
1s-Gravenhage, 2 september 1957 

Aan de Voorzitter van de Coördinatie Commissie voor de 
Europese Integratie en de Vrijhandelszone. 

Betreft: Inschakeling van overzeese gebieden bij de 
Vrijhandelszone. 

Ik heb de eer U hierbij het concept van een nota 
betreffende de inschakeling van de overzeese gebieden 
bij de Vrijhandelszone aan te bieden, zoals deze door 
een interdepartementale werkgroep is samengesteld. 

Deze nota heeft in de delegatie voor de Parijse 
onderhandelingen geen aanleiding gegeven tot nadere 
opmerkingen, hen kon zich met de inhoud algemeen ver
enigen . 

Het onderwerp is m.i. thans voldoende voorbereid 
voor behandeling in Uw commissie en ik moge U derhalv* 
in overweging geven de nota aan de orde te stellen in 
de eerstvolgende vergadering. 

DE VOORZITTER VAN DE NEDER] 
DELEGATIE, 

l'h IA 
(Bentinck). 
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Aan de Voorzitter van de Coördinatie Commissie voor de 
Europese Integratie en de Vrijhandelszone. 

r 
Inschakeling van de Overzeese Gebieden bij de Vrijhandelszon*». 

Op verzoek van de Voorzitter der Coördinatie Commissie 
heeft een interdepartementale werkgroep een eerste studie 
gemaakt van het vraagstuk van de inschakeling der overzeese 
gebieden bij de vrijhandelszone, waarvan het resultaat in" 
de onderhavige nota is neergelegd. 

Deze nota bevat in haar inleiding een aantal be
schouwingen van algemene aard, terwijl zij vervolgens een 
overzicht geeft van de verschillende voor- en nadelen, 
welke een dergelijke inschakeling in economisch opzicht 
voor Nederland met zich mede zou kunnen brengen. 

Tenslotte formuleert de nota een aantal conclusies 
ten aanzien van het standpunt, dat de Nederlandse dele
gatie te Parijs terzake zou kunnen innemen. 

In deze nota wordt onder de term "overzeese gebieden" 
verstaan zowel de afhankelijke als de zelfstandige landen 
en gebieden, welke"met de leden van de vrijhandelszone 

- bijzondere betrekkingen onderhouden. 
1. Inleiding. 

De beantwoording van de vraag, welke gedragslijn de 
Nederlandse delegatie dient aan te n?men met betrekking 
tot het probleem van de inschakeling van de overzeese 
gebieden bij de vrijhandelszone, is afhankelijk van een 
complex factoren, waarvan zal worden gepoogd in het 
navolgende overzicht een samenvatting te geven. 

Indien men dit vraagstuk beziet tegen de wijde achter
grond van de politieke ontwikkeling van een steeds verder
gaande polariseri'ng in de wereldverhoudingen, dan kan een 
associatie van de overzeese gebieden - indien verwezenlijk
baar - slechts worden beschouwd als een waardevolle bij
drage aan de versterking niet alleen van de westerse 
wereld, doch ook van een belangrijke groep landen, welke 
zich nóg' buiten het communistische kamp hebben weten te 
houden. Immers hierdoor worden nieuwe waardevolle economi
sche banden gelegd tussen Europa en landen zoals India, 
Pakistan, Ceyloh en Malakka, waarop de communistische 
dreiging zich in het bijzonder richt. Hun economische 
oriëntatie zal in sterkere mate op Europa kunnen wórden-
gericht. In deze wijde politieke gedachtengang is men 
geneigd zich af te vragen waarom .een zodanige associatie 
zich zou beperken tot die landen, welke nog bepaalde en 
veelal losse staatsrechtelijke banden met het Westen hebben 
behouden. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2889



mogelijkheden zou 
Aziatische landen 
zouden toetreden. 

De logica van hot politieke argument pleit tevens voor 
een associatie-mogelijkheid met bepaalde andere l°nden, 
waarbij van Nederlandse zijde in eerste instantie aan 
Indonesië zou kunnen worden gedacht, terwijlt<Frankrijk bij de. associatie van Vietnam en Groot-Brittannie' b.v. bij 
Birma bijzondere belangen zouden kunnen hebben* 'at 
Indonesië betreft, dit is economisch^reeds voor een 
belangrijk doel op '^est-Europa georiënteerd, terwijl een 
associatie met de vrijhandelszone ook politiek tot de 

gaan behoren, indien eveneens andere 
tot dezelfde economische gemeenschap 
Zulks zou tevehs voor Nederland niet 

onbelangrijke economische voordelen hebben (zie in dit 
verband par. 10 van hoofdstuk 2). 

Aansluiting van overzeese landen en gebieden in de 
meest ruime zin bij de vrijhandelszone en de daaruit 
voortvloeiende afbraak van handelsbelemmeringen op ruimere 
schaal kan bovendien als een stap in de richting van een 
betere arbeidsverdeling en specialisatie worden gezien, 
welke ook los van nationaal-economische belangen op alge
meen econömisch-pólitieke gronden als wenselijk moet worden 
beschouwd. Een dergelijke economische samenwerking zou 
vooral dan betekenis hebben, indien het "imperiel 
preference" systeem zich t.z.t. niet langer zou kunnen 
handhaven en door een meer aan de moderne eisen beant
woordend systeem zou dienen te worden vervangen. 

Europees 
politiek 
belang 

Positie van 
V erenigd 
Koninkrijk, 
Portugal en 
Frankrijk 

Hoewel dus de associatie van de overzeese gebieden 
sis een belangrijk politiek doel van de westelijke 
wereld ware aan te merken, moet men toch niet uit het 
oog verliezen, dat het Europese politieke belang en dat 
van Nederland in het bijzonder, in de eerste plaats een 
hechte • economische samenbundeling eist van Vest-Europa 
zelf op basis van een, rondom de E.E.G. gegroepeerde 
vrijhandelszone en dat deze niet in het gedrang mag worden 
gebracht door fraaie politieke concepties, welke het 
contact met de realiteit dreigen te verliezen, indien men 
deze- te snel tracht te verwezenlijken. Het gevaar is zeker 
niet denkbeeldig, dat een te snelle uitbreiding van de 
werkingssfeer van de vrijhandelszone deze zal doen ver
wateren of wel de reeds ingewikkelde problematiek, 
verbonden aan de instelling van de vrijhandelszone, zodanig 
zal bemoeilijken, dat deze zelf in gevaar wordt gebracht. 

Het staat immers wel vat, dat een associatie van de 
overzeese gebieden - indien het mogelijk zal blijken deze 
onder de doelstellingen van de vrijhandelszone te doen 
rangschikken - het overleg over de vrijhandelszone zou 
compliceren. Vertegenwoordigers van het Verenigd Konink
rijk hebben hierop reeds met klem gewezen, waarmede zij 
tevens bedoelden te zeggen,"dat Engeland niet geneigd is 
zijn centrale positie t.a.v. de Gemenebest-landen in de 
waagschaal te stellen. Portugal neemt een soortgelijk 
standpunt in. De Franse gedachten gaan stellig in 
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dezelfde richting, aangezien de Fransen ongaarne zullec 
zien, dat de concurrentiepositie van de Franse overzee
se gebieden - in de E.E.G. met zoveel moeite veilig 
gesteld - via de vrijhandelszone in gevaar wordt 
gebracht. De Fransen hebben echter neg niet geooogd 
•de standpunten van de onderscheiden partner-s "van Ie-
Zes aan hun visie te conformeren. 

• Men zal moeilijk kunnen ontkennen, dat met name 
de Britse en Franse delegaties-hier sterk staan, omdat 
reeds een oppervlakkige analyse van de politieke en 
economische belangen, die hier voor de andere deel
nemende landen op het spel staan, duidelijk aantoont, 
dat het niet betrekken van de overzeese gebieden 
op zichzelf nimmer tot consequentie zal behoeven te 
hebben, dat het gesprek over de vrijhandelszone wordt 
afgebroken. 

Op grond, hiervan behoeft men zich geen illusies 
te maken over de mogelijkheid, dat een eventuele 
prijsgave van de gedachte van inschakeling van de 
overzeese gebieden als een belangrijke concessie zou 
kunnen worden uitgespeeld. Anderzijds staat wel vast, 
dat voor het wel betrekken van deze gebieden bij de 
vrijhandelszone zekere"gelijkwaardige concessies 
zullen worden gevraagd. 

In dit verband zij echter erop gewezen, dat het -
wellicht mogelijk is een vruchtbaar gebruik te maken 
van het feit dat de economische belangen van Engeland 
en die van de overzeese gebieden geenszins parallel 
behoeven te lopen. Voorzover het hier om koloniale of 
semi-koloniale gebieden gaat heeft deze constatering 
geen onmiddellijke praktische betekenis. Anders ligt 
dit echter bij de gebieden welke politieke zelfstan
digheid genieten. Het lijkt geenszins uitgesloten, dat 
een.deel van deze landen zich het belang van een 
nauwere binding met de vrijhandelszone nog tijdens de 
onderhandelingen zal gaan realiseren, waarbij het in 
politiek opzicht voor Engeland moeilijk zal zijn een 
remmende invloed uit te oefenen. Toetreding van een 
aantal dezer landen zou ongetwijfeld als hefboom 
kunnen werken met betrekking tot andere gebieden. 

Hoe het' ook zij, wanneer in het onderstaande een 
poging, wordt gedaan tot een nadere aanduiding^van^de 
belangen, die voor Nederland in het geding"zijn bij 
het betrekken van de overzeese gebieden bij de vrij-
handelszone, dan zij bij voorbaat geconstateerd; 
a) dat, gezien de mening van Engeland, Frankrijk en 

Portugal, aan dit betoog gedeeltelijk slechtseen 
academische waarde kan worden toegekend, tenzij 
'van de zijde van de overzeese gebieden een eigen 
initiatief zou worden ontplooid', 

Qnderhande-
, ,lingsaspecten 
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_ iL _ 

Belang voor de 
landbouw 

Uiteenlopende 
structuur der 
overzeese ge-
bieden 

Belang van toe
komstige ont
wikkeling 

b) dat in alle gevallen deze inschakeling gepaard zal 
' gaan met concessies; 

c) dat het betrekken van de overzeese gebieden het 
vraagstuk van de vrijhandelszone compliceert. 
Alvorens nader in te gaan op de directe economi

sche -en politieke voor- en nadelen, die hier voor 
Nederland op het spel staan, zij de aandacht ge
vestigd op het feit, dat associatie der overzeese 
gebieden onvermijdelijk tot gevolg zou hebben, dat de 
landbouw integraal bij de regelingen van de vrij
handelszone zou worden betrokken. Tare dit immers niet 
het geval, dan zou associatie voor de overzeese 
gebieden geen enkele zin hebben. Het is duidelijk, dat 
men in het Verenigd Koninkrijk .een open oog heeft voor 
deze consequentie. Vanuit dit gezichtspunt beschouwd 
lijkt het in alle gevallen raadzaam, dat van Neder
landse zijde niet te spoedig wordt berust in de 
Britse afwijzing, daar hiermede waarschijnlijk een 
troef uit handen zou worden gegeven, die te pas kan 
komen in de tactiek gericht op opname van de landbouw 
in de vrijhandelszone. 

Alvorens met een bespreking van de voor- en 
nadelen te beginnen lijkt het gewenst vast te stellen, 
dat onder de term "overzeese gebieden1', gebieden worden 
verstaan met een zeer uiteenlopend-- economische en 
politieke structuur. r7ij hebben hier enerzijds te maken 
met zelfstandige en afhankelijke gebieden en anderzijds 
met economisch hoogontwikkelde landen en met gebieden, 
die nog aan het begin van hun ontwikkeling staan, 
zomede met alle tussenvormen daarvan. Dit schept de 
noodzaak tot differentiatie van voorwaarden en vorm 
van een eventuele associatie, met name wat betreft de 
wijze waarop deze landen aan de tariefafbraak sullen 
moeten deelnomen. Voor de categorie der minder-
ontwikkelde landen zou de associatievorm der overzeese 
gebieden in de E.E.G. tot model kunnen worden gekozen. 

... Voor de meer-ontwikkelde landen zou bij voorkeur 
een nieuwe associatievorm dienen te worden uitgewerkt 
beheerst door het principe van evenwicht tussen 
wederzijdse concessies, hetgeen in sommige gevallen 
zou kunnen leiden «tot volledige toetreding. 

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat, bij het 
afwegen van de economische voor- en nadelen, die 
voortvloeien uit de associatie van de overzeese 
gebieden men zich slechts in beperkte mate mag laten 
leiden door bestaande situaties en feiten. Men zal 
deze gegevens veeleer moeten beschouwen tegen de 
achtergrond van een mogelijke toekomstig* 
waarop de Europese landen gedeeltelijk 
invloed zullen kunnen uitoefenen. 

ontwikkeling, 
;elf belangrijke 
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2. Voor- en nadelen. 

Vergroting.van 1) Van een associatie van de Britse en Portugese 
de uitvoer- overzeese gebieden met dë vrijhandelszone mag voor 
mogelijkheden Nederland een vergroting van de uitvoermogelijkheden 

worden verwacht, die van duurzame aard zal zijn. Hoe 
groot deze mogelijkheden zullen zijn is afhankelijk 
van verschillende factoren, o.a. de mate waarin de 
tarieven en de kwantitatieve beperkingen door d-eze. 
gebieden zullen worden afgebroken en de mate waarin 
het nationale inkomen in deze landen zal groeien. 

ïïat de afbraak van tarieven en kwantitatieve 
.- beperkingen betreft werd reeds opgemerkt, dat men hier 

rekening zal moeten houden met de graad van economische 
ontwikkeling van het betrokken gebied. Dit geldt zowel 
voor de afhankelijke als voor de onafhankelijke ge
bieden. Verwacht mag'worden, dat het in vele gevallen 
moeilijk zal zijn de handelsbelemmerende maatregelen 

.-"••< der overzeese gebieden op korte termijn in aanzienlijke 
mate aan te tasten, maar dat de associatie in ieder 
geval tot gevolg zal hebben, dat een grotere druk op 
deze maatregelen zal kunnen worden uitgeoefend dan 
thans het geval is. 

Wat betreft het groeitemp van het nationale 
inkomen in de overzeese gebieden kan worden gesteld, 
dat dit in het algemeen 'gunstig wordt beïnvloed door 
de associatie, met de vrijhandelszone. De vergrote 
afzetmogelijkheden van deze gebieden op de Europese 
markt en dc daarmede gepaard gaande grotere invoer-
mogelijkheden zullen immers het tempo van de economi
sche ontwikkeling versnellen. Dit zal in nog sterker 
mate het geval zijn wanneer de grotere belangstelling 
voor deze gebieden mede tot uiting zou komen in toe
nemende investeringen aldaar van dc- zijde der Europese 
landen. Hieraan moet echter onmiddellijk worden 
toegevoegd, dat zulks alleen zou kunnen plaatsvinden, 
indien aldaar regelingen worden getroffen, die zulke 
investeringen voldoende aantrekkelijk maken, In 
hoeverre dit het .geval zal zijn, valt onmogelijk te-
voorspellen. Associatie zal evenwel de economische 
politiek dezer gebieden in dit opzicht eerder in 
gunstige zin beïnvloeden dan uitsluiting van de 
vrijhandelszone. 

Een indicatie van de bestaande belangen van 
Nederland bij de Britse overzeese gebieden is te vinden 
in de cijfers van de Nederlandse uitvoer naar deze 
gebieden, die in 1956 $ 211 min. bedroeg ofwel ruim 
7% van onze totale uitvoer* In bijlade 1 worden de 
gebieden opgesomd, waarop 92% ofwel 1 193 min. vandeze 
import is gericht. Uit de cijfers in de bijlage blijkt, 
dat de Nederlandse uitvoer in veel sterker mate gericht 
was op de gebieden, waar geen of weinig tarifaire 
preferenties bestaan, dan op de andere gebieden. Op 
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grond hiervan dr ingt z ich de conc lus ie op, dat het ve r 
dwijnen van deze t a r i f a i r e p r e f e r e n t i e s de Nederlandse 
export gunst ig z a l beïnvloeden, mede gezien het f e i t , dat 
z e l f s in de huidige s i t u a t i e voor c i r c a $ 50 min. -naar 
deze l a a t s t e gebieden wordt geëxpor teerd . Een verdere -
i n d i c a t i e h iervoor v indt men in de omvangrijke export 
d ie Engeland Op d i t ogenbl ik naar deze gebieden heeft 
( z i e b i j l a g e la.,en l b ) . 

2 ) Een ander b e l a n g r i j k argument voor het betrekken van 
de overzeese gebieden b i j de v r i jhande l szone i s dat 
hiermede een a a n t a l hoge t a r i e v e n , d ie wij in de E .E .G. 
hebben moeten aanvaarden, worden ondervangen. De invoer in 
Nederland"uit de B r i t s e overzeese gebieden"bedroeg in 1956 
$ 250 min. ofwel 7% van onze t o t a l e i nvoe r . Van'deze 
$ 250 min. wordt het merendeel en wel $ 240 min. gevormd 
door de invoer van een aan t a l a g r a r i s c h e produkten en 
i n d u s t r i ë l e g ronds to f fen . Voor deze produkten z i j n de 
B r i t s e overzeese gebieden op d i t ogenbl ik s l e c h t s in 
beperkte mate onze l e v e r a n c i e r s . De invoer van de , 
a g r a r i s c h e produkten u i t deze gebieden bedroeg n . 1 . 12% 
van het t o t a a l , „ d a t wi j aan deze produkten importeerden; 
b i j de i n d u s t r i ë l e grondstoffen bedraagt het desbetreffende 
c i j f e r 7%. Of en i n welke mate de Nederlandse invoer van de 
produkten opgesomd in h i j lage 2 en 3 goedkoper za l worden 
door opneming van de B r i t s e overzeese gebieden in de v r i j 
handelszone, hangt in de e e r s t e p l a a t s a f van de hoogte 
van het nieuwe E . E . G . - b u i t e n t a r i e f in v e r g e l i j k i n g t o t het 
bestaande B e n e i u x - t a r i e f voor deze produkten en in de 
tweede p l a a t s van de mate waarin a s s o c i a t i e van de B r i t s e 
overzeese gebieden in de v r i j h a n d e l s z o n e v i a g ro t e r e con
c u r r e n t i e met de Franse overzeese gebieden za l bi jdragen 
t o t p r i j s v e r l a g i n g van de v e e l a l dure produkten, d ie wij 
u i t deze l a a t s t e gebieden zouden moeten be t rekken, indien 
de E . E . G . n i e t t o t een v r i j hande l s zone wordt u i t g e b r e i d . 

Wat de e e r s t e voorwaarde b e t r e f t , u i t b i j l a g e 2 en 3 
b l i j k t , dat voor een beperkt a a n t a l - voor de Nederlandse 
economie e c h t e r zee r b e l a n g r i j k e - produkten het bui ten
t a r i e f omhoog gaa t , t e r w i j l t evens de B r i t s e overzeese 
gebieden momenteel voor Nederland b e l a n g r i j k e l e v e r a n c i e r s 
van deze produkten z i j n . Het b u i t e n t a r i e f voor de i n 
d u s t r i ë l e gronds tof fen gaat p r a k t i s c h n i e t omhoog en be
draagt i n die meeste geva l l en z e l f s 0 . (Voorbehoud moet 
worden gemaakt voor produkten, d ie op de onderhandelings
l i j s t z i j n g e p l a a t s t ) . Vo'or garens - en aluminium u i t 
Canada ( z i e b i j l a g e 5) - hee f t h i e r opneming van de 
z e l f s t a n d i g e Gemenebest-landen in de vr i jhande lszone 
e c h t e r reeds d i r e c t b e t e k e n i s . Voor de a g r a r i s c h e produkten 
z i j n de t a r i e fverhog ingen t a l r i j k . Voor de produkten 
cacao , k o f f i e , , t h e e , t abak , mais , ge r s t en veevoeder 
- alsmede tarwe u i t Canada - z i j n bovendien de B r i t s e 
overzeese gebieden b e l a n g r i j k e l e v e r a n c i e r s voor Nederland. 
Voor deze 8 produkten heef t dus a s s o c i a t i e van de overzeese 
gebieden met de v r i jhande l szone voor Nederland d i r e c t 
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Grotere ruimte 
voor ontplooiing; 
van bepaalde 
typisch Neder
landse activi-
teiten 

Voorkomen van 
blokvorming 

- S -

betekenis, omdat de voor de Nederlandse economie 
nadelige gevolgen van het hoge buitentërief van de 
E.E.G. zouden kunnen worden verminderd. Dit moet 
enerzijds van belang geacht morden voor het prijs
niveau van onze met de Britten concurrerende export-
industrie _(m.n. kan hier gedacht worden aan de prijs-
verlagende werking voor agrarische grondstoffen zoals 
tarwe, voedergranen, veevoeders en cacao) en anderzijds 
voor ons binnenlands prijspeil. 

p • Vat de tweede voorwaarde betreft, hiervan kan 
eenzelfde gunstige invloed verwacht worden zowel voor 
het prijspeil van onze exportindustrieën als voor ons 
binnenlands prijspeil. 

Hetkan zijn, dat ook nog voor enige niet 
geliberaliseerde produkten de betekenis van. .de-
associatie der overzeese gebieden groot is. Zo zijn 
de produkten suiker, rijst, tarwe, zaaigerst, zaai-
haver, vers en gekoeld vlees (behalve schapevlees), 
en reuzel niet ten opzichte van alle categorieën van 
Gemenebest-landen geliberaliseerd. Indien dc overzeese 
gebieden met de vrijhandelszone zouden worden ge
associeerd, dan zou kunnen blijken, dat een groter 
deel van onze invoer van deze produkten uit deze 
gebieden betrokken zou worden. 

3) Een belangrijk aspect van de associatie is voorts 
de grotere ruimte, welke de aansluiting van de 
overzeese gebieden bij de vrijhandelszone voor de 
ontplooiing van Nederlandse economische activiteit kan 
bieden. Er is een sector van ons economisch leven, 
welke steeds buitenslands heeft gelegen, maar welke 
een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot het 
nationale inkomen. Hier wordt gedacht aan de produktie 
van grondstoffen in tropische gebieden, waarmede 
gepaard ging dc vorming van kapitaal buitenslands, 
de uitzending van deskundigen, de opleiding van 
deskundigen binnenslands, de verhandeling van 
tropische produkten, de verzekering van deze pro
dukten, het zeevervoer, bankactiviteit, export naar 
die gebieden, de vestiging van handelshuizen en 
activiteit in onze eigen havens. 

Het Nederlandse belang in dit opzicht is echter 
niet te kwantificeren, doch er kan worden vastgesteld 
dat associatie veel kan bijdragen tot de ontwikkeling 
van deze activiteiten. 

4) Belangrijk is voorts vast te stellen, dat uit
sluiting van de overzeese gebieden het gevaar van 
blokvorming in het Gemenebest kan meebrengen. Dit 
zou afzetverlies kunnen impliceren, Er is met name 
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in de onderontwikkelde gebieden een grote geprikkeld
heid over de preferentie, welke de E.E.G. san bepaalde 
koloniale produkten gaat geven. Om een ccncreet 
voorbeeld te noemen: Ghana, dat ons gedurende 100 
jaar dezelfde preferenties heeft toegekend als 
Engeland, vreest dat de E.E.G. oen invoerrecht op 
palmolie zal instellen. Wij hebben een belangrijke 
export van bedrukte katoen naar Ghana en het is' niet 
uitgesloten', dat deze als tegenmaatregel zal werden 
geweerd. Ook zonder ¡lát de G.A.T.T.-afspraken worden 
overtreden is er nog een scala van mogelijkheden van 
tariefverhogingen, wanneer de Commonwealth als 
reactie op de E.E.G. nauwere economische aansluiting 
z oekt. 

Deflection of 5) Indien de overzeese gebieden buiten de vrijhan-
trade delszone zouden blijven, dan zou dit aanleiding kunnen 

geven tot "deflection of trade", waardoor de Neder
landse industrie in een nadelige positie zou komen 
te verkeren ten opzichte van de Britse. Deze laatste "dl 
heeft dan immers het voordeel met grondstoffen te 
kunnen werken, waarop de Gemenebest-preferentie rust. 
Die Britse produkten, welke na enige bewerking het 
óriginecertificaat kunnen verwerven, komen daardoor 
in een gunstige concurrentiepositie ten opzichte van 
de Nederlandse industrie zowel op onze eigen m^rkt 
als op de markten v°n onze afzetgebieden binnen de 
vrijhandelszone, daar immers bij uitvoer Baar deze 
gebieden in principe geen restitutie van invoerrechten 
wordt verleend. Bovendien zou de Britse" industrie 
het voordeel hebben door de afbraak van: de rechten 
tussen de deelnemers van de vrijhandelszone onderling 
voor haar export naar de andere Gemenebest-landen 
ook onbelemmerd gebruik te kunnen maken van grond
stoffen en halffabrikaten uit de overige vrijhandels
landen afkomstig, waardoor de beperking gelegen in de 
huidige gedeeltelijke restitutieregeling zou worden 
weggenomen. Een kwantitatieve benadering van de 
nadelen van de "deflection of trade" is moeilijk te 
geven, maar uit het voorgaande is wel duidelijk, dat 
associatie van de overzeese gebieden met de vrijhandels
zone deze concurrentieverschillen zou kunnen onder
vangen. Hier staat tegenover, dat - indien Canada 
zich zou associëren of zou deelnemen - het voor de 
Verenigde Staten nog gemakkelijker wordt door_ 
vestiging in het naburige Canada zich een vrije 
Europese markt te verwerven. 

Van belang is voorts bij associatie vande 
overzeese gebieden, dat het politiek waarschijnlijk 
gemakkelijker zal zijn een oplossing voor de 
"deflections of trade" te vinden, welke door de lage 
tarieven van andere landen worden veroorzaakt. Indien 
n.1. de overzeese gebieden met de vrijhandelszone 
zouden worden geassocieerd, zou voor Engeland een be
langrijk argument (de handhaving van het preferentiële 
systeem) tegen tariefharmonisatie bij "deflections 01 
trade" vervallen. 
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Gevolgen voor 
"" ".Guinee , 
'ariname en de 
iied ..antiHen 

Instelling van 
een investe
ringsfonds 

Invloed van 
associatie op 
de landbouw 

6) Nederlands» Nieuw-Guinea kan, indien het in de 
toekomst meer gaat exporteren, weliswaar nadeel onder
vinden van een grotere concurrentie op de markt van de 
E.E.G.-landen. Hier staat echter tegenover, dat het 
een ruimere markt voor zijn exportprodukt3n zou krijgen. 
Naar verwacht mag wórden zullen de voordelen groter" 
zijn dan de nadelen, Suriname en de Nederlandse 
Antillen, die zelf moeten beslissen over een eventuele 
associatie, zullen niet'alleen voordelen hebben van 
een associatie met de E„E, Gr-landen, maar nog meer 
van een associatie met de vrijhandelszone, vooral 
Omdat dan de toegang tot de markten van de in de 
nabijheid gelegen Britse overzeese gebieden wordt 
vergemakkelijkt. De exporten van deze rijksdelen zijn 
kwantitatief nauwelijks van enig belang, m.n. in de-
sector waar tengevolge van een vrijhandelszone nieuwe 
exportmogelijkheden schuilen, maar voor de desbetref
fende rijksdelen zelf' zijn ze toch niet zonder 
betekenis. 

7) De werkgroep heeft gemeend geen uitspraak te 
moeten doen over het in te nemen standpunt, ingeval 
door andere landen de instelling van een investerings
fonds voor de overzeese gebieden zou worden gevraagd. 
Aangezien echter Nederland en de andere E.E.G.-landen 
reeds bijdragen aan het investeringsfonds voor de 
overzeese gebieden der E.E.G.-landen, gaat de werk
groep ervan uit, dat zij niet behoeven bij te dragen 
in het basiskapitaal van een eventueel vrijhandelszone
fonds ten behoeve van te associëren Britse en 
Portugese overzeese gebieden» 

8) Er is bij inschakeling van de overzeese gebieden 
bij de vrijhandelszone een tendens tot grotere agrari-

van deze landen naar de vri.ïhand. lszone te 
In hoeverre deze tendens zich in feite zal 

, zal hieronder nader worden bezien. Het 
van een vergroting van de export uit de 

sche export 
verwachten. 
realiseren 
effect 
overzeese gebieden is, zoals onder 2) reeds werd aan-
'gegeven, gunstig voorzover het tropische produkten en 
grondstoffen voor onze verwerkende industrie of vee
houderij betreft. Een ongunstig effect zou evenwel te 
verwachten zijn voorzover het produkten betreft, die 
met de Nederlandse agrarische export concurreren, het
geen in het bijzonder binnen de E.E.G., waar Nederland 
ingevolge het E.E.G.-verdrag een zekere preferentie 
geniet, een verliespost zou opleveren. 

Om enige indruk te geven van de uitvoermogelijk-
heden van de Britse overzeese gebieden ten aanzien van 
landbouwprodukten, die met de Nederlandse produktie 
concurreren, is in bijlage 4 een overzicht gegeven van 
deze export naar Engeland (het belangrijkste vrijhan
delszone-land» buiten de E.E.G,) en de E.E.G.-landen 
over het jaar 1956. Deze uitvoer bedroeg in totaal' 
651 miljoen dollar, waarvan 619 miljoen dollar naar 
Engeland. Het blijkt dat de onafhankelijke overzeese 
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gebieden (Canada is als dollarland buiten beschouwing 
gelaten) de belangrijkste leveranciers zijn met ü r 
totaal 644 mil.joen dollar. 

De mate, waarin de Nederlandse•landbouw in een 
vrijhandelszone, waarmee de overzeese gebieden zijn 
geassocieerd, van een concurrentie dezer gebieden" 
nadeel zal ondervinden, valt moeilijk te voorspellen 
omdat dit behalve van de ontwikkeling der normale 
vraag- en aanbodfactoren mede afhankelijk is van de 
regelingen,-welke voor de landbouw in de vrijhandels
zone alsmede voor de associatie der overzeese gebieden 
getroffen zullen worden. In het algemeen kan gesteld 
worden, dat de intensivering van de handel in 
agrarische produkten in de drie kringen, E.E.G., 
vrijhandeslzone-in-engere-zin en vrijhandelszone + 
associatiegebieden, nauw zal samenhangen met de mate 
van coördinatie van het landbouwbeleid der partner-
landen. Naar het zich laat aanzien zal deze coördinatie 
het verste gaan in de E.E.G., minder ver in de 
vrijhandelszone-in-engere-zin,^terwijl zij zich 
ternauwernood tot de te associëren "oude dominions", 
waar het in dit verband hoofdzakelijk om gaat, za'1 
uitstrekken. 

De agrarische import op de Britse markt wordt 
aanzienlijk sterker bemoeilijkt door het Britse 
systeem van produktiesubsidies (deficiency-payments) 
dan door tarieven en contingenteringen. Naarmate het 
in de vrijhandelszone-in-engere-zin beter zal gelukken, 
door een zekere coördinatie van het landbouwbeleid der 
partners, het Britse subsidiesysteem te beteugelen, 
zullen zowel de Nederlandse en Deense afzetkansen als 
die der oude dominions verteteren, en wel ten koste 
van de Britse producenten. Door het wegvallen der 
Gemeüebest-preferenties in een vrijhandelszone + 
associatiegebieden zouden Nederland en Denemarken ver
der begunstigd worden en ditmaal ten koste van de oude 
dominions. Hiertegenover staat echter dat deze laatste 
vermoedelijk op de markten van de E.E.G. en van de 
andere vrijhandelszone-landen 'bij een associatie meer 
zullen kunnen afzetten. 

In hoeverre deze meerdere afzet zal worden ge
ëffectueerd, zal van de feitelijke regelingen afhangen. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal de Nederlandse land
bouw echter per saldo geen nadeel behoeven te vrezen, 
mede omdat de vermoedelijk lossere binding met de 
overzeese gebieden het mogelijk zal maken een zekere 
mate van bescherming ten opzichte van deze gebieden 
binnen de vrijhandelszone en zeker binnen de E.E.G. 
te handhaven. 

Concurrentie 9) De associatie van de overzeese gebieden met de 
van goedkope •• vrijhandelszone kan tot gevolg hebben, dat in toenemen-
industriepro- de mate zeer goedkope industrieprodukten op de West-
dukten europese markten zullen worden afgezet. Het probleem 
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ts hier, dat deze produkten verhoudingsgewijs met zeer 
lage arbeidskosten gefabriceerd worden. De Nederlandse 
industrieën kunnen hiervan hinder ondervinden (m.n. 
moet hierbij worden gedacht aan de goedkope textiel 
uit India en industrieproducten uit Hongkong en 
Singapore). 

Een complicatie hierbij wordt nog gevormd door het 
feit, dat volgens Britse mededelingen de origine-
controle ten aanzien van de produkten uit Hongkong en 
Singapore uiterst moeilijk is. Hierdoor kunnen dus ook 
zeer goedkope Chinese en andere produkten de vrij
handelszone binnenkomen. 

10) Het is uit den aard der zaak van het grootste 
belang vast te stellen, welke voor- of nadelen 
Indonesië zou ondervinden van 'het al of niet associëren 
van de overzeese gebieden met de vrijhandelszone. 
Immers, Nederland heeft nog steeds grote belangen in 
Indonesië, welke in hoge mate"worden beïnvloed door de 
gang van zaken daar te lander. 

Reeds is vastgesteld, dat Indonesië nadelen zal 
ondervinden van de instelling van de E.E.G. Bepaalde 
produkten b.v. koffie, thee, tabak en mogelijk ook 
palmolie zullen in de toekomst uit do met de E.E.G. 
geassocieerde overzeese gebieden zonder rechten in de 
E.E.G. kunnen worden ingevoerd, terwijl dezelfde 
produkten uit Indonesië zullen zijn onderworpen aan een 
(hoog) buitentarief. Indien de overzeese gebieden 
met de vrijhandelszone zouden worden geassocieerd, 
betekent dit, dat Indonesië bovendien zal moeten con
curreren tegen de gelijksoortige produkten afkomstig 
uit die overzeese gebieden, die in^de toekomst vrij 
van rechten in de landen van de vrijhandelszone zullen 
kunnen worden ingevoerd, terwijl dezelfde produkten 
uit Indonesië - voorzover er in de vrijhandelszone
landen een invoerrecht op die"produkten is - aan dat 
recht onderworpen zullen zijn. 

Als voorbeelden kunnen hier worden genoemd: 

Thee. 
Blijkens de uitvoerstatistiek/1956 ging van de 

Indonesische uitvoer ad $ 29,5 min. rond | 12,-4- min. 
naar Nederland, waarvan mag worden aangenomen, dat een 
belangrijk deel bestemd is voor de Nederlandse con
sumptie. Deze uitvoer is dus voor Indonesië_bepaald 
belangrijk. Associatie van de overzeese gebieden met 
de vrijhandelszone zou betekenen, dat de thee uit b.v. 
Ceylon hier in de toekomst onbelast^zou kunnen binnen
komen, terwijl de thee uit Indonesië zou worden belast 
met een recht, dat wellicht tussen 30 en 40y> zal 
liggen. 

Palmolie. 
Van de totale Indonesische uitvoer in 1956 van 

I 26,- min. ging $ 15,2 mint. naar Nederland Ook hier 
is het belang van Indonesië bij deze uitvoer evident. 
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Mocht - door de te verwachten druk in die richting 
van een of meer landen - op palmolie een recht worden 
ingesteld, dan zou dit betekenen, dat dit produkt uit 
de met de vrijhandelszone geassocieerde overzeese 
gebieden vrij van rechten zou kunnen worden ingevoerd 
terwijl de Indonesische palmolie aan het invoerrecht ' 
zou zijn onderworpen. 

Ho ewel het niet mogelijk is op korte termijn een 
cijfermatig inzicht te geven in de nadelen, welke 
hieruit voor Indonesië zouden kunnen voortvloeien, kan 
echter zonder meer gesteld worden, dat, boven het 
nadeel voortvloeiend uit de E.E.G., de eventuele 
associatie van de overzeese gebieden met de vrij
handelszone voor Indonesië een extra nadeel zal 
betekenen. 

De door Indonesië te lijden schade komt voor een 
relatief zeer belangrijk deel voor rekening van de 
produktie-ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk 
in Nederlarïdse handen zijn en dit heeft natuurlijk 
weer zijn invloed op de ontvangsten in Nederland uit 
die ondernemingen. Dit verlies zal overigens niet tot 
bovengenoemde ondernemingen beperkt blijven, aangezien 
ook de Nederlandse handelshuizen, banken, scheepvaart-
ondernemingen, assurantiemaatschappijen en dergelijke 
dienstverlenende bedrijven hiervan de weerslag zullen 
ondervinden. 

3. Conclusies. 

De werkgroep zou op grond van haar beschouwingen 
de volgende gevolgtrekkingen en aanbevelingen willen 
maken. 

JL. Sr is een Nederlands belang om associatie van 
de overzeese gebieden tot stand te brengen. 

Dit belang is echter niet van een zodanige omvang, 
dat deze associatie terstond bij instelling van de 
vrijhandelszone moet worden verwezenlijkt, indien zulks 
de instelling en werking van de vrijhandelszone ernstig 
zou bemoeilijken, 

2. Aangezien de verschillende mogelijkheden en 
implicaties' in dit stadium nog niet alle kunnen worden 
overzien en zulks mede afhangt van het feit, hoe een en 
ander zich verder zal ontwikkelen bij de verdrags
partners en in de overzeese gebieden zelf, ware in den 
beginne" vast te houden aan een integraal betrekken van 
de overzeese gebieden bij de vrijhandelszone en ware 
hiervoor bij de verdragspartners van B.E.G. begrip en 
steun te verwerven. 

Hierbij zal tevens het oog gericht moeten blijven 
op de voor Nederland uiterst belangrijke mogelijkheid 
via inschakeling van de overzeese gebieden de landbouw 
integraal bij de vrijhandelszone te betrekken. 
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_3. Hoewel het eventueel i n een l a t e r stadium 
p r i j sgeven van de e i s t o t i n schake l ing w e l l i c h t geen 
be l angr i jke concess ie i s , kan het vasthouden aan deze 
e i s toch t o t ui tgangspunt dienen om een betere onder
h a n d e l i n g s p o s i t i e op t e bouwen teneinde in het v r i j 
handelszoneverdrag bepal ingen t e doen opnemen, waarbij 
a l thans de mogel i jkheid wordt geopend om de overzeese 
gebieden in een l i t e r stadium b i j de vr i jhandelszone 
t e be t rekken. Door d i t probleem naar de toekomst t e 
v e n v i j z e n en z ich a l l e mogelijkheden voor verdere 
ontwikkel ingen voor t e behouden, kan teven het 
epineuze vraags tuk der ontwikkel ingsfondsen voor de 
overzeese gebieden in de v r i jhande l szone voor lop ig 
worden vermeden. Het komt de werkgroep voo r , dat het 
openhouden van deze mogel i jkhe id een e s s e n t i e e l 
Nederlands belang i s , waaraan door de d e l e g a t i e zou 
dienen t e worden vastgehouden. 

De mogel i jkhe id t o t a s s o c i a t i e van ook n ie t met 
#É West-Europa s taa tkundig verbonden landen ( l e e s 

Indones i ë , Vietnam, Birma) ware daarb i j eveneens n ie t 
u i t het oog t e v e r l i e z e n . 

4 , Wat de assoc ia t i evormen z e l f b e t r e f t , adv i see r t 
de werkgroep dat deze t . z . t . n i e t uniform zouden 
moeten worden g e r e g e l d . Voor de minder ontwikkelde 
gebieden zou de E .E .G. a s soc ia t i evorm t o t model 
kunnen worden genomen. Voor de meer ontwikkelde 
gebieden onder de dominions zou een nieuwe a s s o c i a t i e -
vorm moeten worden u i tgewerk t op b a s i s van het 
p r i n c i p e van een evenwicht tussen de wederz i jdse 
c o n c e s s i e s , t e r w i j l ook de mogel i jkhe id van een 
v o l l e d i g e t o e t r e d i n g van bepaalde dominions t o t de 
v r i j hande l szone onder ogen zou moeten worden g e z i e n . 

2 september 1957« 
1 - 830 - 2 5 - 8 - ' 5 7 
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