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Betreft; Verslag van de tweede zitting van de Economische 
Commissie vah'de Studiegroep voor een Europelse" 
Douane-unie. 

De Economische Commissie van de Studiegroep voor een 
Europese Bruane-unie kwam van 18 tot en met 23 October jl, 
te Brussel bijeen voor haar tweede zitting ten einde het 
ontwerprapport van haar werkzaamheden te bestuderen en goed 
te keuren. Nederland en de B.L.E.U. waren wederom door een 
gemeenschappelijke delegatie vertegenwoordigd. 

Het ontwerp-rapport bleek vele fouten en tekortkomingen 
te bevatten. De Franse rapporteur had de Franse inzichten 
in bijzondere mate naar voren gebracht en in het gedeelte 
van het rapport waarin het werk der subcommissies werd be
sproken zelfs getracht deze hier en daar voor de opvatting 
van de betreffende subcommissie te doen doorgaan. 

Behalve niet de Franse inzichten, werd sle chts met de 
Britse in voldoende mate rekening gehouden. Men mag, ook 
om andere redenen, met vrij grote zekerheid aannemen dat bij 
de samenstelling van het rapport door de rapporteur met de 
Britse delegatie contact was onderhouden. 

De indeling van het ontwerp rapport, eerst een historisch 
beschrijvend gedeelte, dan een samenvatting van de producten
studies der technische subcommissies en tenslotte enkele 
algemene conclusies, werd door de Economische Commissie aan
vaard, doch de inhoud werd vooral op aandrang van Benelux 
en, zij het in mindere mate, van Denemarken en Italië, 
grondig gewijzigd. Voor hst eerste deel geschiedde dit aan 
de hand van een uitgebreide door de Benelux delegatie inge
diende nota, terwijl in het tweede deel de indeling der pro
ducten in 3 categoriën - namelijk' 
I waarvoor een Douane-unie weinig problemen op zou leveren 
H waarvoor de problemen gemakkelijk opgelost zouden kunnen 

woeden en 
III waarvoor de problemen zeer groot waren 
werd gewijzigd in I geen of eenvoudig oplosbare moeilijk
heden en II artikelen, waarvoor belangrijke moeilijkheden 
bestonden. Da tweede categorie werd onderverdeeld in ; 
A.,verschil in inz_cht over de hoogte van het douanerecht 
B.- problemen door het bestaan van preferentiële douane

rechten 
C. gevaren door concurrentie tussen de deelnemende landen 

onderling en 
D. diversen. 
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Hoewel de meeste delegaties en met name de Franse en 
de Engelse tot duoforre steeds angstvallig laadden vol
gehouden dat het rapport een algemene indruk moest geven 
zonder dat een der delegaties zich per land over haar 
positie zou uitspreken, had de Benelux delegatie met 
haar jiogingen de delegaties ertoe te krijgen wel degelijk 
een indruk per land te geven, in zover succes dat, daar 
in het ontwerp de indeling der producten door de rappor
teur op zeer aanvechtbare gronden was geschied, de 
nieuwe onderverdeling door stemming moest voorden vast
gesteld. De verschillende delegaties stemden in hoofd
zaak op grond van d'e nationale belangen, zodat het 
resultaat in feite een overzicht opleverde, zoals de 
Benelux delegatie dit zonder succes had voorgesteld, 
d.w.z. niet alleen een overzicht naar goederen doch ook 
naar landen. Eerst toen de stemming voorbij was, "be
merkten de gedelegeerden, dat zij onbewust het door 
hen zo fel bestreden Benelux-voorstel hadden uitgevoerd. 

Ten einde het effect tot een minimum te "beperken 
verzetten zij zich toen tegen de opname van de uitslag 
der stemming in het rapport. 

Niettemin behoort dit overzicht tot de stukken 
dezer zitting der Economische Commissie en wordt als 
bijlage bij dit verslag gevoegd. 

Funten van belang, welke tijdens de discussies 
naar voren kwamen, waren; 
1. Of cle Europese Douane-unie het karakter zou hebben 

van een soort inter-Europees preferentieel stelsel van 
beperkte betekenis, dan wel een douane-unie van veel 
verdergaande strekking. 

2. Of de Douane-unie tot stand zou moeten komon door 
vrijmaking product vcor product (preferentiestelsel), 
indien na studie bleek, dat hiertegen geen bezwaar 
bestond (Frankrijk, Italië), danwel algemene vrij
making, behalve voor die producten waar ernstige 
redenen dit beletten (Benelux)? 

Het eerstgenoemde systeem zou een eindeloos voort
duren van VIe studies, tot aan die van de meest onbelang
rijke producten toe, vereisen en door zijn aard het 
aantal uitzonderingen zeer groot maken, het tweede 
systeem zou de studies tot het strikt noodzakelijke 
beperken, daar man alleen de positie van belangrijke 
producten waarvoor men moeilijkheden vreest, zou behoe
ven te onderzoeken. 

Kwam de tweede opvatting (die van Benelux) zelfs niet 
in het ontwerp-rapport voor, zo is thans bereikt dat het 
alternatief in het definitieve rapport duidelijk gesteld 
en aan de Studiegroep voorgelegd zal worden. 

De beslissing van de Studiegroep inzake deze tegen-
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stolling zal voor do eventuele verdere werkzaam heden 
van de Economische Commissie uiteraard van grote bete
kenis zijn. 
Of een douane-unie een soort Europese autarkie zou 
moeten nastreven (Italië e.a.) dan wel een actief 
element in de wereldhandel vormen (Benelux)? 
De gedelegeerden van Portugal en Griekenland gaven 
duidelijk te kennen een Douane-unie slechts aanvaardbaar 
te achten, indien zij de protectie van hun jonge, veelal 
niet levensvatbare industrieën zouden kunnen handhaven. 
Hoewel dit niet zo direct en duidelijk werd uitgespro
ken, mag men een protectionistisch georiënteerd stand
punt ook bij de meeste andere delegaties aannemen. 
Het nauwe contact tussen de Scandinavische landen was 
opvallend. Volgens een lid van de Zweedse delegatie 
zou men nu begonnen zijn met meer ernst dan tevoren 
een Scandinavische douane-unie voor te bereiden. Ook 
tegenover Benelux toonde zich deze groep toeschietelij-
ker dan tevoren. 
Uit vortrouwelijke gesprekken bleek de (Amerikaanse) 
vertegenwoordiger van de Bizone het Benelux standpunt 
inzake de Europese Douane-unie te delen en in het alge
meen veel belangstelling voor de werk-methoden voor 
de tot stand brenging van de Benelux te koesteren. 

In het algemeen is het werk in een zeer gejaagd 
tempo geschied en ging de conferentie uiteen, voordat 
zij van alle door de subcommissies gewijzigde teksten 
kennis had kunnen nemen. Aan een redactie-commissie 
werd opgedragen het rapport op grond der genomen 
beslissingen opnieuw samen te stellen, waarna do 
Economische Commissie het op 30 November, één dag 
voor de bijeenkomst van de Studiegroep op 1 December 
a.s. zal moeten goedkeuren. 

In hoeverre het rapport dan echter niet opnieuw 
aanleiding tot het maken van bezwaren zal geven tenge
volge van de overhaaste methode van werken, moet uiter
aard worden afgewacht, dit zal in een bijeenkomst, 
welke de dag voordat de Studiegroep bijeenkomt worden 
vastgesteld. 

DE DIRECTEUR VAN DE BUITENLANDSE 
SCONOUISCHE BETREKKINGEN, 
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