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VERSLAG BETREF I 
STUDIEGROEP VOOE 

NI TWEEDE BIJEENKOMST VAN DE 
¡EN EUECPI ÏOUANE-UNi: 

Van 2 - 6 Februari j.1. zijn de leden van de Studie
groep voor een Europese Douane-Unie in tweede zitting 
te Brussel "bijeen geweest. 

Overeenkomstig liet tijdens de eerste zitting *p 14 
November 1947 genomen besluit was in de tussentijd aan 
de Regeringen der deelnemende landen aan de Studiegroep 
en questionnaire gezonden, die door de volgende landen p p 

werd beantwoord: 
Oostenrijk Italië 
België' . Luxemburg 
Denemarken Nederland 
Frankrijk Turkije 
'Griekenland Verenigd Koninkrijk 
Ierland 

Zwitserland beantwoordde de questionnaire maar ge
deeltelijk en Portugal zond haar antwoord zó laat in, 
dat dit niet meer voor be studering in aanmerking kwam. 

De antwoorden werden door experts van de Benelux, 
Frankrijk, Italië' en Verenigd Koninkrijk bestudeerd en 
Tan 27 Januari tot 29 Januari voorafgaande aan de tweede 
zitting, kwamen de tarief-experts der 14 landen bijeen, 
die overeenkomstig ,-de hen door de Studiegroep gegeven 
opdracht de volgende vijf punten bestudeerden: 

1) vaststelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur, 
2) basis van berekening van het tarief (specifieke rechten 

of rechten ad valorem), 
3) keuze tussen een tarief met enkele en dubbele kolom, 
4) de definitie van de belastbare waarde, 
5) methode van berekening van het redelijik gemiddelde 

tussen de tarieven der verschillende staten. 
De Commissie bracht tenslotte rapport uit aan de 

Studiegrrep, Aan de hand van dit rapport werden de vol
gende beslissingen genomen: 

Met betrekking tot de nomenclatuur werd besloten in 
beginsel die van Genève te aanvaarden, aangevuld en 
"Verbeterd, rekening houdend met de technische voor
uitgang en de wetenschappelijke ontwikkeling. 
Wat betreft de berekening der tarieven werd in be
ginsel besloten om als algemene regel in het gemeen
schappelijk' tarief ad valorem berfekening aan te nemen. 
Aangenomen werd echter, dat de specifieke berekening 
kan worden gehandhaafd voor bepaalde goederen, indieh 
in uitzonderlijke gevallen een dergelijke berekening 
om technische, economische of fiscale redenen juister 
wordt geacht. 
"7a t betreft de vraag of het tarief moet bestaan uit 
één of' meer kolommen, heeft men zich voorgesteld uit 
te gaan van een gemeenschappelijk eén-kolommen-tarief, 
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docli daarbij de mogelijkheid open te houden van een retorsie
tarief . 
Op het gebied van de definitie van de belastbare waarde die ee 
factor van bijzonder gewicht is, nu in het algemeen tot ad 
valorem-rechten als basis voor het nieuwe tarief is besloten, 
is eveneens in principe -overeenstemming bereikt. 

Ten einde de werkzaamheden, die verbonden zijn aan het 
ontwerpen van een gemeenschappelijke nomenclatuur tot een 
goed einde te kunnen brengen, heeft de Studie-groep besloten 
een Permanent Bureau op te richten, dat zijn werkzaamheden 
15 Maart a.s. te Brussel zal'beginnen. Be leiding van dit 
Bureau zal berusten bij de heer E^ux (Frankrijk), terwijl 
de deelnemende landen een experts naar dit Bureau kunnen af
vaardigen . 

Be Studiegroep heeft zich overigens niet ertoe beperkt 
de richtlijnen volgens welke het Permanent Bureau zal werken 
vast te stellen, maar heeft eveneens bepaalde termijnen voor 
de verschillende werkzaamheden voorgeschreven, waarbinnen zij 
moeten worden voltooid. Op deze wijze zal in de komende maan
den en in elk geval voor het einde van de zomer een gemeen
schappelijke nomenclatuur voor het grootste deel moeten zijn 
opgesteld. Bank zij zulk een nieuwe nomenclatuur zullen de 
specifieke rechten dan voor alle aan de Studiegroep deel
nemende landen uiterlijk 1 September kunnen zijn omgerekend. 
Aldus zal een uniforme en gemeenschappelijke grondslag ge
geven zijn, welke het mogelijk maakt.de verschillende tarie- • 
ven met elkander te vergelijken en door middel van de nodige 
berekeningen zal men zodoende een gemeenschappelijk tarief 
in ontwerp kunnen opstellen. Zalk een tarief zou dan ook 
moeten worden beschouwd als een werkhypothese ten einde de 
Regeringen een denkbeeld te geven van de economische gevolgen, 
v/elke aan een douane-unie zouden zijn verbonden. 

In de tussentijd zal men reeds kunnen overgaan tot het 
opstellen van een proeftarief voor enkele goederen of groepen 
van goederen zonder te wachten tot het gehele ontwerp-atrief 
gereed is. 

Een douane-unie is echter niet slechts een zaak van 
tarief-technische aard. In tegendeel^ heeft de Studiegroep 
naarmate de werkzaamheden voortschreden zich in toenemende 
mate rekenschap gegeven van het belang dar economische ge
volgen, welke douane-technische maatregelen niet zich mee
brengen. 7eliswaar vormt een opstelling van een gemeenschappe
lijk tarief een essentiële voorwaarde voor een douane-unie, 
maar deze laatste brengt evenzeer de opheffing met zich mee 
van de invoerrechten, die tussen de deelnemende landen onder
ling geheven worden. Be opheffing hiervan zal vooral wanneer 
men het aantal der bij de zaak betrokken landen in aanmer
king neemt, economische consequenties hebben, wier betekenis 
niet onder doet voor de betekenis van de gevolgen, welke aan 
aan gemeenschappelijk tarief zijn verbonden. 

Op grrnd van deze overweging heeft de Studiegroep dan 
ook in principe besloten een Economische Commissie in te 
stellen. 

Het voorstal hiertoe werd gedaan door de "F ranse gedele-
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geerde. Frankrijk en Italië hebben de vorming van een douane-
en econmische unie tot voorwerp gemaakt van nauwgezette en 
diepgaande studie. De conclusies hiervan zijn neergelegd 
in ean gemeenschappelijke rapport, hetwelk door de gedelegeer
den der beide landen aan de loden dar Studiegroep ter kennis
neming werd voorgelegd. Het was de Nederlandse delegatie 
bekend dat in Frankrijk en Italië veler gedachten gaan in 
de richting van het betrokken van de Benelux-landen bij een 
economische unie tussen Frankrijk en Italië. Nog kort voor 
de Conferentie werd door de Franse Ambassadeur een nota over
handigd, waarbij de Benelux-landen werden uitgenodigd in een 
speciale daartoe op te richten commissie met Frankrijk de 
mogelijkheid te bestuderen om tussen Frankrijk en de Benelux-
landen tot een douane-unie te' geraken. 

In overleg met de Balgen is toen op dese uitnodiging 
geantwoord, dat eerst- de verdere ontwikkeling van • de Studie
groep diende te worden afgewacht en dat slechts in geval van 
mislukking door de Belgische en Nederlandse Regering kon 
worden overwogen om eventueel aet Frankrijk en andere -landen, 
waarmede op Engeland gedoeld werd, tot een speciale studie
commissie te komen. 

Ten einde verdere Franse pogingen in deze richting tij
dens de Conferentie te verhinderen, is zoveel mogelijk druk 
op de Engelse delegatie uitgeoefend om tech vooral het werk 
va.ii de Studiegroep over een zo breed mogelijk terrein op 
te zetten en naast de speciaal douane-technische Jranffc ook 
vooral de economische zijde van het vraagstuk te belSxuderen.' 

Tevens ging de gedachte, ten einde Franse plannen te 
dwarsbomen, in de richting van een "steering committ-ee", 
waarin dan behalve Frankrijk, Italië en de Benelux-landen ook 
Engeland sou moeten zitting nemen. 

De Fransen, inziende, dat hun spel om een eenzijdige 
afspraak met de Benelux te maken toch op een mislukking 
moest uitlopen, grepen gaarne de gele geelheid aan om op deze 
wijze met Engeland ma do—ta warkon- toch tot'een nauwe samen
werking met de Benelux te komen. 

Na een aanvankelijk afwijzende houding bleek de Engelse 
gedelegeerde bereid te zijn om in deze geest mede te werken. 
Vooi^èhtl^ids halve me ende hij echter dat het ogenblik voer 
jen "steering committee" voor de Studiegroep nog niet was 
c.angebrekenen hij gaf er de voorkeur aan een voorlopige en 
voorbereidende commissie ad hoe in* te stellen, die de richt
lijnen veor de hierbovengjnojmde economische commissie uiendo 
vast te stellen en waarin dan een klein aantal laad£tï• lfas. 46v 
Studiegroep zitting moest . nemen. Behalve de hierboven» 
bedoelde landen zijn hier nog Denemarken, Zwitserland en 
Griekenland voor aangewezen. D jze voorbereidende commissie 
zal 25 Februari a.s. te Rome bijeenkomen en zal op de vol
gende bijeenkomst van de Studiegroep rapport uitbrengen, 
zodat de Economische Commissie haar werkzaamhedon alsdan 
onmiddellijk zal kunnen aanvangen en dié landen, welke 
uiteindelijk niet verder zouden willen gaan dan een üouanv»-
Unie, zich zullen kunnen beraden over hun al of niet ver
der medewerken. -4-
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Zbals do Regeringen dar verschillende landen aan de 
Studiegroep hebben opgedragen te Parijs op 12 September 
1947 (artikel 97 van het rapport van de Conferentie te 
Parijs) moet binnen drie maanden na de eerste bijeenkomst 
van de Groep een aerste rapport opgemar.kt worden. Dit rap
port zal op ie eerstvolgende zitting der Groep, welke bepaa 
is op 18 Haart a.s. te: 
Italiaanse gedelegeerde OJ 

Gezant 
he 

ïvolmachtigd Minist 

.ring/worden 1 

••T Grazzi, bu: 
r, heeft op 

;elegd. De 
;ewoon 

zich genomen 
sneraal te zijn. Hij wordt bijgestaan door drie 

Redacteuren, t.w. een gedelegeerde- van Engslc.nl,. Frankrijk 
en Nederland* 

tiet het oog op de rol, welke Duitsland speelt in de 
reconstructie van Europa zullen de Commandanten der De zet
tingszones worden uitgenodigd zich op de volgende zitting 
te doen vertegjnwoordigen. 

"tenslotte zij vermeld, lat de samenwerking met de 
, ë i D a .«delegeerden uit stekend . was. Belgische en Luxemburgse gedelegeerden uixs 

DE NEDERLANDSE GEDELEGEERDE, 

20 Februari 1948» 
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