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Naar aanleiding van de diekussie i n de REZ van j l . 
vrijdag over de positie van Kieuw-Zeeland bij de toetreding 
van Engeland tot de EEG merkte ü op, dat nog eens opnieuw 
gekeken zou moeten worden naar het lot dat de andere Common
weal th-landen, met name de ontwikkelingslanden onder hen, 
zal z i j n beschoren. Ik moge U in verband daarmee het vol
gende overzicht voorleggen. 

A. Voor de Geraenebestlanden in Afrika zal zich in be
ginsel geen moeilijkheid voordoen, daar aan deze landen, 
voorzover van vergelijkbare economische struktuur als de 
GASM, de keuze zal worden gelaten hun betrekkingen met 
de vergrote Gemeenschap volgens een van de volgende drie 
formules te regelen| 
- aansluiting b i j de Conventie van Jaoende, 
- een eigen associatie-akkoord, bijv. van het type 

Aroesja, 
- een non-discriminatoir handelsverdrag. 

Deze materie i s nog niet met de Engelsen besproken, 
maar op dit punt z i j n , dacht ik, geen Moeilijkheden te 
verwachten. Welke landen van het aanbod gebruik zullen 
maken i s nog onzeker, evenals hun keuze. Sierra Leone 
en Ghana hebben vroeger wel eens voorzichtig naar de 
tweede keuzemogelijkheid geinformeerd. Met Nigeria werd 
een associatie-akkoord afgesloten, dat echter niet i n 
werking i s getreden. Het idee bestaat om de bestaande 
Jaoende- en Gemenbest-verhoudingen tot de respectieve 
"moederlanden" in elk geval tot 1.1.1975 ongewijzigd te 
handhaven, ook bi j eerdere toetreding van het V.K. 
In die tussentijd kunnen de betrokken Afrikaanse staten 
hun keuze doen, te r w i j l van de kant van de vergrote Ge
meenschap de voorbereidingen kunnen worden getroffen voor 
een nieuwe Jaoende Conventie waartoe dan ook het V.K. een 
financiële bijdrage zal dienen te leveren. Gezien het 
f e i t dat de reeds geassocieerde drie Oostafrikaanse staten 
te kennen hebben gegeven i n een volgende periode ook 
financiële hulpverlening bij hun associatie te willen 
betrekken, l i j k t mij de kans aanwezig dat z i j zich dan 
bij een verbrede Jaoende Conventie zullen willen aanslui
ten. 

Een regeling voor Botswana, Lesotho en Swaziland 
(indien deze landen daarom zouden vragen) zal wellicht 
enige voeten in de aarde hebben, daar z i j sich in een 
douane-unie met Zuid-Afrika bevinden. 

— B. -
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B. Voor de Gemenebeotlanden i n het Caralbisch /rebied 
is de situatie iets minder duidelijk, aangezien er sieeds 
enige onzekerheid heeft geheerst over de vraag of boven
genoemd aanbod van de Zes ook op deze landen van toepas
sing waa. In het verleden is van Nederlandse kant gesteld 
dat zulk3 wèl het geval i s , maar later hebben wij, met het 
oog op Suriname en de Antillen, dit wat meer i n het midden 
gelaten. Er bestaat echter geen twi j f e l over dat de Over
zeese Rijksdelen ook in het recente verleden er mee in 
hebben gestemd dat, ingeval van de toetreding van het 
V.K., de Caraïbische Geraenebestlanden voor associatie i n 
aanmerking kunnen komen; hun verzet gold veeleer de moge
lijkheid van de associatie zonder de toetreding van het 
V.K. 

In Brussel - waar ook over deze zaak nog niet met de 
Engelsen i s gesproken - i s à Six voorlopig i n het midden 
gelaten of men een oplossing kan vinden langs de weg van 
de associatie dan wel in net kader van de regeling van de 
suikerinvoer (Commonwealth ttugar Agreement). Daar voor de 
voornaamste Caraïbische Geraenebentlanden (Guyana, Jamaica, 
Trinidad en Tobago) de suiker echter geen alles-overheer-
send exportartikel i s , komt het mij voor dat langs die 
weg geen afdoende oplossing te vinden i s , en dat derhalve 
een associatie-aanbod z a l moeten worden gedaan. 

C. In de Indische Oceaan gaat het ca Mauritius. Ook 
i:iervoor i a te .Brussel nog in het midden gelaten of het 
associatie-aanbod van gelding i s , of dat een suikerregeling 
een uitweg biedt. De uitvoer van Mauritius bestaat voor 
30 à u i t suiker. 

D. In het Verre Oosten i s de situatie van de Gemenebest-
landen anders, daar de Gemeenschap noch in 1962 noch 
sedertdien een associatie mee die landen onder ogen heeft 
willen zien. Oorspronkelijk kwam deze nouding voort uit 
de vrees met een associatie met India en Pakistan te veel 
hooi op de vork te nemen, terwijl ook van engelse kant, 
toen en nu, niet op een dergelijke oplossing werd geinsis-
teerd. Sedertdien i s dit afwijzend standpunt alleen nog 
maar versterkt als gevolg van de f e l l e Amerikaanse kritiek 
op het beleid van de Gemeenschap in dit opzicht. In het 
defensief gedrongen, heeft de Gemeenschap toch min of ^eer 
moeten indiceren aan het associatiebeleid geen verdere u i t 
breiding te geven dan aangegeven is i n de Intentieverkla
ring van 1963, die Azië uitsloot. In beginsel betekent dit 
dus, dat India, Pakistan, Ceylon, Maleisië, Singapore, 
P i i i , West Samoa en Nauru hun preferenties op de Engelse 
markt verliezen en in hun tegendeel zullen zien omslaan 
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(behalve i n zoverre hun uitvoer profiteert van het algeme
ne UNCTAD-preferentie systeem, dat uiteraard voor de gehele 
vergrote Gemeenschap zal gelden). 

Te Brussel wordt, met name t.a.v. India als belang
rijkste van deze landen, een drie-ledige benadering toe
gepast» In de eerste plaats bestaat er overeenstemming 
over dat de unilaterale tariefverlagingen, die de KEG i n 
het verleden tegenover Indiase exportprodukten ("handi
crafts", thee, tropisch hout, specerijen, sportartikelen 
etc.) heeft toegepast en die hun oorsprong hebben i n de 
Engelse onderhandelingen van 1961/63, ook i n de toekomst 
zullen worden gehandhaafd. 

In de tweede plaats z i j n de ües het er over eens, 
dat gedurende de overgangsperiode van de nieuwe leden de 
vergrote Gemeenschap de eventueel uit de toetreding voor 
de genoemde landen voortvloeiende problemen onder ogen zal 
zien, waarbij dan tevens het effekt van het algemene 
$referentiestelsel kan worden betrokken, 

In de derde plaats i s er het eveneens uit 1961/63 
stammende idee van een "comprehensive trade agreement". 
Juist onlangs heeft dit idee een nieuwe impuls gekregen 
met een Indiaas verzoek om het openen van onderhandelingen 
met de Gemeenschap (onafhankelijk van de uitbreiding) over 
een dergelijk handelsverdrag. India heeft daarbij aange
geven dat naast de gebruikelijke handelspolitieke bepa
lingen (non-discriminatoir), zulk een verûr&g ook betrek
king zou kunnen hebben op non-tariff barriers, technische 
bijstand, exportbevordering, industriële he rstrukture ring, 
coördinatie van financiële hulp en "joint ventures". Aan 
de Europese Commissie i s inmiddels opgedragen een gesprek 
met India aan te gaan om te komen tot een verduidelijking 
van wensen en mogelijkheden op deze terreinen. 

Een dergelijke oplossing zou wellicht ook een uitweg 
bieden voor Pakistan. De andere genoemde landen zijn 
misschien eerder gebaat b i j een beperktere, maar meer 
direkte tegemoetkoming van de zijde van de vergrote Gemeen
schap i n de vorm van een verlaging van bepaalde douane
rechten of andere handelsbelemmeringen (palmolie; maniok-
meelbv. ) ; ik denk aan een herhaling van de "geste" die de 
Gemeenschap b i j het afsluiten van de laatste Jaoende Con
ventie deed. Voor F i j i , dat l i d i s van het Commonwealth 
Sugar Agreement, i s i n dit kader hopelijk een oplossing te 
vinden. 

Ik neem aan dat het V.K. deze materie nog i n de onder
handelingen zal opbrengen en trachten zal de Gemeenschap 
tot een uitspraak inzake de "comprehensive trade agree
ments" te bewegen. Op Nederlandse steun kan daarbij gere
kend worden, hoewel nog wel nagegaan moet worden in hoe
verre de diverse door India genoemde onderwerpen zich 
inderdaad lenen voor communautair optreden. 

- Een -



Een bijzonder probleem wordt nog gevormd door Austra
l i s c h Nieuw-Guinea en Papoea. Het betreft hier geen 
Gemenebestland, doch het heeft wel preferenties op de 
Engelse markt. Daar het om een afhankelijk gebied van 
een niet-Lid-Staat gaat, i s de formele aanleiding voor 
een regeling met de Gemeenschap moeilijk te vinden; 
associatie l i j k t mij uitgesloten. Toch heeft dit gebied 
wel een goede "case" voor consideratie, maar de vorm zie 
ik nog niet. Het l i j k t mij, dat wij deze zaak. evenals 
die van een eventuele "geste", tegen het einde/Van de onder
handelingen, wanneer het succes in zicht i s , zouden kunnen 
opbrengen, tenzij de Engelsen het reeds eerder doen. 

1 . Tenslotte z i j n er de afhankelijke Gemene bestiari den. 
Hiervoor i s met het V.K. reeds overeengekomen dat deze 
vallen onder deel IV van het Verdrag en dat het Raadsbe
s l u i t inzake de associatie op hen van toepassing zal zi j n . 
Dit geldt echter niet voor Hong Kong, waarvoor thans 
speciale regelingen, i n het kader van het algemene prefe
rentiesysteem, worden uitgewerkt. 

Samenvattend wil ik het volgende stellen: 
De belangrijkste beslissingen die i n het kader van de voor
bereiding van het Nederlandse standpunt voor de toetredings
onderhandelingen moeten worden genomen betreffeni 
a) de bevestiging van het associatie-aanbod aan de Caraïbische 

Gemenebestlanden, 
b) de medewerking aan en concretisering van de "comprehensive 

trade agreements" met India (en Pakistan), 
c) de regeling die i n de plaats zal treden van het Common

wealth Sugar Agreement. 
Punt c) i s , wat Nederland betreft, i n beginsel in 

orde, i n die zin dat wij zullen meewerken aan een equivalente 
regeling voor de gehele Gemeenschap, die ook na de overgangs
periode van kracht zal z i j n . De punten a) en b) z i j n nog 
niet i n concreto b i j de interdepartementale voorbereiding 
aan de orde gekomen, maar ik vermoed dat dit wel spoedig het 
geval zal z i j n . Dit zal dan naar a l l e waarschijnlijkheid op 
v r i j korte termijn leiden tot een nota aan de REZ, via de 
Coördinatie Commissie. De ontwikkelingsaspekten zullen door 
mij bij de voorbereiding hiervan ten volle betrokken worden. 
Het l i j k t mij beter de hier geschetste procedure voortgang 
te laten vinden dan op dit ogenblik een afzonderlijke nota 
in de REZ te brengen, die b i j gebreke aan concrete gegevens 
en aansluiting bij de gang van de onderhandelingen, het ge
vaar zou lopen enigszins i n de lucht te blijven hangen. 


