Redactiegroep kun
nen deelnemen. 

Over de instelling van bijzondere werkgroepen zullen 
de Delegatiechefs, op voorstel van de werkgroepen voor de 
Gemeenschappelijke Harkt en van Suratom beslissen. 

Wat betreft de kalender der werkzaamheden werd besloten, 
dat de besprekingen onmiddellijk een aanvang zullen nemen, 
doch met het oog op de vacantie onderbroken zullen werden 
van 21 juli tot 1 september. 

Merkwaardig was in dit verhand, dat vooral de Franse 
delegatie er op aandrong de onderbreking zo kort ^ogeliji: 
te houden teneinde zo weinig mogelijk tijd verloren te 
laten gaan. 

In beginsel zal iedere week van dinsdag t/m vrijdag 
worden vergaderd. De vergaderingen zullen, behoudens in 
uitzonderlijke gevallen, te Brussel v/orden gehouden. 

De werkgroep van de Gemeenschappelijke Markt zal 
27 juni voor het eerst bijeenkomen. De werkgroep voor 
Euratom echter pas op 3 juli in verband met de werkzaam
heden van de OEES. 

De eerstvolgende vergadering der Delegatiechefs werd 
vastgesteld op 10 juli, waarbij rekening werd gehoijden met 
het feit, dat op 5 en 6 juli^ae Franse Assemblee een belang
rijk debat over Euratom en de Gemeenschappelijke Markt zal 
plaatsvinden. 

Tenslotte werd de wenselijkheid erkend om in de tweede 
helft van september een Ministersconferentie te houden ter 
bespreking van het vraagstuk der overzeese gebieden en van 
het eventueel militair gebruik der kernenergie. 

2. De V/erkgroep Gemeenschappelijke Markt 
De werkgroep voor de Gemeenschappelijke Markt begon haar 

werkzaamheden op 27 juni met het vaststellen van een aantal 
organisatorische regelingen. 

Besloten werd, dat van de zittingen een verslag zal worden 
opgemaakt, dat in principe alleen de bereikte conclusies 
zal bevatten, doch waarin desgewenst ook de uiteenzettingen 
van een bepaalde delegatie ten aanzien van de behandelde 
vraagstukken zullen worden opgenomen» 

Daar het vooral voor de Franse delegatie bezwaarlijk 
bleek gedurende 4 dagen experts van hoog niveau in Brussel 
aanwezig te doen zijn, werd in principe afgesproken, dat de 
werkgroep zal vergaderen iedere week van dinsdagmiddag t/m 
donderdagmorgen behoudens goedkeuring door de Delegatiechefs. 
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Op Frans verzoek werd bovendien besloten in de v/eek van 
2-7 juli niet Ijijeen te komen in verband met het debat in de 
Franse Assemblee over Euratom en Gemeenschappelijke LIarkt, 
waarvoor de aanwezigheid van het grootste aantal der Franse 
delegatie in Parijs vereist is. 

Tenslotte werd overeengekomen, dat de discussies in het 
Frans en het "Duits zullen worden gevoerd resp. vertaald, doch wanneer een der delegaties van een andere taal gebruik 
wenst te maken zal hiertegen geen bezwaar bestaan, mits hier
van tevoren kennis is gegeven met het oog op de aanwezigheid 
der noodzakelijke tolken. 

Wat betreft de te behandelen materie stelde de voorzitter 
voor, dat het door de Redactiecommissie voorbereid ontwerp 
van de eerste 30 artikelen (doe. Mar.Com.1) aan een eerste 
lezing zou worden onderworpen, welke lezing echter een onver
bindend karakter zou dragen, daar in verschillende hoofdsteden 
de studie van de hiermee samenhangende problematiek nog niet 
was voltooid. Bij deze eerste lezing zouden de institutionele 
problemen echter buiten beschouwing moeten blijven, daar de 
behandeling hiervan aan de Chefs van Delegaties was voorbe
houden. De Franse vertegenwoordiger, de heer Marjolin, gaf 
er echter de voorkeur aan eerst een aantal algemene opmerkin
gen te maken met betrekking tot de totale structuur van het 
ontwerp, waarvoor hij m.n. de eerste artikelen van bijzondere 
betekenis achtte. In dit verband wenste hij vier punten naar 
voren te brengen nl. : 
a».- in artikel 1 wordt ten onrechte gezegd, dat de gemeen

schappelijke markt is gebaseerd op een douane-unie. Baar 
zijn oordeel zou deze formulering moeten worden aangevuld 
zodat duidelijk tot uitdrukking zou worden gebracht, dat 
de gemeenschappelijke markt, behalve op een douane-unie, 
tevens gefundeerd is op het gehele complex van Europese 
instellingen, dat voor het verwezenlijken van de doelstel
lingen noodzakeli-jk is 5 

b.- het is niet juist, z,oals in art. 2 wordt gesteld, dat een 
"zone de politique economique commune" voortvloeitAuit ie 
vestiging van een gemeenschappelijke markt. Deze zone 
van gemeenschappelijke economische politiek is immers het 
resultaat van een totaal van positieve maatregelen en 
activiteiten, waarbij m.n. ook gedacht moet worden aan de 
harmonisatie der wetgeving en aan de ontwikkeling der 
achtergebleven gebieden; 

c - in art. 3 zal melding moeten worden gemaakt van de ver
plichting der deelnemende staten tot harmonisatie der 
sociale voorwaarden gelijktijdig met de afbraak der onder
linge handelsbelemmeringen. Deze harmonisatie zou etappe-
gewij2e moeten geschieden parallel aan de etappes, welke 
voorzien zijn voor de vermindering der onderlinge tarieven 
en kwantitatieve restricties. Aan dit punt hecht de 
Franse delegatie bijzonder groot belang, en zij is dan 
ook bereid een concreet voorstel terzake in te dienen; 
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d.- een noodzakelijk vereiste voor de verwezenlijking van de 
gemeenschappelijke markt is een coördinatie van de alge
mene economische politiek der deelnemende landen m.n. 
teneinde een. verstoring van de betalingsbalans te voorko
men. Deze coördinatie zou tenminste de vorm moeten aan
nemen van een intensieve uitwisseling van informaties, 
doch ook andere methodes zouden hiervoor kunnen worden 
gevonden. 
De Duitse woordvoerder, Dr. Müller-Armack, wees erop, 

dat er zich in de opvattingen met betrekking tot de gemeen
schappelijke markt een belangwekkende ontwikkeling heeft 
voorgedaan. Aanvankelijk werd vooral de douane-unie centraal 
gesteld, doch later is hier de harmonisatie der economische 
en sociale politiek bijgekomen. Men kan de vraag stellen of 
dit laatste een gevolg dan wel een voorwaarde voor het func-
tionneren van de gemeenschappelijke markt moet zijn. Het is 
onze taak een praktisch antwoord te geven op de vraag in 
hoeverre het hier inderdaad een noodzakelijke voorwaarde 
betreft, alsook hoever een dergelijke harmonisatie zou moeten 
gaan en wat haar inhoud zou moeten zijn» 

De Nederlandse gedelegeerde, Dr. Linthorst Homan, wees 
eveneens op de ontwikkeling der denkbeelden, welke duidelijk 
in het oog springt wanneer men het Rapport-Spaak vergelijkt 
met de resultaten van de conferenties van Rome en Parijs. De 
formule in het Rapport-Spaak met betrekking tot de harmonisa
tie der sociale wetgeving is het resultaat van een compromis. 
Een nadere' verheldering en precisering hiervan met het oog 
op de redactie van het Verdrag is zeker niet overbodig. De 
moeilijkheid is echter, dat het hier veeleer een psychologisch 
vraagstuk betreft dan een economisch probleem. De ervaring in 
de -öenelux heeft geleerd, dat de harmonisatie zaak politiek 
moeilijk is, doch dat de afbraak der handelsbelemmeringen er 
niet of nauwelijks op behoeft te wachten. Uit•bestudering 
van de situatie in de verschillende Zwitserse kantons blijkt 
dat daar vrij grote onderlinge verschillen bestaan op het 
gebied der sociale wetgeving. 

Een reële discussie is echter alleen mogelijk als wij 
precies weten wat de Eranse Regering wenst. Daarom zou hij 
gaarne op korte termijn een concreet Erans voorstel wensen te 
ontvangen. 

In antwoord hierop bevestigde de heer Harjolin, dat het 
vraagstuk belangrijke politieke en psychologische aspecten 
had, doch hij wenste de discussie in deze werkgroep uitslui
tend te beperken tot de economische merites der Eranse voor
stellen. Hij stelde voor een bijzondere werkgroep in te 
stellen, welke een vergelijkende studie zou dienen te ver
richten van de druk der sociale wetgeving op het bedrijfs
leven in. de verschillende landen. Op basis van de aldus ver
kregen gegevens zou deze werkgroep tevens voorstellen moeten 
formuleren voor een methode van geleidelijke opheffing der 
gebleken verschillen. 

De Nederlandse gedelegeerde gaf er echter de voorkeur aan 
deze werkgroep alleen de statistische gegevens te doen ver
schaffen, waarna de werkgroep voor de Gemeenschappelijke Markt 
zelf nadere conclusies zou kunnen formuleren. 
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Van Duitse zijde werd in dit verband nog gewezen op een 
recent rapport van het Internationaal Arbeidsbureau ever ÊÊk/-
sociale aspecten van de integratie, waaruit zou blijken, dat 
de betekenis van de verschillen in sociale wetgeving in het 
algemeen wordt overschat. 

Tenslotte werd besloten, dat in de eerstvolgende verga
dering nader gesproken zal worden over de omschrijving van 
het mandaat van de voorgestelde bijzondere werkgroep. De 
Franse delegatie verklaarde zich bereid hiervoor een ontwerp 
in te dienen, terwijl zij tevens toezegde een stuk in te 
dienen betreffende haar eigen opvatting inzake de verschillen 
tussen de sociale lasten, welke op de industrieën der zes 
landen drukken en de consequenties. 

Vervolgens werd een aanvang gemaakt met de eerste li zing 
van de art. 11 e.v. van het ontwerp der Redactiecommissie. 

Zowel de Duitse als de Belgische gedelegeerde legden 
er de nadruk op, dat het absoluut noodzakelijk was vast te 
houden aan een vaste eindtermijn voor de volledige verwezen
lijking van de gemeenschappelijke markt. De Duitser achtte 
voor de overgangsperiode een termijn van 12 jaar het maximum. 
De Belgische gedelegeerde vond de duur daarentegen niet zo 
belangrijk en wees erop, dat in het ontwerp zelf in art. 12 
en 17 reeds de mogelijkheid van afwijking der gestelde ter
mijnen in uitzonderlijke omstandigheden is voorzien. 

De Franse woordvoerder gaf, met verwijzing naar de ver
klaringen van Minister Pineau-in Venetië, een uiteenzetting 
van het Franse stanpunt ten aanzien van de geleidelijke ver
wezenlijking van de gemeenschappelijke markt, In het Verdrag 
zouden algemene regels voor de overgangsperioden moeten worden 
vastgesteld, doch zouden tevens zeer in het bijzonder de doel
stellingen voor de eerste etappe moeten worden geformuleerd. 
Aan het einde dezer etappe zou moeten worden vastgesteld of 
deze doelstellingen zowel op het gebied van de afbraak der 
handelsbelemmeringen als ten aanzien van de harmonisatie waren 
verwezenlijkt. Zo ja, dan zou automatisch de volgende etav 
ingaan. Zo neen, dan zou de eerste etappe voorlopig verlengd 
moeten worden of zouden bijzondere maatregelen moeten worden 
genomen teneinde de overgang naar de volgende etappe mogelijk 
te maken. Dit laatste zou echter in geen enkel opzicht de 
verplichting, aantasten der deelnemende staten tot uiteindelijke 
volledige verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt. 

De Nederlandse woordvoerder verklaarde vervolgens, dat 
als conditio sine qua non naar Nederlandse opvatting vooraf 
moet vaststaan binnen welke termijn de gemeenschappelijke markt 
op alle gebieden verwezenlijkt zal zijn, behoudens uiteraard 
de toepassing van bepaalde clauses de sauvegarde en eventuele 
speciale uitzonderingen zoals voor de Luxemburgse landbouw, 
welke voor Nederland aanvaardbaar•zouden zijn. Met betrekking 
tot de Franse gedachtengang verklaart hij blij te zijn, dat 
ook de Franse delegatie blijkbaar aan een vaste einddatum niet 
wil raken, hetgeen overigens ook door het GAÏT wordt geëist. 
De Nederlandse houding tegenover het Franse voorstel zal in 
belangrijke mate afhangen van de wijze waarop men déze zaak 
institutioneel denkt te regelen. Indien het gemeenschapsorgaan 
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aan het einde der eerste etappe zou kunnen beslissen of de 
situatie rijp is om tot de volgende etappe over te gaan, zou 
zulks wellicht voor Nederland aanvaardbaar zijn, mits van 
de beslissing van het gemeenschapsorgaan geen beroep op As
semblee of Hof mogelijk zou zijn. Wanneer men echter de Raad 
van Ministers bij unanimiteit hierover zou Willen laten 
besluiten zou zulks voor de Nederlandse delegatie uiterst 
•moeilijk acceptabel zijn. In dit verband wees de heer Linthorst 
Homan erop, dat bij het bedrijfsleven niet de indruk mocht 
worden gewekt als zou met de verplichtingen, die de staten 
voor de overgangsperiode op zich hebben genomen, gemakkelijk 
de hand kunnen worden gelicht. In dat geval zouden de indus
trieën zich ook niet genoopt voelen die maatregelen te nemen, 
welke noodzakelijk zijn voor een aanpassing aan de volledige 
gemeenschappelijke markt. 

De Duitse gedelegeerde stelde hierop de vraag wat men 
eigenlijk aan het einde der eerste etappe wilde laten vast
stellen. Indien het ging om de vraag of de Regeringen hun 
verdragsverplichtingen hadden nagekomen, dan merkte hij op 
dat een controle hierop voortdurend nodig zou zijn. Wanneer 
men echter wilde vaststellen of de resultaten van de getroffen 
maatdelen op economisch en sociaal gebied anders waren ge
weest dan men had verwacht, dan zou men niet de eerste etappe 
dienen te verlengen maar in een dergelijk geval zou men zich 
moeten beraden over alle maatregelen, welke deze situatie 
noodzakelijk zou maken. 

In antwoord op de gemaakte opmerkingen stelde de Franse 
vertegenwoordiger, dat ook het Rapport-Spaak en het voorgelegde 
verdragsontwerp reeds de mogelijkheid kenden tot een zekere 
uitbreiding van de overgangsperiode van 12 tot 15 jaar.- Dit 
behoefde overigens uit een verlenging van de eerste etappe nog 
niet altijd voort te vloeien. 

Naar franse opvatting zou men zich na de eerste vier jaar 
rekenschap moeten geven van hetgeen is bereikt. Weliswaar 
lagen de verdragsverplichtingen der staten vast, doch de i n 
passing van clauses de sauvegarde of eventuele parlementaire 
moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van bepaalde maatregelen 
zouden kunnen veroorzaken, dat aan de verdragsverplichtingen 
niet geheel zou kunnen worden beantwoord. 

Van Belgische zijde werd erop aangedrongen de procedure 
voor de overgangsperiode zo soepel mogelijk te houden en niet 
te vervallen in een al te mechanische indeling dezer periode 
in etappes. Het verdrag zou de mogelijkheid moeten openhouden 
om, wanneer de praktijk zou uitwijzen dat de opstellers van 
het Verdrag zich in hun berekeningen hadden vergist, tot andere 
procedures over te gaan en zo nodig het verdrag zelf te wijzi
gen, Hierdoor zou z.i. aan de Franse bezorgdheid in belangrijke 
mate kunnen worden tegemoet gekomen. 

Op basis van de gevoerde discussies formuleerde de 
voorzitter vervolgens drie vragen : 
a,- kunnen wij al een preciese formulering geven van de 

verplichtingen voor de eerste etappe ? 
b,- zijn de, in het Rapport voorgestelde, procedures vol

doende om aan evuntuele moeilijkheden het hoofd te bieden? 
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c - welk orgaan moet beslissen met betrekking tot de over 
van de ene etappe naar de volgende. 
Hij stelde voor vraag a.- eerst in een later stadium te 

behandelen nadat de technische gedeelten van het ontwerp 
o.m. betreffende de concurrentieregels, de discriminaties, 
de betalingsbalans enz. zouden zijn behandeld. Over de beide 
andere vragen zouden de delegaties zich reeds thans kunnen 
beraden, zodat hierop in een volgende vergadering zou kunnen 
worden teruggekomen. 

Met dit voorstel kon de werkgroep zich verenigen. 

Artikel 1 3 
De Duitse vertegenwoordiger was van mening, dat in de 

eerste alinea van dit artikel gesteld zou moeten worden, dat 
de douane-unie zich uitstrekt over het totaal van het goederen
verkeer en niet over "1 • ensemble des activites economiques : |. 
Voorts achtte hij een vermelding van het buitentarinf over
bodig, daar dit een vanzelfsprekend onderdeel van een douane-
uni e is. 

In de laatste alinea zou alleen melding moeten worden ge
maakt van multilaterale verdragen, waaraan de douane-unie niet 
zou kunnen derogeren, daar hier kennelijk gedoeld werd op de 
desbetreffende bepalingen van het GATT. 

Van Franse zijde achtte men met betrekking tot dit punt 
voorzichtigheid geboden daar het volstrekt niet vaststaat of 
het in de praktijk toch niet noodzakelijk zal blijken aan 
het GATT toestemming tot bepaalde derogaties te vragen. 

De Nederlandse gedelegeerde wees erop, dat de tweede 
alinea van art. 1 3 voorzichtiger is geformuleerd dan art. XXIV 
van het G A T T . In dit laatste wordt immers als een der beide 
genoemde definities voor een douane-unie gesteld, dat de be
lemmeringen "pour l'essentiel des echanges commerciaux entre 
les territoires constitutifs de l'union" zullen worden opgehe
ven, terwijl in de hier bedoelde alinea sterk de nadruk wordt 
gelegd op de uitzonderingen, welke op deze regel zouden kun
nen worden gemaakt. 

Besloten werd, dat de Redactiecommissie zal nagaan op 
welke wijze de verschillende opmerkingen in een nieuwe redactie 
kunnen worden, verwerkt. 

Artikel 14 (opheffing der onderlinge tarieven) 
De voorzitter wees op drie problemen, waarover men het 

eens moet worden nl. t 
a.- de referentiejaren; 
b.- de vraag of met tijdelijke tariefsverlagingen al of x-en 

rekening moet worden gehouden; 
c - de mogelijkheid voor de individuele staten om sneller tot 

tariefafbraak over te gaan dan in het Verdrag is voorzien. 
De Nederlandse en Luxemburgse gedelegeerden verklaarden 

met de voorgestelde redactie in beginsel accoord te kunnen 
gaan daar zij overeenkomt met hetgeen in het Rapport-Spaak 
hieromtrent is gesteld. 
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l>e Italiaanse en Franse gedelegeerden vroegen daarentegen 
uitstel van behandeling daar hun nationale administraties met 
de studie van deze vraagstukken nog bezig waren. 
Artikelen 15 t/m 17 

Ook hier formuleerde de voorzitter een aantal punten 
waarover een beslissing moet worden genomen nl. i 
a.- moet het tarief met het oog op de onderlinge afbraak 

ingedeeld worden in waren-groepen ? 
b.- moet deze indeling geschieden op basis van de hoogte 

van het tarief ? 
c - moet een koppeling tussen deze groeven worden voorzien? 
d.- is een algemene lineaire verlaging gedurende de eerste 

etappe noodzakelijk ? 
Hij stelde voor deze vragen, en eventueel andere douane-

technische problemen, in eerste instantie te laten bestuderen 
door een werkgroep van experts. 

Dit gold z.i. ook voor het probleem der fiscale rechten 
dat in art. 18 zou moeten worden geregeld. In dit verband 
waren z.i. tweo punten van belang nl. % 
a) bestaat er overeenstemming over een definitie van fiscale 

rechten, 
b) kunnen zij. op dezelfde wijze worden behandeld als de an

dere tarieven ? 
Op Belgisch voorstel werd besloten, dat de verschille:-

delegaties voor de volgende vergadering lijsten zullen indie
nen van die rechten, welke in hun eigen land als fiscale rech
ten worden aangemerkt. Daarbij zal tevens de hoogte van deze 
rechten moeten worden vermeld alsmede een antwoord moeten wor
den gegeven op de vraag of deze tarieven op dezelfde wijze 
zouden moeten worden afgebroken als de overige, rekening houden
de met de mogelijkheid ze te vervangen door bepaalde verbruiks
belastingen. 

Artikelen 1 9 t/m 21; (buitentarief) 
-̂ e Nederlandse vertegenwoordiger lichtte nog een het 

Nederlandse standpunt toe met betrekking tot het buitentari^f. 
In dit verband waren er twee problemen nl. s 
a.- de wijze van berekening..en definitieve vaststelling VS I 

de hoogte van het initiële buitentarief, d.w.z. het tarief 
dat van de aanvang af tegenover derde landen zal worden 
toegepast; 

b.- de verdere ontwikkeling van dit tarief. 
Op dit moment was vooral het eerste punt van belang» 
Naar Nederlandse opvatting zouden de deelnemende staten 

in ieder geval voor de ratificatie van het Verdrag overeen-^ 
stemming moeten hebben bereikt over de hoogte van het initiële 
buitentarief voor alle posten. Dit immers is een bijzonder be
langrijk onderdeel van de gemeenschappelijke markt en moet dus 
zowel aan de regeringen als aan de parlementen en aan het be
drijfsleven bekend zijn, voordat met de verwezenlijking van de 
gemeenschappelijke markt kan worden begonnen. 
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De hoogte van dit tarief moet echter niet worden vast
gesteld met het oog op het verkrijgen van een zo gunstig moge
lijke onderhandelingspositie tegenover derde landen, maar moet 
worden gebaseerd op de economische situati-.j in de gemeenschap. 
Het vaststellen van een "tarif de combat" brengt immers het 
grote gevaar met zich mede, dat wanneer de onderhandelingen 
geen succes hebben men blijft zitten met een veel te hoog ta
rief, dat geen enkel verband houdt met de feitelijke behoeften. 

.De heer Linthorst Homan verklaarde zich te kunnen vertiii-
gen met de instelling van een werkgroep ad hoe, welke de sta
tistische gegevens zou kunnen verzamelen, op basis waarvan een 
aantal alternatieve mogelijkheden voor een buitentarief zouden 
kunnen worden berekend. Uit deze concrete cijfers zou dan kun
nen blijken waar de praktische moeilijkheden liggen. 

Met dit voorstel konden ook de andere delegaties zich 
verenigen. 

De voorzitter wees erop, dat in maart jl. een kleine werk
groep al een berekening had gemaakt op basis veoi een beperkt 
aantal posten, waarbij zij zich had gebaseerd op de volgende 
alternatieve decapitatie-percentages. 

10 of 15$ voor grondstoffen 
1 5 , 20 of 25°/ voor halffabrikaten 
33 V 3 of voor eindproducten. 

De in te stellen werkgroep zou haar berekeningen op dezelfde 
basis kunnen verrichten. Bij de definitieve formulering van 
het mandaat zou hierover nader dienen te worden beslist. 

Zij zou zich echter niet hebben bezig te houden met eer-
beoordeling van de economische consequenties van een bepaald 
tarief, daar dit probleem door de werkgroep voor de Gemeenschap
pelijke Markt en eventueel door de Delegatiechefs zou moeten 
worden besproken. 

Besloten werd aan de Chefs van delegatie in hun eerstvol
gende vergadering op 10 juli a„s. voor te stellen een werkgroep 
ad hoe voor douane-vraagstukken in te stellen, welke de volgen
de punten zou moeten behandelen: 
a) alternatieve berekeningen voor een buitentarief, 
b) de hiermee verband houdende nomenclatuur-kwesties, 
c) het vraagstuk der fiscale rechten, 
d) eventuele franse desiderata t.a.v. de methode voor de 

afbraak der onderlinge tarieven. 
Aan de Delegatiechefs zal verzocht worden de juiste formu

lering van dit mandaat aan de werkgroep voor de Gemeenschappe
lijke Markt over te laten. 

Het voorzitterschap van de werkgroep voor douane-kwesties 
zal zo mogelijk worden vervuld door een lid van de werkgroep 
voor de Gemeenschappelijke Markt met het oog op de noodzake
lijke coördinatie. 

De volgende vergadering van de werkgroep zal worden gehou
den op woensdag 11 juli 10 uur. • 

S-11-G80~75-6-»56 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2852


