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Na," ns de door U inbestel :le vJ erktS r Qt3 ; " Ge .:!ee üs cha}'p€lijke I,~arkt- Overzeese Gebieden", ~a ..!.r::. :-. . . v e:.:'te oen 'vc. c rdiger s van de depcJ.rtemen ten van ;-:; c on orli .3 C ~lo:: Za:.c en, F i n3.:lciän, Landbouw, Ov~rzeese Rij k s rl ele n en J)~i ~ l e Zaken ~ i t
de Coördinatie Comnü2sie hun mele'Nerk i u.:; he b 'oen ü e G eve.1 ,
bied ik U hierLe'len :3 een nota 3.2.n i ll '3aLs '13 : i n hoof de
dezes genoemde nj e r~erp.
\

De onderllavit,e nota is het v e r s l a G V rl !1 8en v ijf ta l
bes p rekin~en, 7ve l Kt:: werde
behouûen étêiH l ~ iL:.n d van dC0r
de Ie den der wel ~.:.grcep rr:.e t be tre: \. '~inê- t u t Je onder h un
departemen tres sorterende materie L • ..) eL.i s n 1 2 II i tv ûeri t,;e
rap po rten. :Jezerzijds is, teneillde ·" s 0 v e r.:;i Gilteli ~h:he l d
te bevorderen , zoveel mo~elij~ na~r be Lerk i nL 6es tree f d ,
waa rbij me t name OOK we r d afgezier , op eeu uitz onde ri ng
na, van het bijvoe~~n van bijl~gen . De we r h 0 r oe p bli j ft
intussen ga arne ber~ld om, i n dien bij Uz e l f Jap Nel b i j de
leden der do or U voorgezeten Comrr.issie be ~. r' _, :'t e ';,o ch t be t' n aan k enn isne~ing van het de werk rlr o
t~ ~ ~2_chik 
stailn..ie statistische en a nder ci j fe rr"ls. j _ :~ !l, .:;.=_, ).8 t t en
dslag heef t gele ben aan de ondernavige l1 ,) t à
,i i t a.lSîl ve:;,
ezeld van een beknopte, aanvull ell d e t ,,:,e li c hti ne:; , ever
eggen.
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NOT A

I.Inleiding
Het door de voorzitter der Franse delegatie tijdens
de Conferentie te Venetië op 29 mei jl. aan de orde gestelde
vraagstuk van de betrekkingen van de Gemeenschappelijke Markt
met de overzeese gebieden der leden-staten, is naar het oordeel van de Werkgroep aanleiding geweest om naast de daarmee
samenhangende financieel-economische problematiek een aantal
politieke aspecten te onderzoeke~, welke van dusdanig belang
zijn, dat zij prealabele aandacht verdienen.

rmo eten
...

•

Alhoewel uit recente uit Parijs ontvangen berichten
blijkt, dat men in Franse kring er niet in is geslaagd terzake
een eensluidend rapport op te stellen en is moeten overgaan
tot het weergeven van de verschillende opvattingen, zodat de
Franse Ministerraad binnenkort zal moeten beslissen,of men
de in Veneti~ als prealabele voorwaarde voor het totstandkomen
van een Gemeenschappelijke Markt gestelde eis tot inschakeling van de overzeese gebieden zal laten vervallen, dan wel
het oorspronkelijke standpunt zal handhaven, heeft de Werkgroep gemeend de door haar t.a.v. deze kwestie gevolgde procedure ongewijzigd teAlandhaveno
Niet alleen immers bleek men zich in Parijs voor dezelfde problemen gesteld te zien als waarmee de Werkgroep hiertelande bij haar studie werd geconfronteerd, doch vooral gaf
hierbij de doorslag het feit, dat, hoe men uiteindelijk ook
moge denke"n over een inschakelen van de overzeese gebieden bij
de Gemeenschappelijke Markt, de schepping van deze laatste in
elk geval bepaalde consequenties met zich medebrengt voor wat
betreft de bestaande financiële en economische verhoudingen van
de betrokken leden-staten t.o.v. hun overzeese gebieden.
Het Verdrag tot instelling van de Gemeenschappelijke
Markt zal derhalve enkele algemene voorzieningen moeten bevatten, welke de bij het scheppen ener Gemeenschappelijke Markt
ontstaande situatie regelen t.o.v. die gebieden, 'Nelke met de
leden-staten een economische unie of bijzondere preferenties
onderhouden, teneinde een ongewenste goed erendoorstroming te
voorkomen o

Pranse positie
Wat nu de Franse positie betreft, is het duidelijk, dat
de voorstanders voor een inschakeling der overzeese gebieden
in de Gemeenschappelijke Markt hiervan een tweeledig voordeel,
zowel voor Frankrijk als voor de overzeese gebieden, verwachten,
a)

een bijzondere financieel-economische bijdrage van de
andere Europese landen, te leiden via het z.g. Fidesfonds
(waaruit gelden voor investeringen e.d. in de overzeese
gebieden worden gefourneerdh waarbij bovendien de uiteindelijke zeggenschap over de besteding aan Fr~nkrijk
zou blijven voorbehouden;

-b)-
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b)

,",

een zekere (schijn) "europeanisat ie" van de overzeese
gebieden, waarbij de indruk zou moeten postvatten, dat
deze overzeese gebieden niet (meer) alleen een Franse,
doch (ook) een Europese verantwoor delijkheid en belang
zijn geworden.q

Alvorens op het vraagstuk als zodanig nader in te gaan
diene, dat voor een juiste waardering van de Fr anse ~ositie
niet uit het oog mag worden verloren, dat Frankrijk (welks
industriäle uitvoer voor 55% voor zijn overzeese gebieden bestemd iS), vooral na het verlies van Indo-China als afzetmarkt en de a.s. terugkeer van de Saar tot Duitsland, econo- '
misch meer dan ooit is aangewezen op Noord-Afri ka, dat - mede
omdat aldaar tot op heden practisch geen concurrentie op het
gebied van het handelsverkeer viel te duchten - de ruggegraat
vormt van de Frdnse export. Het eventuele verlies van de NoordAfrikaanse afzetmarkt, hetwelk een half millioen Franse arbeiders werkloos zou maken, terwijl meer dan twee millioen Fransen, die in Noord-Afrika zijn gevestigd, elders emplooi zouden
moeten vinden, kan niet anders dan een dreigend spookbeeld
voor de Franse economie en politiek zijn, zodat er hun veel
aan zal zijn gelegen op de een of andere wijze in het kader
van de Europese Gemeenschappelijke Markt te trachten hiervoor
oplossingen dan wel v~rlichting te zoeken.
Daartegenover wordt gesteld - ook te Parijs door hen, die
een inschakeling van de overzeese gebieden in de Gemeens~hap pe
lijke Markt onwenselijk dan wel onmogelijk achten - dat;
a)
!ogo en Kameroen onder trusteeship staan en de Verenigde
Naties nooit zullen goedvinden, dat deze deel van een
Europese Gemeenschappelijke Markt zullen uitmaken;
b)
Tunesiä en Marokko niet aan een Gemeenschappelijke Markt
zullen willen deelnemen, waardoor het belang voor de overige Europese landen aanzienlijk vermindert, aangezien
vooral Marokko het meest potentiële gebied is;
c)
de onlangs aangenomen wet "D~erre", op grond waarvan
autonomie aan de overzeese gebieden kan worden toegekend veel van haar politieke betekenis zou verliezen,
aangezien inschakeling bij een Europese Gemeenschappelijke Markt bij genoemde gebieden de indruk zou kunnen
wekken, dat de Franse hegemonie zou plaatsmaken voor
een Europese;
d)
de nationalisatie door Nasser van het Suezkanaal en zijn
daaropvolgende weigering onder medewerking Vdn Egypte een
internationalisatie van het kanaal tot st~nd te brengen,
bij de bevolking van onderhavige overzeese gebieden antipathie zouden opwekken tegen elk streven om betrokken
te worden bij een internationale regeling waarvan zij
het object zouden kunnen zijn;
e)
bij het totstandkomen v~n de EGKS uitdrukkelij k is bepaald, dat de overzeese gebieden hier niet adn zouden
deelnemen. Voor Frankrijk golden toen voor een groot
deel reeds dezelfde bezwaren tegen een inschakeling als
hierboven weergegeven;
-f)-
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f)

de grondstoffe n pr oducerende landen in beginsel geen
Gemeenscha ppe lij k e Markt nodig hebben, aangezien zij
doorgaans op bui t enland s e markten vrij acces hebben;
daartegenover zou den zwakke locale industrieën onder
de algemene West-Euro pese concurrentie ernstig te
lijden krijgen, zij het dat wordt toegegeven, dat
door vrije concurren t ie en a f schaffing van invoerrechten voor de l and en van de Gemeenschappelijke
Markt de kosten van het l evensniveau voor de locale
bevolking zouden kunn en dalen~

Alge.ene betrekAfgezien evenwel van de spec i fieke Franse aspecten
(Inten lûro~es. van het onderhavige probleem dient ook het algemene as pect
ïr en - 0..
van de hedendaagse betrekk ingen van Westerse landen tot de
overzeese gebieden, welk e in vele geva l len in een overgangsstadium verkeren, in a a nmerki ng te worden genomen bij een
beoordeling van deze kwesti e o Deze betrekkingen vormen het
voorwerp van een politiek ontwikke l ingsproces, dat op het
ogenblik een belangrij k e f a c t or vormt in de wereldpolitieke
verhoudingen, zodat zij ni e t (mee r ) alleen de rechtstreeks
daarbij betrokken l anden en gebieden raken, doch van invloed
zijn op een veel wijder politiek terrein~
Een invoeging in c.q. b e trekken bij de Gemeenschappelijke Markt Vdn de overzeese geb i eden impliceert derhalve,
dat ook de niet onmiddelli jk bij de "koloniale" verhouding
betrokken leden-staten bij evenbed oe l de politieke problematiek worden betrokken, hetge en zi j tot na toe veelal zorgvuldig hebben weten te vermi jden.
h rafr1ka.

De prealabele politiek e vraag derhalve, welke beantwoording zal moeten vinden, is of , waar de Franse voorstellen in wezen Afrika betreffen, de Ze s en i . c . Nederland werkelijk termen aanwezig acht(en) om een eventuele Franse behoefte aan inpassing van zijn overz ee s e betrekkingen in de
Gemeenschappelijke Markt om te zett en in een gemeenschappe~
lijke Europese ontwikkeling van Afr ika , waarbij men dan zou
trachten dit werelddeel nog voor Eur opa te behouden, c.q.
dusdanige Europese invloed bi j de ontwi kkeling daarvan tot
gelding te brengen, dat niet ook Afr ika binnen uiterst korte
tijd een eigen, c.q. tegen Europa ge r ichte koers zou varen.
Indien het antwoord op de ze vraag negatief zou luiden,
zal in elk geval een oplossing moet en worden gevonden voor
het reeds genoemde feit van de gevo lgen van de instelling
ener Europese Gemeenschappelij ke Mar kt op de bestaande overzeeae betrekkingen der leden- s t ~ ten.
Indien het antwoord evenwel posi tief zou luiden, rijst
de vraag of dit doel zou kunn en, dan wel moeten worden bereikt door inschakeling van de over zeese gebieden bij de
Gemeenscha ppelijke Markt der Zes , dan wel langs andere weg o
Opgemerkt zij in dit v e rban d , dat indien op de Gemeens cha p me de de verantwoordelij khe i d zou komen te rusten voor
de financieel-economische en s oci a l e ontwikkeling der overzee ae gebieden, zich de vraag opd r ingt , in hoeverre deze
dan tevens aanspr a ak zou mo e t en maken op een zekere ~ate
-v n-
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van medezeggenschap in de algemen e ontwi kk eling van de volkeren dezer gebieden.

1« • • ne econo-

Raast de hier aangestipte po li tieke aspecten, welke nog

jl-cfie aspecten. worden gecompliceerd door de gro te verscheidenheid van r ela-

ties tussen de Europese std ten en hun v erschillende overzeese
gebieden, brengt het feit van een eventuele deelname van de
overzeese gebieden aan een Euro pes e Gemeenschapp eli jke Mar kt ook
bijzondere moeilijkheden met zic h mede, omdat economie~n zouden moeten worden geintegreerd, we l ke niet een met die van de
Zes vergelijkbare structuur hebb enD

Men mag dan ook aanne men, dat het nimmer de bedoeling
van het Franse initiatief kan zi jn geweest , dat de Gemeenschappelijke Markt van de Zes zonder meer zou worden uitgebrei d to t
de overzeese gebieden der le den- s t aten; naar het voorkomt ka n
de gedachtengang van de Franse v oorstanders aldus worden geinterpreteerd, dat de bi j zondere re laties Frankrij k-overzeese
gebieden, Belgi~-overze e se geb i eden en Nederland- Overzeese
Rijksdelen zouden moeten worden omgezet in bijzondere relaties
van de Gemeenschappelij k e Mar kt als zodanig met de genoemd e
afzonderlijke overzeese ge b ie den .

_1'8n karakter

De overzeese gebied en kunn en v oor het
overgrote deel ge.
,,
oyerzeese .co- rekend worden tot de onderontwi kk elde geb1eden met een zeer eenzijdige structuur, welker welvaart gro t endeels afhankelijk is
nom.In.
van de export van een klein aanta l pr odukten , hetwelk aan grote
prijsfluctuaties onderhevig is. He t betal in gsbalans-evenwicht
dier gebieden in dientengevolge z eer l abiel en het is dan ook
nodig, dat de regeringen dezer gebi eden steeds op korte termijn
kunnen ingrijpen, waartoe zij gewoonlij k het middel gebrui k en
van rigoureuze importrestricties, tene i nde een verstoord evenwicht te herstellen. Een afschaff ing van de contingenteringen
naar de in het rapport Spdak geproj ec t ee r de procedure zou dan
ook voor deze gebieden grot e moeilij kheden opleveren .
Teneinde de economische b a si s te verbreden , zijn in de
meeste dier gebieden ont wikkelingsprogr amma ' s ontworpen dan
wel in uitvoering. Om deze programma's t e kunnen uitvoeren worden van overheidswege beschermend e maatr ege l en getroffen, hetzi j
in de vorm van een tariefprotecti e , dan we l door middel van invoerverboden, contingenteringen of sub s i dieso Daar het tempo,
waarin de industriäle ontwikk eling zich v oltrekt , veelal traag
verloopt, blijkt het gewoonlij k nod i g deze maatregelen vele
jaren te handhaven.
De invoerrechten dezer gebie den h ebben veelal een tweeledige betek enis, namelijk enerzij ds een bescherming Vdn de b innenlandse produktie te bieden, a ls anderzijds een in de ze eenvoudige samenlevingen onmisbare b r on van overheidsinkomst en t e
verscha tten e Dientengevolge zij n deze i nvoerrechten veelal
met name voor die produkten, welke in deze gebieden a ls l u xe
worden b eschouwd, relatief hoog te achten .
Een gemeenscha ppeli jk buit entarief, met inbe gri p dus van
de ov er ze ese gebieden, dat voll edig rekening zou houden met
- de z -
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deze factoren, zou voor de Europese landen een sterk protectionistisch aanzien kunn en krij gen , terwijl anderzijds een
zodanig tarief, waarin deze f a ct or en niet of slechts tendele
zouden zijn verdisconteerd, tekort zou doen aan de economischfinanciäle structuur der overzeese gebieden.
Daarnevens zouden meergenoemde gebieden de inkomsten
uit invoerrechten moeten missen vo or zover het betreft de invoer uit de Gemeenschappelij k e Mar kt-landen.
Daartegen weegt niet op, da t de produkten dezer gebieden in de Gemeenschappelijke Markt-landen eveneens vrij van
invoerrechten zouden binnenkomen, a ange zi en de invoerrechten
der overzeese produkten veelal laag zi jn ( voor het grootste
deei "grondstoffen", agrarische produkten en mineralen), terwijl zij over het algemeen ve elal than s r eeds onder een preferentieel regime worden ingevoerd i n Fr dnk ri jk , Belgi~ en
Nederland, waardoor geen dan wel een s te r k verla agd invoerrecht wordt betaald o
Tegen deze achtergrond dient de al of n i et wenselijkheid van een mede-integratie van de ov e r zeese gebieden in beschouwing te worden genomeno
Alternatief.

/

Wellicht houdt het in beginsel i n het Verdr ag openstellen van de mogelijkheid tot het b etrekk en van (de) overzeese
gebieden bij de Europese Gemeenschappel ijke Markt de oplossing
in voor het gecompliceerde dilemma waarvoor de Franse eis de
overige vijf regeringen eventueel zou ,s tellen.
Deze principiäle aanvaarding van de mogel ijkheid tot het
eventueel inschakelen van (de) overzees e ge bieden b i j de Europese Gemeenschappelijke Markt zou gepaa r d kunnen gaan met een
beginselverklaring, waaruit blijkt, da t h e t welzi jn en de ontwikkeling van de overzeese gebieden mede e en veran twoordelijkheid van de deelnemende landen en van de Gemeen s chappe l ijke
Markt wordt geacht.
De concrete mogelijkheid tot deelneming aan de Gemeenschappeli,jke Markt der Zes van één of me er over zee s e gebieden
zou voorts - indien tezijnertijd de wen se li jkhe i d daar toe zou
worden kenbaar gemaakt - een onderwerp van s t ud i e dienen uit
te maken van de Europese Commissie en van de Raad, welke zich
dan zouden hebben uit te spreken over de wijz e wa a r op en de
yoorwdarden waaronder deze associatie zou kunnen geschieden.
Een dergelijke procedure biedt het v oordee l , dat het
feitelijk betrekken van (de) overzeese gebi eden bij de Europ.se Gemeenschappelijke Markt zou worden ve r schoven naar een
later tijdstip en met name naar een tij dsti p waar op de Zes
••• r inzicht zullen hebben verkregen in de toch reeds zo gecompliceerde consequenties van de instelling van een Gemeenschappelijke Markt in Europa.

In d,e navolgende Hoofdstukk en 11 t 11 1 en IV wordt een
oyerzicht gegeven van de concrete situa tie m.b . t. respectieYe11jk de Nederlandse Overzeese Rij k sdelen , m. b.t. de Franse
oY.rzeese gebieden en m.b.t. de Congo en Ruanda Urundi. Hierb13 wordt zowel aandacht geschonk en aan de st~atkundige poaiti. als aan de economische, finan ci ë l e en sociale positie
-van-
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van elk der gebieden, waarbij de voornadmste aspecten zoals in- en uitvoer, invoerregelingen, invoerrechten,
betalingsverkeer, investeringen en immigratie - welke bij
het verwezenliJken va n e en Gemeenschappelijke Md.rkt een
rol spelen, in het kort zijn b elicht en een oordeel wordt
uitgesproken over de eventuele c onsequenties van, dan wel
mogelijkheden tot een betrekken dadrvan bij de Europese
Gemeenschappelijke Markt der Zes .
In het vijfde hoofdstuk wo r den tenslotte deze conclusies samengevat Q
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De concrete situatie met be tr ekking t ot de
Overzeese Rijksdelen.

~ederla...'1.dse

1. Staatkundige positie.
Krachtens art. 25 van he t Sta t uu t voor h e t K oninkr i j~
hebben de regeringen van Suriname en de ned erla n dsE: Anti l len het recht te beslissen ove r de al dan ni e t toet re di ng
van hun onderscheidene Rijksd el en t ot i nt ernationa l e eco nomische en financiële ove r e enx omst8n .
Ingevolge art. 27 van het Statuut moe t en de ze bei óe
Rijksdelen worden betrokken in de voor be r e i di ng van over eenkomsten, welke hen "rak en over eenx oms t ig art . 11
Statuut". Voor dit geval is lid 3 v an a rt. 11 van be l l-ll1.g ,
waarin staat dat ten aanzien van de bui tenl andse betr ekkingen wordt aangenomen dat de ze de genoemde Rijk s de l en
raken, wanneer hun belangen in het bij zond er da arbi j betrokken zijn, dan wel de voorzi ening daa rin g~wic h ti ge
gevolgen voor deze belangen kan he bben . De dee lnemi ng van
Nederland aan de Europese G e m ee n scha ~ pe li jke rilark t zal
zeker Suriname en de Antillen r a ken in de zin van art. 11.
De overzeese Rijksdelen imlllers g eu i e t en o p gr ond van de
Benelux-douaneovereenkomst be paa lde pr'eferent i e s op he t
Beneluxtarief • Nieuw-Guinea en de An till en pr'ofi teren t l1ans
nog niet van deze mogelijkheid, doch zoal s hi eronde r za l
blijken zal zulks zeker kunnen ver anderen . In he t bijz on de r
in de Antillen wordt momenteel de moge li jkhe i d van he t ~an
vragen van preferenties onde rzoc ht.
Het valt op zijn minst te be t wijfe l E:n of zodanige
preferenties ingeval van deelneming van Nede r land a an
een Europ~se Gemeenschappelijke Mar k t zouden kunnen bli j ven bestaan.
Het gemeenschappelijk buit ent a ri e f van de Gemeenschappelijke Markt en het geproj e ct eer de invest er i ng sf onds
zullen eveneens bepaalde consequenti e s medebrengen voor
de Nederlandse overzeese Rijksdel en. He t i s dus dui de li jk
dat, zowel bij deelname als bij ni e t-d e el name van de NeJt;; rlandse Rijksdelen aan de Geme en s cha ype lij ke l~I ark t, de
Regeringen van Suriname en de Antill en in he t overl e g
terzake dienen te worden betrokken .
Wat NedE:I'lands Nieuw-Guin ea be tr e ft s t aat de zaak t;~n
de definitieve beslissing t ~rzake i s i n hand -n
van de Nederlandse Regering.

vo~diger;

2. Economische,

financi~le

en soci a l e positi e .

ederlands Nieuw-Guinea.

a. In- en uitvoer.

~-----------------

Nederland heeft een overhee rs end e pos iti e in ue
1D'terna"tionale handel van Nieuw- Gu i nea .
Voor wat betreft de invo er is edn mo tivering van dit
- v erschijn se l -

-
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verschijnsel ten dele t e vin den i n de i nvoerr e~~lin6en,
welke in dit Rijksdeel van kr a c nt zi jn (vide b). Voornamelijk is de verklaring e chter t e zoeken in-de met
Nederland best a ande banden va n polit ieke, financi ë l e en
economische aard, waa rbij in he t bij zonder wordt gedacht
aan de handelsr elaties en ge r egelde scheepvaartverbindingen.
Van de totale invo er, inclus i ef di e ten behoev8 van
de oliemaatscnappijen, was in 1955 bij na 50% afkom st i~ uit
Nederland; dit percentage was in 1954 nog hoger (56 , 3). I ndien men de invoer van de oli emaat scha ppij en bui t en beschouwing laat, liggen deze pe r cen t ages nog hoger: in 1954
en 1955 resp. 70,4 en 56,3%.
Bij de uitvoer ne emt Nede rl a..lld ook voorshands nog de
eerste plaats als land van b e st e~~ i ng in, hoewel deze
positie in ve rband me t de oli e -ui tvoer n i et zo sprekend
is als bij de invoer. Van de total e ui t v oer was in 1954
bijna 40% op Nederland ge ric ht. Van de ui tvoer exclusi6f
oliemaatschappijen was in de j a r en 1954 en 195 5 rui m 60%
voor Nederland best emd.
Niettemin lijkt h e t ni e t gerecht vaardigd op grond van
bovengenoemde g e ~evens t e concl uderen , dat een v ers t erking
van de binding van Ni euw-Guin ea aarJ. Wes t-Europa , door
Nieuw-Guinea t e betr e kk en b ij een event uee l t e sc hep pen gemeensèhappelijke markt, e en r ee ds ' be s t aande situati e zou
continueren. Bij een bésch ouwing van de i nv oer van de
laatste jaren blijkt nml., dat een ge l eid~lijke verschuiving in de verdeling naa r landen van herkomst is opgstr' ed~n,
waardoor het aandeel van de Eur opese " l anden is vermind erd
ten gunste van dat van Azi~ en Au s t rali ë (in 19 53 kwam
15,7~ van de totale invoer uit Az i ~, i n 1955 26,9%. Uit
Australië: in 1953 3,1%, in 1955 4, 3% ). Deze v er schuiving
kan worden verklaard door e lan v er"be t er ing i n de scheepvaartverbindingen, welke in de v oorgaand e jar en me t dG
omringende landen tot st a nd i s gekomen .
Naar het voorkomt zou h e t be t rekken van NBder lands
Nieuw-Guinea bij de Gemeensc bappe li jke ~':la rk t da door wertins
van de hierboven aangetoonde t en denti e to t een versc huivi~ g
van de invoer kunnen bel emme r en. :De vr aag r i j s t of een Ll.2.2:' gelijke kunstmatige beperking van de hande l met de omli~ ~e lldG
landen in het belang van Nede rlands Ni e1.Hv- Gu i n ea kan VlOTCOr..
geacht, in verband waa rmed e t ev ens warde geda cht aan d2
"toekomstige afz e tmoge lijkheden v an de bi nnenlandse produ.,-,ti;;;.
~_!~2~EE~~~!!~~~~~

Nieuw-Guinea is voor wat zlJn deviezenvoorziening b~
treft in zeer a anzi enlij ke ma t e a f hanke l i j k van Neder 13nd.
De import van dit g e bi e dsd ee l be li ep i n 1951 bijna f . 46
miljoen (1955 ruim 93 milj.), de expor t ruim 14 milj.
(1955 bijna 31 milj.). De handel sbal ans geef t dus belallbrij :c
tekorten te zien, welke door Ned.e r"l and moe t en wOl'de2:l :;',D.ng'_wld.

In verband hiermede is he t zaak t~ zo rg ~n voer e2n
Uiterst rationele be st e ding van devi czsn. Dit word t mCci2 k gemaakt door e~n s t e l se l V8....'1 invot..rvergunnin:.:;en .
Algemene invo ~ rve rgu n nin ge n ( w~lk8 ni e t t_v ~ns d vi~
e rgunningen zijn) kunn erl 'No r den verleend acin grote
- p.:..I'ti culic:r. -

particuli e re concerns - zoals bijv. de aardoliemaatschappi j en - w81kt:: de j 1(lP0.1' t be ste!11.ID.en voor de instandhouding
van hun bedrijf en de verzorging van hun personeel. In
1955 maakte de import door de aardoliemaatschappij en
.:!: 33 ~ lÜ t van de totale invo e r.
Zoals bekend hebben de aardoliemaatschappijen hun
eigen deviezanvoorziening.
Bijzondor s invoervergunningen (t evens deviezenvergunningen) worden van seval tot geval aangevraagd . Criteria
voor de afgifte zijn de inkoopprijs en de beschikbaarheid
van Vrç611lcl~ valuta. Indien een v er glUl"ni ng wor dt aangevraagd
voor import uiteen derde l and van een ar ti kel ,. hetwelk
door ~e derl ~nd tegen een niet hogere pr ijs, en in een ni et
mindere kwali tei t, kan worden gel ever d, da..'1. zal ui terahrd ,
ter besparing van vreemde valuta, aan i mpor t uit Nederlalid
de voork eur worden gegeven; aan de be trokk en importeur
wordt dan te kennen gegev..::m dat hij sle chts een vergunning
zal kunnen verkrijgen v oor invo er uit ~edeI'land van het
:":l rtikel in kwestie.'
Bijzond er e regelinzen betreffende de import bestaan
voor rijst (w_,,,arvan de gehe le j aarbehoefte door één importeur Nordt in3evoerd. De jaarimport 1955 "bedroeg 6800
ton) en D6el (wdarvoor in gemeenscha~pelijk overleg een
beperkt~ brobP importeurs is aangewezen. De jaarimpor t
1955 bedroeg 1148 ton).
Vrijg\:::st..;l-rl van het ver e iste van een i nvoerv ergunning zijn, ongbacht het land van hbrkollist, bepaalde goederen van 6eringe waarde, ve rhuisbo ede ls, transitogoeder en ,
leermiddelen e .d. Voorts is voor een groep van goederen,
welke vaü belang zijn voor de opbouw van het l and ( a l s v '- a rt.uigen, bouwnijver'heidsproducten), geen vergunning verei s t,
voor zover zij worden ingevoerd uit Ne derland of een ~"'lder
EBU-land.
VolJ6ns h0t ontwer' p-Spaak zouden , bij toetreding van
Nieuw-Guinea tot de Gemeenscha ppeli j ke Mark t, de bestaan 1 e
invoerbeperhin3en ten opzichte van de deelnemende l an den
geleidelijk worden afgeschaft.
Betwijfeld kan worden of op andere wijz e de inv oer
van essenti~le goederen zou kunnen worden verzekerd en
afdoende ';{a2<.rborgen zouden kunnen worden geschapen t egen
over'stroming vaIl h e t land met importgoeder en , we lk e het
peil van de kosten van levensonderhoud on gunstig beinvloeden en/of onnuttig zijn voor een in een beginstadium van
opbouwen ontwikkeling verkerend land. Voorzi en ing in een
en ander, op welke wijz e ook, is een levensbe l ang voor
Neder l ands Nieuw-Guinea.
c. Invoerrechten.
-------------Het tarief is gebaseerd op een verdeling in vier

-

categorie~n:

ruwe grohdstoffen
vrij
productiemiddelen , halffabrica.ten e .d.
6%
gewone verbruiksgoederen
12%
luxe Verbruiksgoederen
20%
Het tarief is derhalve laag, doch tene ind e 'de kost~n
van. levensonderhoud te dr'ukken werden nog bovendien van
een grote gz'oep van goederen de invo err echten tijdelijk
sehaal of gedeeltelijk opgeschort. Daarnaast bestaan er
- bepalingen -

-
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bepalingen, die het mogelijk maken vrijstelling van invoerrecht te verlenen voor bepa a lde goederengroepen, zo al s
kapitaalgoederen voor de ont wikk eli ng.
Toetreding van Nieuw-Guinea tot de ~ eneensch a ~~elij k e
Markt zou tot gevolg hebben, dat de opbrengst van de invoerrechten (welke een fisca al ka rak ter hebben) VJ or het
grootste deel zouden wegvallen, wa~ r doo r het begrotingstekort op niet te verantwoor den wij ze zou t oenemen, tenzij
andere middelen (bijv. uit accijnsheffing ) worden gevo nd en .
Het gemeenschappelijk buitentarief zou vermoedelijk te
laag zijn voor gedistilleerd en t abaks producten , doch
belangrijk te hoog voor andere goederen, i n het bijzon j er
industri~le producten.
~. ~~!!~!~~EY~!~~~!~

Voorzover dit voor de Geme enschappelijke Ma r k t van
belang zou zijn, moge worden vermeld dat het betalingsverkeer tussen Nederland en Kieuw-Guinea wordt geleid
via een in Nederlandse guldens lui dende rekening ten name
van de Nederlandse Handel Maa tschavpij N.V. te Bollandia,
bij de N.H.M. te Amsterdam. Ook betalingen i n postwisselverkeer zijn mogelijk.
Het betalingsverkeer tussen îHeuw-Guinea en derde
lenden loopt in principe over Nederland.
~. !~Y~~~~E!~~~~~
Gesteld kan worden da t de Nede rl andse bi j dra~ aan de
begroting van Nieuw-Guinea in haar totali'tei t ten doe l
heeft het Rijksdeel mede op economisch terrein te ontwikkelen. Men kan dan berekenen, dat deze Kede rlandse bijdra g e
in de jaren 1950 tlm 1955 in tot aa l + f. 145 miljoen heeft
bedragen. Voor 1956 is ae ~ijdra ge bëgroot op f. 58.975.10': .
Door de Nederlands Nieuw-Guinea Pe troleum ifaa ts chap pij wer d
in de naoorlogse periode (t/m 1954 ) voor een bedrag van
f. 280 miljoen gefnvesteerd in ~i euw-Guinea; hiervan was
f. 125 miljoen Nederlands kapita al.
Gezien de omvang van de Overheidsbijdra ge valt het te
betwijfelen of het geprojecteerde Euro~ese investeri ngsfonds een voordeel voor Hieuw-Gui nea zou betekenen. Het is
nml. de vraag of Nederland èn aan di t f onds kan dee lneme n ,
~n de bijdrage aan Nieuw-Guine a op volle omvang kan handhaven. Uit ~ raard zouden eveneens bijdragen uit het investeringsfonds aan Nieuw-Guinea ten goede komen , doch i ndien
bijv. als maatstaf voor de toewijzingen aan de verschillende gebieden de omvang van de bevolking een belangrijke
rol zou spelen, zou Nieuw-Guinea slechts pover wo r den
bedeeld.
Overigens zij opgemerkt, dat de van n ederlandse zij Je
beklemtoonde rentabiliteitsbasis ven het fonds de toepassing ervan ten behoeve van de ontwi kkeling van de overzeese gebieden welhaast zou uitsluiten.

!!!!!!!!.!i~.:.
Aan n1et-i&gezetenen kan ontsche ing in TIieuwGuinee worden geweigerd, in dien ni e t vastst s at dat hun een
werkkring wacht en dat woonge l 9genhe i d voor hen beschi kb ~n:r:'

!.
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is. Deze maatregel is n odi g i n een land, dat nog in het
eerste beginstadium van ont wikke ling staat en waar woningen nog zeer schaars zijn.
Dit betekent dat een libera l e houding ~et betr~k k i n ó
tot immigratie vooralsnog be paa l d niet kan ~'Ior.:ien aangenomen. Anderzijds brengt het geringe bevolkingsaantal en
de nog weinig gevorderde ontwikke ling wel de noo d zaak
mede arbeidskrachten en techni ci van elders aan te tre kken. Het is echter duidelijk dat bij ean en ander ~ro~e
voorzichtigheid is geboden.
Suriname
8. In- en uitvoer
De Surinaamse handel is in veel geringe r mate op
West-Europa gericht. In 1954 was de uitvoer naar de V. S.
80,6% van het totaal, en die naar de Gemeenschappelijke
Markt-landen 8,3%. Dit laatste i s evenwel van grote betekenis, aangezien het voor Suri name van belang is de
samenstelling van zijn expo rt paket te v erbreden. In die n
men nameli jk de bauxi etui tvo er ( 83 , 3 / ~ van de total e export) buiten beschouwing laat zi jn de cijfe r s als volgt:
naar de V. S. 5,4%, naar de Gemeenschap pe li jke ~ilarkt - lan,ie n
(inclusief ;federland) 46, 8% , naar Nederland 33 , 7%. De
Nederlandse markt is voor de Surinaamse land- en bosbouwprodukten van grote bete kenis, waarbij de preferenties
welke in Benelux-verband t.a.v. de import uit de overzeese
gebiedsdelen gelden een r ol spele n .
Naar het voorkomt sluit de t otstandkoming van de ~A
meenscha?pelij ke Ma rkt het voortbestaan van een dergeli j~e
preferentiäle verhouding uit. In dien Suriname niet bij de
GemeenschaF~elij k e Ma r kt zou wo r den betrokken , zou het
buitentari ef in de handel met de ~ angeslo t en l anden (dus
eventueel ook met Ne derland) van toepassing zijn. Het
zou ~ewenst zijn dat eventue e l zelfs in dat geval pr eferenties voor be paalde invoeren kunnen worden verleend.
Mocht Suriname deelnemen aan de Gèllieenschappelij l{e ·Markt ,
dan zou dit land, naar het voorkont , geen bevoorrechte
posi tie kunnen innemen op de Nedei'landse ma rl~t .
Volledigh ~ idshalve zij nog ovgemerkt dat Suriname,
voor wat de invoer betreft, zeer wei ni g is georiänteerd
op de overzeese gebiedsdelen van de andere Gemeenschap }-8'Y
lijke Markt-landen. Het aandeel van deze gebi e den i n de
Surinaamse ui tvoer is aanmerk eli j k belangr i j ker (in 195 -1
ruim 7% va n de uitvoer excl. bauxiet ).

:E,.

Invoerre ge li ng e~

Behalve de restricties· krachte ns bijzondere l andswetten (verdovend e middelen etc.) heeft Suriname i nvop.rbeperkingen, we l ke bij het GATT zijn aangemeld als "restri0tions and prohi'bitions to safeguerd t he balance of paymenta by seving foreign e~ang e for th e imp0rt of goods,
wbich are essential for the econ omy of Su ri nam , th ereb:~
taking into account the home pro ductions of Surinam".
Surinam.e zal deze b epe r ki ngen met het oog i> de
bescherl:üng vnj de eigen inuustrj.e niet leunnen en will Q1l
missen. ~r is zelfs sprake van d3t eventueel nieu 0e del i beralisAti es 21 l1 en worden ingevoAr d.
- c. -

c. Invoerrechten
Verreweg het grootste deel van de import is belast
met een invoerrecht van 20~. De Surinaamse regering is,
o.m. ter verkrijging van de nodige middel3n voor de uitvoering van het tienjaren-plan, voornemens de invoerrech t en
sterk te verhogen voor artikelen van weelde en semi-·ne elde .
Ook voor dit Rijksdeel is h~t fisc a le karakter van het
tarief van overwegende betekenis.
De invoerrechten op de goederen afkomstig van de landen
welke de Gemeenschappelijke Ma rkt zouden vormen, zal Suriname zeker niet kunn~~ misse~ (hiervoor ~eldt uiteraard
eveneens hf3t t.a.v. H1euw-Gu1nea gezegde) .
Betalingsverkeer
Voorzover dit voor de Gemee nschappe lijke Markt van
belang zou zijn, moge worden vermeld d?t het betalingsverkeer met :7ederland i s geregeld bi j een monetai re overeenkomst, welke voorziet in de afwikkeling van de wederzijdse betalingen over een tweetal rekeningen: één luidende in Nederland se guldens en één lui dende in Surinaamse
guldens.

~.

~.

Investerin ge~

In de }rivé-sector werd in je na-oorlogse periode
tot en met 1954 in Suriname voor een bedrag van ca. f . 39
miljoen Nederl~nds kapitaal geinvesteerd.
De Nederland se overheidsbijstand aan Suriname heeft
voor het overgfote deel op ontwi k ~e li ngsprojecten betrekking, zo,iat in di t kad er dezelfde redenering mag worden
toeg~pa st als mGt betrekking tot raeuw-Guinea.
Van 1947 tot ultimo maart 1950 werd een bedrag van
f. 40 lni ljoen in het 7ielvaartsfonds Suriname gestort.
In december 1954 werd overeenstemming bereikt over de
fin8nciering van het tienjaren-plan voor de ontwikkeling
van Suriname. DB totale kosten hiervan zijn begroot op
f. 256 miljoen, waarvan Nede rland 2/3 deel zal dragen.
De helft van dit aandeel is als schenking gedacht, de
andere helft als lening.
i\'1et betrel:~ ; ing tot het geproje cteerde Europe se investerin~sfonds zijn voor Suriname dezelfde.overwegingen als
voor Nieuw-Guinea van belang. De nauwe banden tussen Suri name en ~r~derland zi jn vo or eerstgenoemd Ri jksdeel van dusdanige betekenis , dat de handhaving ervan een punt van ernstige overweging za~ dienen uit te maken.

!.

Immigr3.tie
Ook in Suriname is het bevolkingsaantal gering; he t
ontwikkelingsL1iveau is hier echter belangrijk groter dan
in ~;ederlands 7a euw-Guinea. De Surinaamse Regering volgt
~ver het a lgemeen een politiek welke erop is gericht dat
ondernellungen zl)vee l mogeli jk werkkrachten aantrekken ui t
de c:;eveetisde ~jevolking. Een liberale toelatingspoli tiek
strookt hiermede weinig.
De Nederl~nd8J

Antillen
~. 1n- en uitvoer
Voor ~i t ~ijksdeel geldt nog sterker dan voor Suri nqrne
- wanneer meli de olie-industrie daarbij betrekt - dat de
internationale handel slechts voor een betrekkelijk gering
- g e de elte -

- 7 g e deelte is ge ri cht o p Nederland en P es t-Europa en
voor een a a n ~ ienli jk gedee l te op he t ~e steli jk halfrond.
l

In dien men het aandeel van de o l iemaa t scha~) i jen buiten
beschouwi ng l aa t, zi e t men dat de uit voer s l e chts van ondergeschikte be t ek enis i s. ~ij be stg~t voor nameli jk ui t fosfaten en is bijna ge h eel ge r icht 0) he t es telij k ha l f rond. Voor de i nvoer (e x cl. oli e) gel dt dit in mind ere
mate, a a n ge~ien in 1954- van een t·) t 9al invoe r van f . 200
miljoen een b edr a g van f. 4- 3, 3 milj oen (2 1,7%) u it Gemeenschappeli j k e r.Ja r k t-landen afk omsti g wa s.
De Ben eluJ:- pre fe re n tie s zijn 0? he t ogenbli k voor
de Nederla n dse Antillen n i et vsn be l a ng. Aange zien e venv'e l
de verbreding va n de e conomi scn e ba sis van dit Rij k s deel
in de t oekom st va n b e l ang za l zij n ( zoal s v oo r Suri name),
1s wijzigin g v an deze sit uat i e mog el i jk.
Op het ogenblik lijk en voor dit Rij k sde el , i ndien Den
de olie bui ten be schouwing l ~at, ge en b e l an gr ij k e 00n s equenties ver bo nden aa n e en deelnaJl e van Ne derlan d aan de
Gemeenscha pj}e l ijke Ma r k t ; evenmi n zi j n e ch te r voordelen
voor de Antill en aan t e wi jzen, we l k e dit l a nd t ot t oetreding zouJ en kunne n nopen.
"l

De aa rdolie- ac ti vi teit geef t he t v olgen de beel d te
zien.

De oli e-i n voer is v oo rnameli jk uit Ve nezue l a afkom s t i : .
De uitvoer de r g eraffi nee r de ol i e n8ar de zes Geme en scha)pelijke Mark t-landen be l ie p i n 1955 e en tot aa lb edr 3g van
Afl. 140,7 mi l jo en ( 9 , 4% van de t ot a ie u itvoer van aard011eprodukten ) ; n aa r de overzee se ~e b ieJ ên var. die landen
werd voor Af l. 41, 9 mi l j oen of 2, 0% van het tot aa l uitgevoerd ; t ezamen dus Afl. 182,7 milj oen of 12,2% van het
totaal. De gezamenli jk e uitvoer naa r de V. S. en Cana da
bedroeg A f l. 43 5, 9 mil joen, d. i . 29 ,2%. De resterende
uitvoer (A f l. 872, 8 mil joen of 53 ,6 %) wa s ver dee l d over
een groot aant al lan den .
Invoerrege l ing en
Dit Ri jksdeel hee f t geen an ue re i nv oerrestricties àan
die kracht en s bi jzonde re landswe t t en ( ver dov end e mi dd elen ,
springstof ~ e n, e t c .) .
Een ver plich t i ng tot het inst ellen van i nv oe rre gelingen, a ls li d van de Gemeen s c hap~e li jk e Ma r k t, zou de
Antillen zeer s le ch t passen.

~.

Invoerrech t en
Ongevee r 75% van de import in de Anti llen va lt onder
een recht van 4,5%. On der druk V 8Il de St a ten heeft de Antilliaanse Rege ri ng evenw el vo or go~de re n welk e i n he t
bij zonder bij de to e riste n aftrek vi nden het vr oege r e recht
van 3, J;~ moet el1 han dha v en. ~o a l s beken d i s he t to e ri s t enverkeer voor dit gebi ed van groot b el ang.
Voor meub e len , ko el kasten, mot orvoe rtu i gén en z. g~ldt ~
ee r~ r ech t van 14'1"
v oo r sc hoei se l , hoofddekse l s enz. 6 Î J
Opgeme r k t zij , dat Je rechten nie t ove r de ei f - waarde ,
doch ove r de waa r de af fabriek word en b e reke n d.
Uit het v orens t aande bl ij k t ~e l dqt he t gemeenschappelijke bu it enta r i e f v oor de Anti l len vee l t e h oog zou zijn.
Voor de ~n tille n evenmin als v oo r S:lr iname is een uitgebrei d e n i nge wi kk el d tarie f aant rekkelijk.

~.
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- 8 De uitvoer van olieprodukten naar de landen, betrokken bi j de J;larmen voor de Gemeenscha.fJ.J?eli j k e ;iia r kt,
was in 1955 wel van zodanig belang (12,2% van t ota al), i et
een beschouwing van de hierop dru k';-;,: en de invoerre chten van
betekenis is voor de bepaling van de l}ositi e van de ::e è. erlendse Antillen.
Indien men zich hierbij be~erkt tot de tarieven va n
de zes Europese landen, blijkt wel Jat een eventuele invoering van terzake ~eldende invoe rre ch ten op het niveau
van het rekenkundig gemiddelde van de bestaande rechten
van deze landen voor de Nederlandse Antillen bij gelijke
gerichtheid van de uitvoer een belangrijke verzwaring van
het te betalen invoerrecht zou inhouden, indi en di t Ri j k sdeel niet zou dee lnemen aan de Geil1'3 enschappelijke Mark t.
Van de uitvoer naar deze zes lanuen ad Afl. 140,7 milj oen
was namelij k niet minder dan Afl. 68,3 mil joen of 48,5%
gericht op de 3eneluxlanden, waarvan de desbetreffende i nvoerrechten in verhouding tot het voornoemde reken~undi g e
gemiddelde zeer laag moeten worden genoemd.
Bij instelling van een vrijha n delszone tussen de
Benelux en de I~ ede rlan d se Antille n , waardoor aardolieprodukten uit dit Rijksdeel bij invoer in de Benelux vri j
van invoerrecht zouden zijn, zou het belang van de Nederlandse Antillen in dit verband a a nzienlijk worden verminderd, daar alsdan ceteris paribus s lechts ruim 50% van de
uitvoer naar de zes Gemeenschappe lij k e Ma rkt-landen do or
het buitentari ef voor deze produkten zou worden getroffen .
Hoewel dus enerzij ds, zoals b oven w~rd uiteengezet,
de verplichting tot het heffen van een invo e rrecht op
ruwe aardolie voor de Nederla ndse Antillen deelneming aan
de GemeenschapiJelijke r'i~3rkt onmog elijk zou make n , kan an de rzijds niet-deelneming aan deze markt consequenties medebrengen met betrekking totvde afzet van de olieprodukte n
in de deelnemen de landen in verband met een mogelijke ve r hoging van de terzake geldende invoerrechten.
Het lij k t de rhalve noodzakelijk, dat de positie van
de aardolie-industrie van de Nederlandse Anti llen in de
beschouwingen omtrent de invoering van de Gemeenschappelijke Ma rkt en Nederlandse deelne ming daa ra a n de aanda ch t "
krijgt, die deze in verband met de daarmede verbonden grote
belangen voor dit Overzeese Rijksd e el verdient.
BetalinBsverkeer
Voorzover di t voor de Gemeenschap.fie lijke Markt van
belang zou zijn, moge worden vermeld dat het betaling sverkeer Nederland-Antillen is gere ~e ld bij een monetaire
overeenkomst tussen de Neder18ndse ~ank en de Curaçaose
Bank, welke van gelij ke stre~kin g is al s die me t Suriname .

~.
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Investeri nfen
Cu ra çao en Aruba danken hun 8(;On01!I1 s che betekeni s in
grote mata adn de a l daar gevesti gJ t oli8raffina ge-bedri jv ~t
welke tot de grootste ter wereld behor en . De betrokken
maatscha,t)pijen (De Curaçaose Petrol eum Industrie Maats cflBi)pij N.V., JocLt éronderneming va n de Ro yal Dutch-Shell, te
Curaçao en de Lago Oil and Trans_"or t Co. , Ltd., Joc h teronderneming van de Standard Oil of ~1e w Jersey, t e Aruba)
verzorgen de investeringen in haa r ei gen r a ffin ad erij en;
over de omvang van de investe r ingen zi j n g een vol doen de
gegevens beschikbaar.
-
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- 9 De investeringen op ander terrei n zijn relatie f v ail
geringe betekenis.
De Antillen zijn niet in st aa t de bestaande o nt w ik~ e
lingsplannen geheel uit ei gen middelen te financieren. Overleg met Nederla nd terzake is nog geheel in een voorberei dend
stadium. Het doel van de p l ann en is de uiterst no o dzak elij ke verbreding van de economis che bqsis V3n dit Rij k sde el .
Met betrekk ing tot het geprojecteerde 3uropese i nv e steringsfonds gelden derhalve voo r de Antillen d ezelfde
overwegingen gIs voor Suriname en 1 ~ e derlands n ieuw-Guine a ,
hierboven uiteengezet.

!.

Immigratie

De ontwikk eling van de oli e- indust ri e heef t de bevolking van Curaçao en Aruba snel uoen toenemen. De uitbreiding van deze industrie, welke vrij Bel geheel steunt
op de raffinage van Venezola a nse olie , is ten gevolge V 3 ~
de Venezola~ns e oliepolitiek uitge s lo t en. Voorts leidt d e
voortschrijden de mechanisatie zelfs tot een gele i deli j ke
achteruitgang v an de werkge l egenheid; e e n werk l ooshei d sprobleem bestaa t re eds .
Ook van de Antilli aa nse Regering is derhalve geen
liberale toelatingspolitiek t e v e r wg ch t en.

111. De Franse overzeese geb i edsdelen
1. ~~~g~~~~~~e~=~g~~~~~
Frankrij k zal over de a l dan niet toetreding tot
de Gemeenschapp elij k e Ma r k t a lle en een b eslissing k unne n
nemen ten aanzien v an de ~ebieden behorende t ot de
Territoires d'Outre-Mer en de Dé pa rt ements d' utre-Mer.
Marokk o en Tunis zull en gehee l vrij zijn in hun beslissi n-:: ;
de positie van Algiers is op zi jn minst on du idelij k .
2.

~gg~~~~~gg~%~=f~~~~g~~è~~g~~~~~

a. ln- en u itv oer
Tussen Frankrijk en z~Jn overzee s e gebieden bestaa t
een sterke handelsbinding. Van de tota l e invoer van Fra~k 
rijk kwam in 19 54 26% uit de overzeese g ebi ed sdelen; v an
de totale Franse uitvoer g ing 37% n a ar de overzeese ge bieden. In hetzelfde jaar was 64 ;j v a n de invoer der overzeese gebie den u it Fr ankrij k afkomsti g en ging 6 1% van de
uitvoer naar Frankrijk .
Sinds de oo rlo g is de Franse ex p ort n a a r de ov e r zees s
gebiedsdelen toegenomen, t erwijl die van de overze e s e 3 8bieden naar F r ankrij k daalde; een toenemend Fr a ns b e l an~
derhalve t egenove r een r e18 ti ef da l e n d oo g .-b e l a n g .
~
Indien men in aanmerking ne emt da t 55)~ van de Frans e
industriële uitvoer naar de overze e s e g e b i ed en eaa t, is
het begrij p eli jk da t in Franse i n -lu s tri ë l e l-cri ngen st e t:.L' :n:
opgaan t ot veiligstelling van d e Fr an se bela n gen . Hi e r bij
zij opgeme r k t da t b.v. i n 1953 de Fr a nse ove r ze ese gebL'3 dsdelen voor hun im~ort ui t Frankri j '.~ .3 3 , 6 mil jar d fr ancs
- !!leer -

-
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meer betaalden dan zij elders tegen wereldrnark t ;,rijzen
zouden hebben moeten betalen (invo e r uit andere landen
zou evenwel niet goedkoper zijn ge~neest t aangezien 'garop invoerrechten zou den hebben gedrukt). In he t zelfde
jaar betaalde Frankrijk, op dezelfde wijze , 13,5 mi l jard
francs meer da n de wereldmark t pri jzen voor zijn invo e r
uit de overzeese gebieden.
Van de ex ~ ort der overzees e geb ie den naar EGKS- lan ien
gaa t ruim 85;b naar Frankri jk ; van de EGKS- export naar
Franse overzeese gebieden komt ruim 90 ~ uit Frank rij k .
Op grond van het bovenstaande mag wo r J en aangenomen
dat een equivalente toegang van de andere vij f l anden
op de mark ten der Franse Over zee se gebie den voor Frankrijk sterk voelbare gevolgen zou hebben; het i s de vraa ~
'of Frankrijk daarvoor compensati e zou kunn en vin den op
de Europese gemeens chappe lij ke markt .
Wat de Nede rlandse posi tie betreft : de Franse overzeese gebiedsdelen zijn als exportma r k t voora l van belang voor onze textielindustrie en onze verwerkende
voedingsmiddele n-industrie ( Al gi e rs , ~a rokko, ~e st
Afrika); wi j importeren ui t lj\'e st-Afrika , Ma r okko , Kamero3L
en Togo plant3ardige pr odukten , grondstoffen voo r de
voedingsmiddel e nindustri e , oliën en vetten. 3epaa ld e
importen (voornamelij k voe ding smiddelen , wijn en tabak)
uit de Franse overzeese gebieden v~o r den hier aan een
hoog invoerre r.ht on derworpen; bij afschaffing daa rvan
zouden deze inv oeren vrij sterk kunnen s ~ij gen.
~. !~Y~~!E~~~!~~~~~ en ~. !~Y~~E!~~~~~~

Voor de invoer in de verschillend e Franse over zees~
gebieden gelde n de vol g end~ pr eferentiële regelingen
t.a.v. Frankrij k:
Algiers:
vri jdom van i nvoe rrecht ; a ls
Fran s departement heef t Algiers hetze lf de bu it en tari ~=
nI s Frank rijk.
Tuni s:
douane-unie met Fra nkrij k.
Ma rokko:
geen preferenti e s ; de Ac t e van
Al geciras schrijft non- discri mi natie voo r . De nieuwe 8t2~t 
kundige ve rhoudi ngen met
Frank ri jk zullen hie r vermoede lij k geen vera nde ring i n
bre ngen.
vri jdom van invoerrechten.
Départements d'Outre-Mer:
Territoires d'0utre-Mer:
geen preferenties (o p grond
van verdragen, mandaten e tc.).
Overige geb ie den:
vri jdom van i nvoerrech ten. ~
Voor de invoer ui t de overzee se gebieden in Frankrij}geldt vrijdom va n invoerrechten ( v oo r enkele gebieden
binnen t a rie fcon ti ngent ).
Het systeem van contingenteringen is verschillend:
- Algiers -

- 11 Algiers:

Tunis:
Marokko:
Départements d'Outre-Mer:
Territoires d'Outre-Mer:

als Frans departement het
Franse liberalisatie-systeem
(thans 8 3~), ook t.a.v. Fra~k
rij k .
als pa rtner in de douane-unie
di tu.
invoer geheel gecontingenteer~
75 (0 van de invoer is gecontinge nteerd; voorts globale
contingenten.
invoer geheel gecontingenteerd

De invoer uit overzeese gebieden in Frankrijk is geheel geliberaliseerd.
Het is, in verband met het voorgaande, duidelijk dat
het voor Frankrijk zeer moeilijk zou zijn de bijzondere
economische banden met zijn gebieden overzee op te geven.
!2~~~!~~_Y~~E_~~~~E!~~È

Voor Nederland zou de afs cha ffing dezer preferenties niet van grote betekenis zijn. Op de markt van
deze over2;eese gebieden zou den wij daardoor wel tegenover Frankrijk, doch niet te g enover de anJere Gemeenschappelijke Markt-partners in een ietwat gunstiger
concurrentiepositie komen te verkeren; het belang van
de Franse overzeese gebieden a ls afzetmarkt voor
Nederland i s evenwel ni et zeer groot. Si j importeerden
in 1955 voor een waarde van $ 2,3 miljard in totaal ~
ruim $ 1,5 miljard hiervan was afkomstig uit de EGKSlanden, waarvan 91% ui t Frankri jk en 27~ ui t Nederland.
Deze nederlandse expo~t was voor het overgrote deel
gericht op Algiers, Marokko, ".'l est-Afrika en Tunis; de
voor Nederland belangrijkste Franse overzeese gebieden
zi jn derhalve jui st de po li ti ek mee st onzekere, Vlaa:r-van de eventuele toekomstige verhouding tot de Gemeenschappelijke Ma rkt moeilijk te voorspellen valt.
d. ~~~~~!~~~!~E~~~E
Voorzover zulks voor de Gemeenschappelijke Markt van
belang zou zijn, zij t.a.vo het betalingsverkeer der
Franse overzeese gebieden het volge nde vermeld.
In de "z6ne franc" komen behalve de Franse franc
de volgende geldeenheden voor:
i.
De franc in Algiers, Tuni s, TYJ.a rokko, Guyana,
Guadeloupe, r~lartinique, welke deze l fde pari tei t
heeft al s ~e Franse franc.
ii. De ttFranc C.F.A." in Frans-Vv' est-Afrika, Togo,
Equatoriaal Afrika, Kameroen, Nadagascar, de Comoren,
Réunion, St . Pierre, Miquelon; pariteit: 2 Franse frs_
iii. De !tfranc C.F.P." in Nieuw- Ca ledonië en Oceanië;
pariteit: 5,5 Frans e francs.

Alle genoemde geldsoorten zi ju vri j in elkaar omwisselbaar.

-
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Er is een soort akkoordreke ning tussen elk der
overzeese gebiedsdelen en het moederland, waa r o~ de
geldstromen in beide richtingen worden vastgele gd. De
"zene franc~ heeft een gemeensc ha ppelij ke devi ezenreserve,
die beheerd wordt door de Banque de France en het "Fonds
de Stabilisation des Changestl. Je deviezenreguleri ngen in
de verschillende gebieden zijn vrij wel identiek; de deviezenkantoren in de overzeese gebiedsdelen worden vanuit
Frankrijk van instructies voorzien. De overzeese gebieden
kopen de benodi gde devie zen van de r de landen op de Pa ri j se
wisselmarkt. Hier interveniëert het zojuist genoemde fonds,
om het evenwicht van aan- en verkopen van deviezen door
de "z6ne franc" als geheel te verzekeren.
Op het eerste gezicht valt n iet aan te nemen dat
het hiervoor b es chreven deviezen sy steern een aan zienlij ke
complicatie te we eg zal brengen ten aan zien van de noodzakelijke totstandkoming van een gemeenschappelijk devie zensysteem der Gemeenschappe li.jke ~J1a rk t-la nde n.
~. ~~!~~!~~~È~!~~~~_È~~~~~_~~_!~Y~~~~!!E~~~

Zowel de handelsbalans als de betalingsbalans der
Franse overzeese gebieden is, ni et alleen tegenover Frankrijk doch ook tegenover de rest van de wereld, voortdurend
en aanmerkelijk passief. Opvallend daarbij zijn de grote
tekorten te ~ enover de dollarzone. Een vraag is in hoeverre
deze dollarzwak te zou doorwe r ken o~ de reserves der andere
EGKS-landen.
De tekorten zowel t.o.v. Frankrij k als t.o.v. derde
landen wor den door Frankrijk gedek t. ?áj kunnen globaal
worden gesteld op 5 à 7 miljard gul den pe r jaar. He t is
waarschijnlijk dat deze tekorten niet ongeme rkt aan de
andere EGKS-landen zullen kunnen voorbijgaan. Met ~ame
op investeringsgebied, blij ken s r eeds gedane Franse uitlatingen, zal een en ander van he n wor den verwacht.
De

dekking door Frankrijk vindt thans op verschillende

manieren p l aa ts~
i.
Door de zgn . "d~penses de souveraineté" (militaire
en civiele salarissen, materiaalaankopen voor de
regeringsdiensten overzee en subsi die s), ter grootte
van 300 à 400 miljard francs.
ii. Door invest.eringen van Frankri jk in het kade r van
vierjaren- plannen, ter grootte van 150 à 160 miljard
francs j aa rlijks. Het pe rcentage par t iculie re investering en is daarin ge ring.
iii. Door transfer naar het buitenland van betalingsbalanstekorten der overzeese geb i eden en amortisatie de r buitenland s e schulden der overzeese gebieden. Bij elkaa r zijn deze u itgaven t e stellen op
~ 100 miljard francs j aa rlij ks.
Voor de Dé artements d'Outre-Me r en de Territoires
d'Outre-d er zijn ter verdeling van de kredieten van de
Franse staat een t weetal fondsen ingesteld, t.w. het
"Fonds d'Investissements pour le dévelo~pement économique
et social des ':'erritoires d'Outre-l'vIer" (FID"SS) eil het
- Fonds -

-
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"Fonds d'Investissements pour les Départements d'OutreMer" (FIDOM). Behalve uit deze fondsen worden de middelen
voor investeringen o.m. ook ontleend aan een algemeen
Frans fonds (Fonds de modernisation et d'équi ement) en
aan budgetta ire bijdragen van de overzeese gebieden zelf.
Frankrij k stelt vierjaren- pla nnen op , waarvan bepaalde u itga ven geheel door bij dragen worden gefinancierd
lo.a. we tenschappelijk onderzoek) en anJere uitgaven door
leningen.
'.
Voor Tunesiä, Marokko en Algerije werken FIDES en
FlDOM niet. Hi er worden door de locale au toriteit en investeringsplanne n opgesteld en voorgelegd a an de Franse
"Commission des Investi ss ements", wel ke deze lüa nnen
coördineert met die in het moederl and en in de andere
overzeese gebfeden. De Commis s ie beslist ook over de
mate waarili en de wijze waarop het moederl and aan de
financieri ng deelneemt.
Ofschoon de gegevens betreffende buitenlandse
investeri ngen uit ermate schaars zijn , kan in ie de r geval worden vastgesteld dat zij een vrij ge ri nge omvang
hebben. Zij zijn v oornamelijk be perk t tot uitbreidingsinvesteri ngen i n bestaande produ kties. Be halve de onzekere politieke situatie speelt hier nog de geb rekkigè
ontwikkeling der inf r a structuur een rol. De kapi t aa lbehoefte van de overzeese gebiedsdele n zou derha lve in de
eerste plaats me t investeringen à fonds perdu of op
langere termijn gediend zijn. De renta biliteit zou althans zeer problematisch zijn.

!.

~~E!:~!~

GSgevens ove r de re geli ngen welke de migr atie tussen
Frankrijk en zijn over zeese gebieden b ehe ersen zijn moeilij k te vi nden. Het schijnt da t t ussen de metropool en
de departementen overzee volledi ge migrat ie vrijhe id bestaat; de vele Noord-Afri kanen di e men in Frankrijk pleegt
aan te treff en zijn dan ook Al gerijnen.
Bij migratievrijheid tussen de ov er~ e2s e gebie den
e n de Gemeenschapl)eli jke Ma rkt-landen Z8':" e r de rhalve
reke ning mee dienen te wo r den gehouden ds t
~'. : :r ederlsi1d
wellicht een aantal ~4lger ij nen e.a. zal ~ ene.LJ. toe te l aten.
1..

Voor de an dere geb i eden eedlt de mi gra tievrijheid
slechts voor "citoyen s de l'Union française" ( die aan
bepaalde eisen voldoen).
Lao s Cambodja en Vie t nam
----~-------------------Over de situatie van deze drie gebieden t.o.v .
Frankri jk kan ge en du i deli jk beel d wor dei-l gevormd. ~e l
is bekend dat de vroegere mone ta ire unie nie t lanBer besta~ ; elk der genoemd e sta t en he ef t t ~3n5 een eigen cer-trale bank en Re ldeenheid (Vietnam: piaster; Laos: kip;
Ca:!lbodja: ziel). De verhouding m..:!t Frankrijk wo rdt geregeld in bilaterale akk oorden. De overeenkomst met Vietnan
voorziet o.m . in een handhaving van de gemee nsc ha~~e lij ke
deviezenreservAs (met uitzonderi ne van de ~idde len voortvloeien de uit de Amerikaanse hul )] we lke bij het eerder-

~.
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genoemde "Fonds de stabilisation des changes" op een
speciale rekening worden geboekt). De Vietnamese banken
hebben toeóanG tot de Parijse wisselmarkt. De vrijheid
van transfer tussen Frankrijk' en Vie tnam blijft voor
lopende betalingen gehandhaafd; het kapitaalverkeer is
niet vrij, doch naar zo groot mo ge lijke vrijheid wordt
gestreefd.
'l

,

IV.

De Belgische overzeese gebiedsdelen
1. ~~g~~~~~g~~~=gg~~~~~

Over de al dan niet toetredi ng van Belgisch Congo
en Ruanda Urundi tot interna ti Oni:L-:_6 economi sche en financiële overeenkomsten berust de deiinitieve beslissi ng bij
de Belgische Regering.

a. In- en uitvoer
-------------Op handelspolitiek gebied is het belang van de Belgische overzeese gebieden voor België veel geringe r dan
dat van de Franse overzeese gebieden voor Frankrijk.
Terwijl ruim 36% van de importen in Jongo en Ruanda Urundi
uit de BLEU komt en ruim 50% van de Con501ese uitvoer voor
de BLEU bestemd is, maakt de invo er uit Cpngo en Ruanda
Urundi in de BLEU slechts ruim 7 9 5% uit van de totale
BLEU-invoer; voor de BLEU-uitvoer naar Congo en Ruanda
Urundi is dit percentage nog lager, nml. rond 5% van de
totale BLEU-uitvoer.
Wat betreft de handelsmogelijkheden van de andere
vier: de situa tie is hier in zove rre verschillend dat
de BLEU in Congo en Ruanda Urundi formeel geen prefere ~ tie
geniet, aangezien de Conventie van s t. 3ermain-en-Laye
discriminere nde bepalingen bij in- en uitvoer verbiedt.
Deelname door Congo zou dus voor de vier hoogstens een
verbetering kunnen betekenen van hun relatieve positie
t.o.v. derde l a nden. In de verhouding tussen de zes land en
onderling op de Congolese markt komt geen veran de ring •
...

Toetreding van Congo tot de Gemeenschàppelij k e Markt
zou waarschijnlijk een wijziging V3n eerdergenoemde Conve ntie noodzakelijk, maken.
~~r~~~~~_Y~~E_~~~~E!~EÈ

7at betreft het belang van de ~e lgische overzeese
gebieden als afzetmarkt voor l:ederland: de totale 1 11voer van Congo en Ruanda Urundi beliep in 1955 een '
bedrsg van $ 379.000. Hiervan was voor $ 184.900 afkomstig u it de EGKS-landen, waa rvan we er 6% uit Ne de rland ; gee n aanzienlijk exporto al ang dus.
Congo komt nu reeds prak ti sc h vrij op de Ne derlands e
markt; voor ons zou dus de rha lve i nschak eli ng in de Geme _11schappelijke ~B rkt van dit gebie d nie t veel betekenen.
Het voornaamste belang van de vier lij kt daarin gelegen
dat discriminaties in Congo welke in de administratieve
- of -
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of feitelijke sfeer zijn ge l egen, zouden verdwijnen.
P. m. zij vermeld dat Congo een
leveranci er is.

bel~ngrijk

uranium-

b. lEY~~E!~Z~1!~~~E en ~. lEY2~!E~~h~~1

Congo en Ruanda Urundi pas sen hetzelfde tarief toe.
Voo r invoer in Congo en Ruanà3 Urundi uit de BLEU
geldt, zoals gezegd, geen preferenti~le regeling.
Voor de invoer uit de Belgi3 c ~e (eu Ne derlandse)
overzeese gebieden in de Benelux ie van be l ang par . 17
van de "Inlei den de be palingen" van het ~ene lux tarief,
waarin wordt bepa ald dat de goederen afkomstig uit ~e
Belgi sèhe en l;ederlands e overzee se gebie den in de 3enelux
worden toegelaten met gehele of g edeeltelijke vrijstelli ng
van recht en, V0orzover zij door de bevoegde Ministers
worden aangewezen en aan b epaalde ei sen vo l doen.
Gehel e of gedeeltelij ke vrijstelling op grond hiervan
geldt op het ogenoli k voor een a a ntal uit deze gebieden
afkomstige a rti kel en, zoal s zui dvrucl1ten, ongebrande koffi e,
palmolie, suiker, plantaardige oliën en bepaal de soorte ~
hout.
De invo er in de Belgische overzeese gebieden en de
invoer uit deze gebieden in de BLEU zi jn volledig geli berali seerd.
~~!~~!~~~!~E~~~!
Congo en Ruanda Urundi worden wat hun financiële
verhouding t.o.v. het buitenland b etref t a ls een geheel '
beschouwd. Zi j behoren tot de 3elgische mone t a ire zone.
~j hebben een eigen zelfst~n d ig e valuta , nml. de Congolese franc, die dezelfde pari t eit h~eft als de Belgis che
franc. Er is een circulatiebank, de ~entrale Bank van
Belgisch Congo en Ruanda Urundi; deze onderhoudt een
nauwe samenwerking me t de nat ionale Bank van België.

i·

De financi~le verhouding tot derde landen wordt
geregeld in de monetaire akkoorden die België afsluit.
Het betalingsverkeer zelf echter wordt in het a lgemeen
door de Centrale Bank van Belgisch Congo ver zorgd .
,.

De goud- en devi ezenvoo r ra a d van Congo is afgescheiden
van die der BLEU. Beta li ngen tus s en de kol oniale gebi e den
en derde l anden kunnen geschieden zonder een beroep te
doen op het b ankwezen van het moe de rl and; zij kunnen tot
stand komen over deviezenrekeningen van de k oloniale
banken i n het bu itenland en de re k eningen in Congolese
fra ncs van buitenlandse banken. Het bankwezen van het
moederland treedt daarnae st op hetzi j bi j de financierin g
van transa cties met het moederland, hetzij bij de tra nsa cties met der de landen.
Op het e e r s te gezicht va lt niet aan te nemen dA t ha t
hier gesc hetste deviezensysteem bijzonde re compli ca ti e s
zou medebrenge l ~ voor de totstanàk omi ng va n e en gemeel1scha~~elijk J eviezensysteem der Geme en schappelij ke Marktlanden.
- Terwijl -

- 1G Te r wi j l de kol oni ale gebieden t . o . v. de L~U ~en
aanzie nli jk t eko rt op de h ande l s~A13ns hebben, wet~n
zij door ove r sch ot ten me t name t . a.v. de USA ~n de
st erlinB 8r ea het tek ort op de hen1e l sba13ns aanmerkelijk te bepe r ken. De han de l sb a l ans heeft zi ch in de
laat s te jaren ongun s ti g on t wikkeld, hetgeen o . m. is
toe te s chr i jven a a n de ge st egen behoeften van de bevolking, de indu stri ä le opbl oe i e, de terugsl ag V3n 1e
uitvoeri neen VRn een tien j a r en-pl an. ":at de intlustriël~
acti vi te l t betre ft mog e worden ge-,le '3en 0.9 de belangr i jke
goudproduk ti e , welke een niet t e onJérschatt en bron van
buiten l andse ~eta8 l midd e len v ormt.
Opvallend i s dat de b ew e g i n~ v~n p8rti culi e r e ka pitalen op la nge t ermijn g ee n no em.answaarJig sa l do ten
gunste van Bel gis ch Cong o t e zie~ Jeaft; de i nvoer van
nieuwe kapi talen ui t he t moed erl ~nj en uit de r de lande n
vin dt zij n t e genwaa r de in de beleggingen van de koloniale
inge z etenen buiten Con go.
~. !~y~~~~!!~~~~~

De bew eging van over he i dska pitalen op l ange termij n
geeft een ov e rs chot te zien; dit zijn midde l en bestemd
voor h et ko loniale g ouve r n ement , ten oehoev e van de
investeri nge n we l ke het uitvoert in het ka der van het
mee rgen oemde tien j a r en- plan.
In b egi n s e l zou het Franse streven om het Investeri n gsfond s v oor de ove r zee s e gebieden be~ chikbaar te
krijgen evenzeer vo or Congo toepassel ijk kunn en zijn .

1..

~!~E~~!~

Tu ssen België en Congo- Ru anda Urundi bes t aa t geen
vrij verkeer van a r beidskr§chten; de mi gratie wo rd t door
adminis t r at i eve maat re ge l en t egengeg3an.
I ndi en de Geme en schappelijke i.~arkt een verrui ming
van deze maa tr egele n zou medebrengen , zou zul k s voor
Nederl and van e ni g be l ang kunnen ~ijn .

1.

. e r1 3nd

In- en uitvo e r
--------------

~~8 t y s lt niet 8 "l n te nemen,dät in de haniel van r eüerl 8n d me t Suriname en de Antillen - welke niet is gebaseerd
0) pref eY":H"tie s o Î andere kuns t matige hulpmid delen - bela n gri jke v e rs cilui vingen zullen .J!la 3 t s vin den indi en de ze Ri j~s
delen mc.:U e bij de Geri.leenschapljelij k e ~ I2 r~(t worjen betrok::.:er....
: e n aa n :::ien va n ~Ti euw-Guinea zou ~ul k s ',l el enigszins het
geya l ku nn en zijn.

Bij ong sclausuleerde deelneming V3 n d e Franse overzeese gebie d e ~ '~ =m de G e m ~enschap'pelijke r:a rkt zou den voor
de N ederl ~nd sa banjel Nellicht e n i ~ e eX 23 nsiemogelijkhe d en
ontsta a n, do ch d eze mogen niet t e h oog wo rden a a ngeslagen.
'::e11 ee.r ~? te zou n ederland wel te b enOY3r :F'rankri jk, doch r:iet
t ~ ~en o v er Ie ,nJ sre Gemeenschappa lij k e ~8rkt-partners in
een betere c onü~ rrentie p ositie o p deze markten komen te
verkeren ( ;1 6 zes l e. n J en immers z -J u den d:'3n op voet van gelijkhei d ol,) ':'er:3 markten komen, t er v.'ijl thans Fr ankrij k
a ldaa r in a en b evoorrechte positi e verkeert); ' ten t weede
i s het be l .cJ n g va n de ze gebieden a ls a fzetmarkt voor Nederland niet zear groot, en is dit boven dien voornamelijk in
de ;oliti ek on zek er e Afri k aanse gebie den gelegen.

Ook 8ongo e n Ruanda Urundi zijn voor Nederla nd als
ex p ort ma r :-c t n i e t van zee r g root be l a ng . Een inschakeling
van deze g ebied e n in de Ge meen s ch3 p ps lijke Mark t ( welke
waarschijnlij k e en wijziging v a n de Conventie van StGermain-e n-l.Ji..,ye noodzak elij k zou ma k en) zou hoogstens een
con currentiev erbetering tegenover derde land en betekenen,
doch ook hier we derom niet t e geno ve r de Gemeenschap p elij k e
l,~a rk t- pa rt n ers , zij het da t welli cht de opheffing va n b '3 2aa lde 8 dministratieve belemmering en, welke enigszins ten
é"Un s t e V:111 'Je l .gië werk en, be paa l d e voor delen zou heb'ben.
Volle di gheidshalve ~ij nog opg emerkt, dat de betekenis
va n e e n u itbreiding van de handel tu s sen Suropa en de
diver s e ove rze ese gebie d e n als mi d del om a a n het Europese
~ ollarte k ort te g emoet te komen niet als argument mag gelden.
De do lls rs ch a orst e i mme rs wo r dt st e eds min der voelbaar en
e en dollarconvertibiliteit der Euro pese valuta behoort in
de n ::oi j eta ek oms t ze k er tot ele mogelij kheden. ' ~oal s hierb ove n opgemerlct (lIl, 2, e) hebb en bovendien de Franse
over ~ ee s e ge b i ed en zelf met een dollartek ort te kampen.
!~:Y'::~!~El!2~~~_
Uiteraa r d ka n men zich op het standpunt stellen dat,
wil men de over z eese gebieden volle dig laten meedoen met
de G-eme enscha fJ.tJe li j k e rLa r k t ,. z1 j d oor financi.ële steun in
staat moet e n zijn e e n behoorlijke infrastructuur op te bouwen. He t Fon ds zou dan voor d e t aak kome n te st aa n de ontwikk eli ng v an u itgebr e i de gebieden te fin ancieren ; da t in
een j erge lij k g eva l de b ehoe ft e n v an het Fonds zo groot
zllll en ~i j n Jat de ka.fJi t a<:J lmark t hi e rin n i a t ka n voo r zi en,
~oj~ t de rq ge ri ngen mo eten bijs pri ngen, li g t v oo r de h a nd .
r

Aan J!' r "'Hlf1e :t.ij de schijnt dan o ok t e word.en ged8ch t
lIl , 2 , e ) .

,n epn euro ~ ~Qn i sa t iq v an FIDES ( zie

Megenover e en - wa8rschijnlijk geringe - steun van
he t I<'onds :..lan de '1; eder18ndse overzee s e Ri jksdelen zou
een in ver houding ve e l grotere Jede rl gndse ver ~lichting
staan t ot s t eun aan Je Frgnse overzeese g ~ bieden. Re t is
de vra~g of Yed erland ~n aan dit Fonds kan deelnemen, dn
de bijJ r agen aan zijn eigen overze ese Rijksdelen op de
nodige omvnnb ks n handhaven. ~en te verkrijgen vrije t oegong tot de mA r k ten v a n de overze es~ gebieden de r pa rtners
rechtv ~~ rli~t naa r het voorkomt ee n bevestigend antwoord op
deze v r :::'1g niet, zul'. s te minder VinB r {le v oo rst qn'le rs i n
Frenk rij k v~n een in a chakeling de r overzeese gebieden in de
:-emsè Dsch9.i!l!e ltjke lbrkt beogen Je eigen 'positie op handels~e bied in de Frans e overzee se gebieden ~o v ee l moge lij k onge r ep t t e hlnóhn v en.
3e t is ov ~ rigens de vraag of ~en, in die n men al een
zeke r e fi~ anc i~le solidariteit t. o .v. de ande re ~ essina
l an den Z')',," ,'li 11 2m a cce pteren, men ueze nu ook zon der me3r
.:;ou di ene~'l te tl13 nvaarde n voor i n on t wikk eling in ui teenlo pende ill3 t e ~cht ergebleven gebieden. Naa r het voorkomt
ligt hier i n eers te i ns t an tie e en taak voor de nationale
staten.
0ver i een s zou de van ='~eder l :.nd se zijde steeds beklemtoonde re n t a biliteitsbas~s van ha t Fonds de toepassing
ervan ten behoeve van de ontwikkeling van de overzeese gebi aden welhaas t u itsluiten.
~~~E9!!~
Bij migr 3ti e vrijheid tu s sen de ov erzeese gebieden en
de G e ~eenscha~~e lijke Wa r kt-landen za l e r rekening mee
die nen te worle~ gehouden da t qede rland dan ook wellicht
een a~n t 9 l Al gerijnen (the oretis ch ook and ere i~igran te n
u it overze ese ~a bieden, doch dit za l i n de pra kt ijk wa a rschijnlij k niet veel voork omen) za l dienen toe te l a ten.
":elll eh t zouden bi j e en gemeenschappeli jke arbei dsma rkt de overzee se g ebieden een zekere emi g ratiemogelij khe i d v o or ~ e der l a nders openen. Dit g eldt in het bijzonder
vo or Congo 9 W[l'-l r de immigra tie thans word t tegengegaan.
o

De Kederland se JverZ9GSe Rijksdelen
1n- en U l"tY O~r
Grote verzchuivingen van de u itvoe r de r ~ed erlandse
overzeese Rij ksde len, bij e en in schake li ng van deze gebieden
i n de Gemeen s chappe li jk e Ma rkt, v a lt niet te verwa chten.
\ oo r Sur iname en de An tille n geldt bovendien, dat de
u itvo er van deze gebieden voor het g ro otste deel niet op
3uroça is 'ge rich t. Voo r wat het naar Europa geëxporteerde
ged eelte betref t mag wo r den aangenomen da t Nederla nd een
b elangr ijke pI ss ts zal blijven innemen, gezien het feit
ja t re:i erls nd's 'pos itie op dit gebied vrij wel zonde r k unstma ti ge hulpmi lda le n i s opgebouwd .
Voo r :-, i euw- Guinea geldt, dat een t e opzette li j k e g'3ric i1 t i1 EÜd V3n de hande l op Euro pa ne be s ta a nd e 'ten de::1 S
to t een verschui ving v a n de invoe r, waa rbij Azië en
Aus tr ~ li ë een b~ l ~ng rij ker pl aa t s gnan innemen, ~ ou kunnen
belemmeren. r.~ede in verb'1nd met :ie toekomstigé afze t moge lij kh-:1dsn vnn rIf? 1')1 rl1l~nlG.ndse fJ ro dult:tie v an Nieuw- Guinee is
- h.t -
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het de vraAg of zulks in het bolang
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Inschakeling van de Franse Bfi Belgi sche oV.rzeese ~e 
b ieden zou voor de rederl an ds e ovqrZee~3e RijL:s iel en 'Je lnif..,
be tekenen; s lachts voor Surina me kan zu l k~ eni~ feltellj k
belang hebb en, doch dit is niet van dooYslaggav~nde aa rd
te achten.
~~~~~!r~~~!±~~~E
Suriname za l de mogelijkhe l d to t
eigen in du strie niet leunnen missen.

bescher~ing

van de

De A~ti ll en zouden me t het in ste ll en v sn tot dusve~
aldaar n i e t bE:staan de invo e rre gelingen, we lke i n he t kader
van de Gemeensc~appe lijke ~a rkt eventuee l zouden moeten
wor den geschapen , slech t gediend zijn.
-;/at lh euw- Guinea betreft i s het t ',': ijfel:lcht'ig of t
b ij afs cha ffi n g van de bestan nde invo e rba p~ r~ingen t .o.v.
de Geme ensch8}?peli j k e hr , r kt-landeD, de invo8 r va n es s,entiële
goederen kan blijven wo rde n v erzeK9 r 1, e n, of a f doend e waarborgen kunne~ ~c rde~ geschapen t~gen e3n ove rstroming va n
het lan d me t onnodig e goede ren.
Invoerrech ten
De t· rieven der Nederl a ndse Jverzeese Rij k sdelen (even als
de tari e'leD van de and ere over zee S t;: geb ie den , T~ oord- Af ri ka
wellicht uitgezonderd) zijn vo orn ~ m elij k a l s fi scaal aAn te
me rken. De o~b rengst ervan is van essentiëe l budgettair
belang. SurinAme en de Antillen W ~ !.lsen -o') vendie n de vrijheid
te hebben om in de toe koms t tariefrn33tregelen t e treffe n
t e r besche r mi ng V3n de binnenlan ds e i ~du strie. 3 ij de e l n eming aan ,de Gemeenschappeli jlte r.brj ~t z01.t den de ze Ri jksdelen
(evenals andere overzeese gebieden ) be p!8l de inkomsten en
besche r mi ngsmoge liJ kheden moeten mis sen, zow el t~ g enover dè
Ge ffieen s c ha.[Jpelijke :Ma r kt-land e n q]:3 teg3no ver Je r de landen
(gemeenschappelijk buitentarief) .
'
Een gecompliceer de tariefstructuur zo u niet r,assen i n
het tarief sy st eem der overzeese nijksde len . Vo orts zou voor
de Antillen, gezien het lage pe il v an h e t bes t a8u de t a ri e f,
het te creäre n bui tent srief te hoog uitvqllen.
~E!~~.ê!~E! ~~~r:
'-"fat oe treft ..ie n~oge lijk e voür-Je l ell welke voor de overzeese Rij k s de l en zo ude n zijn ver~0nden aan he t Investerin g sfonds het vol gende. ,
0e t er beschikkingstelling v an leningen op ren t a bilit eitsbasis l ij~;,t ;., ail .. i g aan tre~ckelij ~;:, aange2.ien ook nie r i n het
bijzon de r fi nan ci äle hulp noodzake lij k is voo r Je opb ou~
van de infre.structuu r . Hu l pv e rl elling door het Funèts pr o r a to
?a rte - op bas is b .v. van de omva ng ·va n he t hanJe l sver~e er
of van de bevolking - z ou zee r nadelig uitva llen.
Zie ook he t onJe r V, 1

gest ~ l d8.

Ar be i dsn:a r k t
------------

'2en vo ll e di g vri j ver k e e r v al! ::ir'J ~:li dskrl (; ,,~ ten zou vo orde ovarzeese 3ijk s de l en z~ker o~ b azwaren Rtuiten. GeJn jer
betr okken aebieden i s bereid ecn lil 2rnld toelstin3a~Jlitiek
te voeren.
-
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~~~~±~~:~E!!~!~~!!~~
In6e va l vun ni ,~ t -Geta l neming v cm Je r;a erl nl18e overzeese Rij ksde l en aan de G-eme0nscha,iJge liJ :ce ~:)rK t zql alles
in het we rk dienen t e lNo rl en. geët~lu _'lil de -chan::s VOJr Je
Overzee se Rij ksde l en in Je ~en elu ~ best~8nde ~raferent iä19
pos itie t e bestendi gen.

Olie
In dien voor de Antillen een dee l neming aan de Gemeensc happ elijke E3 r k t zou beteke nen CÁ;::; t e6n invo er re ~h t op
ruwe oli e zou mo eten wo r den geheven, zou voor -1i t :ti jks dee l,
waArvoor d e olie-i mpo rt een be st ~~n s k~e~t i e iS 1 deelname
aan de Gemeenschappe lij ke ~a rk t onmogel ij k zi jn. In dien
anderzij d s niet-deelnemi ng c on se111ei1 ti ':!s zou he bben voor
de afzet v an oli epro Jukten in de J.,~~ûee nscha ,LJfeli jke r:a r ktl anden (in v erband met een verho ging '18n de t e r.39ke g-'?lllande i~voerr ech t en dezer l anden ) zou di t a l even zeer on~ en
selijk zijn. De po sitie v an de Anti lli aan se aa rdolieindu stri e v erdi en t in h s t on .]e rhSlvi U'e verbend bi j zonders
aandach t.

3. Conclusie
A

.h.

CF b r end va n h s t v oorgaande ka n wor den geconclu deerd

dat een i nschake ling de r ovarzee~3 ~e ~ieden b ij de
Europese GemGenschap'pelijke Ma r k t , v o l ben s de ri chtlij r.en
van h e t Ra}2o ~ t Spaak, v oor het Kon ink rijk de r ~ ederl andan
weinig aant r 8kte lij k is, zo zu l les 81 to t de prakti sch e
moge lij kheden ~ou behoren.
3en inscr~ ake ling der OV2rZ8..3 <"s S g0 i aden zou bov~ n dien
d.e totsta n d~oming v an d e Gew.senscha)fe lij ke ~.1a rkt
zelve hoogst waa rs chijnli jk ver tr a~e~ en ic ie Je r gevel
aanzienlijk ceffipli ceren~

3.

Anderzij ds dient rekening te wo r ;:1en geh:Juden met het
best aa n va n banden tussen <ie~ur:'Dese l 2nden en hun
overzeese geb i ed en. Voo r de douane-unie we l ke tussen
Frankrij k en enke l e zijn e r over zeese g~~ i eden bes t aa t
zal, in ve rbarld me t he t pr oble em àbr doo r st roming van
goederen vi a Frank rij k naa r de enJe re Gem~enscha p e lij ke
t1a r k t-landen 1 een r ege ling l i eneü te wor::le n óe vo nde n.
Voo r Nede rl and en zijn overzeese Rijksdelen zijn me t name
de 3eneluÀ- preîe re n ti e s van be l ang.
C.

I n dit v e rb nd zi j aqnge t ekand dat, k r 3ch t ens a rt. 25
van he t Sta t uut v o or het Yonink rij k 1 de ~eggr i ngen van
~ur i name en de An till en ze l f h~ t r ~ch t hebben te besli ssen
over he t a l de n niet t oe treden v a n hun onderscheidene
l anden to t de Jemeen J chaJi iJ eli j ke r:"a r k t.
Ir.sevo l ge n rt. 27 jo . 3rt. 11 li d 3 zu ll en deze
Rijks dele n i n i ejer geva l d iens ~ tw wo rde n be trokken i~
het overl eg i nzake l"Tede rland 's (en e-.rentuee l hun eigen)
toetreding to t de Geme enschapl-'e l i jke T"a rkt.

D.

3epaa l de h s n j e l s ~o l itieke b an~e~ t ussen Je Gemeen 3 c~2;
en de ver schill ende overzee d ~ g3~i ede n kunnen wenseli jk zi jn.
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InJi neen iu ..J(;}lGkelil.g Jer OV J r~e ~ -;3 b c-. bie n ir.. belde gev811l:m }'ol itielc on'lf'.~endbLt~l· bll",':-t,- z,l
me n we ll ich t , e oploss i ng moeten zoeken
a. he t~ij in Ja pr ucedure weIl c e~n b~J0rjellng Vl. ~3vel
to t gevn l mogeli j k maakt (~oa l s in ~s Inl eidi ng va de
on Je r ha vige no t a ges t e l d ) ,
b. he t zij i n een voo rl opi ge bes cherming van de~ e zich
o n t Vl i kk ~!l ende g ebi sden doo r han lelspoli t i eke "be l emmeringen, welk e zo n odi g za l moeten worjen doo r ge t rokke~
in de Sur opese Geme enschap.i:' eli jice r.:arkt (geen vri je
exp or t van a lle Gemeenschap.:;el i jke :;-2. r k t-landen naar
a lle ov e rze e se geb i eden). Jeze ~83cherm i ng za l uit e raa r d t ot L12t no odzake li jke mini mum bepe r k t die n en t e
blijven . Een a fs luiti ng va n de over zee s e ge bi eden t .o . v.
de Gem0ensc h:.ppe l i j ke :.:a r k t-landan ZOLl ni e t "beh oeven
weg t e nemen , da t l aa t s t 0en oe~ Jo luûden hun gr e n zen
op e ns t ellen voor de produkten uit de ~ v e r zeese geb i eda~ .
Eet zal vermoede li jk wei ni g bezw~3 rlijk en s oms ze l fs
aan t rek }~ elij :~ zijn deze .t3 r Od u·Kt·~i1 ,
lie r.û.ees t a l ni e t of
we i nig be we rkte g oede r en zu l l an =ijn, v r ij v an r$chten
en r estricties to e t e l a t en.
1'8

ForO-EtZ .

1 4~G51

c

Voorlopige a1eemene bij dr age omtr en t mogelij '-: e cunse'luenties voor de agra ris ~he sector bij al daû ni ~ t deelile~in~
van Over' zeese Gebiedsdelen aan de Gemeensehar'r'e l ijl: e rnsr',-"t
der K.S.G.-landen .

Al s ui tgangs;un t mene n vv i j t he or e ti geh dri e mogeli j ';:heden in be schouwing te mosen nemen , n. l.
8. i n tegra l e dee lname (o p gelij ka -voe t a ls de ;.;est Eurc~ese
X . S . G. -lan,jen)
b. elausulaire deelname (m e t een zij di g a f wij kende voorre chten)
c. geen de e lname.
1e) Bij int egra t ie de r K.S.G. -l an~en en dus in elk deze r
drie geva ll =n, zullen .de. ovsrzees e gebieden hu.n hui. ëiiba
prefere ntigle tsrief positie s o.i. nagenoeg zeke r ~oa t en
v erlie ze n. I n g eval A of geva l 3, zou ~r eferentiërin6
op vri jdom van invo e rre chten slech t s invoe rsubsidiërinb
kunnen zi jn ; i n g eval C , zou v oo rt ze tti ng de r r,~ oeder
land se preferen ti e s slui s werk j. ng voo r 'pr oduk t en d er betrokken ovqrzee se gebiede n n aar a ll e K. S. G.-13nJen vsrT
oorzaken en dus neerkomen o p u itbre i ding vaL a lle
Moe de rlandse t a riefprefe re nti ss t ot he t gehele X. S. G.gebi e d. Dit za l t oes te mming der anlere K.S .G.-13 nden
lJlus GATT-lande n ve r eisen met .je mees t e kans en ol~ ne a-::itie f result aa t.

2e) Inte gr 3le deelname de r ov e rzees e gebi eden (geval A),
zou voor hen verlies v an inkomsten wegens ophef fin g
van hun eigen invoertarief vo or K. S. G.- J roduk t en oplevere n , we l k verlies v oo r Ov e rheids-bu dgetten a l s uiè
van onze ov e rzeese g ebie den zwaa r wee g t ;
3e) Int egr a l e deelname der overze ese gebi ede n ( deval A),
zou voor hen ook he t verbod van invoerre stri c ti es en
t ariefma n i pu l a ties opB eren bij i m;;lort ov e r maa t u it het
eeonomi s t.; h- s tructur eel v ee l s t sr ke r e K. S. G. - ge~'Ji e d,
ten nade le hunne r han delsbs l a ns;
4e) I n het al gemeen zijn O.G. - l~ rodu k t en in de '.7e st europese
l an den l aag be l a s t en nie t aan cont i ngen t e r i ngen o nd~r
hevig, zodat een eno r me expor tuitb r e i ding doo r de t e
verkrijgen tariefvrij doQ bij hu~ int egr a l e J eel name
i n de K. S.G. Gemeenschappe li jke ~ ark t, voo r hen niet
te v e r~ach ten i s.
Voo r Suri name zou den e c ht ~ r, a f gezi en v nn de be~9 rk t e
pro duk tie capaciteit, ze er zeker mark t-uit br ei di ngsmogelij kheden in K.S. G.- geb i ~a onts taan v eo r r i jst,
sinaasa ppe len en grondn o t en. ~e betere qua liteiten
de r I tali aa nse si naasappelen zou de Sari na3IDse we i ni~
de re n, ge zi e n het v~rs eh il i ~ aa nvoertijden. De
Spaanse~I sraä li sch en Ame ri kAanse sinaasa}~e l en zouden
dan voor het hoge buit ent a ri eL komen te st 3an.
De concurren tieverhouding li j t in ~ . 3 .G.- en Frans
territ oir geb L~d me t de It a l i~anse rijst vo e r Surin8!'::~
- ook -

-
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aal. ni e t zo ongunstig, wanr de It'.:lli8ansd rijst eeft
ge heel andere 'iuali t e i t bi e dt (n .1 . ük Le-, n1 et dro gkokende korrel), welke minder ge li efd is.
De Surinnamse g ro'n dn ot ~n s t rwn quali ta tief ' ' 1 13 li swa::lr 0p
een lijn me t die uit andere overzeese gebieden, Joch lit
produkt hee ft a ltijd e en willi ge merk t .
l.".'a t Nieuw Guinea betreft, zou misschiei"1 "18'? r CÜjra -e x~ort
e nig voordeel kunnen bemerken. Dat kan echt.:;r n i et v3~1
zijn, aan ~ ezien het buitenta rief 0) 11% zou neerkomen; ~~
K.S.G.-I ande n ( u itge zo n de rd Frankrij~ ) di t ,~r odJkt re eds
vrij van invo e rrecht toelieten en tIi t produ k t uit andere
overzeese geb ieden me t lage re v ervoerkos ten op de ma rkt
zou kunnen vers chijnen •
. 5e)

\'':aa r de onderontwikkelde geb i e de Yl vo l doende correcti emiddelen ontbrek en, om een slui ten ,i e hetalingsbA l an s bij
een déficit a ire handelsbalans t e kunnen garande r en , zou
integrale deelname (geval A) voor äe r gzlij ke gebieden tGnslotte op v a lut a ire risi co 's uitl o~en~ (e n we l ree,elmntige '
extra hul p de r i=oederlanden vergen);

6e)

Integrale deelname (geva l A), zou v-;;or Jie on \î erontwikke lde
g ebieden ook nog het risi co v an een voor hen ongeschikt
uitvallend gemidde ld buitentarief inhouden;

7e)

Integrale dee l name (geval A), zou voo r onze overzeese
gebieden ook het ge v aa r opleveren van v e rvanging de r huidige g el de lij ke hul p u it ?7 e de rland ter financi e ring hU:-.:...."1.er
infra-stru ctuur, door leningen o p rendabiliteitsbasis uit
. het vol gen s plan Spa ak te creëren i nvesteri ngsfond s der
K.S.G.-landen;

8e) Clausulaire inte g r a tie der overzeese geb i eden (geval B) b .v.
hetzij doo r hen tarie fman i pula ti es, cetzij invoe rrestricti es
toe te s t aa n, zo u, afgezien da t di t een fundament der
int egra tie ~ou aantas t en, slechts ~ ijziging brengen in , de
bovengenoemde bezwaren resp. 2, 5 en 6, da n we l 3, 5 en 5]
ge)

10e)

Geen int egr a ti e de r Ove rzee se gebieden (geval C) z o~ hen
op ~e lij ke vo et a ls a lle niet-K.S. G.-lenden ·l aa tsen en
hen voor he t hoge r dan de huidige E==ne luxtari eflJ referenties~
gemid de ld K.S.G. -buit e n t arief stellen. D33 rtegenov er li g t
het ver dere ~es teuropese K.S.G. - gebia d d~ n ook voo r nen
open op ge lij ke basis a ls i n gev~ l A of B.
In vergelij king me t de huidige buiten l andse t a ri even valt
h et K.S.G. - buiten t a ri ef v oor sorillll ge h~ n ner produkt en l ager
uit (rijst "Jest-Duitslan d) ,zodat :iit hen v oordel·9 n zou
g even.
Integra ti e der K. S.G.- l anden za l voor de Nederl and se
agrarisc he secto r in ieder geva l verslechtering harer bes t aande concurrentieposities tegenov ~ r de ander9 Westeuropese K. S.G.-lan de n medebrenge4 in 1ie bej~ijfs t ak k en,
die O.G.-grondstoffen verwerken;
In geval A en B: voorzover a ndere K.S. ~.- l anden momenteal
gewend zijn onder een hoger nations9 1 gronds tof-invoer~Dc~t
te pr oduceren dan voll edige tari e fvrijdom;
I n geval C: voorzover het huidig8 buitenl a ndse i nvoerrecht
op ie O.J. .-grondstoffen hoger is dan het latara gemi :1Jelde
K. S. G. - bui t entarief; en/of he t huidi ge .-lè ..le luxtarief d8aro lager is d-::.n het l ate re gemid i.elde K. '3.CL -buite.t ··, :riefo
- 11e) -

11 e )

I n t e 6 r tIe dee lname der OVèrzeèSO ~ bl H.j ~11 (~r>frL..!l P;) '-:üu.
v erva lling V .:l ~ alle J loe'l.erlnn b,e l-ref,n'C"ll ti ·' s,
de Ne derl mHl se ui tvo e r va n zu i vel ,;., ,IrQdukt'Jh , (hoC:ül:tdee r! suike r\Je r l{ vç, ora l na lr he t l'r81'\.s~ ov~rzetc'EJe ~eoic:d
b evor Je r en t tEon ko st e va n he t hi s tori sche l"r:-mse èX Jurtvolume naa r haa r overzees e geb i ~len.0e a . jere K.5.G.l an den z~ llen ev en eens be t e r e ex~o rt- kanse~ naer die
Fran se ov e rzee se ge bi eden krij Gen,
.
FrankriJ k kan Jeen compen sa tie hi e r voor vi nden i n O.G. seb i e d de r -;,:,)r~e lu )~ er, h8 t i s nos dl,lo i au s -C e !? eh t _n cf
zij da t op Je ~e st e ur op ese K. S.G.-markt we l vo l ~o9nde zDl
vin den.
~J e ge !ls

C

4

j

Omgeke er d zou he t Pran s e ov e rzeese ;~bied ( in geva l A of 3)
ook betere };:ensen ( dan in geva l C) o'p d~ l'! e d.'3 rl andse msr:.: t
krijgen o. m. yc, or hoa r voergr anen 9 rU;,19 }:ihos ha t en en
cac a obonen . .
13e)

14e)

Cla u sula ire dee lname de r ov erzeese geb i eden (geva l B)
zal in elk ~e va l de gr en zen de r ~or t u it brs i ding na a r
Fr an se ove r zeese geb i eden v oor on s en ook voo r andere
K. S. G.-land en ve r mi nde r en.
Ge en opname der ov er zeese gebi eden ( geval ü ) zo u ons,
evenals andere K.S.G. -landen (beha~ve irankrij k), i n e l k
geYa l ex por tvoordee l bezo r gen in de Fran~e over zeese ge~ i e den do or de m.i. noodzake l i j ke ophef~ing der Fra: se
prefere n tiêle Fo siti e s i n de Fra n s e overzeese geb i eden .
Dit is b i j de ~enelux O.G. ' s ni et h e t g eva l .
Daa rt egenove r zou den wij a l s na da e l 3chterui tgang ~oe t an
b oe ke n in on ze hu i dige con cur r enti evoorwn3 r den ~ ij di e
verwerk t e pr oduk te n , wier gr ondstof da n t egen he t K. S. G.bui te n t a ri e f hi e 4i t O. G.-gebie.d za l· m09 t eil wor uen b e t ro:",:ken 1 terwi j l Enge l a n d di e dan zqnder invoe r rech t er! u it hge r
ei gen ove r zeese geb i eden za l kunnen blijven ha l en .
Di t ka n wor den voorkomen doo r di e O.G. - produk t en t o ch
ta rief- pr efe r enties voo r het he l s; K. S 3. - g31.Jied · te geven.
o

Conclusi e
I ngeval ee~3i jdige ta r i~fpref e T ent ies voor de OVar Z?92e
g ebie den wsre te effect ue r en, zo ~ are v~or de 8 grarische
se ctor , zowel l is onze r ove r ze8se ~ i~ k s de l 9n en als die
van on s l and, G~v31 C ( geen deelnsms) he t @lnst i ~s t te
a chten.
~o niet , dan zou v oo r de overZee 8G ~ eb~edea geval B ( cl ausulaire ~e e l LQilla ) , och voor ons land gaval A ( i ntegrale
dee l name ) theore tis ch de voor keur verdionen , Ba nnemende ,
da t de prafer n t i e s v an Fr ank ri j k in h~a r OV3rzeese ge~i~~3n
wel ver dwi jnen e~ de consequenti e s van zodanig e situ 3ti e
voor ?rankrijk pr akti s ch aanv3ardbaa r zoulen zijn.

