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gklcing tot een 
hap eïijke tarief-
tuur en waarde
er en tot de op-
van een "Conseil 

ration douanière.'' 

.excellentie, 

De Studiegroep voor de Europese douane-unie heeft 
op 31 £ctcber j.1. een resolutie aangenomen, waarin 
aan de leden van de Studiegroep wordt aanbevolen de 
door haar opgestelde vereenvoudigde tariefnomencla
tuur en de v/aardedefinitie te aanvaarden en de daarop 
betrekking hebbende ontwerp-overeenkomsten alsmede de 
ontwor y —oveveenkomst tot oprichting van een "Conseil 
de Co b* pér at ion douanière" te ondertekenen. 

Met deze ontwerp-overeenkomsten, welke hierbij 
worden overgelegd, heeft de Nederlandse delegatie in 
de studiegroep haar instemming betuigd. Zij zijn de 
eerste resultaten van het streven van de Studiegroep 
naar een Europese douane-unie. 

De bereikte resultaten liggen, naar uit de ont
werp-overeenkomsten blijkt, vrijwel geheel op douane-
technisch terrein. 

Het werk van de Studiegroep op economisch gebied 
heeft tot nu toe geen vruchten afgeworpen. Gebleken 
is dat verschillende delegaties zich zelfs niet ver-
onderstellenderwijs durven uitspreken over vragen 
met betrekking tot de economische consequenties van 
een eventuele douane-unie. 

Daar komt bij - de lieer Spierenburg heeft het in 
zijn nota van 7 September j.1. aan de R.E.A. (no. 
437) naar vcrengebracht - dat plannen tot Europese 
integratie als het plan Schumann, die hetzelfde doel 
nastreven als waarvoor de Studiegroep in het leven is 
geroepen er: bovendien reeds ten dele van het stadium 
•/::•:•> voorbereiding in dat van concrete verwezenlijking 

nomische activiteit van de 
sorbeerd. 

t oneer de::e omstandigheden 
worden bereikt en van- de ver-

ho "e verwachtingen mogen werder 
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de invoering van een gemeenschappelijke 
basis-nomenclatuur en ,wa rdedefinitie, welke de hier
voor genoemde or:twerp-overeenkorasten beogen tot stand 
tb Vrengen, nog slechts een bescheiden stap in de 
v:enting traii een douane-unie betekent, is hiermede 
niettemin een resultaat bereikt van groot practisch 
nut voor de intereuropese handel en voor de onderlinge 
ïljiÉtóels- en tar ie'-'besprekingen, 

.et de door de Studiegroep ontworpen overeenkom
sten, de gemeenschap! elijke basis-n ome nel at uur en de 

rdedefmitie kan naar mijn mening van Nederlandse 
zij do acoc-Td worden gegaan. Vanuit een douane-tech
nisch gezichtspunt bestaan daartegen geen bezwaren, 
terwijl ook het Directoraat-Generaal voor de Buiten
landse economische betrekkingen, waarmede over deze 
aangelegenheid voortdurend nauw contact is onderhou
den, volledig met de ontwerp-overeenkomsten instemt. 

ïot goed begrip van bijgaande ontwerp-overeenkom
sten, de gemeenschappelijk basis-nomenclatuur en de 
waardedefinitie komt het mij wenselijk voor de ont
wikkeling, die tot die ontwerp-overeenkomsten heeft 
geleid, in grote trekken te schetsen. 

Oprichting van de Studiegroep. 
Op 12 September 15f.47 werd door dertien Europese 

landen, leden van liet "Comité' de CoSpé'ration Econo-
mique Européenr.e" t.w, België, Denemarken, Frankrijk, 
Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Ne
derland, Oostenrijk, Portugal, Turkije en het T Terenigd 
Koninkrijk, te Parijs een verklaring afgelegd, waarin 
als een van de middelen om een stabiele en gezonde 
Europese economie in het kader ven de ontwikkeling der 
wereldhandel te verzekeren, de mogelijkheid van op
richting van één of meer douane-unies tussen de be
trokken landen op basis van de toen reeds vastgestelde 
beginselen, in het bijzonder van artikel 44, van het 
Handvest van Havanna werd geopperd. Met het doel de 
problemen, die zich daarbij voordoen, in studie te ne
men en de maatregelen te ontwerpen, welke nodig zijn 
om tot een zodanige unie of tot zodanige unies te ge
raken, is bij die verklaring opgericht de Studiegroep 
voor de Europese Douane—unie. 

Leden van de Studiegroep. 
Leden van de Studiegroep waren aanvankelijk de 

hiervóór genoemde dertien landen. Naderhand zijn als lid 
toegetreden Zwitserland, Noorwegen en Zweden en West-
Duit sland. 

xd-Afrika, Australië, Canada, India, Nieuw-Zee-
land, de Verenigde Staten van Amerika en de O.E.E.S. 
hebben waarnemers naar de Studiegroep afgevaardigd. 

rgH-:lcatie van de Studiegroep, 
De taak, w°lke de Studiegroep had te vervullen, 

lag deels op dc-an -technisch, deels op economisch 
'errein. In verba:-u hiermede heeft de studiegroep 
al spoedig na haar oprichting twee commissies in het 

- leven -
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leven geroepen, namelijk een douaneccmité', waaraan 
werd 'opgedragen de meer -douane-technische aspecten 
van de v o r m m a van een of meer douane-unies in Euro
pees verband te bestuderen en uit te werken, en het 
Comité' Economique, dat tot taak kreeg de economische 
problemen die daarmede samenhangen aan een onderzoek 
te onderwerpen. 

Als sub-commissie van het Comité' Douanier werden 
voorts ingesteld: 

het ïermanent 'Tariefbureau voor het ontwerpen 
van e_n tariefnomenclatuur voor de Unie op basis van 
de door de Studiegroep vastgestelde beginselen; 

de sub-commissie voor de waarde, voor het opstel
len van een gemeenschappelijke waardedefinitie; en 

de sub-commissie voor de methoden van toepassing 
••"in het douane-regime, aan welke commissie werd op— 
gBdragen een studie te maken van de douane-techniek 
in de verschillende landen en voorstellen tot unifi
catie daarvan uit te werken. 

Doel van de Studiegroep. 
De Studiegroep heeft zich aanvankelijk voorge

steld de douane-unie waarop artikel 44 van het Hand
vest van havanna het oog heeft in vier etappes te be
reiken. Het eerste doei, dat ze zich stelde, was de 
vorming van een Europese tariefgemeenschap, waarin 
de leden een gemeenschappelijk tarief van invoerrech
ten zouden hebben en in de mate van het mogelijke 
zouden afzien van de heffing van invoerrechten op 
goederen, die van het grondgebied van de andere leden 
afkomstig zijn. 

Vervolgens zou worden gestreefd naar een douane
gemeenschap, waarin niet slechts een gemeenschappe
lijk tarief van invoerrechten van kracht zou zijn, 
doch tevens de douanewetgeving van de aangesloten 
landen zou zijn geünificeerd. 

Daarna beoogde de Studiegroep te komen tot een 
douane-unie in de fiscale zin van het woord, welke 
unie zou zijn bereikt, wanneer niet slechts het ta
rief van invoerrechten en de douanewetgeving zou zijn 
geünificeerd, doch tevens de accijnzen en andere ver
teringsbelastingen en, indien mogelijk, de belastin
gen op de levering van roerende goederen (omzetbelas
ting). In dit stadium zou de invoer van goederen, 
herkomstig uit een van de andere aangesloten landen 
niet langer aan de heffing van belasting onderworpen 
zijn. 

Tenslotte zou dan de douane-unie, welke bedoeld 
is in het vierde lid van artikel 44 van het Handvest 
van havanna en waarop de verklaring van 12 September 
194'/ het oog heeft, moeten worden verwezenlijkt. In 
deze unie zouden voor het joederenverkeer tussen ie 
deel enoten niet alleen de fiscale beperkingen doch 
ĵ»-fffeè»..é* -quantitatieve restricties en andere bepeiMr 
kende reglementeringen in beginsel zijn opgeheven. 

Beginselen van het aemeenscaappeliik douanetarief. 
Voor bet gemeenscha elijke tarief van invoerrech

ten, dat het wezenlijke kenmerk van de gedachte Suro-

- pese -
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pese tariefgemeenschap uitmaakt, heeft de Studie
groep de volgende bginselen aangegeven: 
a. De tariefnomenclatuur behoort een systematische 

te zijn er: te worden op.-rosteld aan de hand van de 
-

instabiliteit maken 
Lefi'ing van invoerrecht naar een specifieke maat
staf naar de mening van het merendeel der in de 
groep vertegenwoordi,"de landen thans niet wense
l i j k 

c. Gegeven de orastar. lij .heid, dat de invoerrechten 
in beginsel naar de vviTde zullen worden geheven 
dient e-n gemeenscraopelijke waardeoefinitie te 
worden toegepast. 

d. d-esteld voor de keus tussen eer: enkelvoudig ta
rief en een tarief met twee of meer kolommen heeft 
de Studiegroep aan de eerste vorm de voorkeur ge
rieven. 

e. De hoogte van de rechten behoort te v/orden bepaald 
met inachtneming ven het in artikel 44, tweede 
lid, let ' -T a, v n het '.' a van na-Charter neergeleg
de beginsel, dat de invoerrechten, die bij de 
vorming v-,.n douune-unies voor de invoer uit derde 
landen worden vastgesteld, in het algemeen niet 
zv.a rder mogen drukken dan de rechten, die in de 
deelnemende landen van kracht zijn voordat de unie 
tot stand komt. 

Als een eerste 3tap in de richting van een ge
meenschappelijk Europees tarief v-m invoerrechten 
heeft de Studiegroep het o;stellen van een tarief
nomenclatuur op basis van de hiervoor weergegeven be
ginselen en het ontw.rpen van een waarde efinitie 
ter hand genomen. 

'i arief nomenclatuur. 
De voorbereiding v\n een Europese tariefnomen

clatuur werd opgedragen aan het Permanent lariefbu
reau. 

Aangezien de bedoeling voorzat te komen tot een 
gemeenschap elijk tarief van invoerrechten is aan
vankelijk uitgegaan van het standpunt dat niet alleen 
de basisposten van de Europese nomenclatuur doch ook 
de onderverdelingen daarvan voor de betrokken landen 
verplicht zouden zijn. 

De nomenclatuur, die door het Permanent Tarief-
bireau uitgaande van dat standpunt was ontworpen, 
ontmoette evenwel van verschillende zijden ernstige 
bezwaren, ^eze bezwaren richtten zich vo rnamelijk 
tegen de onderverdelingen der posten. De ontworpen 
basisposten bleken daarentegen weinig aanleiding tot 
noeili t :heden te geven. 

'et werd duidelijk lat, zo men aan de a-.n vankelijk* 
opzet: niet alleen de basisposten maar ook de onder-

- verdelingen -
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verdelingen verplicht te 
nog geruime tijd zou verstrijken alvorens practische 
resultaten zouden kunnen worden behaald. 

Met het doel de vergaande overeenstemming, welke 
met betrekking tot de basisposten van de ontworpen 
nomenclatuur bestond, in afwachting van verdere resul
taten alreeds een tastbare vorm te geven, heeft de 
Studiegroep in haar zitting van November 1949 op 
voorstel van de Benelux-delegatie besloten het sluitei 
van een overeenkomst na te streven, waarbij de betrok* 
ken landen zich verbinden de basisposten in hun na
tionaal tarief van invoerrechten over te nemen, zon
der dat zij de vrijheid prijs geven deze basisposten 
nationaal verschillend uit te werken. 

De door het Permanent 'Iariefbureau ontworpen 
nomenclatuur is in verband met de beslissingen van de 
Studiegroep belangrijk ingekrompen. De aldus tot 
stand gekomen basis-nomenclatuur is door de Studie
groep bij haar hiervoor aangehaalde resolutie van 
31 October j.1. aanvaard en aan de b.trokken Rege
ringen met de daarop betrekking hebbende overeenkomst 
voorgelegd. 

Bén exemplaar van de basis-nomenclatuur 
bijlage I aan deze nota toegevoegd. 

is als 

De omstandigheid, dat de nomenclatuur van het 
Benelux-tarief evenals de Europese basis-tariefnomen
clatuur is samengesteld op basis van de Volkenbcnds-
nomenclatuur brengt mede, dat aanvaarding van de door 
de Studiegroep voorgestelde nomenclatuur voor de Be-
nelux-landen geen overwegende bezwaren oplevert. Cok 
de regelen voor de toepassing van de basis-nomencla
tuur ontmoeten geen bedenkingen. 

Cver de verdere uitwerking van die nomenclatuur, 
het aanbrengen van onderverdelingen, is in de Admini
stratieve Raad voor de Douaneregelingen reeds overleg 
gaand< ë en Luxem' 

Voor het geval de Europese basis-nomenclatuur 
door de betrokken landen mocht worden aanvaard en toe
gepast, dient nader aandacht te worden besteed aan de 
bestaande tariefafspraken, welke binnen het kader van 
de algemene overeenkomst betreffende tarieven, en han
del zijn tot stand gekomen, immers, deze afspraken 
zijn gekoppeld aan bepaalde posten van het in de on
derscheidene landen geldende tarief van invoerrechten. 
Een herziening van dat tarief aan de hand van de Euro
pese basis-nomenclatuur zal vragen doen rijzen ten 
aanzien van de verleende tariei'concessies. In verband 
hiermede is tijdens de zitting van de studiegroep van 
eind October j.1. besloten dat de voorzitter van het 
lermanent Tariefbureau met de jecretaris-Generaal van 
de studiegroep aan de bijeeak.omst van de Verdragslui
tende xartijen bij de ai er::ene overeenkomst betreffen
de tarieven en handel te ereuay zuli~u deelnemen, 

re; aes zi.̂ n van 
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i ntwerp-overeenkomst met betrekking tot de nomencla
tuur. 

Ingevolge artikel II van dese ontwerp-overeen-
komst, welke als bijlage II hierbij gaat, zullen de 
tvereenkomsts' ïitende Staten verplicht zijn hun ta-
ri ?£ van invc rrechten aan te passen aan de Europese 
bas. is-nomencl tuur en het\aldus aangepaste tarief 
toe te passen van het ogenblik af, waarop de overeen 
komst ten aanzien van hen van kracht wordt. 

Voor de aanpassing van het nationale tarief zijn 
in de overeenkomst de volgende regelen gesteld: 

a. liet is niet toegestaan posten van de verdrags 
nomenclatuur weg te laten noch daaraan nieuwe 
basisposten toe te voegen of de nummering van 
de posten te wijzigen; 

b. in de aantekeningen op de afdelingen en hoofd 
stukken mogen g e e n fundamentele wijzigingen 
worden aangebracht; 

c. de algemene regelen voor de interpretatie van 
de nomenclatuur moeten integraal in de natio
nale wetgeving worden overgenomen. 

De vrijheid om binnen het raam van de Europese 
bosis-nomenclatuur naar eigen goedvinden onderverde
lingen te creëeren is in de overeenkomst uitdrukke
lijk neergelegd. 

Waardedefinitie. 
In de eerste oriënterende gedachtenwisseling 

over deze aangelegenheid heeft de Studiegroep voor 
de gemeenschappelijke waardedefinitie de volgende 
beginselen aanvaard: 

a. als basis voor de waarde, waarnaar invoerrech 
ten worden berekend, zal worden uitgegaan van 
de prijs, die voor de desbetreffende goederen 
kan worden gemaakt bij een koop en verkoop 
onder normale omstandigheden, met inbegrip 
van de op de levering vallende kosten tot aan 
de grens. Onder koop en verkoop onder normale 
omstandigheden moet in dit verband worden ver 
staan een transactie, waarbij zich geen om
standigheden, hetzij met betrekking tot par
tijen, hetzij met betrekking tot de goederen, 
doen gelden, welke een vrije en normale prijs 
vorming kunnen belemmeren; 

b. de waarde zal worden vastgesteld naar het mo
ment, waarop de goederen in het vrije verkeer 
worden gebracht; 

c. bij het vaststellen van de waarde dient te 
worden uitgegaan van een veronderstelde leve
ring op de plaats, waar de goederen over de 
grens worden gebracht . 

Op basis van deze b eginselen heeft de sub-commis
sie voor de waarde van het douane-comité een waarde
def initie uitgewerkt, welke na enige keren op punten 
van ondergeschikt belang te zijn herzien, door de 
Studiegroep is aanvaard. Deze waardedefinitie, waar-
var. de tekst aan de desbetreffende als bijlage III 
hierbij overgelegde ontwerp-overeenkomst is toege-

- voegd -
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voegd, komt bijna geheel overeen met de waardecon-
ceptie, die in de Inleidende bepalingen bij het Be-
belux-tarief is neergelegd. }-et enige wezenlijke ver
schil tussen de benelux-definitie en het ontwerp voc** 
de Europese waardedefinitie bestaat hierin dat volgaas 
eerstgenoemde conceptie de binnenlandse expeditiekos-
ten tot de plaats van vrijmaking in de waarde worden 
begrepen, terwijl volgens de ontwt-rp—definitie van 
de otudiegroep de waarde in beginsel franco grens 
wordt berekend. 

Aangezien reeds enige tijd Let voornemen bestond 
de Benelux-definitie op dit punt in die zin te wijzi
gen, dat de binnenlandse expeditiekosten niet langer 
in de aan te geven waarde zouden worden begrepen, 
ontmoet aanvaarding van de Europese waardeconceptie 
geen enkel bezwaar. Tussen de Nederlandse en de 
Belgische douaneadministraties bestaat daarover geen 
verschil van mening. 

hlet b'-trekking tot de redactionele wijzigingen, 
die in de bestaande Benelux-'definitie als gevolg van 
het aanvaarden van de Europese definitie zullen moe
ten worden aangebracht," is reeds overleg gaande in 
de administratieve Raad voor de Douaneregelingen. 

Ontw• rp-overeenkomst met betrekking tot de waarde. 
iijdens de zitting van de otudiegroep van Novem

ber 1949 werd besloten niet alleen de basis-nomencla
tuur in een overeenkomst vast te leggen, doch ook de 
waardedefinitie. 

Bij de overeenkomst, die als gevolg van dat be
sluit met betrekking tot de wa .rde is ontworpen, 
(bijlage III van deze nota) verbinden zich de betrok
ken landen' de Europese waardedefinitie integraal in 
hun nationale wetgeving over te nemen en toe te pas
sen van het ogenblik af, waarop de overeenkomst ten 
aanzien van hen in werking treedt. 

Bij de toepassing van de wa:.rdedef initie zullen 
voorts de door de Studiegroep opgestelde "notes inter
prétatives., als annex II aan de ontwerp-overeenkomst 
toegevoegd, in acht moeten worden genomen. 

In het desbetreffende protocol, dat in annex III 
van de ontwerp-overeenkomst is opgenomen, zijn over
gangsbepalingen neergelegd met betrekking tot de 
waardebepaling van pharmaceutische, cosmetische en 
toiletartikelen, alsmede parfums, gereed voor de ver
koop in het klein. 

Conseil de Coopération Douanière. 
l'.et een gemeenschappelijke tariefnomenclatuur en 

een gemeenschap elijke waardedefinitie wordt het be
oogde doel eerst dan volledig toereikt, wanneer daar
aan een uniforme interpretatie en toepassing wordt 
gegeven. Ir v.rband hiermede is de oprichting bepleit 
van één. of meer organen, die tot taak zouden hebben 
\«en EO groet mogelijke gelijkheid in de toepassing 
van de nomenclatuur en waardedefinitie door de ver-
schillei ie landen na te streven» 

Deze -
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Deze gedachte is algemeen aanvaard. In de ont-
werp-overeenkomsten met betrekking tot de nomencla
tuur en de waarde is de taak van die organen, onder
scheidenlijk het "Comité' de la 1-Iomenclature" en het 
"Comité de la Valeur" genaamd, nader gepreciseerd. 

Zoals blijkt uit de reeds hiervoor aangehaalde 
nota van de teer Spierenburg van 7 Jeptember 195C 
(R.E.A. no. 437} deden zich echter diepgaande menings 
verschillen voor toen de vraag aan de orde kwam welke 
de verhouding moest zijn tussen het "Comité de la 
Nomenclature" en het "Comité de la Valeur" enerzijds 
en de Studiegroep anderzijds. 

De engelse delegatie wilde van. enige band tussen 
die comité's en de studiegroep niets weten en de 
coraité's een geheel eigen leven geven. 

De Fransen daarentegen stelden zich op het stand
punt, dat aan de Studiegroep een definitief statuut 
moest worden ;;egeven en dat de hiervoor ~e noemde co-
mité's aan de Studiegroep ondergeschikt dienden te 
worden gemaakt. 

Het compromis dat na langdurige discussies werd 
bereikt houdt een bevestiging in van' de conclusie, 
dat het werk van de Studiegroep alleen op douane-
technisch terrein beloften inhoudt voor de toekomst*-

Besloten werd namelijk een "Conseil de Coöpéra-
tion douanière" op te richten, die net w.rk van de 
Studiegroep vo mamelijk op douane-technisch terrein 
zal voortzetten. 

Het is niei opportuun reoordeeld de Studiegroep 
een conventioneel statuut te geven. ..ij blijft echter 
wel in de huidige vorm bestaan teneinde die zaken 
te bestuderen, welke niet tot de competentie van de 
"Conseil" behoren. Zolang vele in de Studiegroep ver
tegenwoordigde landen een afwijzende houding tegen
over de .Europese douane-unie blijven aannemen, mogen 
van de verdere werkzaamheden van de Studiegroep 
evenwel geen hoge verwachtingen worden gekoesterd. 

öntwerp-üvereen'-ornst tot oprichting van de "conseil 
de Coöpératicn ^ouaniere." 

In de desbetreffende ontwerp-cvereenkomst, welke 
als bijlage IV hierbij gaat, is de taak van de Con
seil nader omschreven. 

2ij zal omvatten: 
a. de juiste uitvoering van de overeenkomsten met 

, gelijke toepassing en interpretatie daarw*8;.*tliy 
verzekeren; 
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Intussen is de taak van de Conseil niet beperkt 
tot de studie van uitsluitend douane-technische pro
blemen; ook de daarmede direct samenhagende econo
mische factoren mogen in het onderzoek worden betrok
ken. Tot het z iver economische C.q* handelspolitieke 
werk van de Studiegroep is de Conseil evenwel niet 
bevoegd. 

In de annex bij deze, overeenkomst zijn voorts 
bepalingen opgenomen met betrekking tot de juridische 
status ven de Conseil en tot de voorrechten en immu
niteiten van de vertegenwoordigers, functionarissen 
en experts van de Conseil. 

De kosten van de Conseil zullen door de daarin 
vertegenwoordigde landen worden gedragen volgens een 
schema, dat door de Conseil zelf zal worden opge
steld. Bovendien zal ineevolge het desbetreffende 
protocol, dat aan de ontwerp-overeenkor.st is toege
voegd, de Conseil van 1 Januari 1951 af de kosten van 
de Studiegroep, die tot nu toe voor reKening van de 
Belgische Regering zijn gekomen, overnemen. Indien de 
overeenkomst tot oprichting van de Conseil op 1 Janu
ari 1952 nog niet in werking mocht zijn getreden, 
zullen de Regeringen, die de overeenkomst getekend 
hebben, onmiddellijk en gezamenlijk maatregelen ne
men om te voorzien in de uitgaven van de Studiegroep 
van 1 Januari 1951 totopcedag, waarop de overeen
komst in werking treedt. 

Aangezien de werkzaamheden van de Conseil vrijwel 
uitsluitend liggen op douane-technisch terrein, 
wil het mij voorkomen, dat de Nederlandse bijdrage 
in de kosten van de Conseil ten laste moeten komen 
van de begroting van het Ministerie van financiën. 

Cndertekening van de ontwerp-overeenkomsten, ratifi
catie , in werking treding. 

De drie ontwerp-overeenkomsten zullen van 15 De
cember 1950 tot 31 haart 1951 te Brussel ter tekening 
liggen. Ket staat niet alleen aan leden van de Stu
diegroep doch ook aan niet-leden vrij om tot de over
eenkomsten toe te treden. 

Ondertekening van de overeenkomst tot oprichting 
van de "Conseil de Coopération douanière" is slechts 
toegestaan aan landen, die tevens de overeenkomsten 
met betrekking tot d. nomenclatuur en de v/aarde heb
ben ondertekend. 

Het Protocol, regelende de financiering van de 
Studiegroep, welk protocol in werking treedt op de 
dag van ondertekening tenzij het is getekend onder 
voorbehoud van ratificatie, ware in verband met de 
financiële verplichtingen die daaruit rechtstreeks 
fcttnnen Voortvloeien te .ondertekenen onder voorbehoud 

nen geratificeerd te 
drie maanden na rati-

- Aangezien -
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Aangezien van dat tijdstip af de erreens char peli)e 
nomenclatuur en de waardedefinitie moeten werden toe
gepast, kan ratificatie van de desbetreffende over
eenkomsten niet plaats vinden alvorens de nationale 
wetgeving is aangepast. 

'ren aanzien van de overeenko-: t tot oprichting 
van de "Gonseil de Cob'pération dcun-hère" doet die 
omstandigheid zich echter niet voor. De otudiegroep 
heeft dan ook op spoedige ratificatie vor. laatstge
noemde o ver::enkoms t aan/ edrongen. 

DE LIRECf^ÜR-G,:;:;:^AAL VOOR 
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