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Ten behoeve van de bijeenkomst van de Coör
dinatie Commissie op donderdagmiddag 6 juni om 15.00 
uur, doe ik U hierbij toekomen een aantekening over een 
drietal problemen, welke in de Vrijhandelszone rijzen, 
namelijk met betrekking tot de harmonisatie, de ont
snappingsclausules en de associatie van de overzeese 
gebieden. 

Deze aantekening bevat niet meer dan een 
eerste benadering van deze problemen en met name van 
het moeilijkste van de drie problemen, namelijk dat van 
de ontsnappingsclausules. ' In een gesprek, dat de ver
tegenwoordigers van enkele Ministeries over deze pro
blemen hadden, een gesprek waarop deze aantekening 
mede is gebaseerd, kwam men tot de conclusie, dat 
de hier besproken problemen wellicht op dit ogenblik 
nög niet rijp zijn om te worden voorgelegd aan de 
Ministerraad. 

Voorts zend ik ü, eveneens ter bespreking in 
de a.s. Coördinatie Commissie, toe een aantekening van 
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over "De lucht
vaart in de Vrijhandelszone". Deze aantekening zou dan 
tegelijk met de vorige aantekening van het Ministerie 
van Verkeer over "Het verkeer in de Vrijhandelszone" 
kunnen worden behandeld. 

Het derde onderwerp dat in de vergadering van 
de Coördinatie Commissie besproken kan worden, 
is de aantekening, welke U reeds door de Directeur-
Generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen 
werd toegezonden over "Originekwesties in het kader van 
de Vrijhandelszone».1 

De Voorzitter van de Coördinatie Commissie 
Voor de Europese Integratie 

en de Vrijhandelszone, 
Voor deze; 

Prof. Dr J. Kymmell. 
Aan de leden van de Coördinatie Commissie 
voor de Europese Integratie 

I en c|e Vrijhandelszone: 
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FOTO-BtZ. 153603 a 

Ontwerp-nota voor de Ministerraad inzake 
de Vrijhandelszone. 

Onder verwiizing naar mijn nota van 24 april 
(no. 58609) en van 18 mei Jl, (no. 7H57) zal in deze 
nota worden ingegaan op die vraagstukken, welke in de 
voorlaatste alinea van mijn nota van 18 mei in het 
vooruitzicht worden gesteld. Het betreft hier de vol
gende vraagstukkent 
- de harmonisatie der wetgevingen in het algemeen en 

de bepalingen op het gebied van de sooiale harmo
nisatie in het bijzonder; 

- de regeling van de ontsnappingsclausules bij moei
lijkheden in specifieke sectoren of streken ener
zijds en bij betalingsbalansmoeilijkheden ander
zijds; 

- de associatie van de overzeese gebieden bij de 
Vrijhandelszone. 

Het vraagstuk van de harmonisatie der wetgevingen. 
In het EEG-Verdrag wordt een afzonderlijk 

hoofdstuk aan de harmonisatie der wetgevingen in het 
algemeen (art. 100 t/m 102) besteed. De sociale har
monisatie wordt, zij het in veel zwakkere vorm, gere
geld in de artikelen 117 t/m 122, zij het dat hier op 
twee punten een speoifieke voorziening is getroffen, 
namelijk met betrekking tot de gelijkmaking van de 
beloning van mannen- en vrouwenarbeid (art. 119) en 
met betrekking tot de betaling van een overurentoeslag 
na het 4-Oe uur (par. 2 van het Régime Spécial voor 
Frankrijk). 

De harmonisatie der wetgevingen geschiedt in 
het algemeen met eenstemmigheid» behalve in het geval 
de verschillen op dit gebied zo ernstig zijn, dat naar 
het oordeel van de Commissie hierdoor een distorsie, 
dus een vervalsing van de concurrentieverhoudingen, in 
het leven wordt geroepen. De oplossing voor het geval 
van een distorsie wordt door de Raad beslist met ge-
kwal ifioeerde meerderheid (na de eerste étappe). Dit 
geldt ook voor het geval besloten wordt tot een harmo
nisatie van wetgeving, zij het dat de Raad zich hierbij 
niet tot een dergelijke oplossing behoeft te beperken. 
Het verlenen van clauses de sauvegarde zou bijv. ook 
mogelijk zijn. 

Hoe zal deze materie in de Vrijhandelszone ge
regeld moeten worden? Vooropgesteld zij, dat ook in 
de Vrijhandelszone de mogelijkheid van harmonisatie der 
wetgevingen moet worden voorzien. Ten aanzien van de 
twee concrete gevallen op sociaal gebied, welke hier-
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boven zijn genoemd, ware van de zijde van de Zes te 
eisen, dat identieke regelingen in het Verdrag voor 
de Vrijhandelszone worden opgenomen als zijn opgenomen 
in het EEG-Verdrag. De Fransen zullen dit om politiek» 
redenen zeker eisen en voor Nederland kan dit econo
misch slechts aantrekkelijk zijn* 

Het moeilijke probleem is echter het geval, 
dat tengevolge van verschillen in wetgeving de concur
rentievervalsingen, dus distorsies, optreden. In de 
EEG beoordeelt de Commissie dit, terwijl de Raad over 
de remedies beslist. 

In de Vrijhandelszone zou men de beoordeling 
zelve in eerste instantie aaa een zich gelaedeerd 
achtende lidstaat kunnen overlaten, welke terzake dan 
een klacht zou kunnen indienen* Hoe zal eohter de be
slissing over de remedie moeten plaatsvinden? Voor
zover deze remedie wordt gevonden in een harmonisatie 
van wetgevingen doet zich weer het vraagstuk voor, dat 
de Zes wel tot een besluit omen, doch dat men in de 
Vrijhandelezone niet tot een besluit komt of tot een 
ander besluit. Be kans op dit laatste is zeer groot, 
omdat het vraagstuk in de grotere groep anders kan 
liggen en het bovendien waarschijnlijk veel moeilijker 
zal zijn om tot een beslissing te komen, zeker wanneer 
men daarvoor eenstemmigheid zou eisen. 

Wil men de beslissing in de Vrijhandelszone 
laten prevaleren, dan komt van de bepalingen van het 
EEG-Verdrag waarschijnlijk niets terecht en wordt dit 
Verdrag cp dit punt sterk verzwakt. Kiest men daarom 
de oplossing dat voor de Zee de beslissing in EEG-
verband in elk geval zal gelden, dan impliceert dit, 
dat de Zes - welke hun wetgevingen dus geharmoniseerd 
hebben - aan de buitengrens beschermingsmaatregelen 
mogen ne.sen tegen de niet- ~ leden. 

Dit laatste lijkt eea eenvoudige uitweg, doch 
kan in werkelijkheid wel eens tot grote complicaties 
aanleiding geven. Immers, men heeft de keuze tussen 
het gezamenlijk nemen van maatregelen aan de buiten
grens of het instellen van een ooreprongscontrole aan 
de binnengrens. Indien de belangen van de zes lid
staten gelijk liggen, zoals het geval zou kunnen zijn 
wanneer de niet-EEG leden de gelijkheid van vrouwen- en 
mannenlonen niet realiseren of de bekende overuren 
niet zouden betalen, dan zijn gemeenschappelijke maat
regelen aan de buitengrens wellicht gemakkelijk te 
nemen, v/anneer het eohter gaat om distorsies, kan het 
zeer wel zijn, dat slechts lén of twee lidstaten van 
de EEG hiervan last ondervinden en dan zal een keuze 
uit de twee mogelijkheden moeilijk zijn. 

De conclusie zij dat, indien bij het optreden 
van een distorsie deze in Vrijhandelszone-verband oij*» 
doch in EEG-verband wel door een harmonisatie van wet
geving wordt opgelost, de Zes gerechtigd zijn tegen
over de niet-Zes beschermingsmaatregelen te nemen con
form de procedures, welke daarvoor in het EEG-Verdrag 
zijn voorzien. 
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Wanneer do oplossing voor een distorsie niet 
wordt gevonden in de harmonisatie, maar direct in het 
nemen van beschermingsmaatregelen door die staten, wel
ke hiervan last ondervinden, zijn wij in de problema
tiek van het volgende onderwerp. 

De regeling van de ontsnappingsclausules. 

1. De ontsnappingsclausule»? betekenen een ont
heffing van een verdragsverplichting en een machti
ging tot het nemen van een beschermingsmaatregel. 
Deze beschermingsmaatregel kan óf een maatregel aaa 
de grens zijn in de vorm van restricties of invoer
heffingen, of de vorm hebben van subsidies. 

2. . Voor wat het goederenverkeer betreft worden 
in het ESO-Verdrag ontsnappingsclausules voorzient 

a. voor moeilijkheden in een bepaalde sector of 
streek (art. 226); 

b. voor betalingsbalanemoeilijkheden; 
c. voor moeilijkheden ten gevolge van distorsies, 

dumping-praktijken e.d. 
In de Vrijhandelszone is de mogelijkheid van 
dintorsie veel groter tengevolge van de versohil-
Ipn in het buitentarief. 

Aangezien de moeilijkheden tengevolge van 
het bestaan van distorsies in het algemeen ook tot 
uitdrukking zullen komen in de moeilijkheden in be
paalds seetoren of in bepaalde streken, zullen de 
gevallen sub a en o teza i :a worden behandeld. 

3* De ontsnappingsclausules in de sfeer van het 
personen-, diensten- en kapitaalverkeer blijven 
bulten beschouwing. 

4. De maohtlging van ¿Íe onder 1 genoemde be
schermingsmaatregelen wordt in het EEG-Verdrag ga-
geven door de Commissie, Van grote betekenis is, 
dat deze goedkeuring vooraf moet worden gegeVen. 
Hoe zal de regeling hiervoor in de Vrijhandelszone 
zijn? Hiervoor kan men zich, voor wat betreft de 
EEG-löden tegenover niet-37:G leden en de niet-S G 
leden onderling, de drie volgende mogelijkheden 
indenken. 

a. Alle landen van de Vrijhandelszone hebben even
eens voorafgaande toestemming nodig van het or
gaan van de Vrijhandel&zone. 

b. De leden van de Vrijhandelszone zijn geheel auto
noom om beschermingsmaatregelen te nemen, zij 
het dat daarbij een juetificatieprocedure wordt 
toegepast; evenals in de OSÓC hebben de leden 
echter altijd zelf het laatste woord, 

o. De leden van de Vrijhandelszone gaan in eerste 
instantie zelf over tot het nemen van bescher
mingsmaatregelen, dooh zijn verplicht deze onge-
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daan te maken* indien een meerderheid van de leden 
der Vrijhandelszone de genomen maatregelen onaan
vaardbaar acht. 

Hieronder zullen de onder a t/m c genoemde 
mogelijkheden eerst in geval van moeilijkheden in een 
bepaalde sector of streek en daarna in geval van beta
lingsbalansmoeilijkheden worden nagegaan. 
Moeilijkheden in een bepaalde sector of streek. 

' eze moeilijkheden unnen talloze oorzaken 
hebben. In de eerste plaats de werking van de mede
dinging zelve, maar voorts/ook verschillen in wetge
ving leiden tot distorsies 00 - zeer belangrijk - ver
schillen in het buitentarief. 

Indien men zowel in de EEG als in de Vrij
handelszone een orgaan heeft, dat vooraf goedkeuring 
moet verlenen voor het nemen van beschermingsmaatrege
len, dan doet zich onmiddellijk het probleem voor 
welke beslissing prevaleert indien deze niet gelijk
luidend zijn. 

De mogelijkheid van verschillende be
slissingen en conclusies is zeer wel mogelijk vanwege 
de verschillende belangen, welke in het spel zijn. 
Bepaalde maatregelen of praktijken in een ESG-lidstaat 
kunnen zeer wel de concurrentie in EEG-verband niet 
verstoren, maar wel de concurrentieverhouding met de 
niet-EEG landen en omgekeerd. 

Laat men, wat betreft het beroep op een ont
snappingsclausule van een EEG-land, het. laatste woord 
hierover in feite aan het orgaan van de Vrijhandels
zone, dan zou de consequentie hiervan zijn, dat de 
Europese Commissie in wezen geen taak meer zou hebben. 
Laat men anderzijds in dit geval de beslissing van de 
Commissie prevaleren voor de EEO-landen, dan zouden de 
niet-E O leden in wezen geen zeggenschap meer hebben 

over het al of niet toekennen van een ontsnappings
clausule aan een EEO-land, terwijl omgekeerd de EEG-
leden wel zeggenschap zouden hebben over de ontsnap
pingsclausules van de niet-r: :G leden. Het hier ge
signaleerde dilemma Is ook reeds in de vorige nota van 
18 mei aangegeven voor het vraagstuk van het concurren-
tieregiem en de subsidies. 

Teneinde uit deze schijnbaar vioieuse cirkel 
te geraken, zou men een uitweg kunnen trachten te vin
den door een onderscheid te maken tussen de oorzaken 
op grond waarvan een beschermingsmaatregel wordt ge
vraagd. £en zou dan kunnen stellen, dat, voorzover 
voor de EEG-leden de oorzaak ligt binnen de EEG, de 
Commissie het laatste woord heeft, doch wanneer de oor
zaak ligt bij de niet-EEG landen, het orgaan van de 
Vrijhandelszone het laatste woord zou moeten hebben. 
Het wil echter voorkomen, dat deze benaderingewijze 
praktisch geen oplossing voor dit probleem zal geven 
om de eenvoudige reden, dat het onmogelijk is, juist 
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6. 

¿6 en 

door de verschillen in het buitenterief, te onder-
aoheiden of economische moeilijkheden in een be
paalde sector of streek van een ¿1.0-1 and haar oor
sprong vinden in factoren binnen de EEO of buiten 
de BEO. Daarmee vervalt de enige redelijk lijkende 
maatstaf om voorrang te geven hetzij aan de beslis
sing van de Commissie, hetzij aan die van het or
gaan van de Vrijhandelszone, 

Teneinde echter aan het hierboven gestelde 
dilemma te ontkomen, waarvoor men komt te staan 
indien men in de Vrijhandelszone een zelfde proce
dure toepast, namelijk van de voorafgaande goedkeu
ring als in de EEO, zou men in de Vrijhandelszone 
een iets andere procedure moeten kiezen en een 
keuze kunnen maken uit de procedure sub 4-b en c. 

In plaats van zich op het standpunt te steller 
dat de ontsnappingsclausules in de Vrijhandelszone 
op de zelfde wijze moeten worden geregeld als in 
de EEO, kan men zich ook van meet af aan op het 
standpunt stellen, dat de EEO een veel intensievere 
band tussen de leden betekent dan in de Vrijhandels
zone ooit het geval kan zijn - waarbij de verschil
len in het buitentarief een zeer belangrijke rol 
spelen - en dat men om die reden in de Vrijhandels
zone veel makkelijker en soepeler een beroep op een 
ontsnappingsclausule moet mogen doen en bescher
mingsmaatregelen moet mogen nemen dan in de EEO. 
Zoals gezegd kan men dit standpunt zowel politiek 
rechtvaardigen omdat de Vrijhandelszone ook institu
tioneel waarschijnlijk een veel lossere groepering 
zal zijn dan de Zes, als ook economisch juist 
aohten in verband met het feit, dat het scheppen 
van gezonde concurrentieverhoudingen in de Vrijhan
delszone lang niet zo ver zal kunnen gaan als in de 
EEO uit hoofde van de verschillen in het buiten
tarief. 

Doen zich in een SEO-land in een bepaalde 
Bector of streek ernstige moeilijkheden voor en 
krijgt men hiervoor van de Commissie niet het recht 
de binnengrens te Bluiten of subsidies te verlenen$ 
dan heeft men tegenover de niet-EEO leden de keuze 
óf tussen/volledig autonome procedure óf tussen ren 
procedure, waarbij de genomen beschermingsmaatregel 
toch weer ongedaan kan worden gemaakt door een meer
derheid in de Vrijhandelszone, 'elke mogelijkheid 
men ook kiest, deze oplossing betekent altijd, dat 
EEO-leden mogen dlsorimineren tussen andere EBO-
\leden en niet-EEO leden. 

Bezien wij eerst het geval dat men volstrekt 
autonoom beschermingsmaatregelen mag nemen» 
Deze opvatting is onlang in Brussel en in Parijs 
verdedigd door de Franse delegatie. Hun belang
rijkste overweging hierbij was, dat de Vrijhandels
zone in het algemeen minder garanties biedt dan het 
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EECJ-Verdrag en dat bovendien de VriJhandelszone geen 
Commissie zal kennen, welke beslissingen neemt "in 
het belang van de Vrijhandelszone", een begrip, dat 
zij overigens nauwelijks hanteerbaar achten. De 
consequentie van de Franse opvatting is, dat een 
land als Frankrijk te allen tijde tegenover de niet» 
EEG landen weer kwantitatieve restricties kan in
voeren en zelf ook tariefverlagingen kan opschorten. 
Zou men deze oplossing aanvaarden, dan belandt men 
in wezen in de huidige OSEC-procedure. Wel wil 
Frankrijk dan in OEEC-verband tarieven gaan afbre
ken. Deze tariefafbraak zou dan parallel met de 
tariefafbraak in de EEG noeten verlopen - behoudens 
natuurlijk de mogelijkheid om de tariefverlaging op 
te sciiorten bij wijze van beschermingsmaatregel. 

Het grote bezwaar, verbonden aan een derge
lijke opzet, is dat geen zekerheid bestaat, dat na 
12 h 15 J a a r de tariefafbraak in alle deelnemende 
landen inderdaad voltooid zal zijn en bovendien moet 
de economische attractie van deze constructie niet 
bijzonder hoog worden aangeslagen. De betere spe
cialisatie in het produktiepatroon is niet uitslui
tend afhankelijk Van de afbraak der grensbelemmerin-
gen, maar ook van de zekerheid, dat deze belemmerin
gen niet op een bepaald ogenblik weer kunnen worden 
ingesteld. 

Ondanks de eenvoud van deze constructie lijkt 
het daarom beter van Nederlandse zijde voorshands 
een afwijzend standpunt in te nemen tegenover de 
hierboven beschreven oplossing. 

Reet daarom de oplossing, dat in de Vrijhan
delszone een beroep op een ontsnappingsclausule kan 
worden gedaan, doch dit beroep later kan worden 
verworpen door een bepaalde meerderheid van de le
den der Vrijhandelszone. Helaas is ook bij deze 
oplossing de situatie tamelijk gecompliceerd. 

Voor de niet-SEQ loden geldt, dat de door hen 
in eerste instantie autonoom ingestelde bescher
mingsmaatregel moet worden verdedigd volgens een 
justificatieprocedure in de Raad van de Vrijhandels
zone, waarbij deze maatï^&el tenslotte met een meer
derheid kan worden verworpen. Er is veel voor te 
zeggen in de keuze tussen de beschermingsmaatregelen, 
althans voor de definitieve periode, te opteren 
voor produktiesubsidies en niet een wederinstelling 
van restricties of tarieven toe te laten. 

Voor de EEO-leden toeliet in eerste instantie 
de Commissie over de vraifi of ook in het onderling 
verkeer een beschermingsmaatregel is geoorloofd. 

Staat de Commissie een dergelijke bescherming 
toe, dan gaat de binnengrens dicht of mag het land 
een subsidie verlenen. l e z e beslissing geldt dan 
evenetas voor de buitengrens tegenover de niet-^i.» 
leden. Het lijkt niet denkbaar, dat een meerderheid 
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in de Vrijhandelszone een dergelijke beaonenainge-
maatregel verwerpt. Zou men dit toestaan, dan be
tekent dit 6f dat de Commissie kan worden overruled 

) - hetgeen politiek /"*aanvaardbar is - óf dat de 
EEG-leden geen beschermingsmaatregelen nemen tegen
over de niet-EEG leden, doch wel tegenover elkaar. 
Ook deze mogelijkheid moat worden uitgesloten. In 
wezen komt deze oplossing er dus op neer, dat de 
niet-EEG landen de EEG, d.w.z. de Commissie, niet 
kunnen overrulen wanneer de Commissie een bescher
mingsmaatregel gerechtvaardigd acht. De rechtvaar
diging voor deze wat ongelijke positie tussen de 
EEG-leden en de niet-EEG leden in de Vrijhandele
zone ie gelegen in het feit, dat de E^G-landen op 
het punt van de verwezenlijking van de Gemeenschap
pelijke Markt en de integratie verder gaan d?n de 
niet-J-G landen. 

De andere casus politie is, dat de Commissie 
een Inroep op een beschermingsmaatregel afwijst. 
Uag bet betrokken EEG-land dan toch maatregelen 
nemen tegen de niet-EEG landen? Het nemen van een 
dergelijke maatregel door de instelling van grens-
beperkingen (produktiesubsidies zijn hier niet moge
lijk, omdat zij uit haar aard non-discriminatoir 
zijn) betekent in het kader vnn de EEG het nemen 
van maatregelen van handelspolitieke aard. Hiervoor 
voorziet het Verdrag een 'bepaalde procedure, waarbij 
de leden aanvankelijk zeer vrij, doch in de defini
tieve periode niet meer vrij zijn. Uiterlijk in de 
definitieve periode is een gekwalificeerde meerder-
heidsEesliesing van de Raad nodig.-

Neemt een EEG-lidstaat echter deze bescher
mingsmaatregelen conform de procedure van het EEG-
Verdrag, dan zou het in de Vrijhandelszone mogelijk 
moeten zijn deze beslissing ongedaan te maken, 
evenals dit ongedaan kan worden gemaakt wanneer een 
niet-EEG land een dergelijke beschermingsmaatregel 
neemt. Hoe dit qua wijze van stemmen moet worden 
geregeld en of de vertegenwoordigers van de E~G-
statên daarbij vrij zijn naar believen te stemmen 
of zich moeten gedragen naar de in hun eigen milieu 
enomen beslissing, zijn problemen welke naderhand 

onder ogen kunnen worden pezien. 

De conclusie ten aanzien van de ontsnappings-
clausules 1B daarom voorshands dezes 
Afgewezen worden in eerste instantie de oplossing, 
dat de Vrijhandelszone mmn identieke regeling over
neemt als in het EEG-Verdrag. Afgewezen wordt ook 
het andere uiterste, dat de SEG-landen altijd vrij 
zijn tegenover de niet-E:>G landen beschermingsmaat
regelen in te stellen. 9§ tussenoplossing zij, dat 
de beschermingsmaatregelen van de EEG-landen, welke 
uitsluitend worden genomen tegenover de niet-EEG 
landen, verworpen kunnen worden door de niet-EEG 
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/ ï . o . v . elkaar 
leden van de Vrijhandelszone, terwijl anderzijds 
de beschermingsmaatregelen van de EEO-landerv, welke 
zijn goedgekeurd door de Europese Commissie als 
zodanig ook gelden tegenover de niet-E£Q landen. 

10. Beschermingsmaatregelen bij betalinflsbalansmoei-
liJkhedenT ~ a — * 

Hier behoeft de situatie niet moeilijk te zijn, 
omdat uiteindelijk ook binnen de EEG een lidstaat 
zijn grens kan sluiten bij ernstige betalingebalans-
moeilijkheden in het geval het concours mutuel 
niet wordt gegeven of onvoldoende is. Zen soort
gelijke regeling zou in de Vrijhandelszone moeten 
worden getroffen. De mogelijkheid dat in de EEG de 
grens open blijft, omdat daar het concours mutuel 
wél wordt gegeven, dooh tegenover de andere landen 
de grens dicht gaat. omdat deze niet meedoen aan dit 
conoours mutuel, zou in de Vrijhandelszone uitge
sloten moeten worden. Cf men geeft gezamenlijk in 
de Vrijhandelszone concours mutuel óf er is geen 
concours mutuel. In deze opzet is men al zeer dicht 
bij de regeling voorzien in het European Monetary 
Agreement* 

Er lijkt veel voor te zeggen, deze overeen
komst in werking te doen treden als een onderdeel 
van de creatie van de Vrijhandelszone. Wellicht 
zouden, omdat ook tarieven worden verlaagd, de mid
delen van het daarin voorziene fonds verhoogd kunnen 
worden. Van belang is, dat een autoriteit wordt 
voorzien met een zekere dlsoretionaire bevoegdheid 
ten aanzien van de kredietverlening. Op dit punt 
gaat de EMA dus verder dan de regeling van het con
cours mutuel in de EEG. Bit behoeft echter geen 
bezwaar te zijn. Het hier voorziene orgaan zou dan 
in de Vrijhandelszone de taak moeten hebben, welke 

\iin EEG-verband is toegekend aan Commissie plus Raad. 
VHet betekent een kleine verzwakking van de Commis
sie, doch voor een probleem dat in wezen niet 
specifiek een probleem van de EEG is, maar in wezen 
voor alle leden een overall probleem is. Als zoda
nig zou hiertegen geen beswaar behoeven te worden 
gemaakt. 

De associatie van de overzeese gebieden. 

De vraag of de o v e r z e e s e gebieden o o k bij de 
Vrijhandelszone moeten wordea geassocieerd, is van meet 
af aan op moeilijkheden van engelse zijde gestuit, öe 
Engelse Regering heeft thana bij de Interim Commissie 
een Memorandum ingediend, waarin wordt voorgesteld, dat 
de Zes plus Portugal en Engeland in Parijs een verkla
ring zullen afleggen, inhoudende, dat de overzeese ge
biedsdelen ten principale niet bij de Vrijhandelezone 
zullen worden geassocieerd.' Aangenomen mag worden, oa* 
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het hier in het algemeen om de koloniën gaat, maar wat 
Engeland betreft ook om de aelfstandige landen van het 
Gemenebest. 

Het lijkt waarschijnlijk, dat Frankrijk zieh 
achter deze Britse verklaring zal stellen teneinde te 
voorkomen, dat deze Franse koloniën hun preferentie op 
de Gemeenschappelijke Markt zouden moeten delen met de 
Engelse koloniën* 

Voor Nederland zijn er, op het eerste gezioht, 
verschillende argumenten veer het wel associëren van de 
koloniën in de Vrijhandelszone. Enerzijds zou het hoge 
buitentarief voor bepaalde koloniale produkten hiermee 
worden doorbroken; anderzijds zou het ons grotere afzet
mogelijkheden geven binnen de Engelse koloniën. Of deze 
voordelen reëel van grote betekenis zijn, zal nog worden 
onderzocht. Een nadeel van cle associatie van alle Fran
se en Engelse overzeese gebieden bi;} de Vrijhandelszone 
kan gelegen zijn in de belangen, welke bepaalde Neder
landse bedrijven met name ouïtuurondememingen nog heb
ben in Indonesië. Be op deze ondernemingen voortge
brachte produkten zouden dan nog sterker worden uitge
sloten van de Nederlandse markt dan thans. Ook dit punt 
zal nader morden onderzocht. 

Gezien de te verwachten Frans-Engelse overeen
stemming over de uitsluiting der overzeese gebieden, 
lijkt het waarschijnlijk, dst deze uitsluiting 
ook wel zal plaats vinden. De Engelsen hebben echter 
voorgesteld onderhandelingen te voeren over maatregelen? 
welke een eventuele schadelijke werking van de hoge 
rechten in de EEG op een aantal koloniale produkten 
zouden kunnen verzachten. Hoe dit zou kunnen hebben zij 
niet nader aangegeven. Men kan aan tariefverlaging of 
aan tariefcontingenten denken. Van Nederlandse zijde 
ware bij deze onderhandelingen in het algemeen de Engel
sen te steunen. 
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