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BEPALING UIT HET REGLEMENT
Een werk. dat lemand in bruikleen heeft, magdoor hem in geen geval worden uitgeleend



1.'Military Justice is to Justice as Military Music

is to Music' (Robert Sherrill, 1970).

2. Zowel effectiviteits- als billijkheidsover-

wegingen pleiten voor een spoedige invoering

van het zogenaamde 'strafbankje' in de voetbal-

sport.
.-

3. Beoordelingen verstrekken vaak m&&r en betrouw-

baarder informatie over de beoordelaar dan over

de beoordeelde.

4. Er bestaat geen verschil tussen wetenschappelijke

en niet-wetenschappelijke stellingen.

5. Het uiteengaan van de Beatles heeft bij minstens

gelijkblijvende kwaliteit een grotere kwantiteit

aan popmuziek gebracht.

6. Het verschil tussen Ajax en Feyenoord is het

grootst op de tribunes.

STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT "EEN

ALGEMEEN STELSEL VAN ONTWIKKELINGSPREFERENTIES

ALS UITZONDERING OP DE MEESTBEGUNSTIGINGSCLAUSULE

VAN HET GATT" DOOR HUUB FRANTZEN, GEBOREN IN 1943
TE HORN.
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TEN GELEIDE

In technisch opzicht is deze dissertatie volledig

verzorgd door 'de Hogeschool'. Tot zover geen moeilijke om-

schrijving. Zodra ik echter iets duidelijker probeer te zijn

wordt het lastig. Dat je geen boek schrijft zonder moSr dan

normale medewerking van het Uitleenbureau (Piet van Kempen,
Jeanne van Loon en Dorien van de Kerkhof) laat zich raden.

Ook de typistes worden niet vlug over het hoofd gezien:

Marjan van Gijsel van het Juridisch Faculteitsbureau, de dames

van de Centrale Typekamer die volkomen ten onrechte als N.N.
aangeduid willen worden. Dan de medewerkers van de tekenkamer,

de drukkerij en de binderij. En niet te vergeten de postkamer,

en de telefonistes. Het klinkt onpersoonlijk, maar in werke-

lijkheid zijn het allemaal mensen die zo royaal meewerken....

De man, die mijn werk op de voet gevolgd heeft en

steeds weer bereid is geweest tot meedenken, bekritiseren en

die nooit heeft geweigerd 'op verkorte termijn' teksten te

lezen, heeft niet het recht om ook formeel als promotor op
te treden. Er mag geen misverstand over bestaan dat, &ls het

promotorschap een eer is ter bekroning van hard mgowerken,

deze eer volledig toekomt aan Dr.J.W.Schneider s.j.

Ter voldoening aan de formele voorschriften heeft

Prof.Mr.H.C.F.Schoordijk zich als Faculteitsvoorzitter zonder

bedenken bereid getoond het werk van Dr. Schneider te dekken
met zijn gezag. Dit formele promotorschap heeft na het nemen

van dit besluit echter een zodanig hartelijke en stimulerende

inhoud gekregen, dat ik geen moment aarzel civilisten een

prettige promotie onder Schoordijk te voorspellen.
Hartverwarmend is verder de medewerking geweest van

deskundigen, die geen enkel belang hadden bij mijn werk en

voor wie mijn verzoek om hulp vaak op ongelegen momenten kwam:

Drs.J.Wintermans en Drs.Corijn (Ministerie van Economische

Zaken), Mr.J.M.Jonkman (Ministerie van Buitenlandse Zaken),

Prof.Dr.A.H.M.Albregts, Prof.Mr.P.A.Blaisse, Dr.A.W.van de Gevel,
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Prof.Dr.L.H.Janssen s.j., Drs.J.van Lith, Prof.Dr.Joh.de Vries

en Drs.P.Zuiderwijk. Een reistoelage van de Nederlandse Orga-

nisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek heeft het mo-

gelijk gemaakt om een werkbezoek te brengen aan Prof.Dr.G.

Schwarzenberger, University College of London. Voor het m66-

denken over de daar opgeworpen probleemstelling ben ik veel

dank verschuldigd aan Andrew en Nina :

Het schijnt onmogelijk te zijn een proefschrift te

schrijven zonder vrouw en kind ernstig te verwaarlozen. Geluk-
kig is Tommy's stem krachtig genoeg om zonodig mijn aandacht

af te dwingen. Dorothd heeft besloten rustiger tijden af te

wachten en vooral bij de zo moeilijke laatste loodjes heeft
zij mij (samen met Rolf en Marijke) ongelooflijk veel werk

uit handen genomen.

Rest mij er - zoals te doen gebruikelijk - op te

wijzen, dat de totstandkoming van dit boek weliswaar slechts

voor een klein deel mijn verdienste is, maar dat de verant-

woordelijkheid voor de inhoud geheel bij mij ligt.

huub frantzen
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AFKORTINGEN.

AA Afro - Aziatisch

AJIL American Journal of International Law

APS Algemeen Preferentie Stelsel
ASIL American Society of International Law
BISD Basic Instruments and Selected Documents (GATT)

BTN Brusselse Tarief Nomenclatuur

CU/FTA Customs-Union / Free Trade Area

EAMA Etats Africains et Malgache Associ&s

ECAFE Economic Commission for Asia and the Far East (UN)
ECE Economic Commission for Europe (UN)
ECOSOC Economic and Social Council (UN)

EEG (EEC, EWG) Europese Economische Gemeenschap (European

Economic Community, Europ8ische Wirtschafts-

gemeinschaft)
EFTA European Free Trade Area

EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
EPU European Payments Union
ERP European Recovery Program (US)
FAO Food and Agriculture Organization of the United

Nations

GA General Assembly (UN)
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
ICJ International Court of Justice

ILC International Law Commission (UN)
IMF International Monetary Fund
ITO International Trade Organization
KR Kennedy Round
LAFTA Latin American Free Trade Area

LN League of Nations
LTA Long Term Arrangement (on Cotton Textiles)
MFN Most-Favo(u)red-Nation, de in dit boek

gebruikte Engelse afkorting voor

meestbegunstiging
OAS Organization of American States
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OECD (OESO) Organization for Economic Co-operation and

Development (Organisatie voor Economische

Samenwerking en Ontwikkeling)
OEEC (OEES) Organization for European Economic Co-opera-

tion (Organisatie voor Europese Economische

Samenwerking)
OTC Organization For Trade Co-operation
PCIJ Permanent Court of International Justice
PI Product of Interest

Prepcom Preparatory Committee
QR Quantitative Restriction, kwantitatieve

beperking
R.d.C. Receuil des Cours de l'Academie de Droit

International

TDB Trade and Development Board (UNCTAD)
Trbl. Tractatenblad van het Koninkrijk der Neder-

landen

UK United Kingdom of Great Britain and Northern

Ireland

UNCTAD United Nations Conference on Trade and

Development
USSR Unie van Socialistische Sowjet Republieken
VAR Verenigde Arabische Republiek
VN (UNO) Verenigde Naties (United Nations Organization)

VS (USA) Verenigde Staten (United States of America)
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INLEIDING.

Sinds het begin van de jaren zestig vragen de ont-

wikkelingslanden met groeiende nadruk om een preferentiole

behandeling van hun uitvoer van industrieprodukten en half-

fabrikaten door de industrielanden. Een vermindering van han-

delsbelemmeringen ten opzichte van de ontwikkelingslanden in

absolute zin dn in vergelijking met derde industrielanden

moet resulteren in grotere exportkansen voor de ontwikkelings-
landen. Meer export is noodzakelijk om met de opbrengst daar-

van de voor de economische ontwikkeling noodzakelijke invoer
te kunnen financieren.

De meeste industrielanden tot wie dit verzoek ge-
1)

richt is zijn als verdragsluitende partij van het General

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) gebonden aan de meest-

begunstigingsclausule van artikel I van deze overeenkomst.

Deze bepaalt, dat elk handelsvoordeel, dat enige verdragslui-
tende partij aan enig ander land geeft, 66k verleend moet

worden aan alle andere verdragsluitende partijen. Negatief
geformuleerd betekent dit,  dat geen enkele verdragsluitende

partij enig ander GATT-lid ten aanzien van de in artikel I

genoemde aangelegenheden slechter mag behandelen dan enige2)

derde staat. Het is duidelijk, dat deze clausule zich verzet
tegen een discriminerende verlening van handelsvoordelen,

66k als de discriminatie gericht is op het bieden van hulp

bij het inhalen van een achterstand, zoals het geval is bij

de gevraagde ontwikkelingspreferenties.

De meestbegunstiging is geen regel van dwingend recht,

maar een contractuele verplichting, die de staten vrijwillig

1) De uiterst belangrijke vraag naar de bijdrage van de socia-
listische landen wordt geheel buiten beschouwing gelaten,
evenals de relatie tussen staatshandel en meestbegunstiging.

2) Ofschoon in beginsel de meestbegunstiging op talloze ter-
reinen kan werken beperken wij ons tot die aangelegenheden,
die binnen het kader van het GATT vallen, dus tot het in-
ternationale handelsverkeer.
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op zich nemen en die zij - met inachtneming van het overeen-

gekomene - in volle vrijheid kunnen opzeggen. Dientenge-1)

volge kan men voor het toestaan van ontwikkelingspreferenties

een beroep doen op de politieke wil van de GATT-landen om de
Overeenkomst terzake te wijzigen, of om volgens de voorge-

schreven waiver-procedure (artikel XXV, lid 5) ontheffing

te verlenen van de verplichtingen onder artikel I. Dit be-

roep kan men ondersteunen met een verwijzing in algemene zin
naar de gebrekkige toepassing van artikel I. In het bijzonder

kan men wijzen op een veelvoud aan uitzonderingen, die reeds
door de VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN (de GATT-leden als orgaan)

gesanctionneerd zijn. Vervolgens kan men erkenning vragen
van de noodzaak een betrekkelijk nieuwe doelstelling als de

economische ontwikkeling van de derde wereld voorrang te

geven boven de andere doelstellingen van het GATT. Op grond

van deze erkenning zouden de specifieke bepalingen van de

Overeenkomst aangepast moeten worden.

Schrijver dezes zal verder gaan en betogen , dat

niets zich verzet tegen het toestaan van een stelsel van ont-

wikkelingspreferenties, omdat er ondanks een technische on-

verenigbaarheid een fundamentele verenigbaarheid van achter-

liggende doelstellingen bestaat. Voor een dergelijk betoog

is een zeer precies inzicht in het wezen van de meestbegun-

stiging een eerste vereiste.

De meestbegunstiging (MFN) is in de loop van een

eeuwenlange historie zo ingenieus en aantrekkelijk gebleken,

dat zij een prototype is geworden "for innumerable draftsmen

following in the footsteps of their predecessors
„ 2)

Het is in eerste instantie deze eeuwenlange historie, die

ons overvloedig materiaal biedt voor het vormen van het vereiste

1) cf. KHURSID HYDER (HASAN), Equality of Treatment and Trade
Discrimination in International Law, 1968, p.20-33.

2) G.SCHWARZENBERGER, The Frontiers of International Law, 1962,
p. 217.
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heldere inzicht in wezen en werking, waarde en beperktheid

van de MFN. Dit materiaal ligt opgeslagen in reeds door tal-

loze voorgangers verrichte studies. De hoofdstukken I en II,
die tezamen de ontwikkeling van de MFN tot aan de Tweede

Wereldoorlog beschrijven, tonen aan, dat een tweetal relaties
essentioel is. Enerzijds is dit de relatie tussen de meestbe-

gunstiging en haar eigen doel, gelijkheid van behandeling

van derde staten, anderzijds die tussen de meestbegunstiging
en vrijhandel c.q. protectionisme. Bovendien zal blijken,

dat voor de interpretatie van de meestbegunstiging de tekst
van een bepaalde clausule onvoldoende houvast biedt.

Naar onze mening moet een MFN-clausule uitgelegd worden tegen

de achtergrond van de heersende economische omstandigheden,

de traditionele handelspolitiek van een bepaald land (even-

tueel van een bepaalde regio), en de specifieke handelspoli-
tieke gezindheid en doelstellingen waaruit het betreffende

verdrag voortkomt.

Deze inzichten zijn beslissend voor de verdere opzet

van deze studie. De meestbegunstiging is een rechtsregel met

26&r merkwaardige technisch-juridische aspecten, die in recen-
te rapporten van het Institut de Droit International en vooral

van de International Law Commission uitvoerig aan de orde zijn
gesteld. 1)

1)Rapporteur voor het Institut de Droit International was
PESCATORE.Zie: Annuaire de l'Institut de Droit International,
1969, I. De aandacht van de International Law Commission werd
op de MFN gevestigd door JIMENEZ DE ARECHAGA bij de behan-
deling van WALDOCK's ontwerp inzake de 'law of treaties'.
(I.v.m. derdenwerking van verdragen, artikelen 61-64.)
(ILC, Yearbook, 1964 I, p.110, 113-114 en 184-188.) De
Commissie was het eens met WALDOCK, dat geen apart artikel
nodig was als 'saving clause', maar dat er eventueel een
afzonderlijke studie aan de MFN gewijd zou kunnen worden.(Yb.1964,II, p. 176.) Na positieve uitlatingen in de zesde
commissie van de General Assembly werd de MFN in 1967 op
de agenda der ILC geplaatst. (GA-res.2272 (XXII). Rapporteur
werd USTOR. Eerste inventarisatie: A/CN.4/L.127. (YB. 1968,
II). Eerste rapport: A/CN.4/213 (Yb.1969, II.) Tweede rap-
port: A/CN.4/228 + Add.1 Dit laatste rapport bevat een uit-
gebreide analyse van de jurisprudentie van PCIJ en ICJ inzake
de meestbegunstiging, waarnaar wij verder verwijzen-
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Voor ons is echter het belangrijkste, dat de meestbegunstiging

een rechtsregel is ter bevordering van bepaalde economische 1)

doelstellingen. Ons oordeel over de vraag naar de verenig-

baarheid van MFN en ontwikkelingspreferenties zullen wij
dientengevolge trachten te putten uit een vergelijking van

beider economische doelstellingen. Voordat wij aan origineel

onderzoek in deze toe zijn, gaan wij echter na welke evolutie

de MFN sinds 1945 heeft doorgemaakt. Ook hiervoor staat ons,
naast primair materiaal van vooral het GATT, een grote hoe-

veelheid literatuur ter beschikking.

In hoofdstuk III zien wij hoe een gemultilaterali-
seerde meestbegunstiging &6n der handelspolitieke grondlijnen
is geworden van het doodgeboren Havanna Charter en van het
GATT. Naast de begrippen MFN en 'free trade' zal nu regel-
matig aandacht gevraagd worden voor het reciprociteitsmecha-
nisme. Voorts blijken er reeds vroeg speciale faciliteiten
te zijn voor de ontwikkelingslanden, maar de meeste hiervan,
waaronder de bevoegdheid tot het sluiten van onderlinge pre-
ferentiole overeenkomsten, zijn alleen in het Havanna Char-

ter opgenomen.

Hoofdstuk IV geeft een beeld van de eerste tien
jaar van het GATT, waarin het dominerende Westen gepreoccu-
peerd is met zijn eigen problemen: eerst het naoorlogse
herstel, vervolgens het streven naar economische integratie
of naar minder vergaande samenwerking. Een vrij algemene on-
vrede met bestaande GATT-bepalingen leidt tot een herzienings-
zitting van de VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, maar de uitkomst
is zowel voor het Westen (door het mislukken van de Organization

l)G.VERBIT behandelt in een rapport ten behoeve van een in
1968 door de Hague Academy of International Law georgani-
seerd colloquium naast economische ook politieke fundamen-
ten. Wij beperken ons tot de eerste categorie, niet alleen
omdat de politieke fundamenten zo vaag en ongrijpbaar zijn,
maar vooral omdat wij vermoeden dat de politieke irritatie die
ontstaat bij eeb discriminerende toepassing van handels-
belemmeringen voor een groot deel veroorzaakt al worden
door de economische uitwerking van deze discriminatie.
(cf. Recueil des Cours, 1968, Colloquium).
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for Trade Cooperation), als voor de ontwikkelingslanden on-

bevredigend.

De jaren 1958-1964 vormen een overgangsperiode,

waarin de problemen van het Westen nog wel hun stempel druk-

ken op de internationale handelspolitiek, maar waarin daar-

naast de erkenning groeit van het feit,dat een groot aantal

staten weinig baat heeft bij het bestaande internationale

handelsregime. Binnen het GATT bevestigt een 'Panel of Experts'

onder leiding van HABERLER in 1958 het bestaan van een groei-

ende kloof tussen de groei van de export van respectievelijk
ontwikkelde- en onderontwikkelde landen. Intussen hadden de

Russen al in 1956 het voorstel gelanceerd tot het houden van

een Economische Wereldconferentie ter oprichting van een

nieuwe, mondiale handelsorganisatie. In 1962 gaven de Westerse

landen toe en kon de ECOSOC eenstemmig besluiten tot het
bijeenroepen van een VN Conferentie inzake Handel en Ontwik-

keling, UNCTAD. (Hoofdstuk V).

Met het bijeenkomen van UNCTAD I in 1964 neemt de

ontwikkelingsproblematiek een centrale plaats in in de dis-

cussies over de internationale handel. De ontwikkelingslanden

bepleiten een vernieuwing van regels en instellingen.

De Westerse landen verzetten zich eensgezind tegen elke aan-

slag op het bestaan van het GATT als instelling, maar over

een aanpassing van het bestaande handelsregime lopen de me-

ningen ver uiteen.

Een eerste juridische aanpassing aan de gewijzigde

doelstellingen van de internationale hardelspolitiek komt

tot stand in de toevoeging van Deel IV inzake Handel en Ont-

wikkeling aan de Algemene Overeenkomst. Belangrijker zijn

echter concrete resultaten. De uitkomst van de Kennedy Ronde

zou - zo hoopten vele Westerse landen - aantonen, dat ook

m&t de meestbegunstiging grotere exportkansen voor de ontwik-
kelingslanden - en daarmee een reoel aandeel in de vruchten

van het GATT - geschapen konden worden. De resultaten waren

echter voor de ontwikkelingslanden zeer teleurstellend. Zij
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waren vastbesloten van de tweede UNCTAD een succes te maken

en bereidden zich hierop tijdens de Conferentie van Algiers

in 1967 voor als 'Groep van 77'. Desondanks werd UNCTAD II

een mislukking: de conferentie leverde nauwelijks concrete

resultaten en de ontwikkelde landen legden zich op geen enkel

punt vast. (Hoofdstuk VI).

De totstandkoming van de belangrijkste wijziging,

namelijk van een stelsel van ontwikkelingspreferenties
(hoofdstuk VII), is in eerste instantie vertraagd door het

principi&le verzet van een kleine groep industrielanden on-

der aanvoering van de Verenigde Staten. Toen President JOHN-

SON in 1967 dit verzet staakte koos hij meteen voor een al-

gemene opzet, waarover binnen het Westelijke kamp grote ver-

deeldheid had bestaan. Desondanks kwam pas eind 1970, na

langdurige en vaak moeizame besprekingen, overeenstemming

tot stand binnen UNCTAD over een 'generalized system of

preferences'. Het juridische sluitstuk wordt tenslotte ge-

vormd door de waiver van 25 juni 1971, door welke de VER-

DRAGSLUITENDE PARTIJEN toestemming verlenen tot de voor de

invoering van deze preferenties noodzakelijke afwijking van

de meestbegunstigingsverplichting van artikel I.

In de slotbeschouwing willen wij in het perspec-

tief van de gelijkheid van behandeling de uiteindelijke een-

heid van meestbegunstiging en ontwikkelingspreferenties zien

als een mogelijke uitweg voor de grote problemen die de eco-

nomische ongelijkheid in deze wereld ons stelt. Een wereld,

waarin alle staten, en daarmee alle mensen kunnen geraken

tot een zinvolle gelijkheid, die zowel de menswaardigheid

als de eenheid van deze klein geworden aarde realiseert,

is de enige die ons een voortbestaan, onze opgave waardig,
kan verzekeren.
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HOOFDSTUK I. DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGSFASES DER

MEESTBEGUNSTIGING TOT 1914.

1. DE MEEST EENVOUDIGE VORM VAN GELIJKHEID VAN BEHANDELING. 1)

Staat A heeft aan staat B eenzijdig een voordeel verleend

in de vorm van een verlaging van het invoerrecht op het door

B geleverde produkt X. Hierdoor krijgt B een relatieve voor-

sprong op staat C, die produkt X ook produceert, immers het

door C geleverde produkt wordt door A aan een hoger invoer-

recht onderworpen dan het door B geleverde.

1. De eerste vooronderstelling die wij maken is,
dat zich economische eenheden hebben gevormd,
en dat de handel tussen deze eenheden, die
wij al 'staten' noemen, onderworpen is aan
overheidsbemoeienis. Deze hebben wij terug-
gebracht tot 'invoerrechten' of 'tarieven' on-
geacht de historische vormen (Contingente-
ring, tollen, heffingen opgelegd aan vreemde
kooplieden).

2. De tweede vooronderstelling is, dat C niet met
A gaat onderhandelen over een n6g lager tarief
dan B reeds moet betalen, maar dat C alleen
de voorsprong van B ongedaan wil maken om ge-
lijke kansen te krijgen. C wil dus een gelijk-
heid van behandeling pro praeterito,

3. Voorts nemen wij aan dat noch B noch C enige
tegenprestatie aan A levert, en

4. dat op het moment van onderhandelen B de enige
staat is, die voordeel X geniet, of dat meer-
dere staten hetzelfde voordeel genieten. 2)

1) Tenzij uit de tekst expliciet het tegendeel blijkt is ons
onderwerp beperkt tot de behandeling van derde staten in
vergelijking met elkaar, en wel op het gebied van de inter-
nationale handel. Andere vormen van gelijkstelling zijn de
nationale behandeling, zie p. 112 en de reciprociteits-
clausule, die inhoudt dat A aan B precies dezelfde behan-
deling geeft als B aan A. De behandeling van vreemde koop-
lieden in Engeland vond al zeer vroeg plaats op de laatst-
genoemde basis. (Art. 41 Magna Carta, of SCHWARZENBERGER,
op. cit. 1962, p. 215).

2) Genoemde vooronderstellingen zijn vereenvoudigingen, die in
de volgende modellen zullen verdwijnen. Vooronderstellingen
en modellen zijn uitsluitend hulpmiddelen om de werking van
het meestbegunstigingsmechanisme inzichtelijk te maken.



2-

Model 1. Gelijkbehandeling pro praeterito.

A             Bvoordeel X        )

voordeel X via
gelijkheidsclausule

V

C

Als wij onze vooronderstellingen hierop toepassen kunnen wij      i
een verdrag uit 1266, waarbij Keizer Frederik II aan Marseille
dezelfde privileges toekent als aan Pisa en Genua, onder dit
model brengen. Wij substitueren dan de Keizer voor A, Pisa

1)

en Genua samen voor B (volgens de vierde vooronderstelling
zijn de privileges voor P. en G. dezelfde), en Marseille
voor C.

2. DE MEEST EENVOUDIGE VORM VAN MEESTBEGUNSTIGING.

De kunstmatigheid van onze vooronderstellingen blijkt al zeer

vroeg, bijvoorbeeld uit een verdrag van 1417 waarbij Engeland
en Bourgondio overeenkomen elkaars 'maistres de niefs et
maronniers' in elkaars havens te behandelen op gelijke voet

1) VERBIT, op.cit. 1968, R.d.C., p. 25, noot 13. N.B. In de
vroegste tijd ligt het accent op de behandeling van vreemde
kooplieden, cf. noot 1 p.9.                                    '
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met Fransen, Hollanders, Zeeuwen en Schotten. Het object
1)

van deze gelijkstelling is een belangrijk stuk vreemdelingen-
recht, de gelijkbehandeling2  is niet beperkt tot het ver-

leden, er is wederkerigheid, en de gelijkstelling geldt de

behandeling van meerdere derde staten, die elk hun eigen

privileges hebben.
Het blijft nog geruime tijd in zwang een expliciete

opsomming te geven van de landen, waarmee de behandeling van

de verdragspartner gelijkgesteld wordt , maar al in 1486
3)

geldt in een verdrag tussen Engeland en Bretagne de verge-

lijking elke derde staat.
4)

In het volgende model is de vierde vooronderstelling
vervallen. A heeft unilateraal tariefverlagingen toegestaan

voor produkt X. De verlagingen zijn echter voor de verschil-

lende staten ongelijk van omvang, hetgeen wij aangeven met

X, 2X en 3X. B krijgt voordeel X, D het dubbele en E het drie-

voudige. C is als producent van produkt X achtergesteld bij

B, D en E en treedt in onderhandeling met A om aan deze achter-
stelling een einde te maken (tweede vooronderstelling).

1) B. NOLDE, Droit et technique des Traitds de Commerce,
R.d.C. 1924, p. 302.

2) Gemakshalve zullen wij ons meestal van dit germanisme be-
dienen, in plaats van steeds te spreken over 'gelijkheid
van behandeling'.

3) Voorbeelden hiervan zijn:
- een verdrag van 1612 waarbij de Hollanders dezelfde

rechten in het Turkse Rijk verwierven als de Fransen en
Engelsen. Door J. RAHR, Meistbegunstigung oder zweisei-
tige Handelsvertr8ge, 1935, ten onrechte beschouwd als
eerste MFN-verdrag (p. 6.).

- het Frans-Spaanse verdrag van 1659, waarin de term
'meestbegunstigde natie' voor het eerst verschijnt:
Les sujets du roi de France dans tous les Etats de la
couronne d'Espagne et ceux de cette puissance chez les
franGais seront trait&s comme la nation la plus favorisde
ne payant que les m@mes droits auquels les Anglais et
les Hollandais sont soumis. R. ZINSER, Das GATT und die
Meistbegunstigung, 1962, p. 19.

4) B. NOLDE, op cit. 1924, p. 303-304.
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Het minimum dat C zal verlangen is echter geen ge-
lijkheid met D, en nog minder met B, maar heel uitdrukkelijk
een gekwalificeerde gelijkheid, namelijk met die staat, die

door A het meest begunstigd is (E). Het resultaat zal zijn
een gelilke behandeling ten opzichte van E, maar een voor-
keursbehandeling tegenover B en D.  (fase 1) . In werkelijk-
heid zal C met een algemene clausule zelfs tegenover E bevoor-
recht zijn, omdat A natuurlijk meer voordelen en in een gro-
tere variatie heeft gegeven, of zal geven.

Laten wij aannemen, dat op het moment dat het meest-

begunstigingsverdrag tussen A en C gesloten wordt, de toestand
is zoals het model in zijn eerste fase weergeeft. Voor de
tweede fase verlaten wij de tweede vooronderstelling inzoverre,
dat wij nagaan wat na de verdragssluiting tussen A en C kan
gebeuren.

Na de verdragssluiting met C verleent A tariefver-

lagingen aan B en D, voor resp. de produkten Y en Z. E krijgt

geen nieuwe voordelen. Als de tussen A en C overeengekomen

MFN werking pro futuro heeft - hetgeen al vroeg gebruikelijk
is - verkrijgt C de voordelen Y en Z via deze MFN. C is nu
bevoorrecht boven alle andere staten . (Fase  2) .

Model 2. De oorspronkelijke meestbegunstiging als Voorkeurs-

formule.

Fase 1. Fase 2.

_3* Y )B B
-     totaal X +Y

A   D   A r D--9 totaal   2 X+Z

3X           E                                               E-\9 \---9
totaal 3X

MFN 3X MFN Y+Z
., /.

CC
totaal 3X+Y+Z
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Indien ogn staat de meestbegunstigingsbehandeling verwerft is

de meestbegunstiging een overkoepelende formule, waarmee aan

deze ene staat een totale bevoorrechting gegeven wordt. Dat

deze bevoorrechting van &6n enkele meestbegunstigde natie be-

wust werd beoogd moge bijvoorbeeld blijken uit een verdrag van

1642 waarbij Portugal, dat in oorlog was met Spanje, de Engel-

se steun beloonde met de verlening van de nationale behande-

ling plus de meestbegunstiging in vergelijking met de overige
bondgenoten voor wat de 'tarifs de douane, impositions et autres

taxes ' betrof„
1)

3. DE MEESTBEGUNSTIGING IN DE TIJD VAN HET MERCANTILISME.

In de 17de eeuw is de MFN als formule van een totale bevoor-

rechting, die bereikt wordt doordat de meestbegunstigde natie

voor elk produkt afzonderlijk gelijkgesteld wordt met dat

land, dat de beste behandeling geniet voor dat produkt, vol-
doende bekend. De mercantilisten ontdekken, dat deze techniek

uitermate geschikt is om te voorkomen, dat een eens verkregen

voorkeurspositie later ongedaan gemaakt wordt. Om dit te be-

grijpen  moet men voor ogen houden dat de staten de handels-

politieke doelstelling van het mercantilisme, een positieve

betalingsbalans, probeerden te bereiken door de export zoveel
mogelijk te stimuleren en de import rigoreus tegen te gaan.

De bescherming van de binnenlandse markt was temeer zo abso-

luut, omdat import uitsluitend werd gezien als een voordeel

voor een ander en "prosperity of one country was thought to
, 2)

be incompatible with that of another'' De enige reden dat een

staat aan enige derde staat handelsvoordelen verleende was,
dat hij als tegenprestatie bepaalde door hemzelf gewenste

3)voordelen terugkreeg.

1) B.NOLDE, La Clause de la nation la plus favoris&e et les
tarifs pr&ferentiels, R.d.C. 1932, p. 27.

2) A.TOYNBEE, (Lectures on the) Industrial Revolution,
Boston, Beacon Press, 1956, p. 49.
Zie ook: J.G.VAN DILLEN, Betekenis van het begrip Mercan-
tilisme in de economische en politieke geschiedschrijving,
in: Mensen en Achtergronden, 1964, p. 116 e.v.; verder:
H.LUDICKE, Die Entwicklung des Meistbegunstigungsprinzips,
diss. Berlin, 1925, p. 25 e.v.

3) Wij laten hierbij het feit buiten beschouwing, dat de gewenste
wederkerigheid zeer wel uit politieke voordelen kan bestaan.
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Wij kunnen nu alle gemaakte vooronderstellingen
laten vervallen: de eerste is inmiddels in overeenstemming
met de werkelijkheid, de overige drie verlaten wij geheel.
Wel blijven wij de overheidsbemoeienis simplificeren tot het
heffen van invoerrechten. Essentidel wordt de werking van de
MFN pro praeterito et futuro.

Model 3. Meestbequnstiging als middel tegen waardevermin-

dering van een verkregen voorkeurspositie.

(Dit model dient men te lezen vanuit B.)

(1) (2)

A
X)       A

A  B   z 2xV
<

Y

C

(3) (4)

A
MFN

AA   B      M  'xW
C

V

tot. 2X                                       D

(5) etc.

A ==>  B
MFN

tot. 3X
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(Zie model 3:)

(1) Land B streeft naar een vergroting van zijn uit-

voer van produkt X naar land A. B treedt in onderhandelingen

met A voor een tariefverlaging. In beginsel is A helemaal niet

genegen deze toe te staan, maar A wil zelf exportvergroting
voor produkt Y en streeft daarom naar een tariefverlaging

door B. De enige manier om de verlangde voordelen te behalen

is de prijs te betalen: A en B wisselen de tariefverlagingen
voor X en Y uit.

(2) Land C levert produkt X ook, en is nu achter-

gesteld bij B. C gaat onderhandelen met A over een nog gro-

tere verlaging. A gaat hier graag op in. Omdat C als ruil-

middel een verlaging Z aanbiedt heeft A de kans twee verla-

gingen te verkrijgen (Y bij B en Z bij C) voor slechts 66n

tegenprestatie (2 x aan C) . Immers, doordat aan C een grotere
tariefverlaging wordt verleend dan aan B vervalt het relatieve

1)voordeel van B.

(3) B kan natuurlijk hetzelfde spelletje spelen,

maar hij heeft liever de zekerheid, dat zijn eens verkregen

voorsprong niet achteraf omgezet wordt in een achterstand.

B vraagt nu de meestbegunstigingsbehandeling. Als tegenpres-

tatie levert hij het voor A zeer waardevolle voordeel V.
(In werkelijkheid zal A teqenover derde landen in dezelfde

situatie verkeren als B, en zullen A en B gaan onderhandelen

over een wederkerige MFN - Zie model 4).

1) Eigenlijk waren de mercantilisten gekant tegen het sluiten
van handelsverdragen, omdat elk verdrag een beperking van
de eigen vriiheid van handelen inhield. "Daneben ubersah
man jedoch nicht, dass die Handelsvertr ge als ein haupt-
s8chliches Kampfmittel zur Erlangung und Behauptung eines
politischen Uebergewichts uber Konkurrenzstaaten verwend-
bar war". Met de goede trouw nam men het niet zo nauw
(deze verwachtte men ook niet van de tegenpartij) en
"diplomatische(n) Ueberlistung des Gegners" stond in hoog
aanzien, (LUDICKE,op. cit. 1925, p. 31 en 32).
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Het resultaat voor B is: 1. het voordeel 2X via

de MFN; 2. de wetenschap dat A in de toekomst geen nog groter
voordeel aan C (D, etc.) zal geven, op straffe van de ver-

plichting in dat geval het grotere voordeel om niet aan B te

moeten doorgeven. Voor een mercantilist is dit een uiterst
1)zware sanctie.

(4) en (5) spreken voor zich. A heeft aan D voor-

deel 3X gegeven om de tegenprestatie M te verkrijgen. B hoeft

geen verdere tegenprestatie te verlenen om ook in het genot
van voordeel 3X te komen.

Hiermee is de MFN een negatief instrument geworden om voor

de toekomst een zo voordelig mogelijke concurrentiepositie

1)        Natuurlijk was dit een rem op de bereidheid van A
om aan derde staten voordelen te geven die de meestbegun-
stigde staat (B) niet genoot. Als zodanig paste de MFN in
de mercantilistische neiging om zo weinig mogelijk voor-
delen aan derde staten te verlenen.

Op enigszins andere wijze stond de MFN in 1713 de
handelsovereenkomst in de weg die Engeland en Frankrijk
sloten bij de Vrede van Utrecht. Het Engelse parlement
verwierp deze overeenkomst omdat de daarin opgenomen MFN
aan Frankrijk recht zou geven op dezelfde tarieven voor de
invoer van wijn in Engeland als de Portugezen ingevolge
het Methuen-verdrag van 1703 moesten betalen. Bij dit
laatste verdrag had Engeland de Portugezen een reductie
verleend van 66n derde in vergelijking met de tarieven die
voor Franse wijn verschuldigd waren, in ruil voor de toe-
zegging dat de Portugese markt ten alle tijde zou open-
staan voor Engels laken. Om deze laatste toezegging niet
in de waagschaal te stellen ontzegde het Engelse parle-
ment Frankrijk de MFN. Dit duurde tot 1786. In dat jaar
werd het Frans-Engelse Eden-verdrag gesloten waarin beide
landen elkaar de meestbegunstiging verleenden onder uit-
drukkeliike uitzondering van de preferenties die Enge-
land ingevolge Methuen-verdrag aan Portugal, en Frankrijk
ingevolge het 'pacte de famille' van 1761 aan Spanje ver-
leende. cf. B. NOLDE, op cit. 1924, p. 308-312.
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te handhaven. Het ligt echter voor de hand dat alle staten

deze techniek zullen gebruiken. Inderdaad wordt de meestbe-
1)

gunstigingsclausule in de 17e eeuw "pratique courante".
Dit brengt enige essenti@le veranderingen teweeg:

DE MEEST ESSENTIELE VERANDERING TEN GEVOLGE VAN DE GENERALI-

SERING DER MFN IS, DAT DE MFN ONTKOPPELD IS VAN DE CONCRETE
VOORDELEN DIE DE MEESTBEGUNSTIGDE STAAT ERAAN ONTLEENT. 2)

BOVENDIEN VERLIEST DE ALOM VERLEENDE, WEDERKERIGE MFN ZIJN
GESCHIKTHEID ALS VOORKEURSFORMULE. DE MFN WORDT EEN INSTRU-3)

MENT VAN FORMELE GELIJKHEID VAN BEHANDELING ZONDER DAT HIER-

MEE HET INHOUDELIJKE VOORDEEL, EN DUS DE KWALITEIT VAN DE BE-
HANDELING AANGEDUID IS.

1) NOLDE, op. cit. 1924, p. 307. De clausule betreft inmiddels
het aan de nationale grens geheven tarief (uitgezonderd in
het verplinterde Duitsland) en is aan het goed zelf, niet
meer aan de persoon van de koopman gebonden. Hierdoor ver-
schuift het zwaartepunt van de MFN definitief van het eco-
nomische vreemdelingenrecht naar het internationale goede-
renverkeer. cf. G.KELLNER, Die Meistbegunstigung und ihre
Stellung in der Handelspolitik der Gegenwart, 1932, p.16-17.

2) Met de generalisering van de MFN is het sluitstuk gegeven
van een eerder begonnen ontwikkeling. De kiem voor de gesig-
naleerde ontkoppeling zit al opgesloten in het feit, dat een
land om gelijkbehandeling vraagt en niet om bepaalde con-
crete voordelen. Als de gelijkbehandeling ook de toekomsti-
ge aan derde landen verleende voordelen  aat betreffen, en
als de vergelijking alle derde landen zonder nadere aan-
duiding gaat betreffen, is de ontkoppeling al in een ge-
vorderd stadium. Zolang echter ae MFN als uitzonderlijke
gunst aan slechts don, of hooguit enkele landen verleend
wordt kan de concrete inhoud bij benadering vastgesteld
worden. Zodra de MFN algemeen verleend gaat worden is dit
niet meer mogelijk. (In ieder geval niet v66r het computer-
tijdperk :)

3) Cf. SCHWARZENBERGER, op. cit. 1962, p. 22; m. i. is niet het
feit, dat drie of meer landen deelnemen aan de internatio-
nale handel beslissend, (cf. model 2), maar dat meerdere
landen meestbegunstigd zijn.
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Model 4. De meestbegunstiging als een formeel instrument
van geliikbehandeling van alle derde staten.

Met MFN verleent:
<

Z

<              <                                                              A    aan
B=C: voordee 1    X+M

B aan A=C: voordeel Z+N

M                   C aan A=B: voordeel Y+p

<      N<f        Met MFN verkrijqt:J.%\ A van B: voordeel Z+N

A van C: voordeel Y+P

B van A: voordeel X+M

7/////7////                                                                                B   van
C: voordee 1    Y+PWederkerige MFN

C van A: voordeel X+M
Concrete voordelen C van B: voordeel Z+N

Stel: X=1, M=2, Z=3,

N=4, X=5, P=6.

Zelfs zonder dat aan de voordelen waardes worden
toegekend maakt het voorbeeld duidelijk, dat de MFN geen ab-
solute gelijkheid tussen alle partners in het systeem kan
brengen. De gelijkheid tussen A en C in model 4 ligt in de be-

handeling die beiden aan B geven. De ongelijkheid vloeit
voort uit de behandeling die zij rechtstreeks aan elkaar geven.
Welnu, als men een stelsel neemt met partners van A tot Z, en
men vergelijkt A met Z, dan beslaat de gelijkheid het hele

veld van B tot Y, terwijl de ongelijkheid nog steeds beperkt
is tot de bilaterale verhouding A-Z. Het is dus waar, dat de
formele gelijkheid groeit met het aantal partners. Daar staat
echter tegenover, dat over het gehele systeem bezien ook het

aantal punten van ongelijkheid (namelijk het aantal recht-
streeks-bilaterale contacten) groeit. Als elk land ter we-

1)

reld alle andere landen formeel dezelfde behandeling zou geven,

zou hieruit dus geen totale gelijkheid van behandeling voort-

1) Zie verder hoofdstuk VIII, Conclusies.
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vloeien, zelfs niet in louter formeel opzicht.

Kan men bovenstaande redenering nog zien als een

academische exercitie, die geen verband houdt met de realiteit,

zodra men aan de formele voordelen een verschillende waarde

toekent blijkt hoe beperkt de werking van het meestbegunsti-
gingsmechanisme is. De materiole voordelen, die de landen aan

de MFN ontlenen zijn ten eerste onbepaald, ten tweede onge-

liik.
De onbepaaldheid vloeit voort uit het feit , dat

land A alle andere landen even goed kan behandelen terwijl

land B ze allemaal even slecht behandelt. Onder hetzelfde

formele gelijkheidsregime kan land B zijn grenzen nagenoeg

gesloten houden terwijl land A ze nagenoeg open heeft. De ma-

teridle onbepaaldheid is zelfs zo groot, dat het goed mogelijk

is, dat de staat die de meeste voordelen verleent, de minste

ontvangt (en omgekeerd). In model 4 liggen deze verhoudingen
als volgt: A geeft 6, krijgt 18; B geeft 14, krijgt 14; C

geeft 22, krijgt 10.
1)

De materi&le ongelijkheid is hiermee al gegeven: A,
B en C ontlenen aan het in model 4 weergegeven MFN-stelsel

een waarde van respectievelijk 18, 14 en 10. Omdat de formele

gelijkheid niets zegt over de omvang der gegeven of verkregen
voordelen, en omdat elk land weer andere concessies doet, is

het waarschijnlijke gevolg van een groei in het aantal part-
ners binnen het MFN-stelsel een toenemende materiole ongelijk-

heid. De MFN kan geen absolute materidle gelijkheid brengen.
2)

Alom, en wederkerig verleend verliest zij haar geschiktheid

als voorkeursformule, zonder dat dit als uitkomst bevoorrech-

ting van enig land uitsluit. Zij wordt een formeel instru-

ment van gelijkheid zonder dat dit als resultaat ongelijkheid
Uitsluit.

1) Deze berekening is geheel in de geest van het mercantilisme,
dat export als winst, maar import uitsluitend als verlies
beschouwt. Ondanks de herziening van deze zienswijze na
RICARDO is deze manier van berekenen lang niet uitgestor-
ven, cf. infra, hoofdstuk VI, 0 3 en VII, § 2.

2) Zie verder hoofdstuk VIII.
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Aangezien de materiole inhoud van de meestbegunsti-

gingsbehandeling slechts bepaald wordt door het aantal han-
delsvoordelen dat de verdragspartner aan derde staten zal ver-
lenen, en de mercantilisten liefst zo weinig mogelijk voor-
delen aan derden geven, is de spanning tussen de potentiole
inhoud van de formele rechtsregel en de daadwerkelijke inhoud
in de vorm van concrete voordelen erg groot. Dit kunnen wij
weergeven door binnen een open formeel kader een bijna ge-
sloten blok te tekenen als symbool voor het bijna ontbreken
van daadwerkelijke handelsstromen.

Een dergelijk model zal in beeld brengen, dat de MFN
ondanks zijn beperktheid een zeer belangrijke bres is in de
vrijheid van handelen van de soevereine staat. Deze blijft be-
voegd zelf te beslissen over de hoeveelheid handelsvoordelen
die hij wil geven, maar niet om tussen vreemde landen te dis-

crimineren. Hiermee is een, naar uit model 3 bleek bijzonder
effectief, onderhandelingsmiddel verloren gegaan.

Model 5. Algemeen gebruik der meestbegunstiging door de belang-
rijke handelsnaties in de zeventiende en achttiende eeuw.

1--- --7 r--  --7lili
1 11- A Mm* B--1 r-·-
1 11

11

C MIMM  D '
1 1     1            1
1 1     1            1L      J   L__    1

- - - - - - Formele openheidgl
Materiale geslotenheid

Iniiiiiininiinnu MFN



-13-

4. DE VOORWAARDELIJKE MEESTBEGUNSTIGING ALS STAP TERUG.

Het ligt voor de hand dat door zijn algemene wer-

king de MFN minder geschikt was geworden als instrument van

een nationale, op een maximum aan eigen voordelen gerichte

handelspolitiek, terwijl anderzijds het uit de MFN resulte-

rende discriminatieverbod gevoeld kon worden als een te zware

beperking van de vrijheid van handelen van de individuele staat.
In het groeiende internationale handelsverkeer wer-

den de materi&le gevolgen van de formele openstelling steeds

groter.Het was begrijpelijk dat een soevereine staat die zijn

vrijheid van handelen onverlet wilde laten, en die volstrekte

wederkerigheid eiste voor elk concreet handelsvoordeel dat hij

aan derde staten toestond, naar andere wegen zocht om zijn

doelstellingen te bereiken.

In 1778 introduceerde de V.S. een variant die erop

gericht was de meest essentiole verandering van de MFN weer

ongedaan te maken. De voorwaardelijke clausule moest de nauwe
band tussen MFN en het concrete voordeel herstellen. Illustra-

tief was echter, dat de Amerikanen deze stap terug rationa-
liseerden als een stap vooruit, die een grotere geliikheid

zou brengen. Het is een grove daad van ongelijkheid, stelden

de Amerikanen , om aan land X om niet te geven waarvoor land1)

1) Cf. B.NOLDE, op. cit. 1924, p. 422-424. Deze bestrijdt , dat
de Amerikanen zich in 1778 bewust waren van de verandering
die zij in de clausule hadden aangebracht. Deze vraag is
voor ons minder belangrijk dan het feit, dat in ieder ge-
val in 1787 de consequenties duidelijk waren en van toen
af bewust gewild. Zie NOLDE zelf over het rapport van JAY
aan het Congres inzake een Hollands verzoe4 om bepaalde
Franse voordelen te verkrijgen (1787) en - in dezelfde zin -
de Amerikaanse jurisprudentie (m.n. Schaw v.United States,1911).

Over de rol van het Amerikaanse eigenbelang: "Diese
Aquivalenztheorie ist nun nicht allein das Erzeugnis des
Amerikanischen Gerechtigkeitssinnes. Man wollte den Tausch-

wert der Konzessionen voll auswerten um selbst moglich
viel dabei herauszuschlagen. Zweiffellos haben eine kauf-
m8nnische Auffassung der Handelspolitik als von einem Ge-
sch8ft und merkantilistisch-protektionistische Vorstel-
lungen an der Schaffung der bedingten M.-B. Klausel mit-
gearbeitet".
W.OFFERMANN, Die Meistbegunstigung, ihr Wesen und ihre
Entwicklung in der Handelspolitik der letzten 50 Jahre,
1928, p. 21.
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Y betaald heeft I

De voorwaardelijke meestbegunstigingsclausule verschijnt voor

het eerst in artikel 2 van het Amerikaans-Franse verdrag van
1778:

The most Christian King and the United States
engage mutually not to grant any particular favour
to other nations in respect of commerce and na-
vigation, which shall not immediately become com-
mon to the other party, who shall enjoy the same
freely if the concession was freely made, or on
allowing the same compensation, if the conces-
sion was conditional. 1)

Eigenlijk bestaat de voorwaardelijke MFN uit twee

delen, waarvan doorgaans alleen het tweede gedxpliciteerd
wordt:

(1 )  Voor  wat  de ten tijde  van de verdragssluiting bestaande

handelsvoordelen betreft geldt een doorgeefplicht zonder na-

dere voorwaarden. De tegenprestaties kunnen geacht worden te

zijn geleverd, aangezien anders geen verdrag gesloten zou zijn.

(2) Voor de toekomst wordt een onderscheid gemaakt tussen
concessies, die de MFN-verlenende staat om niet aan derde

staten geeft, en concessies, waarvoor hij een tegenprestatie

ontvangt. Voordelen van de eerste categorie zullen zonder na-
dere tegenprestatie aan MFN-staten doorgegeven worden (net

als de reeds bestaande voordelen; tot zover is er nog geen

verschil met de onvoorwaardelijke MFN), maar omdat het doen

van concessies om niet zeer ongebruikelijk is, zullen wij de-

ze verwaarlozen in het hierna volgende model. Voor alle an-2)

dere concessies wordt de verwerkelijking van het meestbe-

gunstigingsrecht afhankelijk gesteld van het doen van gelijke

(al snel gelijkwaardige) tegenprestaties, zodat onderhandeld

moet worden over de vraag wat als gelijke tegenprestatie ge-

accepteerd wordt. Hierdoor is de voorwaardelijke clausule

slechts een pactum de contrahendo.

1) MARTENS, Recueil de Traitos, II, 589.

2) Concessies om niet worden belangrijk bij het door elkaar
gebruiken van voorwaardelijke en onvoorwaardelijke MFN
door hetzelfde land. Zie nootl, p.17.
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Model 6 toont hoe alleen al voor de pogingen van

C om zijn meestbegunstigingsrecht tegenover A te effectueren

een voortdurende stroom van onderhandelingen nodig is. Zelfs

als deze onderhandelingen stuk voor stuk goed verlopen is het

resultaat, dat C steeds achter de feiten aan moet hollen om

niet blijvend gediscrimineerd te worden. De voorwaardelijke

MFN bant deze discriminatie dus niet uit, maar geeft slechts

de mogelijkheid om te onderhandelen over het achteraf onge-
daan maken ervan.

DE BRES IN DE SOEVEREINE VRIJHEID VAN HANDELEN VAN

STAAT A IS GEDICHT, IMMERS, STEEDS OPNIEUW MOET HIJ IN CON-
CRETE ONDERHANDELINGEN ZIJN INSTEMMING GEVEN VOORDAT UIT DE

VOORWAARDELIJKE MEESTBEGUNSTIGING ENIGE CONSEQUENTIE VOORT-

VLOEIT.

De generaliserende werking van de MFN is terugge-
bracht tot een incidentele en puur bilaterale, in een tijd,

dat de handelsbetrekkingen al lang een interactie tussen

alle staten onderling vormen. De MFN is teruggebracht tot

een potenti@el instrument van differentiatie en bevoorrech-

ting in een tijd dat de staten de MFN hebben leren kennen

als een techniek om over en weer achterstelling ten opzichte

van derde staten te vermijden.
Dat de voorwaardelijke MFN zeer geschikt is als

instrument van discriminatie in het eigen voordeel heeft de

handelspolitiek van Sardinid onder CAVOUR aangetoond.
1)

Met name de voordelen die de voorwaardelijke MFN lijkt te

1) L.GLIER, Die Meistbegunstigung, 1905, p. 133-145 geeft een
juichende beschrijving van de manier waarop CAVOUR de ta-
riefovereenkomst met voorwaardelijke MFN die hij in 1850
met Frankrijk had gesloten, uiterst handig tegen ditzelfde
Frankrijk wist te gebruiken door aan Belgi@, Engeland en
de Zollverein verdergaande concessies te doen. Om aan zijn
achteistelling een einde te maken moest Frankrijk door de
knieon gaan en CAVOUR geven wat hij wilde. Dit is de tech-niek die de mercantilisten toepasten en waarvoor zij de MFN
als tegenmiddel gebruikten : (supra). Een vernietigende
kritiek hierop schrijft J.JASTROW, Die MitteleuropKische
Zollannaherung und die Meistbegunstigung, 1915, p, 45-46.
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Model 6. De voorwaardelijke MFN.

A. Pro praeterito.

Situatie bij sluiting van het
Y voorwaardelijke MFN-verdrag tussen) voordelef- A en C. 1 jan.-r< A pakket X    B

ID,E. etc.)                    -
De bestaande voordelen van Aaan derden en van C aan derden

wederkerig  onmiddellijk aan elkaar doorge-

worden zonder nadere voorwaarden
voorwaarde-YA

lijke MFN'  1   j an._
/<oordelen- geven./ pakket Y

X
>Y<  

B. Pro futuro.
Na sluiting van het verdrag met
C geeft A een specifiek voordeel
M aan B.voordeel M 1 febr.

>Fase 1.    A                     B heeft als tegenprestatie aan»1   <               A voordeel N geleverd.voordeel N

MFN 

C

Fase 2. C moet, om op grond van zijn
voorwaardelijke MFN in het bezit

M
te komen van voordeel M een con-

)            cessie doen, die gelijk(waardig)

A           C     is
aan tegenprestatie N.

<                De onderhandelingen tussen A en CZ=N
over de vraag of Z=N duren tot

1 mrt.

Fase 3. Op 1 april geeft A aan D voordeel
V.  D geeft als tegenprestatie
voordeel W. 1 apr.

V
>

A<D
W

Herhaling fase 2 - herhaling fase 3 - herhaling fase 2 - Etc.
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bieden uit een oogpunt van onderhandelingstechniek hebben

ertoe geleid, dat de onderscheiding voorwaardelijke - onvoor-

waardelijke vorm in de theorie van rond 1930 nog als de be-
langrijkste wordt behandeld (infra, p.67). De voorwaardelijke

vorm is dan allang in onbruik geraakt, omdat de staten het

lange-termijn voordeel van de non-discriminatie verkiezen

boven het korte-termijn voordeel van een exclusieve beguns-

tiging, die anderen discrimineert, retaliatie oproept, poli-
tieke spanningen brengt, en uitmondt in tarief- en echte oor-

logen. De voorwaardelijke clausule heeft nooit algemene na-

volging gekregen en na korte tijd is het bijna alleen zijn1)

uitvinder, de V.S., die hem nog hanteert.

5. NIEUWE ONTWIKKELINGEN   III   DE   NEGENTIENDE   EEUW.

De negentiende eeuw brengt enkele nieuwe ontwikkelingen, die

van groot belang zijn voor de meestbegunstigingstheorie:
1.   In 1817 zet RICARDO voor het eerst de 'free2)

trade' theorie uiteen. Deze heeft grote invloed
op het denken over de internationale handel.

1) Engeland en Zwitserland hadden in verdragen van respectie-
velijk 1794 en 1850 zelfs tegenover de V.S. de onvoorwaar-
delijke MFN weten door te drijven. Het naast elkaar toe-
staan door Odn land van voorwaardelijke en onvoorwaar-
delijke MFN heeft een onverwachte opening tot gevolg:
A-B: voorw. MFN.
A-C: onvoorw. MFN.
A verleent aan enige staat een tariefverlaging voor pro-
dukt X. Als C produkt X ook levert aan A kan C dezelfde
verlaging claimen zonder hiervoor een nadere tegenpres-
tatie te hoeven leveren. C verkrijgt voordeel X automatisch,
dank zij de onvoorwaardelijke MFN; er is dus een staat die
voordeel X om niet heeft verkregen, waardoor B nu ook het
doorgeven van dit voordeel zonder nadere tegenprestatie
kan eisen. Alleen als C geen producent is van produkt X,
of afziet van zijn meestbegunstiging in dit concrete geval
m.a.w. alleen als C niet daadwerkelijk in het genot van
het voordeel komt, vervalt deze omweg.

2) RICARDO, Principles of Political Economy and Taxation,
1817 Ch. VII.
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2. In 1816 gaat Engeland als eerste, in 1871
Duitsland als tweede, dit keer snel gevolgd
door andere landen, over op de gouden stan-
daard, op basis waarvan zich een vrij een be-
trekkelijk stabiel internationaal geldver-
keer ontwikkelt.

3. In 1828 wordt een begin gemaakt met een serie
verdragen die geleid heeft tot de vorming van
de eerste douane-unie, de 'Zollverein'„

1. 'Free Trade'.

Het nieuwe element, dat de'free trade' theorie

heeft gebracht is niet, dat internationale handel in beginsel
in het voordeel van alle landen is, maar dat het voordeel

niet beperkt is tot de uitvoer (zodat tariefverlagingen voor

de invoer alleen de prijs vormen die betaald moet worden

voor het verkrijgen van exportvoordelen), maar wel degelilk

ook voortvloeit uit het invoeren van produkten, die elders

goedkoper worden gemaakt. Vanuit een mondiaal oogpunt be-
tekent dit, dat in beginsel de totale welvaart dan het grootst

is, als elk land die produkten produceert en uitvoert, waar-
in het een relatief voordeel heeft boven de andere landen.

Het is mogelijk, dat bij een nieuwe produktielijn deze voor-

sprong niet dire ct ge6f fectueerd kan worden.   In dat geval   kan
het mondiaal van belang zijn als een dergelijke 'infant in-

dustry' met kunstmatige middelen (overheidsmaatregelen in de

vorm van tarieven, kwantitatieve beperkingen, subsidies en

dergelijke) zover gebracht wordt.

Deze tijdelijke overheidsmaatregelen zijn de enige

die in de  vrijhandelstheorie toelaatbaar zijn. In werkelijk-

heid echter passen alle staten ter wereld kunstmatige mid-

delen ter beinvloeding van de internationale handel toe, die

niet op het 'infant industry'-argument gebaseerd zijn.

De werkelijkheid zweeft steeds tussen de twee ima-

ginaire extremen van een wereld zonder enige handelsbelemme-

ring en een wereld waarin alle staten volledig autarkisch zijn.
Met de in de vorige modellen gebruikte symbolen laten deze

extremen zich gemakkelijk in beeld brengen.
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Model 7 duidt een situatie aan, waarbij alle lan-

den feitelijk vrij zijn van buitenlandse invloeden. Er zijn

geen internationale handelsbetrekkingen, omdat de staten

volledig in eigen behoeften kunnen en willen voorzien, of

zich om andere redenen volledig afsluiten. De interdepentie
is nul.

Een juridische relevante benadering van dit ima-

ginaire beeld ontstaat wanneer een land zich door positieve
overheidsmaatregelen (contingentering, betalingsbeperkingen,

prohibitieve tarieven) zover afsluit, dat geen significante

handelsstromen mogelijk zijn.

Model 8 beeldt een wereld uit, waarin geen enkele

staat handelsbelemmeringen hanteert, De staten staan volledig

open ten opzichte van elkaar„ De handelsstromen zorgen voor

een netwerk van betrekkingen. De interdependentie is maxi-
maal.

Deze toestand kan zijn oorzaak vinden in een vol-

ledige onthouding van overheidsbemoeiing van zuiver feite-

lijke aard. In het model hebben wij echter de uitbanning

van handelsbelemmeringen gegrond op een rechtsregel. Deze

regel kan van gewoonterechtelijke aard zijn, of vastgelegd

zijn in een reeks van bilaterale verdragen, of ook in een

collectief verdrag.

De juridische relevante benadering van dit even-
zeer imaginaire beeld is een situatie waarin de overheid

geen significante handelsbelemmeringen hanteert en deze alleen

door expliciete clausulering tijdelijk kan invoeren, na recht-

vaardiging van deze maatregelen tegenover de andere staten.
Deze laatste situatie zal zich eerder in een be-

perkte kring voordoen. In dat geval krijgt men een model

van een douane-unie, die een nieuwe handelspolitieke eenheid
vormt tussen de samenstellende delen. (cf. onder 3- De

'Zollverein')-
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Model 7. Volledige autarkie.
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Model 8. Volledige vrijhandel op basis van een
rechtsregel.

11i
1 I          r-----

1 A t     '11l i l i
1 1                                                                                                                                       1

L_       1            1         1

\\r\-1 Il-    .1-_--1'C i   1  1
1 1                                                                          1

' 'D I
-----_-1          1        1

1 1



-21 -

De meestbequnstiging laat zich in geen van beide

imaginaire extremen onderbrengen. In een wereld waarin geen

handelsbelemmeringen bestaan is een techniek om een gelijke

toepassing van handelsbelemmeringen tegenover derde staten
te verzekeren zonder object. In een wereld waar de handels-

belemmeringen zo grondig zijn, dat er geen internationale
handel meer is, wordt de techniek zinloos. Wat zou men er-

naar streven de concurrentiepositie van derde staten onder-

ling onaangetast te laten als er geen concurrentie bestaat

bij gebrek aan handel :

Hieruit kunnen wij echter niet afleiden, dat de

meestbegunstiging een instrument in dienst van het vrijhan-
1)delsdoel zou zijn. In een wereld met handelsbetrekkingen

&n handelsbelemmeringen kan een staat die handel wil drijven
twee doeleinden nastreven.

Het eerste is een zo laag mogelijk niveau van han-

delsbelemmeringen, zodat de concurrentieverhoudingen tussen

binnen- en buitenland  zo weinig mogelijk aangetast worden.
Dit is het doel van de 'free trade'.

1) SCHWARZENBERGER (Frontiers of International Law 1962, p.218)noemt eenmaal "the principles of freedom and equality
nevengeschikt aan elkaar, maar als hij expliciet een onder-scheid maakt tussen "principles" en "standards" stelt hij de
gelijkbehandeling (en daarmee de MFN) in dienst van het ene
grote beginsel, de vrijheid. Deze ondergeschiktheid zouden
wij alleen in extremis kunnen aanvaarden, omdat men kan
stellen, dat een volledige afwezigheid van handelsbelem-
meringen een discriminerende toepassing ervan uitsluit (zie
boven). Veel waarde heeft deze constatering niet. Zij be-
treft imaginaire situaties. Bovendien is zij omkeerbaar.
Men kan namelijk evenzeer stellen, dat bij een volledige
vrijhandel niet alleen de gelijkheid tussen derde staten
onderling, maar ook nog de gelijkheid tussen binnen- en
buitenland benaderd wordt. (Zie verder de conclusies onder VIII).
Zinvoller is het geen ondergeschiktheid aan te nemen,
maar 'free trade' en gelijkheid van behandeling tussen
derde staten onderling, te bereiken door de MFN, te be-
schouwen als in extremis convergerende waarden, die echter
een eigen, zelfstandig karakter hebben en zelfs met elkaar
kunnen strijden.
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De tweede doelstelling kan zijn een gelijke toe-
passing van de handelsbelemmeringen van een bepaald land

tegenover alle andere landen, zodat de concurrentieverhou-

dingen tussen de vreemde staten onderling onaangetast blij-

ven. Dit is het doel der meestbegunstiging.
Dat deze twee doelstellingen nauw met elkaar ver-

bonden zijn is duidelijk. Beide beogen zij de handelsbelem-

merende invloed van overheidsbemoeiing te matigen. De band

laat zich ook uit de modellen afleiden. Vrijhandel betekent

een materi&le openstelling tegenover derde staten, (model 8),

de verplichting derde staten gelijk te behandelen heeft een

formele openstelling tot gevolg (model 5). Beide doelstel-

lingen liggen voortdurend in het spanningsveld tussen natio-

nale autarkie en internationale interdependentie.

Evenzeer duidelijk is echter dat beide doelstel-

lingen hun eigen karakter hebben. Deze zelfstandigheid wordt

bevestigd door de werkelijkheid, zodat men beschouwingen die

hierop, en zelfs op mogelijke strijd tussen beide wijzen niet
mag afdoen met een verwijzing naar "certain theoretical re-

servations of minor importance today", zoals 66n der rap-

porteurs tijdens een in 1968 door de Haagse Academie voor

Internationaal Recht gehouden Colloquium deed. Integendeel,
1)

deze 'reservations' kunnen ons inzicht in het wezen der MFN

slechts verdiepen. Lang voordat er sprake was van 'free trade'

(als theorie of als praktische grondslag van de handelspoli-

tiek) was de MFN al een gevestigd mechanisme, dat een for-

mele gelijkstelling beoogde zonder deze gelijkstelling een
eigen, concrete inhoud te geven. Dat de inhoud geheel af-

1) VERBIT, R.d.C. 1968, Colloquium, p.25. Uit bovenstaand
betoog, ondersteund door latere verwijzingen naar de
werkelijke ontwikkelingen, volgt, dat wij VERBIT niet
kunnen volgen in zijn visie op de MFN als een 'free trade
rule'.
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hankelijk was van de "Handelsgesinnung' der staten was de,1)

les van model 4 (algemeen gebruik MFN in 17e-18e eeuw).

Dit is belangrijk in verband met de interpretatie
van een MFN-clausule: welke formule ook gebruikt is, de con-

crete betekenis ervan zal men nooit uit de tekst alleen kun-

nen af leiden. Zonder   aan de spanning tussen MFN en 'free

trade' een centrale plaats toe te kennen is het onmogelijk

te verklaren dat de handelspolitiek der mercantilisten een to-
taal   andere   was   dan   die   van het Cobden-verdrag (infra, p.2 4-25),

terwijl dezelfde MFN-formule gehanteerd werd. Zonder deze

spanning is het onbegrijpelijk, dat men bleef theoretiseren

over voorwaardelijke-onvoorwaardelijke clausule toen de voor-

waardelijke al in onbruik was, waarbij een der grootste be-

zwaren tegen de onvoorwaardelijke MFN was, dat deze de hand-

having van een hoog tariefniveau in de hand werkte en het

doen van concessies tegenging. De erkenning van deze spanning

is het grote verschil tussen artikel XXIV van het GATT en de

vroegere visie op douane-unies als uitzondering op de MFN
(infra, p. 104 e.v.1.Tenslotte zal blijken dat juist hierin

een belangrijk punt ligt voor de beoordeling van de compati-

biliteitsvraag tussen ontwikkelingspreferenties en MFN.
De hieronder te schetsen ontwikkelingen van 1860 en

later vormen de beste bevestiging van de stelling, dat het

noodzakelijk is zowel de conceptuele verbondenheid als de

spanning tussen het gelijkheidsdoel en het vrijheidsdoel te

betrekken in de analyse van de ontwikkelingsgeschiedenis van

de meestbegunstiging.

1) Het centrale thema van LUDICKE (op. cit. 1925) is, aan te
tonen dat de MFN geheel bepaald wordt door de 'Handels-
gesinnung' der staten, waarmee hij zich in navolging van
JASTROW (op. cit.) verzet tegen de formele geschiedschrij-
ving van o.a. GLIER (op. cit.) en BORCHARDT (Entwicklungs-
geschichte der Meistbegunstigung, diss. Heidelberg, 1906).
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In 1860 sloot NAPOLEON III met Engeland het naar
de Engelse onderhandelaar genoemde Cobden-verdraq. De han-

delspolitieke inhoud van het verdrag zelf was nog beperkt tot

eenzijdige maatregelen van Engelse zijde en het verdrag be-

vatte een weliswaar onvoorwaardelijke, maar nog tot de in het

verdrag gestipuleerde voordelen beperkte meestbegunstigings-
clausule.

Pas een jaar later kon NAPOLEON III, die zich te-

genover het protectionistisch ingestelde Franse parlement

verbonden had de tarieven niet te wijzigen v66r 1861, over-

gaan tot een tariefverlaging van 25-30% ad valorem.

Inmiddels was de meestbegunstiging uitgebreid tot

alle goederen in een aanvullende conventie van 16 november
1860:

Chacune des Hautes Puissances contractantes
s'engage & faire profiter l'autre de toute
faveur, de toute privil&ge ou abaissement de
tarif que l'une d'elles accorderait a une tierce
puissance pour l'importation de marchandises
mentionndes ou non dans le traitd du 23.1.1860.1)

Uit het feit, dat Engeland de overeengekomen ver-

lagingen opnam in het voor alle landen geldende tarief, en

dat Frankrijk zich bereid verklaarde soortgelijke verdragen

met andere landen te sluiten valt af te leiden, dat de eng-

hartige wederkerigheid die ten grondslag lag aan de voor-

waardelijke clausule, was afgezworen.

In 1862 kwam een handelsverdrag tussen Frankrijk

en de Zollverein tot stand, en tegen het einde der zestiger

jaren was Frankrijk "the centre of a network of commercial

treaties which had severely reduced the level of protection
throughout Europe', 2)

1) Overgenomen uit LUDICKE, op. cit. 1925, p. 72, noot.
2) G.CURZON, Multilateral Commercial Diplomacy, 1965, p. 16.

vgl. G.KELLNER,  Die Meistbegunstigung und ihre Stellung
in der Handelspolitik der Gegenwart, 1932, die op p. 20 de
volgende getallen geeft: tussen 1860 en 1870 werden door
Belgi@ 19, Italid 24, Frankrijk 19, Oostenrijk 14 en de
Zollverein 18 verdragen met de onvoorwaardelijke MFN ge-
sloten.
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Model 9. Het netwerk van 'Cobden'-verdragen in Europa.
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Een vergelijking van model 9 met model 5, dat een formeel

gelilke clausule betreft, leert ons, dat de binnenlijnen, die

de materi@le werking weergeven, toen gesloten, nu open zijn

en dat de verbindingslijnen niet meer ophouden bij de buiten-

lijnen, die het juridische kader aangeven, maar doordringen
in de werkelijke handel. De combinatie van een 'free trade'-

politiek (materi el) en een onvoorwaardelijke, alom overeen-

gekomen MFN (formeel) levert een unieke benadering op van het

ideaalbeeld, dat wij in model 8 hebben getekend.

Naast de gebruikelijke uitleg van de achtergronden
van het Cobden-verdrag (verhouding tussen 'free trader'

NAPOLEON III en zijn protectionistische parlement; vriend-
schap en vrede tussen Frankrijk en Engeland als politieke
doelstelling; het scheppen van een tegenwicht tegen de groei-
ende Zollverein) willen wij twee elementen benadrukken die

speciaal het handelspolitieke instrument van de onvoorwaar-

delijke meestbegunstiging raken:



-26-

1. Door de 'free trade' filosofie hoeft de in-
voer niet langer als een verlies gezien te
worden, dat men alleen voor lief neemt omdat
het tot prijs dient voor een verlangd voor-
deel, zodat de neiging om concessie tegen con-
cessie af te wegen in een "rechnerische Gleich-
wertigkeit" 1) iets afneemt. Dit maakt het af-
zweren van de voorwaardelijke clausule, die
bovendien geen gelijkheid blijkt te brengen,
gemakkelijker.

2. Het Cobden-verdrag wordt gesloten in een tijd
van economische hausse. Model 9 leert ons , dat
de combinatie van MFN en vrijhandel een verre-
gaande formele en daadwerkelijke openstelling
voor buitenlandse invloeden tot gevolg heeft.
Dit betekent, dat de nationale staat ziin eco-
nomische structuur blootstelt aan invloeden,
die a) zeer kostbare en soms ongewenste struc-
tuurveranderingen teweeg kunnen brengen 2) en
die b) niet door hem gecontroleerd kunnen worden.

Het onder 2a) genoemde effect verklaart, dat de

spanning tussen formele MFN en materi5le vrijhandel dan het

grootst is, als tengevolge van malaise en crisis structuur-

veranderingen het moeilijkst bekostigd kunnen worden, en als

deze veranderingen Of tijdelijk Of om redenen van meer blij-

vende aard (landbouw) door de nationale staat als ongewenst

worden beschouwd. Omgekeerd is het gemakkelijker in tijden

van voorspoed (zoals in 1860) aan de MFN een ruime concrete

inhoud in de vorm van tariefreducties te geven.

Het onder 2b) genoemde effect zou een vacuum te-

weeg brengen, dat opgevuld kan worden door de oorzaak ervan

teniet te doen (opnieuw afsluiten tegen invloed van buitenaf),
of door te streven naar nieuwe vormen waarin de nationale

staat invloed kan uitoefenen op het verloop van de interna-

tionale handel, nl. door internationale verdragen met gedrags-

codes en klachtprocedures, door internationale organisaties en

1) LODICKE, op. cit. 1925, p. 69. cf. infra, hoofdstuk VI
S 3.

2) Deze structuurveranderende invloeden kunnen door sommige
staten - in overeenstemming met de theorie van de vrij-
handel - bewust gewenst worden. (cf.Nederland rond 1850).



-27-

andere eventueel verdergaande vormen van internationale

samenwerking.
1)

Het eerste effect blijkt direct„ Het stelsel van

Cobden-verdragen kwam tot stand in een tijd van economische
hausse„ "Unfortunately, that happy period did  not last long-... 2)

De Frans-Duitse oorlog van 1870 was geen beletsel

voor de verlenging der meestbegunstigingsverdragen, maar de

economische gevolgen brachten een hernieuwd protectionisme

in Frankrijk. In 1873 zette een recessie in. Twee andere prik-

kels in protectionistische richting kwamen uit de Verenigde

Staten. In de eerste plaats hadden de Amerikanen hun tarieven
tijdens de Burgeroorlog drastisch opgeschroefd. In de tweede

plaats kwam er een stortvloed van goedkope Amerikaanse tarwe

binnen, waartegen de Europese boer onmogelijk kon concurreren.

Aan het einde der zeventiger jaren ging ook het Duitse Rijk
onder BISIiARCK over op protectionistische tarieven, 3)

Spoedig bleek, dat het formele bestaan van een meest-
begunstigingsclausule weinig invloed had op de stilgende ten-

dens der tarieven. De landen proberen zich middels de MFN wel

te verzekeren van de laagste tarieven, maar als de stijging

algemeen is betekent dit eenvoudig, dat het peil van het laag-

ste tarief stijgt, en daarmee het MFN-tarief. Tegen het einde
der 19e eeuw werd het protectionisme verder opgejaagd door de

landbouwuitvoer van Amerika en een poging van Duitsland om

het tij te keren (Duitsland had voor zijn industridle expansie

1) cf. de gevolgen van de Grote Depressie in de dertiger jaren
van deze eeuw, en de manier waarop men na de Tweede Wereld-
oorlog hieruit zijn lessen heeft proberen te trekken.

2) A. NUSSBAUM, A concise history of the Law of Nations, 1950,
p. 200.

3) CURZON, op, cit. 1965, p. 17.  "Thus, whereas France after
the Cobden-Chevalier Treaty was for a decade to become the
agent of free trade on the Continent, after 1879 Germany
became the nodal point of a protectionist system which was
to last and be improved upon until the first world war".
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afzetgebieden nodig en kreeg bovendien in 1891 een hongers-
nood te verduren) haalde weinig uit. Het continent raakte

verwikkeld in tariefoorlogen en de hieruit voortvloeiende

tariefhoogte bleef onveranderd totdat in 1914 de echte oorlog
uitbrak. Buiten het Continent stond Engeland alleen met zijn

vrijhandelspolitiek al kwamen in het begin der 20e eeuw ook
hier tekenen van afzwakking. De V.S. waren steeds protec-

1)

tionistisch geweest en een verlaging van de tarieven in 1913

tastte de absurde hoogte ervan nauwelijks aan. Formeel bleef

de onvoorwaardelijke MFN in zwang, maar de vanzelfsprekende
wederkerige verlening was niet meer voldoende en werkgebied

en uitzonderingen kwamen steeds meer in de ban van de omvang
der tegenprestaties. Als ook bij de onvoorwaardelijke clau-

sule een wederkerigheid van specifieke concessies gevraagd

wordt is het verschil met de door Amerika gebruikte voorwaar-

delijke clausule een kwestie van techniek.

De onderhandelingsdoelstellingen van de voorwaar-

delijke vorm - grotere vrijheid om de werking te beperken,

uitbuiten van elke concessie om tegenconcessies te krijgen,

vermijding van spill-over voorzover mogelijk - vindt men2)

3)
nu terug in het gebruik van verregaande tariefspecialisering.

1) Symptonen waren: de eerste aanzetten voor het imperiale
preferentiestelsel, de toetreding tot de suikerconventie        I
van 1902 en het daarop volgende verbod op de invoer van
gesubsidioerde suiker uit diverse landen, en de protectie-
campagne van JOSEPH CHAMBERLAIN met de Tariff Reform League
in 1903.

2) Spill-over, of Mydas-effect (term van Drs. WINTERMANS,
Nederlands regeringsvertegenwoordiger): een tariefverlaging
van A, waar B, om gevraagd heeft, krijgt via de MFN ook
werking t.o.v. andere landen.

3) Wat het effect van tariefspecialisering kan zijn blijkt
het beste uit de volgende alom geciteerde omschrijving
van 1904, waarmee Duitsland bepaalde concessies beperkte
tot Zwitserland: "Rinder von grossen H8henfleckvieh oder
von Braunvieh, die in einer Hohenlage von mindestens 300
m. uber dem Meeresspiegel aufgezogen sind und allj8hrlich
eine mindestens einmonatliche Sommerung in einer Hohenlage
von mindestens 800 m. uber dem Meeresspiegel durchgemacht
haben". (W. ROPKE, Weltwirtschaft und Aussenhandelspolitik,
1931, p. 99. Overgenomen uit CURZON, op. cit. 1965, p. 60,noot)-
Zie: R.A.FARRA, Les effets  de la clause de la nation la
plus favorisde et la spdcialisation des tarifs douaniers,
1910.
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2. Gouden standaard.

Tot nu toe hebben wij gezwegen over de manier, waarop

de internationale transacties gefinancierd kunnen worden. Het

is duidelijk, dat de meest volledige vrijheid en gelijkheid

in de internationale handel van nul en generlei waarde is

indien door overheidsbemoeiing het verrichten van internatio-

nale betalingen onmogelijk gemaakt wordt. Een eerste voor-

waarde is dus de vrijheid om een buitenlandse schuldeiser te
betalen.

Een tweede voorwaarde is, dat de, alleen binnen de

nationale grenzen wettige, betaalmiddelen van debiteur en cre-

diteur in een bepaalde waardeverhouding tot elkaaar staan, en

dat deze verhouding niet aan grote, onverwachte schommelingen

onderhevig is. (stabiele pariteit).

Aan beide voorwaarden werd voldaan zodra de belang-

rijkse handelsnaties standaardmunten hadden van hetzelfde me-

taal, waarvan de gewichten wettelijk waren vastgesteld, en

de vrijheid bestond munten uit het buitenland te ontvangen
of naar het buitenland te verschepen. Dit was het geval na

1)

1871 toen Duitsland als tweede land (Engeland al in 1816)

overging op de gouden standaard, binnen enkele jaren door

meerdere landen gevolgd. De bloeitijd van dit, op een betrek-

kelijk automatisme berustende, vrije geldstelsel is gelegen

tussen 1880 en 1914, hetgeen ongetwijfeld voor een groot deel

te danken is geweest aan de nog betrekkelijk gunstige econo-

mische omstandigheden en aan een grote mate van harmonie van

het conjunctuurverloop in de verschillende landen. Wij hebben

echter gezien dat de tendens in de economische omstandigheden

een verslechterende was, hetgeen een toenemende mate van over-

heidsbemoeiing met de internationale handel meebracht. Dit

had tevens tot gevolg dat de gouden standaard minder bevre-

digend ging werken.

1) Hiermee wordt natuurlijk niet beweerd dat de gouden munten-
standaard, de enige is, die aan de voorwaarden voldoet.
'Zodra' geeft alleen een tijdsaanduiding.
Zie voor de z.g. 'spelregels':G.M.VERRIJN STUART, Nabetrach-
tingen over enkele -werkelijke of vermeende - spelregels van
de 'klassieke' gouden standaard, in: Bedrijf en Samenleving,
1967, p. 227 e.v. (BRUGMANS-bundel).
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Nog een ander facet is voor onze studie van belang:

bij hantering van de gouden standaard wordt de binnenlandse

aanpassing ondergeschikt gemaakt aan de gewenste koersstabi-
liteit. Naarmate de binnenlandse aanpassing moeizamer, kost-

baarder en om sociaal-politieke redenen ongewenster wordt,

ontstaat een groeiend conflict van doelstellingen en een ver-

mindering van de bereidheid om de binnenlandse aanpassing te

accepteren.

De geschiedenis van de dertiger jaren zal ons leren,
dat bij een ernstige verslechtering in de economische omstan-

digheden niet alleen direct de openstelling voor buitenlandse

handel (MFN en Free Trade) zal verminderen, maar dat ook in-

direct via overheidsingrijpen in de voor de handel noodzake-
lijke betalingen ernstige belemmeringen zullen ontstaan.

3. MFN en de Duitse Zollverein.

Zoals gezegd was een derde nieuwe ontwikkeling in

het internationale handelsverkeer in de negentiende eeuw de
vorming van de Duitse Zollverein. Deze is opgebouwd door mid-

del van een serie verdragen, beginnend in 1828 toen een Zuid-
Duitse Douane-unie tussen Beieren en Wurtemberg, een Douane-

unie tussen Pruisen en Hessen Darmstadt en een tegen de ex-

pansie van beide gerichte Midden-Duitse Handelsalliantie tot
stand kwamen. In 1829 sloten de Noord- en Zuid-Duitse Unies

een handels- en tarievenverdrag, in 1833 volgde een drietal

verdragen met een Zollverein als resultaat.

Aan de basis van de Zollverein ligt een interactie-

proces tussen politieke en economische motieven, maar vanuit

een oogpunt van MFN en 'free trade' is van belang, dat het

gelukt is een eenheid tussen de Duitse staten, staatjes en
steden te cre@ren, m.a.w. 'free trade' naar binnen, terwijl

over de handelspolitiek naar buiten een voortdurende twist
bestaat tussen voorstanders van vrijhandel (traditioneel

Noord-Duitsland) en voorstanders van een verregaand protec-
tionisme (Zuiden).
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Door de Pruisische suprematie heeft de Zollverein

steeds een gematigd tarief gekend, en het is ook Pruisen ge-

weest, dat het verdrag van 1862 met Frankrijk heeft voorbe-
1)reid. Bij andere machtsverhoudingen had het buitenlandse

handelsbeleid een totaal ander karakter kunnen hebben, met

andere woorden, de oprichting van een douane-unie leidde niet
imperatief tot een vrijhandelsbeleid of tot protectionisme„

Het fundamentele element in de klassieke leer , dat

de douane-unie van rechtswege uitgezonderd is van de MFN, is,

dat de nieuw gevormde unie een handelspolitieke eenheid vormt,

die in de plaats treedt van de samenstellende delen. Pas2)

veel later, in artikel XXIV van het GATT, worden daarenboven
eisen gesteld ten aanzien van het externe effect van de douane-

3)unie.

Zou men de Zollverein in een model willen uitbeel-

den, dan zou dit model identiek zijn aan dat van een volledige

vrijhandel gebaseerd op een rechtsregel. Dit zou een verkla-

ring kunnen zijn voor het gemak waarmee een douane-unie soms

geacht wordt een bijdrage te zijn tot een grotere handelsvrij-

heid op wereldniveau.
4)

1) Hoe groot de tegenstand tegen dit verdrag was in andere
delen van de Zollverein blijkt uit het feit, dat Pruisen
zijn tegenstanders met de afloop van het Zollverein-ver-
drag in 1865 en een eventuele uitstoting daarna, het mes
op de keel heeft moeten zetten.

2) Zie de definitie van het Permanente Hof van Internationale
Justitie, infra, p. 76=77.

3) Infra, p. 104 e.v.

4) Infra, p. 104 en 106.
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6. SAMENVATTENDE CONCLUSIES UIT HOOFDSTUK I.

1. De MFN heeft zich ontwikkeld van een in zeer speciale
verhoudingen toegepaste voorkeursformule tot een vrij al-

gemeen gebruikt instrument, waardoor een land zijn handels-

partners, aan wie de MFN verleend is, in vergelijking met alle

derden een formeel gelijke behandeling toezegt.
De doelstelling van de gelijkheid van behandeling

van alle meestbegunstigde staten heeft als economisch fun-

dament het voorkomen van beinvloeding en vervalsing van
de onderlinge concurrentieposities van vreemde staten in

hun handel met &6n bepaald land, welke beinvloeding en

vervalsing het gevolg zou zijn van de toepassing van ge-

differenti&erde handelsbelemmeringen door dit ene land.

Dit doel kan natuurlijk door tal van andere overheidsmaat-

regelen onbereikbaar worden :

De MFN brengt een formele gelijkheid van behan-

deling, en wel op het voor het meestbegunstigde land gun-

stigste peil, door te eisen dat elk handelsvoordeel , dat

land A aan enig ander land (B etc,) geeft, ook gegeven

moet worden aan land C, dat met land A in een meestbeguns-

tigingsrelatie staat,

Welke concrete voordelen dit voor land C zal op-

brengen hangt af van het aantal en de grootte van de voor-

delen die land A in de toekomst aan derde landen zal geven.

Dit heeft twee gevolgen:

a. Land A stelt zich door de meestbegunstigingsverplichting

t.0-v. C formeel open voor invloeden van C, die ten

tijde van de verdragsluiting nog onbepaald zijn. Hoe groot

deze formele openstelling in materi&le termen wordt

hangt af van A's eigen handelspolitiek.
b. De formele gelijkbehandeling betekent niet, dat het

aantal voordelen, dat een land hiervan plukt gelijk is

aan de voordelen die andere landen van een gelijkbe-

handeling plukken. (zie model 4, supra)- Het betekent

.i
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evenmin, dat er geen grote discrepantie kan bestaan

tussen de voordelen die een land geeft, en die het ont-

vangt middels de MFN. De discrepantie tussen formele

gelijkbehandeling en materidle ongelijkheid is een

eerste kardinale punt bij de vraag naar ontwikkelings-

preferenties.

2. Hoe groot de materidle openstelling (la) is hangt af van

het karakter van de handelspolitiek van een land. Deze

kan in de richting gaan van een vermindering der handels-

belemmeringen ('free trade') of van een vermeerdering

(protectionisme). Het essentidel nieuwe element, dat de

'free trade'-theorie gebracht heeft is, dat een verminde-

ring van de handelsbelemmeringen (dus een vergroting van
de kans op concurrerende import) in beginsel in het voor-

deel van elk land is. De 'free trade' beoogt dus een zo

groot mogelijke vriiheid in de internationale handel, en

wel in het voordeel van alle landen (zie verder punt 5).

3. Gelijkheids-en vrijheidsdoel hebben een conceptuele ver-
bondenheid doordat het eerste een formele, het tweede een

materidle openstelling van de nationale staat voor invloe-

den van buitenaf teweeg brengt. Beide doelstellingen lig-

gen in het spanningsveld tussen de soevereine beheersing
van een autarkische interne markt door de nationale staat

en de groeiende interdependentie en beide bewegen zich in

de richting van een wereldeconomie van onderling verweven
markten.

4. Naast deze conceptuele verbondenheid bestaat er een poten-

tiole strijd tussen beide doeleinden. Dat gelijkheid niet
gepaard hoeft te gaan aan een ruime mate van vrijheid is

gebleken bij het mercantilisme (model 5). Het is zelfs denk-
baar, dat een grotere mate van vrijheid bereikbaar is door

enige mate van gelijkheid op te offeren. Deze vraag zal

aan de orde komen bij elk preferentiestelsel, maar vooral

als er eisen gesteld gaan worden aan de externe uitwerking
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van een douane-unie (artikel XXIV GATT). Het is een tweede

kardinale punt bij de vraag naar ontwikkelingspreferen-
ties.

5. Aangezien een formele openstelling potentidel, een mate-

ridle openstelling zeker de nationale economische struc-

tuur blootstelt aan invloeden van buitenaf, brengen zij

het risico mee van kostbare, en soms zelfs voor de natio-

nale staat ongewenste structuurveranderingen.

Het ligt voor de hand dat deze openstelling gering
zal zijn in tijden, dat structuurveranderingen te kost-

baar zijn (recessie, depressie), en in gevallen waarin de
nationale staat om welke reden dan ook (werkeloosheid,

landbouw, nationale veiligheid) geen structuurveranderingen

wenst. Deze veronderstelling - die ook in omgekeerde rich-

ting geformuleerd kan worden - is in de reeds behandelde
periode tussen het Cobden-verdrag en het uitbreken van de

eerste wereldoorlog bewaarheid.

De economische hausse rond 1860 bracht een uitge-

breid stelsel van MFN-verdragen gepaard aan een algemene

daling van het peil der handelsbelemmeringen- Daarentegen

brachten de economische teruggang na 1870 en de bedreiging
van de (Europese) landbouw een verhoging van het niveau

van handelsbelemmeringen plus een aantasting van de for-

mele openstelling middels de MFN door het gebruik van op

speciale landen toegesneden tariefspecialisaties.

De voorlopige conclusies in dit opzicht zijn , dat

de  MFN een minimum is, datonder gunstige economische  om-
standigheden weinig problemen oplevert en daardoor op de

achtergrond komt, terwijl het in tijden van malaise van

vitaal belang is en daardoor omstreden en eventueel zelfs

aangetast wordt. 'Free trade' daarentegen lijkt een maxi-

mum, dat in slechte economische tijden illusoir is, maar

in gunstige omstandigheden op de voorgrond treedt.
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6. Een ander facet van de blootstelling van de nationale

economie aan de invloeden van de buitenlandse handel is,

dat de nationale staat deze invloeden niet, of onvoldoende

onder controle heeft. Bij handhaving van de openheid is te

verwachten, dat de staten pogingen zullen doen, dit va-
cuiirn  op te vullen. De reeds behandelde periode   gee ft  over
het hoe van deze opvulling weinig inzicht omdat er slechts

gedurende 66n decennium (1860-1870) sprake is geweest van
een grote mate van openheid, maar een aanwijzing is de

grote verdragsactiviteit van de staten in die korte tijd.

7. Een verdere uitbouw van de ontwikkelingsgeschiedenis van

de MFN zal gezien het voorgaande bijzondere aandacht moe-

ten besteden aan de volgende punten:

a. de mogelijke spanning tussen formele gelijkbehandeling

en een zekere (of zelfs grote) mate van ongelijkheid
van de daaruit voortvloeiende concrete voordelen.

b. de samenhang en de mogelijke spanning tussen MFN en

'free trade', die beide liggen in het spanningsveld

tussen soevereine zelfgenoegzaamheid en interdependen-
tie.

c. de invloed van de economische omstandigheden op de MFN

enerzijds, en op 'free trade' anderzijds.
d. de methodes waarmee de staten controle willen uitoefe-

nen op de invloeden van buitenaf, die ontsnappen aan

hun exclusieve soevereine competentie.
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HOOFDSTUK II. DE MEESTBEGUNSTIGING IN DE 'INTERWAR PERIOD'. 1)

1. ALGEMEEN.

Was de periode 1870-1914 een teruggang gebleken in vergelijking
met het ideaalbeeld van het Cobden-decennium, na de eerste We-

reldoorlog kreeg deze achteruitgang zo'n omvang dat de 'fin de

siocle' in de ogen van twintigers en dertigers een gouden eeuw

van handelspolitiek leek. Alleen in de jaren 1923-29 was de
toestand iets beter.

Van de aan het slot van hoofdstuk I genoemde punten
zullen de laatste twee vooral in het oog springen: kenmerkend

voor de komende periode is de enorme invloed van de verslech-

terende economische omstandigheden op de internationale handel

(punt c) en het mislukken van pogingen om in internationaal
verband tot een oplossing te komen (punt d).

De eerste handelspolitieke beslissingen vielen voor
de MFN erg ongelukkig uit.

In de eerste plaats werd de MFN onnodig in diskre-

diet gebracht door de politieke beslissing van de overwinnaars,

voorbereid tijdens de 'Allied Economic Conference' van 1916 en
geoffectueerd in de vredesverdragen, om de voormalige vilanden

na afloop van de oorlog de meestbegunstigingsbehandeling te

onthouden en hun een eenzijdige meestbegunstigingsverplichting

ten gunste van de geallioerden op te leggen. Het is begrijpe-
2)

1) Een voortreffelijke analyse van de internationale handelspo-
litiek tussen de twee wereldoorlogen vindt men in het vol-
gende rapport van het Volkenbondssecretariaat: Commercial
Policy in the Interwar Period, International Proposals and
National Policies, Geneva 1942. Verder te citeren als 'LN,
Interwar Perlod'. Zie voorts G. CURZON, op.cit.1965 en
W. ADAMS BROWN, Jr., The United States and the Restoration
of World Trade, 1950.

2) Voor Duitsland: artt. 262-267 Verdrag van Versailles. De
verplichting was Duitsland voor 5 jaar opgelegd, terwijl
verlenging mogelijk was. Aangezien de Volkenbondsraad van
zijn bevoegdheden ingevolge art.280 Versailles geen ge-
bruik maakte verviel de verplichting met ingang van 10-1-1925
Oostenrijk, Hongarije en Bulgarije was de eenzijdige MFN voor
3 jaar opgelegd.
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lijk dat deze beslissing een stroom van verontwaardigde

Duitse geschriften opleverde, waarin uit de historische ont-

wikkeling der MFN geconcludeerd werd dat de wederkerigheid
in de verlening der MFN essentioel was geworden en dat1)

slechts tweederangsmogendheden eenzijdige meestbegunstigings-

verplichtingen hadden.
2)

In de tweede plaats kon het vereiste van 'equality
3)of· trade conditions' ondanks  de  wens van President WILSON

niet in de Covenant der Volkenbond geschreven worden. Het

Volkenbondsverdrag ging niet verder dan de eis van 'equitable

treatment' (artikel 23, sub e). 4)

1) "Die jeder v61kerrechtlichen Gepflogenheit hohnsprechende
Einseitigkeit der Verpflichtung verstiess aufs grosste ge-
gen den Charakter der Meistbegunstigung, der auf dem Grund-
satz aller Wirtschaftsbeziehungen: do ut des beruht und
Opfer und Entgegenkommen auf beiden Seiten erfordert".
B. ENGEL, Die MeistbegDnstigungsklausel auf den internatio-
nalen Konferenzen der Nachkriegszeit, 1935, p.6. Hoofdstuk
I toont, dat de wederkerige verlening van de MFN inderdaad
al gebruik  was tussen staten die vriendschappelijke betrek-
kingen met elkaar onderhielden. Een rechtsverplichting in
deze bestond echter niet, dan op grond van een overeenkomst.

2) "Die einseitige M-B ist zwar heute so gut wie verschwunden,
wurde aber im Mittelalter und bis ins 19. Jahrhundert in
VertrRgen der europaische Staaten mit anderen, politisch
oder wirtschaftlich weniger fortgeschrittenen L ndern wie
der Turkei, China, Japan oder mit kolonialen Gebieten an-
gewandt". W. OFFERMANN, op.cit.1928, p.6.
Artikel 22 van de Covenant legde mandaatslanden van de A
en B categorie de verplichting op alle volkenbondsleden
gelijk te behandelen, hetgeen vergelijkbaar was met de
eenzijdige meestbegunstigingsverplichting van Duitsland
c.s. en de positie der overwonnen staten helemaal verne-
derend maakte.

3) Het derde van WILSON's 14 punten eiste "the removal as
far as possible of all economic barriers and the establish-
ment of an equality of trade conditions among all nations
consenting to the Peace and associating themselves for
its maintenance", m.a.w.'free trade' plus gelijkbehande-
ling van alle vreemde staten.

4) I.t.t. artikel 22, zie noot 2 hierboven.
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Naast deze voor de MFN ongelukkige politieke be-

slissingen waren vooral de ontwikkelingen in Centraal- en

Oosteuropa zeer ongunstig voor het internationale handels-
verkeer.

In de eerste plaats dient vermeld te worden dat

Rusland na 1917 overging op staatshandel, waarmee een ge-
heel nieuw complex van problemen ontstond voor de interna-

tionale handel en in het bijzonder voor de MFN. 1)

In de tweede plaats had het verliezen van de oor-

log het uiteenvallen van de Donaumonarchie tot gevolg gehad.
In de plaats van een betrekkelijke economische eenheid kwam

een veelvoud van grenzen en handelsbelemmeringen. Bovendien
wensten de nieuw gevormde staten hun politieke zelfstandig-
heid te schragen met economische onafhankelijkheid. Waar

voorheen een voornamelijk agrarische, weinlg ontwikkelde
economie bestond, moest nu geindustrialiseerd worden onder
bescherming van hoge tolmuren. Wil zullen zien dat in het
Donaugebied de huidige ontwikkelingsproblemen hun schaduw
vooruitwerpen. 2)

Over de gehele wereld kon men een voortzetting
constateren van de protectionistische tendenzen van v66r
de oorlog, maar dit protectionisme werd nu geintensiveerd

door de herstelproblemen. Reusachtige oorlogsschulden moes-
ten worden afgelost, oorlogsindustrieon moesten met het 009
op de nationale veiligheid in stand gehouden worden, in de

oorlog opgerichte industrieon, die noodzakelijk waren ge-
worden door het wegvallen der handel, kregen nu concurrentle
van buiten en riepen om bescherming, er was een algemeen ge-
brek aan kapitaal en grondstoffen, er dreigde werkeloosheid,

overzeese landen waren leveranciers van eindprodukten ge-

1) Op deze bijzonder belangrijke problemen gaan wij in deze
studie niet in. Zie K. DAM, The GATT, Law and Internatio-
nal Organization, 1970, p.316-335 en de daar aangegeven
literatuur.

2) Infra, p. 60-61 en hoofdstuk VII.
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worden, de Europese staten waren van crediteur veranderd in

debiteur en de Verenigde Staten waren 's werelds grootste

schuldeiser geworden maar weigerden hun invoerpolitiek hier-

aan aan te passen.

Het 'Protektionismus aller gegen alle was ech-el)

ter m&&r dan alleen een kwantitatieve intensivering , het

kreeg ook een ander karakter doordat alom de handel van

overheidswege gereguleerd werd met in- en uitvoerverboden
en kwantitatieve beperkingen. Het essentiole van deze maat-

regelen is, dat zij een absolute begrenzing beogen van de

openstelling voor buitenlandse handel, waarbij zeer precies

aangegeven wordt welke voordelen het buitenland zal genieten.

Aangezien bij verboden en beperkingen formele en materiole

openstelling identiek zijn, lenen deze maatregelen zich niet

voor een techniek, waarbij essentioel is, dat het formele as-
2)

pect juist losgekoppeld is van de concrete inhoud.

Het is begrijpelijk dat de eerste stap in de rich-

ting van een verruiming van de internationale handel en van

een herstel der meestbegunstiging gezocht moest worden in

een vermindering en intrekking van verboden en beperkingen.

Hiertoe werden in 1920 aanbevelingen gedaan, eerst door de
'Supreme Allied Council', vervolgens door de eerste grote

conferentie onder auspicion van de Volkenbond, de Financiole
Conferentie van Brussel.

Al spoedig bleek, dat de afbraak van verboden en

beperkingen opgevangen zou worden  door een drastische verho-

1) B. ENGEL, op.cit.1935, p.16.

2) Zie voor de (on)verenigbaarheid van verboden/beperkingen
met de MFN uitgebreider p.70 e.v..
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ging van de tarifaire protectie. Terwijl zo de materiole
1)

openstelling voor de internationale handel zeer beperkt was,

verkleinden de staten ook de formele openstelling door de
teruggekeerde onvoorwaardelijke MFN te onderwerpen aan tal

van beperkingen en door een voortgezet gebruik van extreme

tariefspecialisering.
2)

De tweede grote Volkenbondsconferentie kwam in

mei 1922 bijeen in Genua. Opnieuw beraadden de staten zich
collectief over "exactly those problems which were the

centre of commercial policy controversy during the next

eigtheen years . Er werden aanbevelingen gedaan, o.a. ge-
„   3)

richt op het herstel van de meestbegunstiging als grondslag

voor de internationale handel, maar de Conferentie zweeg nog

over de hoogte der tarieven.
4)

Onder invloed van de verbeterde economische om-

standigheden werd op enige punten vooruitgang geboekt. In

1) De tarieven werden verhoogd in Frankrijk en Duitsland.
Het traditioneel liberale Engeland helde langzaam over
naar tarifaire protectie via de 'Safeguarding of Indus-
tries Act' van 1921. De Verenigde Staten verhoogden hun
toch al uitzonderlijk hoge tarieven door de Emergency
Tariff Act van 1921 en de Fordney-McUmber Act van 1922
"which offered such extreme protection that it dashed
all hopes of the debtor countries ever being in a position
to pay off their debts through exports". (CURZON, op.cit.
1965, p.23). Deze ontwikkeling was tegenovergesteld aan
die na de tweede wereldoorlog. "Whereas after the Second
World War tariffs were slashed and consolidated in the
shadow of non-tariff barriers to trade, so that when these
were torn down the remaining tariff wall was moderate,
after the First World War the dismantling of non-tariff
barriers revealed an increase in tariff". (CURZON, p.22).

2) cf. H. MEINE, Die Beschrankungen in den Meistbeg nstigungs-
klauseln, 1928, p.53 e.v..

3) LN, Interwar Period, 1942, p.23.

4) Ibidem, p.22-23. Zie ook p.19-22-
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1923 sloten de Verenigde Staten zich definitief aan bij het

gebruik van de onvoorwaardelijke meestbegunstigingsclausule

en zetten daarmee een eerste, bescheiden stap naar aanpas-

sing aan de nieuwe positie die zij in de internationale han-
1)del innamen. Tegen 1925 was de handel grotendeels vrij

van verboden en beperkingen, uitgezonderd in Centraal- en

Zuidoosteuropa. Vooruitgang werd gemaakt ten aanzien van
de gevolgen van het steeds veranderen van administratieve

en wettelijke maatregelen, van de openbaarheid van tarie-
2)

ven, en, later, van de vergelijkbaarheid der tariefnomen-

claturen. Op het punt van de stabiliteit der tarieven werd

eveneens een lichte vooruitgang geboekt, maar op dit punt

was de situatie in 1927 nog slecht. 3)

De belangrijkste taken voor de derde Volkenbonds-

conferentie, de 'World Economic Conference' van Gendve, 1927

betroffen het doen voortduren van de gesignaleerde vooruit-

gang, het ombuigen van de opwaartse lijn, waarin de tarieven

zich de laatste jaren waren blijven bewegen, en de kritieke

situatie in Centraal- en Zuidoosteuropa.

1) Net als in 1778 en de daarop volgende jaren werd hiermee
in de eerste plaats Amerika's eigen voordeel gediend.cf.
H. MEINE op.cit.1928, p.27. De overgang kan bovendien
vergemakkelijkt zijn door het aanbrengen van beperkingen
en vooral door de mogelijkheden die een "verfeinerte(n)
Taktik" van tariefspecialisering bood. J. RAHR, Meistbe-
gunstigung oder zweiseitige HandelsvertrRge, 1935, p.10.
Zie verder noot 3, p.43.

2) De openbaarheid der tarieven was onderwerp van een in-
ternationale conventie, die in 1923 tot stand kwam op
basis van een ontwerp van het Economic Committee der
Volkenbond. De conventie werd in 1924 van kracht en was
geratificeerd door meer dan 30 staten. cf. LN, Interwar
Period, p.26.

3) Toch zijn deze resultaten van zeer grote praktische waar-
de. De internationale handel moet weten welke handelsbe-
lemmeringen ingecalculeerd moeten worden. De douanier
moet weten wat hij in rekening moet brengen. Ook vanuit
dit praktische perspectief is de MFN belangrijk, doordat
deze een aanmerkelijke vereenvoudiging teweeqbrenqt. Het
voorkomen van al te grote administratieve complicaties
zal een belanqriik element ziin in de discussies over ont-
wikkelingspreferenties.
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Voor het eerst werden aanbevelingen gedaan betref-
fende de tariefhoogte. De Conferentie verklaarde , dat

"the time has come to put an end to the increase
in tariffs and to move into the opposite direc-
tion " .1)

Dit doel moest verwezenlijkt worden door eenzijdige maatrege-

len, door bilaterale onderhandelingen, en door collectieve

actie onder auspicion van de Volkenbond. De Conferentie stel-

de zich voorts ondubbelzinnig achter de MFN, hetgeen het for-

mele gezag van de clausule zeer ten goede kwam:
"A decisive step on the road to world reconstruc-
tion would undoubtedly be taken if the system of
long-term treaties securing equality of treatment
were restored. For this purpose, it is highly
desirable that the widest and most unconditional
interpretation should be given to the most-favoured-
nation clause".2)

Hiermee werd de stoot gegeven tot het codificatie-

werk van de Volkenbond inzake de meestbegunstigingsclausule,
dat wij afzonderlijk zullen behandelen. Een onmiddellijk

3)

succes was het Frans-Duitse meestbegunstigingsverdrag van

1927, dat voor korte tijd een stabiliserende werking had. De

tarieven bleven weliswaar stijgen, maar de verwachting was

gewettigd, dat de stijging zonder de aanbevelingen van de

Conferentie groter zou zijn uitgevallen. De matigende invloed

bestond namelijk niet alleen uit eenzijdige of bilateraal

doorgevoerde verlagingen, maar vooral uit het niet doorvoeren

van geplande en door belangengroeperingen gevraagde verhoging-

en. Pogingen om via collectieve actie ander auspicion van de

Volkenbond het tariefniveau te verlagen haalden echter niets

uit. Integendeel. Al spoedig waren alle ogen gericht op de

V.S., waar "discussions were going on... for a formidable
general increase in tariff rates at a moment in history when

unprecedented economic activity removed all semblance of eco-
nomic iustification
1) LN, Interwar period, p.39.

2) Ibidem, p.39.
3) Infra, p. 61 e.v.
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(though not of political pressure) for enhanced protectionism

and when the creditor position of that country pointed to the
imperative need for exactly the opposite policy if world eco-

nomic stability was to be maintained .i,   1 )

De materiole openstelling van de staten voor handel

van buitenaf bleef dus gering, ondanks de voortgang op het

gebied van verboden en beperkingen dank zij drie achtereen-

volgende 'Prohibition Conferences' van 1927, 1928 en 1929. 2)

Ook op het punt van de formele openstelling mid-

dels de MFN is ons oordeel weinig positief. Weliswaar werd3)

de MFN weer op ruime schaal gestipuleerd, maar de werking er-

van bleef gering als gevolg van een overmaat aan beperkingen

en van het gebruik van verregaande tariefspecialisering. De

sterk verbeterde economische omstandigheden aan het eind
der twintiger jaren gecombineerd met het codificatiewerk van

de Volkenbond, dat in 1929 in een ontwerp voor een standaard-

meestbegunstigingsclausule resulteerde, schiepen gunstige

vooruitzichten maar de staten bleven zeer voorzichtig. Dit

1) LN, Interwar period, p.44.

2) Deze conferenties waren gericht tegen de resterende 'hard
core' van verboden en beperkingen en "although the propo-
sed international Convention failed to come into force
owing to the absence of Poland's ratification, the witt-
ling down of non-tariff barriers to trade continued through-
out Europe up to 1930 or 1931". (CURZON, p.22).

3) Hiermee wijken wij af van het oordeel, dat het Volken-
bondssecretariaat geeft, als het de "re-establishment of
the Clause as the basis of the commercial relationships
between States" 6on der weinige successen noemt in het
eerste na-oorlogse decennium. (Interwar period, p.47).
Hierboven hebben wij drie redenen voor ons negatieve oor-
deel onderstreept. Een vierde is gelegen in het feit , dat
wij geen al te grote waarde kunnen hechten aan de overgang
op de onvoorwaardelijke clausule door de V.S.. Vooral bij
gebruik van de mogelijkheden die de tarief-specialisering
in onderhandelingen biedt is het verschil tussen voorwaar-
delijke en onvoorwaardelijke MFN gering (cf. p. 28  supra);
bovendien waren tariefonderhandelingen nog steeds onder-
worpen aan te grote interne constitutionele beperkingen,
hetgeen pas in 1934 veranderde.
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blijkt vooral uit de korte opzegtermijnen der handelsverdra-
1)

gen.

In 1929 klapte de wereldeconomie plotseling in el-

kaar. Het begon met de ineenstorting van de grondstoffen-

markt en de steile daling van landbouwprijzen. De hieruit

voortvloeiende vermindering van koopkracht droeg de crisis over

OP de industrie. De beurs in Wall Street stortte in. De

staten werden op zichzelf teruggeworpen en sloten hun gren-
zen voor invloeden van buiten:

"Before the end of the year measures of intensl-
fied agricultural protectionism had been intro-
duced in Germany, France and Italy; upward ta-
riff revisions had occured in Roumania, Norway,
Hungary and Finland and in many other countries
higher schedules were in preparation. The move-
ment, which was accompanied by deconsolidation
of duties and denunciations of existing treaties,
was accelerated and extended as the economic de-
pression spread and deepened. The final adoption
of the Hawley-Smoot tariff in the United States
in June 1930 was shortly followed by higher tariffs
in Canada, Cuba, France, Mexico, Italy, Spain,
Australia and New-Zealand. The United Kingdom
abandoned her traditional free-trade policy with
the imposition of emergency duties in the autumn
of 1931 and the first general tariff in February
1932.
A new and far more critical phase in the develop-
ment of restrictions on trade opened with the fi-
nancial crises in Austria and Germany in the early
summer of 1931, followed by the widespread aban-
donment of the gold standard some months later.
The upward trend of duties was accelerated and
affected almost all countries. Moreover, tariffs
were supplemented - and before long overshadowed
- by direct quantitative restrictions and the
control of foreign exchange transactions. At the
close of 1931, foreign exchange controls were in
force in Austria, Bulgaria, Czechoslovakia, Den-

1) "Von den 237 im September 1927, also zu einer Zeit all-
gemeinen Konjunkturaufschwungs in Europa geltenden Han-
delsvertrRgen, waren nur 13 an feste Ablauftermine ge-
bunden", aldus OFFERMANN, op.cit.1928, p.72.
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mark, Estonia, Germany, Greece, Hungary, Latvia,
Portugal, Spain, Yugoslavia, Argentine, Brazil,
Bolivia, Columbia, Chile, Uruguay, Turkey, Iran;
customs quotas in Czechoslovakia, France, Italy,
Latvia, the Netherlands, Turkey".1)

Naarmate de crisis verergerde probeerde men "den
Warenaustausch zweier LRnder individuell in Rucksicht auf

nationalwirtschaftliche Gegebenheiten und Eigenarten aufein-
ander abzustimmen". De tarieven, die "ihre Funktion einer

Ausgleichung der Produktionskostendifferenz von Inland und

Ausland infolge von katastrophalen Preissturzen, Devaluie-
rungen und Subventionen zahlreicher L&nder nicht mehr er-

fullen konnten" werden vervangen door "Einfuhrverbote und
Einfuhrkontingente, ..., Einfuhrmonopole, Devisenzwangsbe-

wirtschaftung, Clearing- und Kompensationsmethoden .„ 2)

De gevolgen van de krach van 1929, maar vooral

van de monetaire crisis van 1931 voor de werkgelegenheid

waren schokkend, hetgeen de discussies over de gewenstheid

van een vrije en ruime internationale handel sterk wijzigde.

De economie zou niet alleen moeten gehoorzamen aan de wetten

van het liberalisme, maar in toenemende mate mede onderworpen

moeten zijn aan politiek-sociale doelstellingen, en daar-3)

door aan overheidsbemoeiing. Internationale handel zou niet
ten koste moge gaan van de werkgelegenheid, en bovendien zou

1) LN, Interwar Period, p.52. (Onderstreping toegevoegd).

2) H. PRACK, Die Meistbegunstigung, 1936, p.40. (Onderstre-
ping toegevoegd).

3) "The foundation of economic liberalism, badly shaken by
the First World War, were all but demolished by the Great
Depression. The gold standard disappeared; currencies were
thrown into chaos; exchanges were subjected to national
controls. There was a sharp contraction in the volume of
the world's trade. The attention of governments turned in-
ward; the issue of unemployment dominated domestic politics.
Business recovery became the first objective of national
policy; security of income and employment came to be valued
above adaptability, efficiency, and progress in production,
Governments assumed still further authority over economic
life, controlling prices and output in the interest of
domestic stability. Nations no longer permitted production
to adjust itself to the requirements of a world economy;
where national and international interests came into con-
flict, internationalism gave way. The world was unprepared
to face adversity; each for himself and the devil take the
hindmost became the general rule". C.WILCOX, A charter for
world trade, 1949, p.7.
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de landbouw definitief een aparte plaats krijgen. De bin-1)

nenlandse doelstellingen kregen ook voorrang boven de doel-

stelling van het garanderen van convertibiliteit bij een

stabiele koers, op basis van de gouden standaard. 2)

De Volkenbond had zich onmiddellijk tegen het zlch

snel verbreidende en steeds intensiever wordende protectionis-

me gekeerd en in februari 1930 een eerste intergoevernemen-

tele conferentie bijeengeroepen met als doel een "tariff

truce" van twee tot drie jaar. De conferentie mislukte ech-
ter. Het enige resultaat was een handelsconventie van 24

maart 1930 "by which the 18 signatories - among them Germany,

France, Italy and the United Kingdom - undertook to prolong

all existing commercial agreements until April 1st, 1931,
and only to raise duties after interested  Parties had been

given an opportunity of submitting objections. Countries

with non-negotiable tariffs (e.g., the United Kingdom) bound
themselves not to raise statutory duties during the same

period". Voorts werd de weg tot verdere onderhandelingen
3)

opengehouden middels een door 23 landen aanvaard "Protocol

regarding the Programme of Future Negotiations", onder welk

protocol in november 1930 een tweede conferentie bijeenkwam.
Er lagen inmiddels drie conventies op ratificatle

en inwerkingtreding te wachten, de genoemde handelsconventie,

de 'Prohibition Convention' (een hernieuwde poging nadat het

uitblijven van de poolse ratificatie - zoals gemeld - in

eerste instantie de inwerkingtreding had verhinderd) en een

ontwerp-verdrag inzake de behandeling van vreemdelingen.

1) cf. supra, p.34, conclusies hoofdstuk I, onder 5.

2) Weliswaar was na de eerste wereldoorlog met succes ge-
streefd naar herstel van de gouden standaard, wat tus-
sen 1925 en 1928 tot een algemene terugkeer (Spanje en
Rusland uitgezonderd) had geleid, maar de voorwaarden
van een harmonisch evenwicht tussen de landen en van een
parallel conjunctuurverloop waren verdwenen. Bovendien
had het herstel van de oude pariteiten in fundamenteel
gewijzigde economische verhoudingen al tot grote moei-
lijkheden geleid.

3) LN, Interwar Period, 1942, p.53.
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Op dit punt bereikte de tweede 'tariff truce' conferentie

noch in november 1930, noch in maart 1931 het gewenste re-

sultaat. Evenmin konden de besprekingen over de bijzondere

handelsproblemen van Centraal- en Zuidoosteuropa met succes

bekroond worden (infra p. 58 e.v.)
De laatste grote economische conferentie van de

Volkenbond was een initiatief van de Conferentie van Lau-

sanne van 1932, die een einde maakte aan de pogingen Duitse

herstelbetalingen te innen. Een voorbereidingscommissie

bracht na lange en moeizame debatten in januari 1933 rapport

uit. Hierin werd de noodzaak van gelijktijdig en geco8rdi-

neerd handelen op verschillende, onderling samenhangende ge-
bieden benadrukt. Essentieel was de erkenning van de onver-

brekelijke samenhang tussen monetair beleid en handelspoli-
tiek.

De conferentie die bijeenkwam in Londen, in de

zomer van 1933,bracht voor bijna alle landen een levens-
groot verschil tussen daadwerkelijk beleid en voorgestane

aanbevelingen aan het licht. Beginselen werden bevestigd

maar inzake concrete beleidspunten waren er evenveel me-

ningen als delegaties.

De totale mislukking der conferentie was echter

het gevolg van een fundamenteel gebrek aan overeenstemming

op monetair gebied. Toen de conferentie uiteindelijke sine
1)

die verdaagd werd waren slechts incidentele resultaten ge-

boekt op het punt van grondstoffenovereenkomsten en ten aan-

1) Belangrijk was dat ook de V.S. de gouden standaard reeds
verlaten hadden, en onwillig waren "to enter into any
undertaking in regard to currency stabilisation which,
it thought, might compromise   its own recovery programme",
terwijl de goudbloklanden (Frankrijk, Belgio, Luxemburg,
Nederland, Polen, Italio, Zwitserland en Tsechoslowakije)
"made any consideration of a general tariff agreement
dependent on at least de facto stabilisation". LN, Inter-
war Period, p.63.
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zien van de vormen van indirecte protectie. 1)

De crisis had de staten teruggeworpen op een pa-

troon van handelsbetrekkingen dat gebrekkiger was dan dat
uit de tijd van het mercantilisme. Van materiole openheid
was geen sprake. De hoogte der tarieven was hiervoor nau-

welijks relevant: de staten gebruikten absoluut begrensde
maatregelen, niet alleen rechtstreeks ten aanzien van de

uitwisseling van goederen, maar bovendien ten aanzien van

de internationale betalingen hiervoor. "Through the use of

exchange-control and quantitative restrictions, the MFN-

clause lost much of its value in European commercial rela-

tionships' ., 2)

De formele openheid was dus eveneens praktisch

nihil, en het beleid der regeringen was niet in eerste in-

stantie gericht op een herstel van MFN en 'free trade', maar

op de traumatisch geworden zorg voor de nationale werkgele-
genheid. De algemene tendens was handhaving van verboden

3)

en beperkingen, dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen

na de beide wereldoorlogen. Voorzover handel en betalingen
werden toegestaan gebeurde dit op strikt bilaterale basis

en voor concessies werd volstrekte wederkerigheid geBist.

Het enige lichtpunt was het onafgebroken werk van
de Volkenbond, die zich bleef inzetten voor een collectieve

aanpak der problemen en voor een herstel van een geordend

1) De ideeon, die na de 2e wereldoorlog opgenomen werden in
het Havanna Charter onder de 'nullification and impair-
ment procedures' waren in Londen, 1933, al geformuleerd
door het 'Committee on indirect protection'. cf. W. ADAMS
BROWN, Jr., op.cit.1950, p.44.

2) LN, Interwar Period, p.139. Dit oordeel dekt de werkelijk-
heid beter, dan de constatering op p.49, dat de clausule
"continued... to be 1) the legal basis of tariff policy
and the avowed basis of general trade policy in almost
all countries and 2) despite certain limitations, the
actual basis of policy in the greater part of the world".

3) Voor Nederland leek het voornaamste trauma te liggen in
de handhaving van de gouden standaard:



-49-

en expansief handelsverkeer op meestbegunstigingsbasis. In

1933 kwam een samenvatting uit van de in zes studies (van
1927 tot 1931) vervatte meestbegunstigingsleer van het Eco-

1)nomic Committee.

Het herstel verliep uitermate moeilijk. Het Volken-

bondssecretariaat typeert de jaren na de crisis met de woor-

den 'regionalism, discrimination, bilateralism, instability ,2)

Het betrekkelijke herstel na het dieptepunt van

1932, dat alleen voor de goudbloklanden nog tot ongeveer 1936

op zich liet wachten, bracht de eerste jaren nauwelijks enige
groei in de wereldhandel. 3)

Naast handel op strikt bilaterale grondslag ziet

men het verschijnsel, dat landen ernaar streven een goederen-

uitwisseling en betalingssysteem op te zetten binnen een be-

perkte regio, en dus op discriminatoire basis.
4)

Voorzover er handelsverdragen waren konden zij op

staande voet opgezegd worden.
5)

Regeling en beperking van het internationale han-

dels- en betalingsverkeer was aan het uitgroeien tot een nor-

male staatsfunctie. "Die Erkenntnis brach sich Bahn, dass es

nicht nur psychologisch und politisch, sondern sogar rein ma-

1) Recommendations of the Economic Committee relating to Ta-
riff Policy and the Most-Favoured-Nation Clause, LN Doc.
E.805, 1933.

2) LN, Interwar Period, 1942, p.70.

3) LN, Interwar Period, 1942, p.68:
1929 1932 1933 1934 1935 1936 1937

World industrial 100 70 78 86 96 111 119production

Quantum of world 100 75 76    78    82    86    97trade

4) Infra, P.53 e.v..

5) "The degree of instability in commercial relationships may
be illustrated by the fact that the Economic Committee,
when requested by the League Council in 1935 to examine
the feasibility of an international agreement providing
for notification one month in advance ... reported that
there was 'no chance at present of achieving such an ag-
reement'". Interwar Period, p.71.
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teriell gunstiger ist, jedes nur mogliche Gut im Inland zu
jeden Kosten herzustellen, als vom Ausland ... zu niedrigsten

Preisen zu beziehen .„ 1)

Een dergelijk wijdverbreid en diepgaand economisch

nationalisme is een negatie van 'free trade', waarbij ook
een techniek, die een formele openstelling voor buitenlandse

handel beoogt en die het risico meebrengt van onverwacht gro-

te invoer vanuit derde landen, niet onverlet blijft. De on-

middellijke opzegbaarheid der handelsverdragen ontnam derde

landen elke garantie van gelijkbehandeling in de toekomst;

kwantitatieve beperkingen onttrokken zich uit hun aard aan

een MFN, evenals andere protectionistische maatregelen en

chicanes. De ergste beperkingen werden veroorzaakt door het

wijdverspreide gebruik van betalingsmethodes, "which broke2) „

up the multilateral system of transfers and tended to reduce

the volume of trade and deflect its course into unnatural
„ 3)channels .

De gevolgen hiervan waren zo desastreus, dat de

meeste geraadpleegde regeringen het eens waren met de aanbe-

velingen van een speciale Volkenbondscommissie, dat aan het

gebruik van dergelijke methodes zo snel mogelijk een eind ge-
maakt moest worden.

In 1934-1935 trad enige verbetering in in sommige
Latijns-Amerikaanse landen en in Oostenrijk, een tendens die

zich in 1935-1936 voortzette. Werkelijke verbetering zou ech-

ter slechts mogelijk zijn indien de staten, en vooral de be-

langrijkste handelsnaties onder hen, de bakens zouden verzet-
ten. Merkwaardigerwijs zou het initiatief in deze komen van

de Verenigde Staten, die tot dan toe op beslissende momenten

1) K. BOSING, Geschichte und Theorie der Meistbegiinstigung,
1951, p.60.

2) "Clearing, payments, and compensation agreements , the
control of trade and capital movements by exchange regu-
lation, and the use of pegged and multiple exchange rates",
BROWN, op.cit.1950, p.45.

3) LN, Interwar Period, 1942, p.76.
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het protectionisme hadden verkozen.

De ommekeer in de Amerikaanse handelspolitiek

wierp zijn schaduw vooruit op de zevende internationale con-

ferentie van Amerikaanse staten te Montevideo, eind 1933.

Op initiatief van de V.S. werd besloten,

"that the Governments of the American Republics
will promptly undertake ... to reduce the high
trade barriers through the negotiation of com-
prehensive bilateral reciprocity treaties based
on mutual concessions ... . Agreements entered
into shall include the most-favoured-nation
clause  . . . " . -1)

Om een dergelijk programma uitvoerbaar te maken

was het nodig, dat de President der V.S. gedelegeerde be-

voegdheden van het Congres verkreeg, en dat hij deze bevoegd-

heden zou willen gebruiken. Aan de eerste voorwaarde werd
voldaan, toen na maandenlange intense hearings en debatten

de Reciprocal Trade Agreements Act in 1934 werd aangenomen.

De tweede voorwaarde is vermeld, niet zozeer omdat hierom-

trent twijfels hebben bestaan, maar omdat hierdoor een
zekere tegenstrijdigheid is ontstaan tussen de binnenlandse

en buitenlandse politiek van de New Deal.

De interne staatsinterventie ter bestrijding van

de werkeloosheid had, in KEYNES'gedachtengang, tot noodza-

kelijk complement moeten krijgen een zo volledig mogelijke

isolering tegen invloeden van buitenaf, die de nationale

staat immers zelf niet onder controle had. Dit gebeurde

niet. Het programma van CORDELL HULL was er integendeel

op gericht "to restore the free play of market forces in
international trade .„ 2)

De grote betekenis van de nieuwe wet is niet zo-

zeer gelegen in de onmiddellijke resultaten, die onvoldoen-

de waren om een liberaliseringsbeweging over de gehele we-

reld in te zetten,3  maar eerder in het feit, dat de wet

de constitutionele voorwaarden schiep, die noodzakelijk

waren ter voltooiing van de ommekeer van 's-werelds groot-

1) LN, Interwar Period, p.74.

2) CURZON, op.cit.1965, p.27.

3) cf. CURZON, p.27 evenals NUSSBAUM, op.cit.1950, p.11.
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ste handelsnatie tot voorstander van tariefreductie en ge-

lijkbehandeling, te verkrijgen in onderhandelingen op basis

van wederzijds voordeel; voorts in de onderhandelingsbegin-
selen en -techniek, die het programma introduceerde, en die
men kan beschouwen als het verbindende element tussen de al-

oude bilaterale methode en de bilateraal-multilaterale me-

thode van het GATT. De wet bevatte zelf namelijk de onvoor-

waardelijke meestbegunstigingsclausule en daarmee het instru-

ment, waarop een stelsel van bilaterale onderhandelingen ge-

baseerd kon worden, waarvan de resultaten bestemd waren ge-
multilateraliseerd te worden. Een verbindend element met
het GATT was het Trade Agreementsstelsel in nog een ander

opzicht. De Amerikanen ontwikkelden hierin een aantal stan-

daardclausules ter bescherming van overeengekomen concessies

en ter bevordering van gezonde beginselen van handelspoll-
tiek. Vele van deze clausules vonden in een of andere vorm

hun weg in het Havanna Charter en/of het GATT. 1)

De jaren 1934-1936 hadden dus zowel op monetair

- als op handelsgebied enige vooruitgang gebracht. In de-

cember 1936 probeerden Engeland, Frankrijk en de Verenigde

Staten deze vooruitgang te consolideren door de zogenaamde
'Tripartite Declaration'.

Deze gezamenlijke verklaring van drie van 's

werelds grootste handelsnaties was voorafgegaan door aan-

bevelingen van zowel het Economic als het Financial Commit-

tee van de Volkenbond, waarin werd opgeroepen tot herstel

van de normale verhoudingen in het onderling zo samenhangen-
de handels- en betalingsverkeer, en bovendien door de nood-

zakelijke devaluatie van de Franse franc.
De drie regeringen kwamen overeen een zo groot

mogelijk evenwicht in de internationale betalingen te hand-

haven; het succes van deze politiek zou nauw verbonden zljn
met de ontwikkeling van de internationale handel en hier-

voor was het nodig beperkingen progressief af te breken met

algehele afschaffing als doel.

1) cf. W. ADAMS BROWN, Jr., op.cit.1950, p.20-21.
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Hiertoe uitgenodigd traden sommige landen toe

tot de Tripartite Declaration en werden in vele landen de

koersen aangepast. Tariefverlagingen en/of quota-verzach-

tingen werden aangekondigd door onder andere Frankrijk,

Zwitserland, Nederland en Tsjechoslowakije. "Once more an

unmistakable though moderate movement toward freer trade
was set in motion', maar   " the movement  was   by no means, 1)

general and the recovery on which it was based showed

clear signs of instability".
2)

In 1937 kwam door een recessie een eind aan de
verbetering. Het getij was daarna niet meer te keren, noch

door een schema van het Economic Committee ter bereiking

van normale economische betrekkingen, noch door het op ver-
zoek van de Engelse en Franse regeringen door de Belgische

premier opgestelde van 3-'2':.and-rapport van 1938, noch door
een inter-amerikaanse conferentie te Lima, eind 1938, noch

door de talrijke aanbevelingen van de Internationale Kamer

van Koophandel. Misschien had de recessie overwonnen kun-

nen worden onder gunstige politieke omstandigheden, maar

de politieke spanning en onzekerheid aan de vooravond van

de tweede wereldoorlog maakten vrijhandelsplannen tot il-
lusids.

2. PREFERENTIESTELSELS.

Voor de ontwikkeling van de meestbegunstiging en vooral

ook voor het specifieke onderwerp van deze studie, is van

groot belang het streven naar de erkenning van nieuwe uit-

zonderingen in de vorm van koloniaal-imperiale en regionale

preferenties, dat in het begin der dertiger jaren gestalte

krijgt.

1) cf. W. ADAMS BROWN, Jr., op.cit.1950, p.46.
2)LN, Interwar Period, p.85.
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Preferenties en meestbegunstiging,die beide een

gevolg zijn van overheidsbemoeienis met de internationale

handel, zijn in strijd met elkaar. Preferenties geven di-
recte materiole voordelen aan een beperkt aantal staten,

waarmee de preferentieverlenende staat een bijzondere band

heeft of wil kweken. Met de meestbegunstiging worden,zoals
wij gezien hebben, geen specifieke materi le voordelen ge-

geven en worden geen exclusieve banden beoogd. De preferen-

tieverlenende staat wil de concurrentieverhoudingen tussen

derde staten onderling beInvloeden ten gunste van een be-

perkt aantal van deze staten. De meestbegunstiging beoogt

juist het onverlet laten van deze concurrentieverhoudingen.

Preferenties discrimineren en de meestbegunstiging bestrijdt
discriminatie.

Wij hebben gezien, dat de werking van de MFN door

verschillende factoren gering was geworden; enerzijds konden
incidentele voordelen door tariefspecialisering aan de meest-

begunstiging onttrokken worden, anderzijds stond deze machte-
loos tegenover handelsbelemmeringen in de vorm van kwantita-

tieve beperkingen, betalingsrestricties, deviezencontrole

en dergelijke. (Zie infra, p.70 ev) . Ondanks dit gebrek aan
effectiviteit had het feit, dat in de meeste handelsverdra-
gen een meestbegunstigingsclausule was opgenomen een zekere

restwaarde. Dit maakte het immers onmogelilk om complete
stelsels van tariefpreferenties in te voeren tenzij deze

gedekt werden door expliciete uitzonderingsbepalingen.

Zoals wij bij de bespreking van de codificatie
der MFN door de Volkenbond zullen zien waren twee vormen

van exclusieve bevoordeling algemeen erkend als ultzonde-

ring, zonder dat hiervoor expliciete vermelding in de

clausule nodig was, nl. voordelen ter bevordering van het

grensverkeer met buurstaten en de voordelen, die de leden

van een douane-unie elkaar verlenen. Het zijn de klassieke

uitzonderingen, die wij in de standaardclausule van de

Volkenbond van 1929 zullen aantreffen.
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De preferentiestelsels die hierna ter sprake ko-

men vallen echter niet onder deze laatste categorie uitzon-
deringen.

1. Regionale preferenties in Noordwest-Europa.

In Noordwest-Europa probeerden verschillende landen tot eco-

nomische groepsvorming te komen.

Tijdens de Conferentie van Lausanne van 1932 werd

een preferentie-akkoord geparafeerd door Belgio, Luxemburg
en Nederland.1  Nadat de inhoud aan diverse meestbegunstig-

de landen bekend was gemaakt en van deze kant geen bezwaren

waren gekomen werd op 18 juli 1932 in definitieve vorm de

Ouchy Conventie ondertekend. Deze voorloper van de Benelux
(een gedachte die al leefde in het midden van de 19e eeuw

toen Nederland en Luxemburg nog een personele unie vormden)

was "the first definite and practical movement towards ta-

riff reduction made by any group of Governments'., 2)

De conventie was open voor toetreding door andere

staten en voorzag in een trapsgewijze afbraak van de be-
staande tarieven tot 50% met behoud van een algemeen, maar

laag minimumtarief. Uiteindelijk  werd deze poging  om  op  re-
gionale basis tot tariefverlaging te komen toch nog teniet

gedaan door "the refusal of the United Kingdom either to

1) Op 1 mei 1922 was in werking getreden de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie.
"C'est union est organis&e, dans les grandes lignes, sur
le m&me plan que l'ancien Zollverein allemand: unit6 du
territoire douanier, unitd de ldgislation douanidre,
unit& de contributions indirectes, unitd des traitos de
commerce, partage des recettes douani&res en proportion
de la population, organes communs d'administration dou-
ani&re sup&rieure, participation de chaque membre de
l'union au r&glement de certaines questions communes".
(B. NOLDE, op.cit.1924, p.447.)
Minder bekend is het feit, dat Luxemburg tot het einde
van de eerste wereldoorlog lid was van de Zollverein.
Pas toen deze band verbroken werd hield deze formeel op
te bestaan.

2) LN, Interwar Period, p.59.
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become a party to the agreement or to give up its benefits

from the contemplated reductions under the most-favoured-
1)nation clause".

Naast deze poging om tot een regionale preferen-

tieovereenkomst te komen verdient nog vermelding de "Conven-
tion for Economic Rapprochement" die te Oslo in december

1930 gesloten werd tussen Denemarken, Noorwegen, Zweden,
Belgid, Nederland en Luxemburg, en waartoe Finland later

toetrad. Deze conventie zou een permanente grondslag moeten
bieden voor wederzijdse consultatie inzake de economische

betrekkingen. Deze werden in 1937 verstevigd door een Haagse
Conventie.

2. Britse imperiale preferenties.
2)

De ironie wil, dat hetzelfde Engeland, dat de effectuering
van de Ouchy Conventie verhinderde (en dat ook de meeste

bezwaren opperde tegen preferenties voor Donau- en Balkan-

landen, infra onder 3), bezig was met de uitbouw van wat
het grootste preferentiestelsel ter wereld zou worden.

De wortels van het Britse imperiale stelsel waren
al oud. Toen Canada in 1897 voorkeurstarieven inruimde voor

Groot-Brittanio, werd een traditle hersteld, die doorbroken

was door de Engelse vrijhandelspolitiek in het midden van

de negentiende eeuw. Het Cobdenverdrag had alle preferenties
afgeschaft. Het moet gezegd worden, dat Engeland lange tijd

weerstand heeft geboden tegen aandrang vanuit dominlons en

kolonies om tot herinvoering over te gaan en rond de eeuw-

wisseling bood Engeland nog steeds geen wederkerigheid. Deze

instelling veranderde onder JOSEPH CHAMBERLAIN. In het begin

van de 20e eeuw bestonden er naast preferentles ten gunste
van het moederland ook al die van Dominlons onder elkaar.

In 1919 volgden onder AUSTEN CHAMBERLAIN de eerste, nog po-

1) W. ADAMS BROWN, Jr., op.cit.1950, p.41. (Onderstreping
toegevoegd.)

2) Ook Frankrijk bouwde een kolonlaal preferentlestelsel op.



-57-

vere preferenties van Engeland's kant. Uitbreiding werd
voorgesteld aan de Imperiale Economische Conferentie van

1923 en doorgevoerd in 1925. De uitbouw tot een algemeen
wederkerig Imperlaal preferentle-systeem was het gevolg van

de Ottawa Agreements en de Import Duties Act van 1932:

"Under the Ottawa agreements the United Kingdom,
in return for receiving preferences on its manu-
factured goods, agreed to levy duties on non-
Empire raw materials in many categories, and
to apply a quota system on meat and possibly
dairy products. It agreed not to reduce the newly
imposed duties and to continue many Dominion
products on the free list. The Dominions not
only received preference for their raw material
exports in the English market, but protected
their own growing manufacturing interests by
raising their tariff rates against other
countries rather than lowering them on
British manufactured imports". 1)

Het feit, dat de preferentiole marges niet ont-

stonden door tariefverlaging binnen de groep, maar door

een verhoging naar buiten had tot gevolg, dat een vergro-

ting van de handel binnen de groep ten koste ging van de
' 2)handel van buiten. Zowel ult een oogpunt van gelijkheid

als uit een oogpunt van vrijheid ging vooruitgang binnen

de groep dus hand in hand met achteruitgang in de verhou-

ding tot de buitenwereld. Men moet er echter rekening mee

houden, dat de mondiale handel tn 1932 op zijn dieptepunt
was, en dat juist binnen het sterling-blok als gevolg van

geringere belemmeringen op handels- en betalingsgebied

aanzienlijke uitbreiding van de handel volqde terwill el-
ders slechts stagnatie was. 3)

De afwijking van de meestbegunstiging werd op

formele gronden verdedigd. De meestbegunstigingsclausules

1) W. ADAMS BROWN, Jr. op.cit.1950, p.42.

2) Vergelijk hiermee de opvattingen van het Economic Commlt-
tee (p.81) en de eisen van artikel XXIV van het GATT (p.
104 e.v.).

3) cf. LN, Interwar Period, p.69.
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die het Verenigd Koninkrijk sloot betroffen immers slechts

die voordelen, die het aan 'foreign countries' verleende. 1)

3. Regionale preferenties tussen de opvolgersstaten van de

Donau-monarchie. 2)

Zoals vermeld had het uit elkaar vallen van de Donau-monar-

chie na de eerste wereldoorlog een totale politieke en eco-

nomische versnippering gebracht, die een eind maakte aan

het voorheen vrije, want interne, handelsverkeer in het Do-

nau-gebied.

De vredesverdragen van St. Germain en Trianon be-

vatten weliswaar bepalingen ter verzachting van de handels-

politieke gevolgen (Oostenrijk en Hongarije zouden voor ten

hoogste vijf jaar met elkaar en/of met Tsjechoslowakije een
speciaal douaneregime mogen overeenkomen) maar helaas werden

deze nooit uitgevoerd.
Dat de geallioerden oog hadden voor de ernst van

de situatie blijkt uit een aanbeveling van hun 'Supreme
Economic Council' van maart 1920:

"States which have been created or enlarged as
a result of the war should at once re-establish
full and friendly cooperation and arrange for

1) Zie verder p.77 e.v..

2) Terzijde mogen in het kort vermeld worden de - ook al in
de vijftiger jaren der 19e eeuw besproken - plannen voor
samenwerking tussen de Zollverein en Oostenrijk, waar
vooral Pruisen zich indertijd met succes tegen had ver-
zet. In 1918 kwamen terzake de zogenaamde Salzburger di-
rectieven tot stand, maar de politieke situatie na het
einde der oorlog en het uiteenvallen van de Donau-monar-
chie stonden een verwezenlijking in de weg. Duits-Oosten-
rijkse samenwerking bleef echter in de publieke opinie
leven en in 1931 werd een Protocol van Wenen ondertekend,
dat op dezelfde basis als de Salzburger directieven tot
een preferentioel regime had moeten leiden. Nog voordat
het Permanente Hof van Internationale Justitie deze
plannen in strijd met het internationale statuut van Oos-
tenrijk had bevonden hadden de twee regeringen al van
uitvoering afgezien.
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the unrestricted interchange of commodities in
order that the essential unity of European eco-
nomic life may not be impaired by the erection
of artificial economic barriers". 1)

Deze aanbeveling werd nog in hetzelfde jaar ondersteund door
de Financiole Conferentie van Brussel.

De opvolgersstaten zelf ondertekenden in 1921 het
Protocol van Portorose dat, indien het geratificeerd en uit-

gevoerd was, een aanzienlijke verbetering in de onderlinge

handelsbetrekkingen had kunnen brengen, maar ook deze poging
bleef zonder resultaat.

De Volkenbond stelde in 1925 een commissie van des-

kundigen in om de economische situatie in Oostenrijk te be-
studeren. Het rapport van LAYTON en RIST constateerde een

overmatig protectionisme en deed aanbevelingen in de rich-

ting van economische samenwerking tussen alle opvolgerssta-

ten. De Volkenbondsraad nam daarop een resolutie aan, waar-

bij aangedrongen werd op het sluiten van zo nauw mogelijke
banden middels handelsverdragen, echter zonder aantasting
van de rechten van derde staten. 2)

Onderhandelingen onder auspicion van het Economic

Committee tussen Oostenrijk en Tsjechoslowakije over een

preferentiole overeenkomst mislukten doordat Italio , dat

zelf een dergelijke overeenkomst met Oostenrijk overwoog,

aan elke regeling wilde deelnemen. Bovendien wenste Enge-

land geen uitzondering op de meestbegunstiging toe te staan.
De kwestie bleef belangrijk. "In 1931 and 1932,

the economic plight of the Danubian countries was one of

the central problems of European statesmanship. The project

for an Austro-German Customs Union (March 1931), was coun-

tered by the Benes and Tardieu Plans, both proposing the

recognition of a permanent exception to MFN in order to

1) LN, Interwar Period, 1942, p.18.

2) cf. B. NOLDE, op.cit.1932, p.118.
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allow the formation of a preferential Customs regime within
..  1)the Danubian group".

De Conferentie van Lausanne van 1932 benoemde ter-
zake een speciaal intergoemmementeel comit&, bekend   als   de
Conferentie van Stresa, dat voorstellen moest doen aan de

door de Volkenbond ingestelde 'Commission of Enquiry for

European Union'. Ondanks de tegenstand van enkele Westerse

staten keurde deze commissie de voorstellen van Stresa, die

enkele preferentiole elementen bevatten, goed. Door het uit-
blijven van de noodzakelijke financidle steun mislukte het

schema echter al voordat de op meestbegunstigingsargumenten

gebaseerde oppositie hiervoor had kunnen zorgen.

Hierna werd de handelspolitiek in het Donaugebied

steeds restrictiever en discriminerender, waarbij elke denk-
bare techniek werd toegepast.

4. Graanpreferenties voor de Donaulanden.

De depressie was voor de Donaulanden fataal. Deze wilden met

het oog op hun economische ontwikkeling wel industrialiseren,

maar nog steeds was de landbouw hun belangrijkste economische

sector, en juist in deze sector werd de toestand rampzalig.

Het was noodzakelijk aan een onmiddellijk herstel van de

landbouw voorrang te geven boven de opbouw van de industrie.

In tegenstelling tot de vraag om ontwikkelingspreferenties

voor industrieprodukten in onze tijd werd in 1930 door een
Internationale landbouwconferentie te Warschau gevraagd

2)

om financiole bijstand en om een preferentiole behandeling

van de zijde van de Westeuropese industriestaten voor de
graanprodukten van de Donaulanden.

In de Volkenbondsvergadering rees tegen dit laat-
ste fel verzet van de overzeese landbouwstaten en de tweede

1) LN, Interwar Period, p.57. (onderstreping toegevoegd).

2) Dit was bij lange niet de enige conferentie die de graan-
preferenties tot onderwerp had. NOLDE, op.cit.1932, p.119
noemt: Boekarest, Sinaia, Warschau en Boekarest 1930,
Boekarest, Belgrado, Parijs, Rome en Londen 1931.
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'tariff truce'-conferentie kon terzake geen besluit nemen.

De 'Commission of Enquiry for European Union'

sprak in mei 1931 eveneens zijn voorkeur uit voor een pre-

ferentieel invoerregime voor de landbouwprodukten uit Cen-

traal- en Zuidoosteuropa als een buitengewone en tijdelijke

maatregel, onder waarborging van de belangen van derde sta-

ten. Concessies, die de preferentieverlenende staten zouden

bedingen zouden echter normaal onder de meestbegunstigings-
verplichting van de Donaustaten vallen, en dus door derde

landen geclaimd kunnen worden.
1)

Op deze basis kwamen enkele overeenkomsten tot

stand, waaronder met Duitsland en Frankrijk, maar andere

voorstellen werden getorpedeerd door de oppositie van meest-

begunstigde landen.

Van zeer groot belang was de houding van de Ver-

enigde Staten. De Amerikaanse regering, "when intimating

its inability to accept bilateral arrangements of this kind,

stated that a general plan for the whole of Europe, aiming
at the improvement of economic and financial conditions,

would be sympathetically examined" even if it were to neces-
sitate the application of measures which were likely to in-

fringe existing treaties or acquired rights". Dit is de-2)

zelfde houding als de V.S. na de tweede wereldoorlog inna-

men ten aanzien van de wederopbouw van Westeuropa, en het

zou zeer wel denkbaar zijn geweest, dat ook tegenover de

problemen van de ontwikkelingslanden van nu al vroeg een

dergelijk standpunt zou zijn ingenomen.

3. POGING VAN DE VOLKENBOND TOT CODIFICATIE IN DE VORM VAN

EEN STANDAARDMEESTBEGUNSTIGINGSCLAUSULE.

1. Studies over de codificatie van het Volkenrecht onder

1) cf. De 'omgekeerde' preferenties van Yaound&. Infra,

p. 144 e.v..
2) LN, Interwar Period, p.56.
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auspicion van de Volkenbond gaan veelal voorbij aan het

werk van de Bond inzake de meestbegunstigingsclausule.

Welke betekenis men ook hecht aan het begrip codificatie, 1)

niet te ontkennen valt, dat de studies en voorstellen,
vervat in een zestal documenten van 1927 tot 1931, alle2)

kenmerken hebben van een voorbereiding daarop.
De Conferentie van Gen&ve had in 1927 de Econo-

mische Organisatie van de Volkenbond verzocht maatre-
3)

gelen te onderzoeken die het beste konden leiden tot

"the establishment ... of clearly defined and
uniform principles as to the interpretation
and scope of the most-favoured-nation clause
in regard to customs duties and other charges". 4)

Het feit, dat dit werk gedaan is door het Eco-

nomic Committee van de Volkenbond, en niet door het
"Comit6 d'experts pour la codification progressive du

droit international", dat van april 1925 tot september

1927 de eerste voorbereidingen voor de Haagse codifica-

1) Zie hiervoor STRUPP-SCHLOCHAUER, Worterbuch des Volker-
rechts, II, p.228 e.v..

2) C.666.M.224.1927.II. C.155.M. 61.1929.II.
C.357.M.111.1928.II. C.138.M. 53.1929.II.
C. 20.M. 14.1929.II. C.427.M.177.1931.II.B.
In 1933 gaf het Economic Committee een samenvatting
van deze rapporten uit, waarbij alleen kleine redac-
tionele wijzigingen werden doorgevoerd, zodat men ge-
voeglijk uit dit document (E.805.1933.II.B.1.) kan
putten. (Te citeren als 'Samenvatting 1933). In 1936
volgde nog een rapport onder de titel "Equality of
treatment in the present state of international com-
mercial relations. The Most-Favoured-Nation Clause".
(C.379.M.250.1936.II.B.).

3) cf. M. HILL, The Economic and Financial Organization
of the League of Nations, 1946.

4) LN, Interwar Period, 1942, p.40.
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tieconferentie van 1930 in handen had,1  maakt de geringe

aandacht begrijpelijk.

Ook het uitblijven van het verhoopte resultaat,

de aanvaarding van de in 1929 voorgestelde standaardclau-

sule door de staten in een multilateraal verdrag, vormt
een verontschuldiging, want hiermee ontbreekt het voor
een codificatie essentiole sluitstuk van de gezaghebbende

aanneming.

2. Het werk van het Economic Committee staat in dienst van

de "new orientation of commercial policy towards a liberal

and equitable rogime of trade", een duidelijke handels-

politieke gezindheid met een even duidelijke invloed op

de voorgestane doctrine inzake waarde en werking, tekst
en uitleg van de clausule, "which should be either the
central principle or the normal outcome of every commer-

cial negotiation ."   2)

Het Committee is van mening, dat eenstemmigheid
bereikbaar zal zijn over de uitspraak, dat

"the grant of m.f.n. treatment ought to be
normal, and that the refusal of this guaran-
tee or the corresponding establisment of a
differential regime ought not to arise unless
in the case of States which refuse an equi-
table tariff policy or have recourse to dis-
criminatory practices". 3)

1) cf. YUEN-LI LIANG, Le d&veloppement et la codification
du droit international. Recueil 1948 (II), p.411 e.v..
Het zou onjuist zijn de indruk te wekken, alsof het
'Comitd d'experts' zich in het geheel niet bezig ge-
houden heeft met de MFN. Een door het Comitd ingestel-
de subcommissie was echter verdeeld over de vraag,
of de MFN op de lijst van prioriteiten geplaatst moest
worden. Rapporteur WICKERSHAM achtte de normale inter-
pretatieregels voldoende, BARBOSA DE MAGALHAES meende
dat codificatie wenselijk en mogelijk was. Het 'Comit5
d'experts' besloot in 1927 de MFN niet te plaatsen op
de lijst van voor codificatie rijpe onderwerpen. (cf.
LN.Doc. C.205-M.79.1927.V).

2) Samenvatting 1933, p.2-3.
3) Ibidem p.6.
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De omschrijving van de MFN luidt als volgt:

"The most-favoured-nation clause implies the
right to demand and the obligation to concede
all reductions of duties and taxes and all
privileges of every kind accorded to the most
favoured nation, no matter whether such re-
ductions and privileges are granted autono-
mously or in virtue of conventions with third
parties.
Regarded in this way, the clause confers a
whole body of advantages, the extent of which
actually depends on the concessions granted
to other countries, whether autonomously or
in virtue of conventions. At the same time,
it constitutes a guarantee, in the sense that
it provides completely and so to speak automa-
tically, for full and entire equality of treat-
ment with the country which is most favoured
in the matter in question". 1)

3. De door ons onderstreepte zinsnede is een wezenlijk

onderdeel van de doctrine, die het Economic Committee
voor ogen had. De gelijkbehandeling is in deze visie

compleet en absoluut. Er zijn weliswaar uitzonderingen

van algemene aard mogelijk, maar alleen indien gerecht-

vaardigd door bijzondere omstandigheden. In deze visie

is  de  voorwaardeli jke  vorm  iets,   dat "has nothing  what-
ever in common with the sort of clause which the Inter-

national Economic Conference and the Economic Consulta-

tive Committee recommended for the widest possible adop-
tion". Daarom dient de MFN onvoorwaardelijk te zijn.

2)

Zonder nadere argumenten neemt het Economic Com-

mittee aan dat de voorwaardelijke MFN niet alleen niet

de voordelen van de 'echte' MFN kan bieden, maar dat

"the conditional clause constitutes, by its very nature
a method of discrimination .„ 3)

Toen deze scherpe veroordeling uitgesproken

werd, was de voorwaardelijke clausule in de statenprak-

1) Samenvatting 1933, p.7. (onderstreping toegevoegd).

2) Ibidem, p.7.

3) Ibidem, p.7. (Onderstreping toegevoegd).
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tijk allang in onbruik geraakt. In ieder geval was er

sinds het overgaan van de V.S. op de onvoorwaardelijke
MFN in 1923 geen enkele reden meer om het onderscheid als

een kernprobleem te behandelen, tenzij met de bedoeling
om aan de hand van dit onderscheid het inzicht in de MFN

als zodanig te verdiepen. Hiervoor is echter een uitge-
breidere behandeling nodig.

Zoals uit model 6 (supra, p.16) blijkt zijn

slechts drie gevolgen inherent aan de voorwaardelijke
clausule:

1. Discriminatie ten opzichte van de MFN ontvangende staat

kan slechts achteraf ongedaan gemaakt worden.

2. Voor dit ongedaan maken is een eindeloze stroom van on-

derhandelingen nodig tussen paren van landen, nl. tus-
sen de MFN verlenende- en MFN ontvangende staat.

3. De MFN ontvangende staat is in laatste instantie af-

hankelijk van de goede trouw van de MFN verlenende
staat.

Hieruit kan men niet afleiden dat de voorwaarde-
lijke MFN van nature een instrument van discriminatie in

de internationale handel zou zijn. Dat de voorwaardelijke

MFN gemakkelijk in discriminatoire zin gebruikt kan worden,
en daardoor een potentioel instrument van discriminatie

genoemd kan worden, is een geheel andere zaak. Ook bij

hantering van de onvoorwaardelijke MFN is discriminatie

zeer goed mogelijk door het aanbrengen van beperkingen
en vooral door het wapen van de tariefspecialisatie. Ook

dit laatste kan niet veroordeeld worden als een inherente

discriminatietechniek, immers een staat kan zijn tarief-

nomenclatuur specialiseren om gewettigde belangen te be-

schermen zonder discriminatie-oogmerk, en ook om stimu-

lansen tot onderhandelen te scheppen, maar het leent zich

uitstekend voor discriminatie. Naar onze overtuiging kan

men op deze gronden niet verder gaan dan tot het uitspreken

van een voorkeur voor de onvoorwaardelijke MFN, omdat de

voorwaardelijke vorm van nature een geschikt middel tot

differentiatie en bevoorrechting is.
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Wel kan men uit model 6 een ander fundamenteel ar-

gument tegen de voorwaardelijke MFN aflezen: deze past slechts

bij een zeer primitief stelsel van handelsbetrekkingen tussen

steeds weer paren van landen, terwijl het automatisme, waar-

mee de onvoorwaardelijke MFN zijn generaliserende werking

heeft, past bij een handelspatroon, dat een interactie tus-

sen alle staten onderling vormt.

Vanuit deze optiek is ook de grote belangstelling

voor de reeds overleefde voorwaardelijke clausule in de der-

tiger jaren begrijpelijk: toen werden de internationale han-

delsrelaties onder invloed van de grote depressie inderdaad

teruggebracht tot puur bilaterale verhoudingen tussen paren

van landen, die elkaar op basis van volstrekte, en inhoude-
lijke reciprociteit precies afgebakende handelsvoordelen ga-

ven. Teruggrijpen naar de voorwaardelijke MFN was echter

overbodig, omdat enerzijds door beperkingen en tariefspecia-

lisaties bij de onvoorwaardelijke MFN, anderzijds door het

hanteren van absoluut begrenzende maatregelen in het beta-

lingsverkeer en in het goederenverkeer (verboden en kwanti-

tatieve beperkingen) hetzelfde resultaat bereikt kon worden,

zonder last te hebben van de praktische moeilijkheden die de
voorwaardelijke MFN meebracht.

Hetzelfde verschijnsel kan men constateren als

men de verplichtingen die de voorwaardelijke MFN meebrengt
voor de MFN verlenende staat bekijkt. Wij weten dat de on-

voorwaardelijke MFN een formele openstelling teweeg brengt

waarvan de gevolgen weliswaar afhankelijk zijn van de toe-

komstige handelspolitiek van de MFN verlenende staat, maar

die toch een bepaalde druk geeft, omdat deze daarbij in

elk geval niet meer mag discrimineren. Bij de voorwaardelijke

clausule is, zoals gezegd, deze bres in de soevereiniteit

weer gedicht, omdat de verwerkelijking van voordelen middels

de MFN afhankelijk is geworden van nadere onderhandelingen,

en daardoor van een hernieuwde wilsovereenstemming tussen
MFN verlenende en MFN ontvangende staat. Ook hierin ligt een

gerede verklaring voor de belangstelling die de voorwaarde-
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lijke clausule genoot in een tijd, dat de staten zich op

zichzelf terugtrokken om te ontkomen aan onberekenbare in-

vloeden van buiten.

Het is echter onjuist de indruk te wekken dat de

belangstelling voor de voorwaardelijke MFN alleen in de
crisisjaren bestond en haar grond uitsluitend vond ln de

specifieke problemen van die tijd. Wij hebben gezien dat

er een innige samenhang, maar evenzeer een element van

spanning en zelfs van conflict bestaat tussen de twee doel-

stellingen van vrijheid en gelijkheid in de internationale

handel. In dit spanningsvlak 11gt het vaak geuite verwijt
tegen de onvoorwaardelijke MFN, dat deze een hoog tarief-

niveau in de hand zou werken. Als staat A een onvoorwaar-

delijke meestbegunstiging is overeengekomen met staat B

kan dit een rem zijn op de bereidheld van staat A om con-
cessies te doen aan staat C, omdat deze op zich niet ln-

grijpende concessies een ongewenst groot effect hebben als
deze (middels de MFN) ook toekomen aan B. Een tariefverla-

gende overeenkomst blijft dientengevolge uit. Het kan ook

zijn, dat A weigert ten opzichte van B de voor een tarief-

verlagende overeenkomst nodige concessies te doen, omdat A

verwacht de voordelen van een dergelijke overeenkomst te

plukken via de tussen A en B bestaande onvoorwaardelijke

MFN nu B over dezelfde produkten met C onderhandelt. In

deze situatie ts het bovendien mogelijk, dat de belangstel-

ling van C vermindert omdat concurrent A mee profiteert.

Kortom, de onvoorwaardelijke MFN zou een hoog
niveau van handelsbelemmeringen in de hand werken, door

het afzwakken of zelfs wegnemen van de prikkels om te on-

derhandelen over een vermindering. De onvoorwaardelijke

MFN zou dus eerder dan de voorwaardelijke in strijd komen
met het 'free trade' doel.

Op het eerste gezicht lijkt de voorwaardelijke
clausule inderdaad de zo fundamentele reciprociteit be-1)

ter te garanderen en daardoor de prikkel om te onderhandelen

1) Zie verder infra, p.108 e.v. en hoofdstuk VI 5 3- VII §2-



-68-

op basis van 'do ut des' intakt te laten. "Der Vertragsgeg-
ner konne ... keine Politik der zugeknopften Taschen betrei-

ben. Een derartiger automatischer Selbstschutz gegen Miss-

brauch der M.-B. liesse sich mit deren Zweck der allgemeinen

Gleichstellung wohl vereinigen und w8re als ein besonderer

Vorzug anzusehen, wenn sich diese Eigenschaft als tatsRchlich
bestehend nachwiesen liesse . Het heeft echter weinig zin

„  1)

een instrument te verkiezen omdat het onderhandelingen sti-
muleert, als datzelfde instrument een technisch onuitvoer-

baar systeem van onderhandelingen meebrengt.

De onderliggende problematiek is echter een waar-

schuwing tegen het toestaan van een discrepantie tussen for-

mele en materiole openstelling, tussen de voordelen die de

MFN een bepaalde staat oplevert en de offers, die hij hier-

voor moet brengen, en tussen het batig saldo, dat de ene

staat aan de MFN ontleent en dat, wat andere staten genie-
ten. Daarom is het noodzakelijk aandacht te schenken aan

twee punten:
1. Het samengaan van (onvoorwaardelijke) MFN met voldoende

prikkels tot onderhandelen over verlaging van handelsbe-
lemmeringen.

2. Het bereiken van een uitgebalanceerd geheel aan rechten

en verplichtingen, van'voordelen'en 'nadelen', voor elk

der staten afzonderlijk.

Voor beide punten zijn na de Tweede Wereldoorlog
in het GATT nieuwe oplossingen gecreoerd, zonder dat hieraan

de gelijkbehandeling die de onvoorwaardelijke meestbegunsti-
ging beoogt is opgeofferd. Deze oplossingen zijn echter op

hun beurt onder toenemende druk van de ontwikkelingsproble-
matiek komen te staan.

4. Omdat elke beperking in de reikwijdte van de MFN herinvoe-

ring van discriminatie mogelijk maakt dient de meestbegun-

stiging, aldus het Economic Committee, niet alleen onvoor-

waardelijk, maar ook onbeperkt te zijn.

1) OFFERMAN, op.cit.1928, p.57. (Onderstreping toegevoegd).
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Bij het begrip "onbeperkte" meestbegunstiging moeten wil
enkele kanttekeningen plaatsen. In theorie kan de meest-

begunstigingstechniek namelijk dienen voor een gelijkstel-

ling van derde landen onderling op alle mogelljke terrei-

nen. Zelfs een zeer ruime meestbegunstiging, die buiten

douanekwesties ook de behandeling van vreemdelingen en

scheepvaart omvat, is in letterlijke zin beperkt.

Het onbeperkte karakter moet men dan ook zoeken
binnen het aan het Economic Committee voorgelegde verzoek,

dat alleen douane-aangelegenheden betrof. Daarnaast ver-

dient het aanbeveling beperkingen te onderscheiden van

uitzonderingen van algemene aard, als de douane-unie ult-

zondering  of die ten behoeve van het kleine grensver-
keer.

Onder voorbehoud van deze kanttekeningen bete-
kent de voorkeur van het Economic Committee voor een on-

beperkte meestbegunstiging, dat deze moet gelden voor

alle goederen en voor alle aspecten van het douane-ver-
keer aangezien bij beperkingen in dit opzicht in de

1)

gedachtengang van het Economic Committee discriminatie

het gevolg is. Tenslotte dient men in het oog te houden,

dat niet alle soorten van handelsbelemmeringen zich voor

de meestbegunstiging lenen. Het gaat hier om overhelds-

1) "According to the general practice in commercial trea-
ties, the term 'Customs questions' includes the scales
of Customs duties and the method of levying them - i.e.
import and export duties, supercharge co-efficients,
where they exist, and subsidiary charges of every sort
levied on imports or exports. The term also covers all
the rules, formalities and charges inseparable from
Customs operations of every description (including,
for instance, the regulations for the treatment of pas-
sengers' luggage or commercial traveller's samples;
the procedure and time limits for appeals to administra-
tive, judicial or arbitral authorities against Customs
decisions relating to the application of tariffs)". Sa-
menvatting 1933, p.8. Zie verder de standaardclausule,
infra, p. 82-83  en de meestbegunstigingsclausule in het
GATT, infra, p. 96 e.v..
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maatregelen die door hun karakter en door hun uitwerking

om andere technieken vragen ter verwezenlijking van een

zo groot mogelijke mate van gelijkbehandeling tussen derde
staten.

Het Economic Committee erkent deze mogelijkheid

impliciet door zich tot taak te stellen "not only ... to

arrive at a more exact definition of Customs questions,
but also to ascertain what cases in this field are fit

subjects for the application of the clause". In deze,1)

tot de uitwerking beperkte vraagstelling moeten de prak-

tische feiten het zwaarst wegen,reden voor het Economic

Committee om in detail in te gaan op de meest controver-
siole gebieden. Het belangrijkste hiervan is de kwestie

van de verenigbaarheid van MFN en kwantitatieve beperkingen
(QR's). 2)

5. Dat QR's zich door hun aard onttrekken aan de MFN is reeds
enkele malen in het kort aangestipt. Het wezen van een3)

kwantitatieve beperking is, dat de soevereine staat in

volle vrijheid en met een absolute begrenzing aangeeft

hoe groot de openstelling voor de invoer van een bepaald

produ kt   uit het buitenland   in een bepaalde periode   zal
zijn: in jaar X mag van produkt Y hoeveelheid Z binnenko-

men. Dit betekent, dat als de toegestane hoeveelheid, het

volume, verbruikt is, een verbod bestaat op de invoer, en
dat dus concurrentieoverwegingen, verschillen in prijs,

en daarmee het doel van 'free trade',het gebruik maken

van een 'comparative advantage',buiten werking worden ge-
steld.

Een kwantitatieve beperking betekent in wezen

niets anders, dan dat er een absoluut begrensde uitzonde-

1) Samenvatting 1933, p.8. (Onderstreping toegevoegd).

2) Tariefquota's behandelen wij hier niet, evenmin als de
kwestie van de tijdelijke in- en ultvoer inclusief het
veredelingsverkeer. Zie samenvatting 1933.

3) Supra, p. 39, 48, 50 en 54.
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ring op een verbod wordt toegestaan, en dat dus voor her

betreffende produkt nog slechts blnnen het quota handels-
vrilheid bestaat. Bij een tarlef daarentegen is de handel

in beginsel vrij en wordt de concurrentie tussen derde

landen vrij spel gelaten. Alleen de binnenlandse producent
kriJgt een relatieve voorsprong ten opzichte van al zi Jn

buitenlandse concurrenten. Weet een buitenlandse producent
de handicap van het tarief te overwinnen, oftewel lS de

buitenlandse kostprijs vermeerderd met transportkosten en

dergelijke dn met de kosten van het tarief concurrerend
met de prijs van het binnenlandse produkt,dan lS de groot-

te van de invoer onafhankeliJk van overheidsbelemmeringen

De uitgangspunten van QR's en tarleven staan dus

tegenover elkaar: in beglnsel werkt de kwantitatieve beper-

king concurrentiedodend, terwijl het tarlef slechts concur-
rentle van het buitenland bemoeilljkt. In de praktilk kun-

nen beide elkaar benaderen. Een QR kan een zo ruim invoer-
volume toestaan, dat in de praktijk vrljheid van invoer

heerst, een tarief kan zo hoog zijn, dat het in feite pro-

hibitief is. De doelstelling van een staat, die een groot
invoervolume toestaat zal die van een staat met een rede-

lijk tarief benaderen, terwljl anderzljds de doelstelling

van een staat met een prohibitief tarief eerder is de in-
voer te verhinderen, dan deze slechts een handicap op te

leggen. Welnu, de doelstelling van de MFN lS jUiSt, afge-

zien van de concurrentieverhouding tussen binnenland en

buitenland in elk geval de concurrentieverhoudingen tussen

derde landen onverlet te laten. De MFN veronderstelt dus

levende concurrentieverhoudingen tussen derde landen onder-

ling met betrekking tot de invoer van een bepaald produkt
in een bepaald land. Voor een dergeli Jk mechanisme lenen

QR's zich van nature niet.

De gesignaleerde principidle onverenigbaarheid

vindt haar aanvulling in een praktische. Ook de praktische

problemen, die een eventuele toepassing van de MFN op de
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administratie van QR's meebrengt, zijn van belang omdat

zij een beter licht werpen op de aard van de gelijkbehan-

deling, die men met de MFN probeert te geven.

Stel, dat een staat een kwantitatieve beperking

op dezelfde wijze zou inrichten als een tarief, en dat de

meestbegunstiging zich hierover zou uitstrekken. Staat A

zou dan een staat B toestaan hoeveelheid X van produkt Y
naar A te exporteren. Door de generaliserende werking van

de MFN zou elke andere staat (binnen de kring der meest-

begunstigde naties althans) hetzelfde voordeel kunnen op-
eisen. Als er 10 staten zijn die produkt Y tegen een con-

currerende prijs kunnen leveren, dan schiet A zijn doel

(absolute begrenzing van de invoer van produkt Y tot de

hoeveelheid X) voorbij, tenzij hij de hoeveelheid, die aan
B is toegestaan,hierop berekend heeft. M.a.w. tenzij staat

A aan staat B een invoervolume toestaat voor produkt Y , dat

slechts 10% beslaat van de totale hoeveelheid, die hij uit
het buitenland wil toelaten, frustreert de MFN het bereiken

van zijn doel.

Toewijzing van het totale volume aan B daarente-

gen zou discriminatie van 9 andere staten zijn, hetgeen ook
niet A's bedoeling zal zijn. Wil een staat derhalve QR's han-

teren en toch zoveel mogelijk discriminatie vermijden dan

zal hij dit moeten doen door een bepaalde manier van toewij-
zing van de quota's.

Het Economic Committee blijkt drie soorten van
quotering te behandelen: een algemeen totaal voor alle

landen tezamen, een gelijk volume voor elk land, en een
proportionele verdeling. Bij oppervlakkige beschouwing is

de mate van overheidsbemoeienis bij de eerste methode het

kleinst , bij de laatste het grootst. Bij een formalistische

zienswijze wordt bij de eerste methode in het geheel niet
gediscrimineerd, omdat de afkomst uit een bepaald land niet

terzake doet, bij de tweede niet, omdat immers elk land

een rekenkundig gelijke hoeveelheid toegewezen krijgt. Toch

verwerpt het Economic Committee zowel de 'wie het eerst komt,
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die het eerst maalt' consequentie van het algemene totaal-

volume, als de absolute gelijkheid, die resulteert uit de
gelijke toemeting. Vooral het laatste lijkt in strijd met

de reeds eerder geciteerde omschrijving van de meestbegun-
stiging, die nu in eerste instantie herhaald wordt door1)

te spreken van "absolute equality of treatment". Even2)

later geeft het Economic Committee hieraan echter de volgen-

de uitleg: het beginsel van de gelijke behandeling "consiscs

in guaranteeing every country equal conditions where inter-

national competition is concerned . Een staat is echter„ 3)

geen abstracte, maar een concrete realiteit. "The constituent
elements of this reality are a country's population, terri-

tory, state of civilisation, agricultural and industrial

development, geographical situation, etc......".

Deze feiten mag de meestbegunstigingsclausule niet negeren

door de bijzondere handelspositie van een staat in verge-
lijking met andere staten teniet  te  doen.   "On the contrary,
the object of the clause is to preserve these respective

positions intact by treating all countries on the same

footing, which is quite a different thing from treating

all countries in a mechanically equal way".
4)

De meestbegunstiging heeft aldus niet tot doel

het cre@ren van een absolute gelijkheid tussen derde lan-
den, oftewel het gelijk maken van de onderlinge concurren-

tieverhoudingen tussen derde landen, maar veeleer het ge-

lijk houden van de concurrentieverhoudingen, zoals deze

zonder overheidsmaatregelen van de importerende staat zou-
den zijn.

Geen enkel systeem van toewijzing laat deze ver-

houdingen onverlet. Een proportionele toewijzing, geba-

seerd op de bestaande onderlinge verhoudingen, en de daar-
in gelegen tendenzen, geeft echter de beste benadering.

1) Supra, p.64.

2) Samenvatting 1933, p.11.

3) Ibidem, p.11.

4) Ibidem, p.12.
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De algemene conclusie van het Economic Committee

dat de meestbegunstigingsclausule geen betrekking heeft op
kwantitatieve beperkingen, tenzij dit expressis verbis is

overeengekomen, verdient gezien bovenstaande dubbele onver-

enigbaarheid enige aanvulling. Zelfs indien de MFN expli-

ciet wel betrekking heeft op QR's zal een normale werking
onmogelijk zijn. Het is daarom zinvoller te constateren

dat voor kwantitatieve beperkingen een andere techniek,

nl. die van de proportionele toedeling van quota's, nodig

is ter bereiking van dezelfde doelstelling van gelijkbe-

handeling, die ook door de MFN-techniek nagestreefd wordt.
Deze scheiding van technieken wordt later in het GATT toe-

1)
gepast.

6. Wanneer komt een produkt onder de werking van de clausule?
In de eerste plaats moet het een produkt zijn 'van' een

meestbegunstigd land, in de tweede plaats moet er een be-

paalde mate van overeenkomst zijn met het produkt van een

ander land, waaraan de oorspronkelijke concessie werd ver-
leend.

Voor het eerste kan men twee verschillende cri-

teria aanleggen: is een produkt afkomstig van, of van oor-

sprong uit een bepaald land. Het Economic Committee geeft
de voorkeur aan het tweede criterium, dat van de nationa-

liteit van een produkt. Hiermee zijn echter de problemen

niet opgelost, want de nationaliteit van een produkt is
niet makkelijk vast te stellen als het verschillende be-

werkingen in verschillende landen heeft ondergaan. De na-
tionale regelingen hiervoor lopen ver uiteen. Het Econo-

mic Committee wil een presumptie vestigen ten gunste van

de nationaliteit van het land, waarin het produkt zijn

eindbewerking heeft ondergaan.

Wat betreft het tweede: produkten waarvoor de

meestbegunstigingsbehandeling wordt gevraagd moeten over-

1) Infra, P.112 e.v..
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eenkomstig zijn aan de produkten waarvoor de oorspronkelijke
concessie is verleend. Een vereiste van identiteit zou te
strikt zijn. De tariefclassificering is een belangrilke

1)

aanwijzing. Om deze reden is een uniforme nomenclatuur zeer

belangrijk. Vereisten, die of rechtstreeks, of bijvoorbeeld
via uiterlijke kenmerken een concessie tot een bepaald

2)

land willen beperken, zijn in strijd met de meestbegunsti-
gingsverplichting.

7. Het is jammer dat de uitzonderingen op de meestbegunstiging

slechts zeer summier behandeld worden. Het Economic Commit-

tee gaat hiermee - wellicht om zijn overige conclusies niet
in de waagschaal te stellen - voorbij aan de meest contro-

versidle, en tevens meest actuele vragen.
Om te beginnen wordt erkend, dat zelfs de meest

onbeperkte meestbegunstiging onderworpen zal zijn aan be-

paalde uitzonderingen als douane-unie en grensverkeer.

Het doel van de grensverkeer-uitzondering is het

vergemakkelijken (of uberhaupt mogelijk maken) van de han-

del binnen een beperkte strook aan beide zijden van een

grens. Soms is dit nodig om het bestaan van de grensbewo-
ners niet onmogelijk te maken. Een algemene, preciese af-

bakening geven is ondoenlijk: " ... it must be admitted

that the exception concerning frontier traffic is rendered

necessary, not merely by longstanding tradition, but by
the very nature of things, ..... Hence we must be content

to state that this exception is only legitimate and admis-
sible if it is restricted to such limits as are essential

to the attainment of its purpose ... . Over het algemeen
"    3)

1) Herhaaldelijk blijkt het Economic Committee in twijfel-
gevallen de meest liberale uitleg te kiezen, dit onge-
twijfeld onder invloed van de reeds gesignaleerde han-
delspolitieke gezindheid.

2) Men herinnere zich het voorbeeld van het alpenvee, supra,
P. 28, noot 3.

3) Samenvatting 1933, p.19.
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vindt men in de verdragen de vermelding van het kleine

grensverkeer, vaak met een afbakening van 15 kilometer aan

beide zijden van de grens.

In vele verdragen vindt men een voorbehoud ten

aanzien van de voordelen, die aan een derde staat verleend

zijn of zullen worden als gevolg van de sluiting van een
douane-unie. "In regard to this point, it is sufficient to

declare that Customs unions constitute exceptions, recog-
nised by tradition, to the principle of most-favoured-
nation treatment ... .„   1)

Waarom dit zo is blijft buiten beschouwing, even-
als de vraag aan welke criteria een douane-unie moet vol-

doen. In welke richting het Economic Committee denkt valt

echter af te leiden uit de uitspraak, dat bij een "complete
Customs union ... the economic unit becomes in practice some-
thing different from the political unit, and the Customs

union may be regarded rather as the abolition of a Customs

frontier than as a form of discrimination between competing
foreign purveyors".

2)

De kern van deze uitspraak is in overeenstemming

met de communis opinio in de literatuur van die tijd , dat

een douane-unie een nieuwe handelspolitieke eenheid vormt,

die in de plaats treedt van de samenstellende delen, onge-

acht de politieke band of de afwezigheid daarvan. Ook de

criteria, die het Permanente Hof van Internationale Justitle

in 1931 formuleert, betreffen uitsluitend de interne handels-

politieke eenheid:

"les conditions requises pour une union douaniore:
uniformitd de la loi douanidre et du tarif doua-
nier; unitd des frontidres et du territoire doua-nier vis-&-vis d'Etats tiers; libert6 de .droits
d' entr&e  et de sortie.  dans   le   traf ic des marchan-
dises entre les Etats partenaires; rdpartition

1) Samenvatting 1933, p.20.

2) Ibidem, p.19.
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d'apr&s un bareme d&termin& des droits de douane
pergus".1)

Deze visie heeft gevolgen voor de vraag - waar het

Economic Committee niet met zoveel woorden op ingaat - of

een expliciet voorbehoud nodig is om de voordelen van een

volledige douane-unie (en die van het kleine grensverkeer)
uit te zonderen van de meestbegunstigingsverplichting. In
de toenmalige literatuur treft men een zekere communis

opinio, dat uitzonderingen expressis verbis gestipuleerd
moeten worden, tenzij het gaat om zaken die door hun aard,

en niet door de wil van partijen onttrokken zijn aan de
MFN.

Gezien het doel van de grensverkeer-uitzondering

en gezien de handelspolitieke eenheid, die een volledige

douane-unie vormt, wordt vrij algemeen aanvaard, dat deze

uitzonderingen uit de aard der zaak volgen, en dat genoem-
de voordelen daarom van rechtswege uitgezonderd zijn

van de MFN. Men spreekt van de klassieke uitzonderingent

Uit de context blijkt ons inziens voldoende duidelijk, dat
het Economic Committee deze mening eveneens is toegedaan. 2)

8. In zijn toch al summiere beschouwingen over de belangrijk-

ste uitzonderingen op de MFN heeft het Economic Committee
bovendien de meest controversiole kwestie, die van de im-

periale preferenties, uitdrukkelijk vanwege de politieke

implicaties ontweken.

Dat de uitkomst van eventuele theoretische be-

schouwingen inderdaad politieke problemen teweeg gebracht

zou hebben is waarschijnlijk, omdat immers de vestiging van

1) Rdgime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, avis
consultatif du 5. sept.1931. S&rie A/B, no.41. p.51.

2) Dit volgt niet alleen uit het feit, dat de omschrijving
van het begrip douane-unie overeenkomt met de gangbare
zienswijze, en dat dus verwacht mag worden, dat het Eco-
nomic Committee (tenzij het tegendeel expliciet gesteld
wordt) dezelfde gevolgen hieraan zal verbinden, maar ook
uit het feit, dat bij een volgende, evenzeer gebruikelljke
uitzondering, gebaseerd op bijzondere ethnische, histori-
sche, geografische, en soortgelijke banden (Baltische,
Iberische etc. clausule) het Economic Committee wel een

expliciete stipulering vereist.
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het uitgebreide Britse preferentiestelsel samenviel met

de weigering de regionale preferenties, die de Ouchy Con-

ventie beoogde, te vrijwaren voor meestbegunstigingsaan-
spraken van Britse kant. Indien aangetoond zou kunnen

worden dat het hier om twee totaal verschillende zaken
ging zou men de Britse welwillendheid niet in twijfel

hoeven te trekken. Dit laatste zou echter maar al te vlot

kunnen gebeuren indien zou blijken, dat beide kwesties

wel degelijk gemeenschappelijke karaktertrekken hadden

en dat de Britse houding slechts op formele gronden te
verdedigen viel.

Wij hebben reeds vastgesteld, dat in de derti-

ger jaren vrij algemeen aanvaard werd, dat een volledige
douane-unie op grond van zijn handelspolitieke eenheid
van rechtswege uitgezonderd was van de MFN. Een eventuele

politieke band tussen de partners in een douane-unie was
irrelevant. Deze constructie is slechts mogelijk als de
MFN uitsluitend de relaties tussen handelspolitieke een-
heden betreft en zich dus niet bezig houdt met staatkun-

dige of politieke banden binnen of tussen deze eenheden.
Gezien het doel van de MFN is dit de enig zinnige construc-
tie, maar deze stelling op zich is minder belangrijk dan
de vraag, of deze constructie inderdaad in de statenprak-
tijk gehanteerd wordt.

Dat dit het geval was blijkt uit de uitspraak
van het Economic Committee, dat "the provisions of com-

mercial treaties, except where specially provided other-
wise, are generally deemed to apply solely to the home

country". Als de staatkundig-politieke band wel rele-1)

vant was geweest zouden handelsverdragen van het moeder-
land tevens gegolden hebben voor de kolonion, tenzij het
tegendeel expliciet gestipuleerd was. Als echter de han-

delspolitieke eenheid de enige grond is, waarop een pre-
ferentioel regime (want dat is een douane-unie), van rechts-

wege uitgezonderd is van de MFN, dan zijn ook slechts

die imperiale preferenties van rechts-

1) Samenvatting 1933, p.20.
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wege uitgezonderd, die het gevolg zijn van een handelspo-

litieke eenheid tussen de partners in het stelsel. Met

andere woorden: tenzij in het kader van een douane-unie

kunnen imperiale preferenties slechts gevrijwaard zijn

tegen derde meestbegunstigingsaanspraken op grond van uit-

drukkelijke voorbehouden terzake in de meestbegunstigings-

verdragen met derde staten.

Het enige verschil tussen de Britse preferenties

en die van de Ouchy Conventie lag dus in het formele vlak:
de Britse meestbegunstigingsclausule betrof 'foreign coun-

tries', waardoor de Britten zich konden beroepen op een

expliciet voorbehoud, in tegenstelling tot de Ouchy-landen.

9. Bovenstaande kwestie is niet in detail behandeld om be-

schuldigend de vinger te kunnen heffen naar het perfide
Albion, maar omdat hiermee geraakt wordt aan een laatste

vraagstuk van groot belang, dat door het Economic Commit-

tee is behandeld, namelijk de verhouding tussen bilaterale

meestbegunstigingsverdragen en multilaterale economische
overeenkomsten. Nemen wij als casuspositie de Ouchy Conven-

tie, waarmee voldaan werd aan de aanbeveling van de Geneef-
se Conferentie van 1927 om door collectieve actie te trach-

ten het tariefpeil omlaag te brengen (supra, p.42 )

De verdragsluitende partijen voldeden verder aan

een andere aanbeveling van dezelfde conferentie, doordat

zij in hun bilaterale handelsverdragen op ruime schaal de

meestbegunstigingsclausule opnamen. Wij hebben weliswaar

gezien, dat de uitwerking van de MFN door beperkingen, ta-

riefspecialisering en kwantitatieve regulering van beta-

lings- en goederenverkeer tot een minimum was teruggebracht,

maar dit minimum was toch voldoende om een beletsel te zijn
voor complete stelsels van tariefpreferenties (supra, P. 54)

De Conferentie had zich in 1927 waarschijnlijk
niet gerealiseerd hoezeer de twee genoemde aanbevelingen

met elkaar in strijd konden komen. De bilaterale meestbe-

gunstigingsverplichting van bijvoorbeeld Nederland ten op-
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zichte van het Verenigd Koninkrijk had tot gevolg, dat Ne-

derland zonder Britse toestemming niet kon deelnemen aan

de uitvoering van de Ouchy Conventie, zonder alle conces-

sies die het aan zijn partners gaf ook aan de Britten te

verlenen. De Britse weigering om van zijn meestbegunsti-
gingsrechten af te zien maakte de Conventie onmogelijk.

Deze casuspositie raakt de kwestie van het sa-

mengaan van de meestbegunstiging met voldoende prikkels

tot onderhandelen. Zijn de concessies die voortvloeien

uit een multilaterale economische overeenkomst onderworpen

aan de bilaterale meestbegunstiging, die partners in de

multilaterale conventie zijn overeengekomen met derde sta-

ten, dan bestaat het reole gevaar, dat deze derde staten
afzien van deelname aan de multilaterale overeenkomst om-

dat zij de voordelen uit deze conventie om niet kunnen

ontvangen via de bilaterale meestbegunstiging met een der
partners. Anderzijds zou een bepaling, dat de bilaterale

meestbegunstiging geen betrekking heeft op dergelijke mul-

tilaterale overeenkomsten, een wijd open mogelijkheid bie-

den om de multilaterale overeenkomst alleen te gebruiken
als een middel om de meestbegunstigingsverplichtingen te

ontduiken. Tenslotte is het ook geenszins ondenkbaar , dat

derde staten uit volkomen gerechtvaardigde overwegingen

afzien van deelname aan een multilateraal regime.
De casus laat zich ook in termen van MFN en 'free

trade' uitdrukken. De verwezenlijking van de preferenties,

die de partners in de Ouchy Conventie elkaar toegezegd had-

den, zou in het diepst van de crisis een vergroting van de

internationale handel binnen een beperkte regio hebben ge-

bracht. Anders dan in het Britse preferentiestelsel zouden

de belemmeringen tegenover derde landen niet geIntensiveerd

zijn. Door een beperkte mate van ongelijkheid zou een gro-

tere mate van vrijheid zijn ontstaan. De gebeurtenissen
in 1932 tonen aan dat de uitwerking van de MFN niet pers&

in overeenstemming met het 'free trade' doel hoeft te zijn
en dat voor een conflict tussen beide nadere voorzieningen

nodig zijn.
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Het is niet verwonderlijk dat het Economic Com-

mittee geen algemene en definitieve uitweg uit dit dilemma

heeft kunnen vinden. Het was echter van mening, dat een
voorbehoud, waardoor de voordelen uit een multilaterale eco-

nomische overeenkomst onttrokken zouden worden aan de werking

van bilaterale meestbegunstigingsverplichtingen, slechts ge-

wettigd was "in the case of plurilateral conventions of a

general character and aiming at the improvement of economic

relations between peoples, and not in the case of conventions

concluded by certain countries to attain particular ends the

benefits of which countries would, by such a procedure, be

refusing to other States when the latter might, by invoking
most-favoured-nation treatment, derive legitimate advantages".

Dit voorbehoud moet expliciet gemaakt worden en kan niet toe-

gestaan worden als de staat, die de voordelen van een multi-

laterale conventie wil plukken zonder toe te treden, "would

be prepared to grant full reciprocity in the matter .„ 1)

Landen, die in overeenstemming met deze beginselen

een voorbehoud wensen te maken in hun bilaterale meestbegun-

stigingsverdragen, worden geacht niet in strijd te handelen

met de aanbevelingen van de World Economic Conference van
1927.

10. Na uitgebreide studies, enquetering van de regeringen, mede-

werking met name van de International Chamber of Commerce en
via deze van de nationale kamers, kwam het Economic Commit-2)

tee in 1929 tot een standaardclausule die in algemene termen

vervat aangepast moest kunnen worden aan bijzondere omstandig-

1) Samenvatting 1933, p.22.

2) Speciale vermelding verdient het door Dr. RIEDL, namens
de Oostenrijkse Kamer van Koophandel verrichte werk. Van
deze auteur vermelden wij:
- Die Meistbegunstigung in den europRischen Handelsver-

tr gen, Wien 1928.- Bericht uber  die Meistbegunstigungsklausel, Paris,  1929.
- Dorogations & la Clause de la Nation la plus favoris&e,
Paris, 1931.
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heden. De  totstandkoming hiervan is wellicht de belangrijk-

ste bijdrage die in het eerste tiental naoorlogse jaren aan

de ontwikkeling van het meestbegunstigingsmechanisme gele-
verd is.

De clausule luidt als volgt:

"The High Contracting Parties agree to grant each
other unconditional and unrestricted most-favou-
red-nation treatment in all matters concerning
Customs duties and subsidiary duties of every
kind and in the method of levying duties, and,
further, in all matters concerning the rules,
formalities and charges imposed in connection
with the clearing of goods through the Customs.

Accordingly, natural or manufactured products
having their origin in either of the contracting
countries shall in no case be subject, in regard
to the matters referred to above, to any duties,
taxes or charges other or higher, or to any rules
and formalities other or more burdensome, than
those to which the like products having their
origin in any third country are or may hereafter
be subject.

Similarly, natural of manufactured products ex-
ported from the territories of either Contracting
Party and consigned to the territories of the
other Party shall in no case be subject, in re-
gard to the above-mentioned matters, to any du-
ties, taxes or charges other or higher, or to
any rules and formalities other or more burden-
some, than those to which the like products
when consigned to the territories of any other
country are or may hereafter be subject.

All the advantages, favours, privileges and im-
munities which have been or may hereafter be
granted by either Contracting Party, in regard
to the above-mentioned matters, to natural Or
manufactured products originating in any other
country or consigned to the territories of any
other country shall be accorded immediately
and without compensation to the like products
originating from the other Contracting Party
or to products consigned to the territories of
that Party.

Nevertheless, the advantages now accorded or
which may hereafter be accorded to other adja-
cent countries in order to facilitate frontier
traffic, and advantages resulting from a Cus-
toms union already concluded or hereafter to be
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concluded by
either Contracting Party, shall be excepted
from the operation of this article". 1)

Opmerkelijk, en ook wel aanvechtbaar, is de uitge-

breide omschrijving van de in het eerste lid vervatte onvoor-

waardelijke en onbeperkte meestbegunstigingsverplichting. Het

tweede en derde lid geven hieraan namelijk voor in- en export

afzonderlijk een negatieve omschrijving, waarna in het vier-

de lid precies hetzelfde herhaald wordt in positieve termen.

De enige toevoeging in het vierde lid bestaat uit de woorden

'immediately and without compensation' waarmee het onvoor-

waardelijke karakter benadrukt wordt. In het laatste lid

vindt men de twee 'klassieke' uitzonderingen het kleine

grensverkeer en de douane-unie.

Tegen het naast elkaar zetten van de negatieve plus

de positieve omschrijving bestaan m&&r dan stilistische be-

zwaren. De overbodigheid doet afbreuk aan de duidelijkheid,

maar  bedenkelijker  is, dat "diese Formulierung,   die  das  Pro-
dukt reiflicher uberlegung ist, den Irrtum nahelegt, dass
die Meistbegunstigungsklauseln, welche diese Wiederholung

nicht enthalten, rechtlich nicht einwandfrei seien".„     2 )

Ons voornaamste bezwaar richt zich tegen de ver-
menging van definitie en interpretatie in 66n clausule, die

daardoor haar geschiktheid om in de statenpraktijk als stan-

daardclausule gebruikt te worden verliest.

4. SAMENVATTENDE CONCLUSIES UIT HOOFDSTUK II.

1. Allesoverheersend voor het beeld van de handelspolitiek

in de jaren tussen de twee wereldoorlogen is de fatale

invloed van de Grote Crisis. (cf. punt c, conclusies
hoofdstuk I, onder 7).

Als gevolg van de drastische verslechtering van

de economische omstandigheden sloten de staten zich af

voor invloeden van buiten. De binnenlandse doeleinden,

met herstel van de werkgelegenheid als voornaamste, kre-

1) Samenvatting 1933, p.21.
2) K.BONHOEFFER, Die Meistbegfinstigung im modernen Volker-

recht, Berlin, 1930, p.9.
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gen absolute voorrang boven de doelstellingen van vrijheid

en gelijkbehandeling in de internationale handel en van een

ordelijk betalingsverkeer op basis van stabiele koersen.
Handhaving van de nationale werkgelegenheid, in-

standhouding van de nationale landbouw, bescherming van de

nationale munt zijn sindsdien uiterst belangrijke overwe-

gingen bij de vaststelling van de handelspolitiek.

2. De samenhang tussen MFN en vrijhandel is erg duidelijk ge-

bleken uit hun gezamenlijke ondergang in de dertiger jaren
(punt b, ibidem).

De tarieven schoten omhoog, maar wat erger was, de overheid
hanteerde bovendien een concurrentiedodend scala van abso-

luut begrenzende maatregelen in het goederen- en betalings-

verkeer. De MFN verscheen nog als 'clause de style' in de

handelsverdragen, maar deze waren veelal onmiddellijk opzeg-

baar, de MFN had geen vat op QR's en betalingsbeperkingen,
en was onderworpen aan tal van restricties en uitzonderingen.

Tenslotte wisten de staten vaak via tariefspecialisering te

ontkomen aan ongewenste concrete gevolgen van de meestbegun-

stigingsverplichting.

Vrijheid en gelijkbehandeling, vermindering van

handelsbelemmeringen en een toepassing hiervan op MFN-basis

werden telkens weer in onderlinge samenhang aanbevolen door

de Conferenties onder auspicion van de Volkenbond.

3. Even duidelijk is echter gebleken dat er niet alleen een

spanning kan bestaan tussen de twee doelstellingen, maar

dat zij zelfs regelrecht met elkaar kunnen strijden (punt
b.).

Hoe beperkt de werking van de MFN ook was geworden,

het was onmogelijk complete preferentiestelsels hieraan te
onttrekken. Het doel van een preferentiestelsel is een ver-

groting van de handel tussen de partijen in het stelsel door
opoffering van een zekere mate van gelijkheid ten aanzien

van de landen buiten het stelsel. Bii het Britse preferentie-
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stelsel is dit doel ongetwijfeld bereikt:het resulteerde

in een aanzienlijke onderlinge handel, terwijl de mondiale
handel volledig stagneerde. Enkele andere pogingen om pre-
ferentiestelsels te vormen zijn niet geslaagd. De onwil

van derde landen, vooral van het Verenigd Koninkrijk, om
af te zien van MFN-rechten is in alle gevallen belangrijk,

in het geval van de Ouchy Conventie doorslaggevend geweest.

Dit betekent, dat het behoud van de gelijkbehandeling ten

koste ging van mogelijkheden tot verruiming van de inter-
nationale handel.

4. Dat de meestbegunstiging geen 'free trade rule' is in

die zin, dat zij - mits algemeen overeengekomen - nood-

zakelijkerwijs zal leiden tot een vermindering van han-

delsbelemmeringen en tot een groei van de wereldhandel
is nu. evident, evenals het feit dat het doel van de ge-
lijkheid van behandeling van derde staten niet onderge-

schikt is aan het doel van de vrijheid, dat dan h&t gro-
te beginsel van de internationale handel zou zijn.

Wij kunnen verder gaan en stellen, dat de MFN

vanwege haar aard onmogelijk een vrijhandelsregel kan
zijn. Immers, de MFN is niets meer of minder dan e-en

contractuele verplichting, die een bepaalde staat op zich
neemt en die hem verbiedt zijn verdragspartner op het

overeengekomen gebied slechter te behandelen dan enige

derde staat. Kijkt men naar het effect van deze verplich-

ting op het niveau van handelsbelemmeringen, dan zal men
zien, dat de MFN een Janusgezicht heeft. Door de MFN1)

worden anders exclusieve voordelen gegeneraliseerd. Dat

betekent, dat met de MFN een verdergaande vermindering
van handelsbelemmeringen tot stand komt dan zdnder. Dit

kan men - bezien vanuit het 'free trade' doel - het 'for-

ward  looking face' noemen. Het .'backward.,looking   face'

1) Dit is het beeld, dat EVANS gebruikt als hij het effect
van het reciprociteitsmechanisme bekijkt vanuit het vrij-handelsdoel. Infra, p. 198.
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toont ons de MFN als een beletsel voor een verdergaande,

maar exclusieve vermindering van handelsbelemmeringen ten
opzichte van een of meerdere staten. Het wijst ons daar-

naast op het feit, dat door de generaliserende werking van
de MFN een vermeerdering van handelsbelemmeringen veel

verder gaat, dan zonder de MFN het geval had kunnen zijn.
Voor de meestbegunstiging is het irrelevant of door haar

generaliserende werking een opwaartse of neerwaartse be-

weging in het niveau van handelsbelemmeringen ontstaat,

met andere woorden: voor de meestbegunstiging is het 'free
trade' doel irrelevant.

Dit verklaart, dat de staten - die immers beide doelstel-

lingen nastreven - steeds naar een optimale combinatie
zoeken waarbii geen van beide doeleinden voor 100% bereikt

kan worden.

5. De invloed van de monetaire crisis van 1931 was zo moge-

lijk nog erger dan de gevolgen van de krach van 1929.

Hetzelfde kan gezegd worden van de handelsbelemmerende

werking van maatregelen in het betalingsverkeer in verge-
lijking met die van tarieven en QR's. Hoe essentioel de

samenhang was tussen het monetaire beleid en de handels-

politiek werd aan den lijve gevoeld. Deze samenhang werd
bij de voorbereiding voor de Conferentie van Londen in
1933 als primair vooropgesteld en het uitblijven van

overeenstemming ten aanzien van het monetaire beleid deed
deze conferentie mislukken.

6. Voor het eerst werden op grote schaal pogingen gedaan

die handelsinvloeden van buiten onder controle te brengen,
die ontsnapten aan de nationale soevereiniteit van de

afzonderlijke staten (punt d).

Deze pogingen vonden hun hoogtepunt in een vier-
tal internationale conferenties onder auspicion van de

Volkenbond: Brussel 1920, Genua 1922, Genove 1927 en Londen

1933. Deze conferenties hadden echter geen bevoegdheid tot
het nemen van besluiten die de staten zouden binden.

Dit laatste is geen dwingende aanwijzing in de

richting van een negatief oordeel over deze pogingen tot
internationalisering. Een dergelijke aanwijzing ligt ech-
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ter wel  besloten in de notoire discrepantie tussen de in

internationaal verband voorgestane aanbevelingen en het

daadwerkelijk gevoerde nationale beleid.

Een ander facet van de internationalisering is

het codificatiewerk van de Volkenbond geweest. Het voor-
treffelijke werk van het Economic Committee ten aanzien

van de meestbegunstigingsclausule is bijzonder belangrijk
geweest voor het formele aanzien dat de MFN zelfs in de

ergste crisisjaren heeft genoten, en - op langere termijn -
voor de meestbegunstigingstheorie.

7.   Samenvattend kan zeker gesteld worden,   dat "the period  be-
tween the two wars is only a continuation of a development
starting with the Franco-Prussian War . De tendenzen die"    1)

wij in de periode 1870-1914 gesignaleerd hebben zijn in

sterk verhevigde mate voortgezet na de eerste wereldoor-

log.

De tussenoorlogse jaren hebben kleur gegeven aan

de aan het slot van hoofdstuk I vermelde punten b, c en d:

samenhang en spanning tussen MFN en 'free trade', invloed

van economische omstandigheden en pogingen tot internatio-

nalisering.

Het is mogeliJk nog enige verfijning aan te

brengen ten aanzien van de verhouding MFN en 'free trade'

in die zin, dat deze verhouding in belangrijke mate ge-

stalte krijgt in het samengaan van MFN met voldoende prik-
kels tot onderhandelen over tariefverlaging en in de be-

perkingen en uitzonderingen waaraan de MFN onderworpen
wordt.

Tenslotte kan als belangrijk  nleuwe punt wor-

den toegevoegd de fundamentele samenhang tussen monetair

beleid en handelspolitiek. (Verder aan te halen als punt
e.).

1) CURZON, op.cit.1965, p.20„
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8. De 'interwar period' heeft daarentegen weinig inhoud ge-

geven aan punt a, de mogelijke spanning tussen formele
gelijkheid en materiole ongelijkheid. Deze kwestie had

aan de orde kunnen komen bij de problematiek van Centraal-

en Zuidoosteuropa, waar de staten wel getwijfeld zullen

hebben aan het voordeel, dat de MFN hun bracht. De poli-
tieke macht van deze staten was echter gering, en boven-

dien werden hun problemen al snel overschaduwd door de
Grote Crisis.

Een andere oorzaak voor het op de achtergrond

blijven van deze spanning - zeker in vergelijking met wat
na de tweede wereldoorlog gaat gebeuren - kan gelegen zijn

in het feit, dat voor een groot aantal van de huidige ont-

wikkelingslanden die spanning toen niet aanwezig was, om-

dat zij zelf geen MFN-behandeling genoten. De formele1)

gelijkheid was dus kleiner:

1) Getuige de aan mandaatslanden van de A en B categorie op-
gelegde eenzijdige MFN onder artikel 22 van de Volkenbonds-
covenant; open deur-verplichtingen en dergelijke. Zie de
interventie van Mr. SUCHARITKUL (Thailand) in het Haagse
Colloquium van 1968: R.d.C., Colloque 1968, p.71 e.v..
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HOOFDSTUK III: DE MEESTBEGUNSTIGING GEMULTILATERALISEERD9
HAVANNA CHARTER EN GATT.

De handelspolitieke intenties van de geallioerden tijdens

en na de tweede wereldoorlog hadden een geheel ander karak-

ter dan de voor de meestbegunstiging zo ongelukkige beslui-
ten van 1916 en 1919. Op de achtergrond werd belangrijk

1)

werk gedaan door het Volkenbondssecretariaat. Verder zijn

het vooral de Amerikanen, en in mindere mate de Engelsen ge-

weest die zich reeds in de donkerste dagen van de oorlog be-

zig hielden met het geven van gestalte aan de naoorlogse
wereld. Deze constatering is niet alleen belangrijk om lof

te geven aan wie deze toekomt: sommige regelingen zijn nau-

welijks te begrijpen als men deze afkomst uit het oog ver-
liest.

De blauwdruk voor een nieuwe wereld bestreek een
breed terrein. Parallel aan elkaar, en in nauwe samenhang

werden politieke en economische instituties ontworpen. Niet
alleen verloor men de band tussen politiek en economie niet

uit het oog, maar ook binnen de economische planning was er

een zeer duidelijke internationale erkenning van de funda-
mentele samenhang tussen de verschillende werkterreinen, met

name tussen landbouw-, monetaire- en handelsproblemen. De
landbouw zou niet alleen in de FAO, maar ook binnen het Ha-
vanna Charter en het GATT een aparte regeling vinden, ter-

wijl men de samenhang tussen monetaire- en handelspolitiek

in het IMF enerzijds, en in het Havanna Charter en het GATT

anderzijds probeerde te ondervangen.
De politieke omstandigheden rond 1947  waren voor

een mondiale en volledige verwezenlijking van al deze plan-

nen weinig rooskleurig, evenals de economische. Weliswaar

waren de Verenigde Naties opgericht met deelname van zowel

Oost als West, maar de koude oorlog was begonnen. Bovendien

waren de Amerikaanse plannen ter regeling van de internatio-

nale economische betrekkingen gebaseerd op 'free enterprise',

hetgeen deelname van de socialistische landen weinig stimu-
leerde.

1) Supra, p. 36 e.v..
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Zowel in als buiten de V.N. had het Westen de su-

prematie, en het Westen was gepreoccupeerd met zijn eigen
problemen, vooral met de wederopbouw en met het door de

Grote Crisis veroorzaakte werkeloosheidstrauma.

Van een mondiaal blok van ontwikkelingslanden was

nog geen sprake, en zeker niet van een blok dat groot genoeg
was om de stemverhoudingen ernstig te beInvloeden. Dat het

desondanks gelukt is de aandacht van het wereldforum op ont-

wikkelingsproblemen te richten, en enkele speciale facilitei-
ten te scheppen ter bevordering van de economische ontwikke-

ling is te danken aan de invloed van enkele al langer in het
internationale verkeer optredende landen als Brazili&, India
en Australio.

De eerste fundamenten voor de naoorlogse handelspo-
litieke regelingen vinden wij in de artikelen 4 en 5 van het

Atlantic Charter, een beginselovereenkomst tussen de President

der Verenigde Staten en de Eerste Minister van het Verenigd

Koninkrijk, gesloten op 12 augustus 1941 in de Baai van Pla-

centia, Newfoundland, en twee dagen later gepubliceerd. In

het vierde punt werd overeengekomen, dat de beide landen zou-
den trachten :
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"with due respect for their existing obligations, 1)

to further the enjoyment by all states, great or
small, victors or vanquished, of access, on equal
terms, to the trade and raw materials of the
world which are needed for their economic prospe-
rity",

terwijl in het vijfde punt het verlangen werd uitgedrukt

"to bring about the fullest collaboration between
all nations in the economic field with the object
of securing, for all, improved labor standards,
economic advancement and social security".

De beginselen van het Atlantic Charter werden

middels de "Declaration by United Nations" van 1 januari 1942

door een groot aantal landen, waaronder de USSR, onderschre-

ven. Korte tijd later, op 23 februari 1942, sloten de Verenig-

de Staten en het Verenigd Koninkrijk het Mutual Aid Agreement,

waarvan artikel VII een herhaling en specificatie gaf van de

doelstellingen van het Atlantic Charter. Artikel VII eindigde

met de volgende zin:
"At  an early convenient date, conversations shall
be begun between the two Governments with a view
to determining, in the light of governing economic
conditions, the best means of attaining the above-

1) cf. CHURCHILL'S The Second World War, uitg. Cassel & Co.
Ltd., London 1950, vol.III, p.385 e.v..Over de toevoeging
op Brits aandringen van de woorden "with due respect for
their existing obligations", een verwijzing  naar  de Otta-
wa preferenties, zie speciaal p.386-388. Op het Amerikaan-
se verwijt dat hiermee de kern van de reeds negen jaar
door de V.S. uitgedragen handelspolitieke idealen werd
aangetast moet CHURCHILL simpel geantwoord hebben dat de
Engelsen voor hun vrijhandelspolitiek gedurende de laat-
ste 80 jaar slechts "successive doses of American Pro-
tection" terug hadden gekregen. "The President was ob-
viously impressed. He never pressed the point again".
Opvallend is, dat de Amerikanen non-discriminatie wens-
ten ongeacht hun eigen protectionisme, terwijl de Brit-
ten discriminatie verdedigden met een verwijzing naar
de traditionele vrijhandelspolitiek van hun land. De pot
heeft zich blijkbaar tegen des ketels verwijten verdedigd
door erop te wijzen, dat zijn opponent weliswaar niet
zwart ziet, maar er toch behoorlijk gekleurd op staat:
Zie verder WILCOX, op.cit.1949, p.17-19; R. GARDNER,
Sterling-Dollar Diplomacy, 1956, p.16-20; HYDER, op.cit.
1968, p.46.

*
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stated objectives by their own agreed action
and of seeking the agreed action of other like-
minded Governments".1)

Dit artikel, dat ook in een reeks overeenkomsten

van de V.S. met andere regeringen was opgenomen, leidde tot
de zogenaamde 'Article VII Conversations', handelspolitieke

en monetaire besprekingen, waarvan de eerste plaats vonden
tussen Engeland en de V.S., eind 1943, en tussen de V.S. en

Canada, begin 1944. Zij werden in de zomer van 1945 in Lon-

den en Ottawa voortgezet en vormden met de Anglo-Amerikaanse

besprekingen in het laatste kwartaal van 1945, waarbij ook

een Financial Agreement tot stand kwam, de basis voor de
"
Proposals for Consideration by an International Conference

on Trade and Employment", weliswaar een Amerikaans document,

maar zoals blijkt opgesteld na onderhandelingen met het
Verenigd Koninkrijk, dat zich accoord verklaarde met alle

belangrijke punten.

Niet onvermeld mogen blijven de desastreuze ge-

volgen van de uitvoering van het Financial Agreement, waar-

bij Engeland een zeer grote dollarlening ontvangen had, te-

genover de verplichting binnen een jaar zijn valuta conver-
tibel te maken voor transacties in de inkomenssfeer. De run

op het goud die volgde op de inlossing van deze belofte had

grote invloed op o.a. de Britse houding tijdens de bespre-

kingen over het Havanna Charter. Dit was ook het geval met

de bepalingen betreffende kwantitatieve beperkingen van het

Financial Agreement.

Het verloop van de voorbereidingen voor de United
Nations Conference on Trade and Employment, die bijeenkwam

te Havanna, op 21 november 1947 en ruim vier maanden later,

1) Overgenomen uit W. ADAMS BROWN, Jr., op.cit.1950, p.48.
Op deze plaats kan men de volledige tekst van artikel VII
vinden.
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op 24 maart 1948 zijn werk voltooide, is inmiddels gemeen-
goed geworden. Volledigheidshalve geven wij een kort over-

1)

zicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

De Proposals waren door de Amerikanen uitgewerkt

tot een Suggested Charter, dat achtereenvolgens besproken

en gewijzigd werd door het Preparatory Committee ingesteld
2)

door de ECOSOC, in Londen, eind 1946, door een 'Drafting
Committee' in New York, begin 1947, en weer door het Prep-
com. in april 1947 in Gendve. De 'Geneva Draft' werd voorge-»

legd aan de Conferentie te Havanna.

Deze besprekingen en onderhandelingen, die moesten

leiden tot de oprichting van een International Trade Organi-

zation (ITO) vonden plaats onder auspicion van de Verenigde
Naties. Parallel hieraan, maar niet onder UNO-auspicion,

3)

werden tariefonderhandelingen gehouden op uitnodiging van
de Amerikaanse regering, op basis van de opnieuw verlengde

Reciprocal Trade Agreements Act. Deze uitnodiging werd aan-

vaard door de landen van het Prepcom en aan het slot van de
Londense zitting verklaarde het Prepcom, dat het werk der

(V.N.) Conferentie vergemakkelijkt zou worden "if concrete
action is taken by the principal trading nations to enter

into reciprocal and mutually advantageous negotiations
directed to the substantial reduction of tariffs and to the

elimination of preferences . Aan de regeringen werd aanbe-"  4)

1) De tekst van het Havanna Charter vindt men in WILCOX,
A Charter for World Trade, 1949, een grondige analyse in
het reeds geciteerde werk van W. ADAMS BROWN,Jr.. Vooral
het laatste werk is een voortreffelijke bron van inlich-
tingen over voorgeschiedenis, onderhandelingen en achter-
gronden.
Een complete opsomming van documenten vindt men bij KEN-
NETH W. DAM, The GATT, Law and International Economic
Organization, 1970, p.10-11, voetnoot 2.

2) Het Prepcom bestond uit 19 landen, waarvan de USSR zich
afzijdig hield.

3) W. ADAMS BROWN,Jr. concludeert, dat "the relation of spon-
sorship included a substantial amount of direction or at
least of parallel action" en dus meer dan alleen een pro-
cedurezaak was. p.60.

4) Report of the First Session of the Preparatory Committee
of the United Nations Conference on Trade and Employment.
(October 1946).p.47. Overgenomen uit W.A. BROWN, p.61.
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volen de onderhandelingen te voeren "under the sponsorship
of the Preparatory Committee in connection with, and as a

part of, the Second Session of the Committee". 1)

Na de tot standkoming van de 'Geneva Draft' bleven
de Prepcomlanden bijeen en werden de tariefonderhandelingen

voortgezet. De totstandkoming van het General Agreement on

Tariffs and Trade in oktober 1947 vormde een band tussen een

grote groep belangrijke handelsnaties en kon beschouwd word-

en als een belangrijke, zo niet essentiole factor in het wel-

slagen van de Conferentie te Havanna. Ondanks deze band is
het   GATT een juridisch volledig zelfstandig handelsakkoord.
Het is een van het Prepcom onafhankelijke tekst, opgesteld
door regeringsvertegenwoordigers, die alleen in het kader

van het Prepcom bijeengekomen waren.

Deze zelfstandigheid heeft verhinderd, dat de nlet-

ratificatie van het Havanna Charter door de V.S. de inwerking-
treding van het GATT op het spel zette. Wel is de positie van
het GATT veranderd. Wat bedoeld was als een voorlopige behui-

zing voor de komende handelsorganisatie (ITO) kwam op elgen
benen te staan, zonder dat het de steun van de andere hoofd-

stukken naast het aan de handelspolitiek gewijde gedeelte be-

vatte en zonder de in het Havanna Charter neergelegde instl-
tutionele en procedurele onderbouw. Het GATT heeft in de

praktijk moeten leren deze gebreken te ondervangen en ermee
te werken.

1. HANDELSPOLITIEKE GRONDLIJNEN VAN HET HAVANNA CHARTER.

Het Havanna Charter was de uitkomst van pogingen om te voor-

komen dat de staten in hun zorg voor het eigen welzijn dat
van andere staten zouden schaden. Er zou een Internationale
Handelsorganisatie opgericht worden, terwijl het Handvest bo-

vendien een uitgebreide gedragscode bevatte, die op de vol-

gende handelspolitieke basisregels berustte.

1) W. ADAMS BROWN, Jr. op. cit. 1950, p.61-62.
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De eerste van deze grondregels was de algemene ver-

lening der meestbegunstiging (artikel 16,1), met een uitzon-

dering voor langbestaande preferenties. Of het Charter een

meestbegunstigingsclausule zou moeten bevatten was nauwelijks

een vraag geweest. Voor de meeste landen was opneming van de

clausule in de handelsverdragen traditie, terwijl bovendien

de 'mutual aid agreements' die de V.S. met meerdere landen

gesloten hadden de meestbegunstiging behelsden. Onderwerpen

van heftige discussie waren echter de reikwijdte en toepas-
sing der MFN, en vooral het preferentievraagstuk.

De tweede regel hield in dat het verboden was de

bestaande preferentiemarges te vergroten (17,2), terwijl de

derde regel de lidstaten verplichtte tot het voeren van on-

derhandelingen over tariefverlaging (vrijheidsdoel) en over

verkleining en afschaffing der preferenties (gelijkheidsdoel)

(17,1). Zoals gebruikelijk zijn van het preferentieverbod

uitgezonderd het grensverkeer (43) en de douane-unie. Nieuw

is de uitzondering van 'vrijhandelsgebieden'; die zich van
douane-unies onderscheiden doordat de deelnemende staten elk

hun eigen buitentarief houden. Ook de preferentiole behande-

ling tijdens de overgang naar een douane-unie of vrijhandels-

zone is onder bepaalde voorwaarden uitgezonderd van de MFN.

Douane-unies en vrijhandelsgebieden worden geacht de handels-
vrijheid te vergroten en moeten de handel tussen partijen ver-

gemakkelijken, hetgeen betekent dat zij niet gevormd mogen

worden door de tarieven ten opzichte van de buitenwereld te

verhogen (44).
1)

De vierde grondregel op het gebied van de handels-

politiek verbiedt het gebruik van kwantitatieve beperkingen

(20,1), met als belangrijkste uitzondering bevoegdheden voor

landen in betalingsbalansmoeilijkheden (21,2).

1) De betekenis van deze laatste bepaling wordt besproken aan
de hand van artikel XXIV van het GATT. Infra, P. 104 e.v.
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2. DE MEESTBEGUNSTIGINGSREGEL VAN HET GATT. 1)

Met uitzondering van de verplichting tot onderhandelen over

een tariefverlaging was het GATT op dezelfde grondregels ge-
bouwd. Deze worden in de nu volgende paragraaf behandeld in

samenhang met de meestbegunstigingsverplichting die het GATT

zijn verdragsluitende partijen oplegt.

Het feit, dat het GATT geen verplichting tot onder-

handeling over tariefverlaging bevat betekent niet, dat de

overeenkomst naast het doel van de gelijkbehandeling van
2)

derde staten geen "free trade" doelstelling zou hebben.

1) Het meest recente handboek over het GATT is KENNETH W.DAM,
The GATT, Law and International Economic Organization, The
University of Chicago Press, 1970. DAM geeft in een bijlage
de tekst van het General Agreement, zoals die van kracht
was op 1 maart 1969, voorts de 'interpretative notes' en
het 'Protocol of Provisional Application'.
Dit laatste protocol bevat een belangrijke bepaling, na-
melijk dat deel II van de Algemene Overeenkomst, bevatten-
de de artikelen III tot en met XXIII, door de partijen
bij het protocol toegepast zal worden "to the fullest ex-
tent not inconsistent with existing legislation".
De Nederlandse teksten vindt men in de in een band samen-
gebrachte nummers 1 t/m 90 van de Jaargang 1966 van het
Tractatenblad.

2) Ter illustratie van de begripsverwarring, die optreedt
als men het onderscheid tussen de doelstellingen van vrij-
heid en gelijkheid verwaarloost, geven wij een (niet vol-
ledige) reeks citaten uit het voortreffelijke boek van
HYDER:
In de inleiding heet het: "The main purpose of GATT...
to generalize and extend the benefits of the most-favored-
nation policy.... "(p.viii), terwijl  in het postscript ge-
sproken wordt van een "wider background of GATT's basic
objective viz., the expansion of international trade".
Op p.48 wordt de erkenning van de noodzaak van "further
measures dealing directly with trade barriers and dis-
criminations.. "aangevoerd als blijk, dat "(t)he principle
(op de pagina's 49 en 50 zelf principles, H.Fr.) of
equality of treatment and non-discrimination formed the
underlying theme of the Proposals". Op p.52 onderkent
HYDER zeer duidelijk, dat de MFN "does not demand comp-
liance with any definite or objective rules of conduct",
maar dit leidt haar niet tot het door ons gemaakte onder-
scheid in doelstellingen. Even verder lijkt de gelijkheid
ondergeschikt aan de vrijheid ("..expansion of internatio-
nal trade, on the basis of the principle of equality of
treatment. . . "p.5 2,e n" . . expansion of international trade
on the basis of multilateralism and non-discrimination
.. p.53)"maar toch bekleedt "the principle of equality
of treatment naturally .. a key position" in het GATT.
(p.531.
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Het doel van de vrije handel wordt echter op een meer in-

directe weg benaderd, namelijk door het scheppen van onder-

handelingsprocedures, die een vermindering van handelsbe-

lemmeringen kunnen bevorderen.

Artikel 1 van het GATT bevat dezelfde meestbegun-

stigingsclausule als artikel 16 van het Havanna Charter. In

het Nederlands luidt de tekst als volgt:

"Ten aanzien van in- en uitvoerrechten en eniger-
lei heffingen terzake van of in verband met in-
of uitvoer of terzake van de overmaking naar of
uit het buitenland van gelden ter betaling van
importen of exporten, alsmede ten aanzien van de
wijze van heffing van zodanige rechten en hef-
fingen en voorts ten aanzien van alle regels en
formaliteiten nopens in- en uitvoer, alsmede ten
aanzien van alle in de leden 2 en 4 van artikel
III bedoelde aangelegenheden, zal elk voordeel,
elke gunst, elk voorrecht of elke vrijstelling
welke een der verdragsluitende partijen verleent
aan enig produkt van oorsprong uit of bestemd
voor enig ander land, terstond en onvoorwaarde-
lijk worden verleend aan het overeenkomstige pro-
dukt van oorsprong uit of bestemd voor het grond- 1)
gebied van alle andere verdragsluitende partijen".

Deze formulering is aanzienlijk beknopter dan die

van de standaardclausule van de Volkenbond. Op veel eenvoudi-

ger manier is geformuleerd, dat de clausule zowel de in- als

uitvoer betreft, en de clausule volstaat met een positieve

omschrijving van de verplichtingen. De uitzondering ten

behoeve van het grensverkeer en de douane-unie uitzondering

zijn in een apart artikel opgenomen. (Artikel XXIV). Als

standaardclausule zou artikel 1, eventueel aangevuld met de

korte verwijzing naar grensverkeer- en douane-unie uitzon-

deringen van het vijfde lid van de formule van de Volkenbond
beter voldoen. 2)

zie volgende pagina voor voetnoten.
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1) De leden 2 en 4 van artikel III, waarnaar de meestbegun-
stigingsclausule van artikel I verwijst luiden als volgt:

III, 2: "De produkten van oorsprong uit het grondgebied
van enige verdragsluitende partij zijn bij invoer
in het grondgebied van enige andere verdragsluiten-
de partij noch rechtstreeks noch middellijk onder-
worpen aan binnenlandse belastingen of andere bin-
nenlandse heffingen van welke aard ook hoger dan
die welke rechtstreeks of middellijk overeenkomsti-
ge produkten van binnenlandse oorsprong treffen.
Bovendien mag geen verdragsluitende partij op enige
andere wijze binnenlandse belastingen of andere bin-
nenlandse heffingen op geImporteerde of binnenland-
se produkten toepassen op een wijze die in strijd
is met de  in  lid  1 geformuleerde beginselen".

III, 4: "De produkten van oorsprong uit het grondgebied van
enige verdragsluitende partij mogen bij invoer in
het grondgebied van een andere verdragsluitende par-
tij, wat betreft alle wetten, verordeningen en voor-
schriften betreffende verkoop, aanbod ten verkoop,
koop, vervoer, distributie of gebruik in het binnen-
land, geen minder gunstige behandeling genieten dan
die welke wordt verleend aan overeenkomstige produk-
ten van binnenlandse oorsprong. Het bepaalde in dit
lid vormt geen beletsel voor de toepassing van dif-
ferentiole vervoerstarieven welke uitsluitend be-
rusten op de economische exploitatie van vervoer-
middelen en niet op de oorsprong van het produkt".

De beginselen waarnaar lid 1 verwijst luiden als
volgt:

III, 1: "De verdragsluitende partijen erkennen, dat binnen-
landse belastingen en andere binnenlandse heffingen
evenals wetten, verordeningen en voorschriften be-
treffende verkoop, aanbod ten verkoop, koop, vervoer,
distributie of gebruik van produkten in het binnen-
land, en binnenlandse kwantitatieve regelingen welke
menging, be- of verwerking of gebruik van produkten
in bepaalde hoeveelheden of verhoudingen voorschrij-
ven, niet mogen worden toegepast op geimporteerde
of binnenlandse produkten op zodanige wijze dat be-
scherming aan de binnenlandse produktie wordt ver-
leend".

2) Een punt van kritiek vindt men in noot 1, p.99.
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In de nu volgende paragrafen zullen wij proberen

een beknopt overzicht te geven van achtereenvolgens de in-

houd der GATT-meestbegunstiging, de uitzonderingen, algemene

kenmerken, wijzigingsvoorschriften en de verhouding met an-
1)dere standaarden. De ontwikkelingsgeschiedenis zal aange-

toond hebben dat bij de interpretatie van de meestbegunsti-
ging de tekst alleen verre van voldoende houvast biedt.
SNYDER noemt als verdere uitgangspunten de aard en bete-

2)

kenis van het verdrag, waarin de clausule is opgenomen, en

het tijdperk waarin hij overeengekomen is. Wij zouden hier-

aan de volgende uitwerking willen geven: de clausule moet

uitgelegd worden tegen de achtergrond van de heersende eco-

nomische omstandigheden, de traditionele handelspolitiek van

een bepaald land en de specifieke handelspolitieke gezind-

heid en doelstellingen, waaruit het betreffende verdrag is

voortgevloeid.

1. Inhoud der clausule.

Artikel 1 draagt als opschrift de term "algehele meestbegun-
stiging". Deze terminologie mag niet uitgelegd worden als

ware zij zonder zin. In de eerste plaats geeft zij een ka-

rakteristiek van de erop volgende clausule. Deze is alge-

meen overeengekomen tussen de verdragsluitende partijen en

geeft een algemene omschrijving van zijn gelding. De uit-3)

werking die artikel 1 aan dit algemene karakter geeft mag

niet als exhaustief beschouwd worden. Het gaat om alle voor-

delen voor alle produkten, aan welk land dergelijke voorde-

len ook verstrekt worden. In de tweede plaats geeft het op-

1) Wie een voortreffelijke, uitermate gedetailleerde analy-
se zoekt neme R. ZINSER, Das GATT und die MeistbegGnsti-
gung. Das Kernstuck des GATT und seine Bedeutung fur die
internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Baden-Baden/Bonn,
1962.

2) R.C. SNYDER, The Most-Favoured-Nation Clause, an Analysis
with Particular Reference to Recent Treaty Practice and
Tariffs, New York, 1948, p.20.

3) De Engelse en Franse adjectieven zijn wellicht iets be-
ter dan de Nederlandse vertaling: General/gdndral tegen-
over 'algehele'.
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schrift aan, dat artikel I de algemene clausule is, dit ter

onderscheid van de in artikel II vervatte bijzondere meest-

begunstigingsverplichting met betrekking tot de concessie-

lijsten.

Met inachtneming van de op pagina 69-70 reeds

gegeven kanttekeningen kunnen wij de 'algehele' meestbe-
gunstiging karakteriseren als een algemene en onbeperkte. 1)

Zowel uit de naam als uit de preambule blijkt, dat het GATT

het handelsverkeer betreft, zodat dit onbeperkte karakter

binnen het handelsverkeer gesitueerd is. 'Elk voordeel' be-

tekent dan ook 'elk voordeel, dat in het handelsverkeer ver-

leend wordt'. Bepalend hiervoor is het doel, waarmee het

voordeel verleend wordt, zodat bijvoorbeeld de voorrechten

die een diplomaat bij de douanebehandeling geniet niet onder

deze meestbegunstigingsverplichting vallen.
Doordat geen uitwerking wordt gegeven aan het

woord 'produkt', wordt een beperkende uitleg door middel

van argumenten a contrario voorkomen. Voorts is een be-

perking tot bepaalde landen uitgesloten door de uitdrukking

'enig ander land'. Ook de begrippen 'in- en uitvoer' worden

zonder nadere omschrijving gebruikt, zodat hieronder het ge-

hele goederenverkeer over de grenzen verstaan moet worden,

inclusief het tijdelijke verkeer.
De beperktheid van de meestbegunstigingsclausule

van art.I vloeit voort uit de beperktheid van het GATT zelf.
De Algemene Overeenkomst is in tegenstelling tot het Havan-

na Charter in oorsprong niet meer dan de tariefovereenkomst
bevattende de resultaten van de eerste ronde van tariefon-

derhandelingen, waarbij de handelspolitieke bepalingen tot

doel hebben de resultaten van de concessies (vrijheid) ge-

combineerd met de meestbegunstiging (gelijkheid) te behoe-

1) Het feit, dat dit in tegenstelling met de standaard-
clausule van de Volkenbond niet expliciet in de tekst
opgenomen is kan niet als een verbetering beschouwd
worden.
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den voor ontwaarding via omwegen. Dit beperkte karakter
maakt een vrijwaring tegen elke vorm van discriminatie die

1)
van invloed kan zijn op het handelsverkeer onmogelijk.

Artikel I geeft de volgende, niet-exhaustieve op-

somming ter uitwerking van de voordelen, gunsten, voorrech-

ten of vrijstellingen die onder de algemene meestbegunsti-
gingsverplichting vallen. Deze betreffen:

a. In- en uitvoerrechten, de wijze van heffing

inbegrepen. Het GATT maakt geen onderscheid
naar het doel van de tarieven (protectie of

ten behoeve van de fiscus), of naar de soort
(specifieke of ad valorem-tarieven). Dat de

wijze van heffing is inbegrepen kan als ge-
vestigde praktijk beschouwd worden. Aange-

2)

zien artikel V het heffen van doorvoer-ta-

rieven verbiedt behoeven deze niet vermeld

te worden bij de omschrijving der meestbegun-
stiging.

b. Alle heffingen terzake van in- en uitvoer On

terzake van de overmaking van internationale

betalingen voor in- en uitvoer, de wijze van
heffing inbegrepen.

De wenselijkheid van de aanvulling betreffen-

de de overmaking van gelden naar of uit het

buitenland is in de jaren na de opstelling

van de standaardclausule gebleken, maar men
moet bedenken dat dit slechts een fractie is

van de mogelijkheden om monetaire bepalingen
als alternatief voor tarieven e.d. te gebrui-

ken en aldus buiten het GATT-regime om te

1) cf. R. ZINSER, op. cit. 1962, p.42-46. ZINSER gebruikt de

term 'kleine MBG' en meent, dat deze afwijkt van de 'klas-
sische' MBG, die niet alleen het goederen-douaneverkeer
zou omvatten. Wij zouden daarentegen juist deze 'kleine
MBG' als de klassieke willen zien.

2) cf. noot 1 , P. 69.
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1)
opereren.

c. Alle regels en formaliteiten nopens in- en

uitvoer. Aangenomen wordt, dat ook zonder ex-

pliciete verwijzing naar artikel VIII, lid 4,

dat een niet-limitatieve opsomming geeft van
vereisten e.d., die een overheid kan stellen
terzake van in- en uitvoer (bijv. sanitair on-

derzoek), de daarvoor benodigde formaliteiten

onder de werking van de meestbegunstiging val-

len. Een uitzondering hierop vormen de forma-

liteiten betreffende kwantitatieve beperking-
en. Weliswaar worden deze ook onder artikel

VIII genoemd, maar deze kunnen niet onder de

werking van artikel I komen omdat zij een ge-

heel zelfstandige regeling vinden in de arti-
kelen XI tot en met XIII. 2)

d. Binnenlandse belastingen of andere binnenland-

se heffingen. Van belang is hier niet de ver-

houding tussen de behandeling van binnenland-

se produkten in vergelijking met die van bui-
tenlandse, (zie verderop onder paragraaf 5),

maar het feit, dat de behandeling, die bui-

tenlandse produkten krijgen ingevolge de be-

palingen van artikel III, lid 2, onder de

meestbegunstiging valt en dus niet van land
tot land kan verschillen.

e. Alle wetten, verordeningen en voorschriften

betreffende verkoop, aanbod ten verkoop, koop,

vervoer, distributie of gebruik in het binnen-
land.

1) Zie DAM, op.cit.1970, passim. Essentioel is de band tus-
sen GATT en IMF. Zie: E. HEXNER, The General Agreement
on Tariffs and Trade and the Monetary Fund, 1951.

2) cf. de discussie in ZINSER, op.cit.1962, p.48-49.
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Hiervoor geldt hetzelfde als voor de onder

d. genoemde zaken.

Aangezien artikel I 'alle' voordelen onder de

werking van de meestbegunstiging brengt is het niet nodig

een bijzondere meestbegunstigingsverplichting op te leggen

ten aanzien van de resultaten van tariefonderhandelingen,

de 'concessies' of 'bindingen'. Deze worden vastgelegd in
concessielijsten. Zij zijn ingevolge artikel II, lid 7 een

integrerend deel van Deel I van de overeenkomst en daarom

onderworpen aan de strenge wijzigingsvoorschriften voor1)

dat deel. Zodoende zijn de resultaten van de tariefonderhan-
delingen 'gebonden'.

Artikel II, lid la, bepaalt echter, dat iedere

verdragsluitende partij de andere partijen op het gebied

van de handel een behandeling toestaat, die niet ongunsti-

ger is, dan de behandeling die voorzien is in een derge-

lijke concessielijst. Dit is dus een extra meestbegunsti-

gingsclausule (deze keer negatief geformuleerd) naast de

algemene van artikel I. De betekenis hiervan is de volgen-
de: Ingevolge de meestbegunstiging van artikel I kan ver-

dragsluitende partij X van elke andere verdragsluitende

partij die behandeling vragen, die land Y van de zijde van

de betreffende GATT-partij geniet, echter, slechts zolang

land Y deze behandeling inderdaad geniet. Het recht van

partij X is een afgeleid recht. Welnu, onder artikel II
krijgt elke GATT-partij een originair recht op de conces-

sies, die tussen andere partijen overeengekomen zijn en

vastgelegd zijn in een lijst.

1) Ingevolge artikel XXX is hiervoor unanimiteit vereist.
Later is dit door de CONTRACTING PARTIES, zoals de geza-
menlijk optredende partijen aangeduid worden, in deze
zin uitgelegd, dat wel verlaging van gebonden tarieven
geoorloofd was, cf. DAM op.cit.1970, p.31.
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De conclusie is, dat artikel II niet zozeer een

uitzondering vormt op de algemene meestbegunstiging van ar-
tikel I als wel een extra waarborg, die de garanties van

artikel I te boven gaat.
1)

2. De belangrijkste uitzonderingen.

Achtereenvolgens zullen wij aandacht besteden aan de rege-

lingen van artikel I betreffende preferenties, de bepalin-

genvan artikel XXIV inzake de klassieke uitzonderingen
(grensverkeer en douane-unie, aangevuld met vrijhandels-

zone), de algemene uitzonderingen van artikel XX en de uit-

zonderingen ten behoeve van de staatsveiligheid van artikel
XXI.

a. Preferenties, artikel I.

De uitzondering ten behoeve van bestaande preferenties mar-

keert een Brits succes tegenover de Amerikanen, die elk pre-

ferentiestelsel en met name het Britse afgeschaft wilden
2)zien. Nieuwe preferenties zijn echter uit den boze. (No

new preference rule).

De spanning tussen het verbod voor nieuwe, en de

handhaving van bestaande preferenties vraagt in de eerste

plaats om een expliciete vermelding van de toegestane stel-
sels in de Algemene Overeenkomst, in de tweede plaats om

bepalingen met betrekking tot de grootte van de preferen-
tiole marge. Deze laatste vindt men in lid 4. De marges mo-

gen niet vergroot worden, waarbij als peildatum in de mees-
te gevallen 10 april 1947 - de openingsdag voor de tweede

zitting van het Prepcom voor de Conferentie van Havanna -

geldt.

1) Zie voor een interessante, van onze conclusie afwijkende
visie: HYDER,p.60, die in artikel II, juncto Rule 3(b)
van de voor de Torquay Conference vastgestelde Tariff
Negotiations Procedure (BISD, vol.I.p.104, e.v.) een
conditioneel en daardoor verwerpelijk element ziet.

2) Cf. p. 91, noot 1.
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b. Grensverkeer, douane-unies en vrijhandelsgebieden,

artikel XXIV. 1)

De uitzondering ten behoeve van het grensverkeer (lid 3a)

behoeft geen nadere explicatie. Des te meer problemen le-

veren de bepalingen met betrekking tot (de vorming van)

douane-unies en vrijhandelszones.

Hoezeer het GATT probeert beide doelstellingen

van internationale handelspolitiek, vrijheid en gelijkheid

van behandeling, in een optimale combinatie te verwezenlij-

ken blijkt uit de veranderde visie op de verenigbaarheid

van douane-unies en meestbegunstiging. Wij hebben gezien

dat voor de tweede wereldoorlog een douane-unie van rechts-

wege uitgezonderd was van MFN-verplichtingen op grond van

de interne handelspolitieke eenheid. De filosofie van de

grondleggers van het GATT was minder eenvoudig. Dat welis-

waar preferenties verboden werden, maar de vorming van dou-

ane-unies en vrijhandelsgebieden (oftewel zeer verregaande

preferentiestelsels)zelfs toegejuicht werd, berustte op de

premisse, dat bij douane-unies en vrijhandelsgebieden de

afschaffing van de onderlinge belemmeringen (het oude cri-

terium) een weliswaar gedeeltelijke, maar toch graag ge-

ziene stap in de richting van het ideaal van de vrijhandel
betekende. Voor het eerst werd een criterium geintrodu-

2)

ceerd, dat de uitwerking van de groepsvorming op de handel
met derde landen betrof.

Natuurlijk was het nodig om regels te stellen om

een voldoende mate van onderlinge vrijmaking &n van open-
heid ten opzichte van derde landen te garanderen. Deze regels

vindt men in de leden 4 tot en met 9 van artikel XXIV, ter-

wijl lid 10 de mogelijkheid biedt om met instemming van een

twee-derde meerderheid der CONTRACTING PARTIES plannen te
3)

verwezenlijken die niet geheel voldoen aan de vereisten van

de leden 5 tot en met 9. Het oorspronkelijke criterium, dat

1) De combinatie douane-unies (customs unions) en vrijhan-
delsgebieden (free trade areas) zullen wij meestal aan-
duiden met CU/FTA.

voor voetnoten 2 en 3 zie volgende pagina.
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2) Zeer duidelijk CLAIR WILCOX, een der belangrijkste Ameri-
kaanse onderhandelaars te Havanna. A Charter for World
Trade, 1949, p.70-71.
"Preferences have been opposed and customs unions favored,
in principle, by the United States. This position may ob-
viously be criticized as lacking in logical consistency.
In preferential arrangements, discrimination against the
outer world is partial;in customs unions, it is complete.
But the distinction is none the less defensible. A customs
union creates a wider trading area, removes obstacles to
competition, makes possible a more economic allocation of
resources, and thus operates to increase production and
raise planes of living. A preferential system, on the
other hand, retains internal barriers, obstructs econo-
my in production, and restrains the growth of income and
demand. It is set up for the purpose of conferring a
privilege on producers within the system and imposing a
handicap on external competitors. A customs union is con-
ducive to the expansion of trade on a basis of multila-
teralism and non-discrimination; a preferential system
is not". (onderstreping toegevoegd).

3) Hiermee wordt aangegeven het optreden van de verdrag-
sluitende partijen als orgaan.
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van de onderlinge vrijmaking, ligt besloten in de eigen defi-
nitie die het GATT geeft van CU/FTA in lid 8. Het nieuwe cri-

terium,dat van de openstelling naar buiten, staat in lid 4:

het doel van de groepsvorming moet zijn de vergemakkelijking
van de handel tussen de samenstellende delen en niet de be-

lemmering van de handel met derde verdragsluitende partijen.

Er zijn twee elementen in de redactie, die erop

wijzen, dat de leden 5 tot en met 9 bedoeld zijn als mate-

riBle vereisten waaraan de CU/FTA moet voldoen ter uitwerking

van lid 4. Lid 5 begint met het woord 'dienovereenkomstig';

lid 10 behandelt de leden 5 t/m 9 als groep en geeft een

verzwaarde procedure vqor CU/FTA's die niet geheel aan de

vereisten van alleen deze leden 5 t/m 9 voldoen. Deze wijze

van redactie houdt in, dat het oude criterium, vervat in

lid 8, in functie is gesteld van het nieuwe criterium, ver-
vat in lid 4, hetgeen een eerste bezwaar is.

Een tweede, zeer belangrijk bezwaar tegen de op-
zet van artikel XXIV is gelegen in het feit, dat gekozen is

voor materiole vereisten waarvan de twee belangrijkste on-

danks de schijn van concreetheid zeer moeilijk toepasbaar

zijn. Dit is ten eerste de eis, dat de vrijmaking van het

onderlinge handelsverkeer 'vrijwel de gehele handel' (sub-

stantially all trade) moet omvatten, en in de tweede1)

plaats het in de Nederlandse tekst onvoldoende vertaalde

vereiste dat de nieuwe belemmeringen 'shall not on the whole
be higher or more restrictive than the general incidence'

2)van de oude. (De onderstreepte woorden zijn onvertaald

gebleven).

Afgezien van deze vaagheid is het politiek onmo-

gelijk gebleken douane-unies of vrijhandelszones die duide-

1) Artikel XXIV, lid 8, sub a, i (douane-unie); sub b (vrij-
handelszone).

2) Ib. lid 5, resp. sub a en sub b. De Nederlandse verta-
ling spreekt niet van vrijhandelszone, maar van-gebied.
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lijk niet geheel voldeden aan deze en andere vereisten on-

der de werking van artikel XXIV, lid 10 of XXV, lid 5 te1)

brengen, en nog minder om ze niet toe te laten als uitzon-

dering.

Tenslotte is sinds 1950, toen VINER zijn 'The
Customs Union Issue' schreef gebleken, dat in economisch

opzicht de verhouding tussen vrijheid en gelijkheid, tus-

sen 'free trade' en MFN, gecompliceerder is dan de auteurs

van het GATT dachten. De opzet van artikel XXIV is , dat

middels de opoffering van een bepaalde mate van gelijkbe-
handeling een groei van de wereldhandel bereikt zou kunnen

worden. Gebleken is, dat de criteria van de leden 5 t/m 9

van artikel XXIV dit resultaat niet garanderen, zodat lid

4 toch als een zelfstandige toets en als een hulpmiddel

voor de uitleg van de volgende leden gehanteerd moet wor-
den.

Bovendien heeft VINER met de introductie van de

begrippen 'trade creation' en 'trade diversion' ter meting

van het 'free trade' effect de economen aan het denken gezet
met als resultaat dat niet langer voetstoots kan worden aan-

genomen, dat douane-unies en vrijhandelszones stappen in de

richting van vrijere handel zijn en evenmin, dat elke pre-

ferentiole overeenkomst een stap in tegengestelde richting
2)lS. Uit een oogpunt van vrijhandel dient men dus preferen-

ties evenmin a priori te verwerpen, als dat men de vorming

van douane-unies en vrijhandelszones a priori moet toejui-

chen. Wil men ten behoeve van het vrijhandelseffect een

afwijking van de gelijkbehandeling toestaan, dan zal men

preferentiestelsels enerzijds en CU/FTA's anderzijds moe-
ten toetsen aan eenzelfde soort eisen. Deze conclusie

geldt a fortiori nu uit de ontwikkelingsgeschiedenis der
MFN geen argumenten - noch theoretisch, noch ontleend aan

1) Zie infra, p. 148 e.v.

2) Zie J.E. MEADE, The Theory of Customs Union, 1955; R.G.
LIPSEY, The Theory of Customs Unions: A General Survey
(Economic Journal, September 1960); J. VANEK, General
Equilibrium of International Discrimination; The Case of
Customs Unions, 1965.
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de praktijk - af te leiden zijn die de in dit opzicht dog-

matische opzet van het GATT (geen preferenties, wel CU/FTA)

rechtvaardigen. Deze is integendeel veel meer het uitvloei-

sel van een toen nog zeer recente ontwikkeling, namelijk
van de overwinning van de idee&n van CORDELL HULL in de

Verenigde Staten vanaf 1934.

c. Artikel XX en XXI.

Artikel XX staat maatregelen toe noodzakelijk ter bescher-

ming van de goede zeden, van leven of gezondheid van mens
en dier e.d., dit onder de titel 'algemene uitzonderingen'.

Deze non-tarifaire belemmeringen mogen niet zodanig toege-

past worden dat zij een middel vormen tot willekeurige of

ongerechtvaardigde discriminatie, of tot een verkapte be-

perking van de internationale handel, en zijn dus, voor

zover mogelijk, onderworpen aan gelijkheids- en vrijheids-
doeleinden.

Artikel XXI zondert maatregelen betreffende de

staatsveiligheid uit, zonder dat het voorbehoud van arti-

kel XX gemaakt wordt.

d. Voor de verhouding tussen meestbegunstiging en kwantita-

tieve beperkingen, zie paragraaf 5. (Meestbegunstiging en
discriminatieverbod).

3. Enkele algemene kenmerken.

Wij hebben reeds uiteengezet, dat de meestbegunstigings-
clausule van artikel I een algemene en onbeperkte is. De

clausule bepaalt expliciet,  dat het tevens een onvoorwaar-

delijke is. Bij de behandeling van de codificatiepoging

door de Volkenbond hebben wij gesteld, dat het onderscheid

voorwaardelijke-onvoorwaardelijke meestbegunstiging niet

langer relevant is, maar dat de onderliggende problematiek,

namelijk hoe de (normale, dus onvoorwaardelijke) meestbe-

gunstiging te combineren met het behoud van voldoende prik-
kels tot onderhandelen over tariefverlaging nu onverbloemd

aan de orde komt.
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Voorts zijn er nog enkele algemene zaken, die

aangestipt moeten worden, zoals het probleem van de oor-

sprong of de herkomst van produkten, het begrip 'overeen-

komstig' produkt en de werking in de tijd.

a. Meestbegunstiging met behoud van onderhandelingsprik-

kels: nieuwe onderhandelingsprocedures in het GATT.

Zoals gezegd wordt het samengaan van vrijheid en gelijkbe-
handeling door het GATT op een meer indirecte wijze bevor-

derd dan door het Havanna Charter. Het GATT bepaalt , dat
de onderhandelingen plaatsvinden op grondslag van wederke-

righeid en wederzijds voordeel. (Preambule; sinds 1955 ar-
tikel XXVIII bis). Voor een afwachtende houding van enige

partij bestaat weinig kans omdat de onderhandelingen ge-

lijktijdig gehouden worden. De lust tot afwachten wordt

bovendien tegengewerkt door het systeem van paarsgewijze

onderhandelingen over produkten waarvan partijen elkaars
hoofdleverancier zijn. De partners zijn dus steeds zo ge-

kozen, dat zij beiden het meest geinteresseerd zijn in we-

derzijdse tariefverlaging. De resultaten worden tenslotte

gelijktijdig in de concessielijsten opgenomen, zodat een

algehele beoordeling mogelijk is van het spill-over effect,

dat de meestbegunstiging veroorzaakt. Zodoende krijgt elke

verdragsluitende partij wel middels de MFN alle voordelen,

die andere GATT-leden aan enig derde land toestaan, maar
stelt de Algemene Overeenkomst toch geen premie op de wei-

gering tot onderhandelen, of op de weigering om gelijkwaar-

dige concessies te doen, met de bedoeling de concessies
aan derden om niet in de wacht te slepen.

De bovenomschreven procedure wordt wel de bila-

teraal-multilaterale genoemd, waarbij de feitelijke on-
1)

derhandelingen plaatsvinden op bilaterale manier in de we-

tenschap dat uiteindelijk de resultaten gemultilaterali-

1) ZINSER, op. cit. 1962 spreekt van 'multilateral-simul-
tanes Verfahren', p.103.
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seerd worden.- V.A. SEYID MUHAMMAD noemt deze procedure "the
most significant contribution of the General Agreement to
international relations". Hierbij moet men wel bedenken„ 1)

dat de onderhandelingsprocedures voor iedere tariefronde op-

nieuw worden vastgesteld, en dat de Algemene Overeenkomst
eerst sinds de toevoeging van artikel XXVIII bis in 1955

een aan de tariefonderhandelingen gewijd artikel heeft. Dit

artikel geeft tevens de mogelijkheid door de betrokken ver-

dragsluitende partijen aanvaarde multilaterale procedures
in de plaats te stellen van de 'selective product-by-pro-

duct' methode die het Havanna Charter voorschreef. Deze2)

methode is nooit onaangevochten geweest, maar pas met de

Kennedy Ronde is voor het eerst de z.g. lineaire aanpak

uitgangspunt geweest. 3)

De bereidheid tot het doen van concessies (m.a.w.

het doel van de vrijhandel) wordt niet alleen door het sys-
teem van onderhandelen bevorderd, maar bovendien doordat er

mogelijkheden zijn tot wijziging of intrekking van conces-

sies, waartegenover retaliatiemogelijkheden voor getroffen
partijen open staan, terwijl - en dit is een wezenlijke

verdienste - deze zaken onderworpen zijn aan door het GATT

voorgeschreven procedures en daarmee uit de sfeer van eigen-
richting zijn gehaald. Gezien het uitbreidende effect dat4)

de meestbegunstiging op de intrekking van concessies heeft 5)

is een beheerste aanpak noodzakelijk wil men niet alleen de

balans tussen rechten en verplichtingen maar ook een zo

laag mogelijk tariefniveau handhaven.
-

1) The Legal Framework of World Trade, 1958, p.98. Wij heb-
ben gezien, dat de kiem van deze vernieuwing al lag in
de Reciprocal Trade Agreements Act van 1934. Supra, p. 52.

2) cf. DAM, op.cit.1970, p.57 e.v.

3) Bij de behandeling van de Kennedy Ronde zullen wij nog
nader ingaan op de onderhandelingsprocedures. Infra,
hfdst.VI, 9.3, onder 5.

4) DAM, p.79 e.v.; ZINSER, p.97 e.v.. De belangrijkste ar-
tikelen zijn: XVIII (ontwikkelingslanden, infra, p. 121 en
135-1364 XIX (noodmaatregelen bij ernstig nadeel of drei-
ging hiervan voor binnenlandse producenten); XXVII en
XXVIII.

5) Dit is een der elementen van het 'backward looking face'
der MFN. (supra.p. 85-86).
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b. Oorsprong of herkomst van het produkt.

In overeenstemming met de leer van het Economic Committee

van de Volkenbond geeft het GATT een meestbegunstigings-
recht op produkten 'van oorsprong uit of bestemd voor' een

andere verdragsluitende partij.

Hiermee is de middenweg gekozen tussen het uiterst

zware vereiste, dat naast de oorsprong ook de herkomst uit
een GATT-land vereist wordt, m.a.w. dat de invoer recht-

streeks moet plaatsvinden, en de minder zware eis, dat de

goederen alleen afkomstig hoeven te zijn van het grondge-

bied van enig GATT-land, zodat goederen van oorsprong uit

een land, dat geen meestbegunstigingsrecht heeft, via een

omweg over het grondgebied van een verdragspartij toch van

deze behandeling kunnen profiteren. 1)

Zowel voor de invoer als voor de uitvoer is dus

de oorsprong c.q. bestemming van een produkt bepalend, on-

geacht de transportweg. Overigens geeft ook het GATT geen

nadere omschrijving van het begrip 'oorsprong', hetgeen

begrijpelijk is gezien de moeilijkheden van een harmonisa-
tie van de meest uiteenlopende nationale definities en be-

palingen. Deze vaagheid werkt natuurlijk verschillen en
zelfs misbruiken in de hand.

c. Het 'overeenkomstige' produkt.

Ook hier is de doctrine van de Volkenbond gevolgd en wordt

geen preciese omschrijving gegeven. Strikte identiteit is

niet vereist, maar evenmin is het begrip zo ruim, dat alle

concurrerende- of zelfs vervangingsprodukten ermee gedekt
zijn.

2)

1) Mut. mut. geldt hetzelfde voor de uitvoer.

2) Vide supra, p.74-75.Het belang van de tariefclassificatie
is nog eens onderstreept door het Prepcom van de Conferen-
tie van Havanna. Wat betreft ontoelaatbare tariefspeciali-
satie lijkt de leer der Volkenbond een goed houvast, cf.
ZINSER, p.94, speciaal noten 360 en 361. Zie verder BISD,
vol.II,p.191. (Australische subsidie op ammonium sulfaat)
en 1st.suppl., p.53 e.v. (geschil Noorwegen-Duitsland
over sardines).



-111-

d. Meestbegunstiging voor bestaande en toekomstige voorde-
len.

De vraag is, of het moment waarop de oorspronkelijke conces-

sies gedaan worden of zijn, relevant is, m.a.w. of de MFN

beperkt is tot die concessies die al gedaan waren toen de

Algemene Overeenkomst gesloten werd, of dat deze zich ook

uitstrekt tot de naderhand gedane concessies.

Een beperking tot de in de eerste tariefronde in

1947 gedane concessies is uitgesloten. In de eerste plaats

is de tekst van artikel I in deze ondubbelzinnig (... elk

voordeel etc. welke een der verdragsluitende partijen ver-

leent...; any advantage...granted by; tous avantages.....

accordds par...). In de tweede plaats zou een beperking

tot de op het moment van de verdragssluiting bestaande con-

cessies strijden met het nu al eeuwenoude doel der meestbe-

gunstiging, namelijk een gelijkbehandeling te garanderen
op zijn minst toch voor de duur van het verdrag, zodat een

dergelijke beperking expressis verbis overeengekomen zou
moeten worden. Dit geldt temeer, nu de beperking van de

toelating van preferenties tot de bestaande in hetzelfde

artikel ook expliciet is gemaakt.

4. Wijziging van 4e mpestbegunstigingsverplichting van het
GATT.

Hoewel de eis van unanimiteit niet geldt voor de wijziging

van het overgrote deel der GATT-voorschriften bepaalt arti-

kel XXX, dat amendering van Deel I (de artikelen I en II),

alsmede van de artikelen XXIX en XXX eenstemmigheid behoe-
ven. Hierdoor wordt de algemene meestbegunstigingsclausule,

maar ook het hele stelsel van concessielijsten beschermd.
1)

1) cf. ZINSER, op. cit. 1962, p.53 en DAM, op. cit.1970,
p.344-345.
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5. De meestbegunstiging en andere standaarden.

a. Nationale behandeling.

Het samengaan van meestbegunstiging en nationale behande-

ling is reeds gesignaleerd: ingevolge de leden 2 en 4 van
artikel III mag niet gediscrimineerd worden tussen buiten-

landse, en overeenkomstige binnenlandse produkten bij de

toepassing van binnenlandse belastingen of andere -hef-

fingen, noch bij die van wetten, verordeningen en voor-

schriften betreffende verkoop, aanbod ten verkoop, koop,
vervoer, distributie of gebruik in het binnenland. Voorts

mogen al deze zaken bij buitenlandse produkten, waarvoor

geen 'overeenkomstige' binnenlandse produkten zijn (over-

eenkomstig is strikter dan concurrerend, of vervangend)

niet zodanig worden toegepast dat bescherming wordt ver-

leend aan de binnenlandse (concurrerende of vervangende)
produ ktie.     (III,    lid 2, tweede zin, juncto   III,    lid   1)  . 1)

Aangezien artikel I verwijst naar bovenstaande
bepalingen moet ten aanzien van deze kwesties de behande-

ling vanbuitenlandse produkten onderling gelijk zijn.

b. Meestbegunstiging en discriminatieverbod. (Kwantitatieve

beperkingen en staatshandel) .                                 *

Het lijkt ons weinig zinvol, complicerend en zelfs onjuist

om te trachten meestbegunstiging en non-discriminatie te

onderscheiden als zou de eerste een absolute, de tweede

een relatieve gelijkheid beogen. Bij de behandeling van
het codificatiewerk van de Volkenbond rond 1930 is duide-

lijk gebleken tot welke moeilijkheden dit leidt, en ook

dat op een gegeven moment de gewenste scheiding toch ver-

waarloosd wordt. Een belangrijk doel van de onderschei-

ding is in theorie uiteen te zetten, hoe het nu precies zit

1) Artikel III leidt tot moeilijke theoretische en prak-
tische problemen, vooral door de tweeledigheid van lid
2, waarbij de tweede zin met het woord 'bovendien' be-
gint. Zie DAM, p.115 e.v..



-113-

met kwantitatieve beperkingen. Welnu, bij de behandeling van
de opvattingen van het Economic Committee bleek, dat voor

dit doel de onderscheiding van weinig nut was. Bovendien,is

zij eenmaal gebruikt, dan moet men consequent zijn en ten
aanzien van allerlei kwesties moeizaam proberen onderschei-
dingen te maken die niet in het minst verhelderend werken. 1)

Wij hebben gezien, dat bij de toepassing van de
onderscheiding op het systeem van toewijzing van quota's
het Economic Committee moest terugkeren van zijn aanvanke-

lijke opvatting, dat de meestbegunstiging een 'absolute
equality of treatment' vereist. Immers, dan zouden kwantl-

tatieve beperkingen zeer gemakkelijk maar op een uiterst

verwerpelijke manier verenigbaar zijn met de meestbegunsti-

ging. Al wat dan nodig was, was de toewijzing van absoluut

gelijke quota aan alle landen. Deze consequentie leidde het
Economic Committee tot het inzicht, dat het er juist om
ging de onderlinge verhoudingen tussen derde staten onaan-
getast te laten (wat dan weer aangeduid zou kunnen worden

met 'relatieve' gelijkheid, men ziet hoe bedrieglijk deze

terminologie is). Naar onze mening was, gegeven de onvere-

nigbaarheid van QR's met de meestbegunstigingstechniek, 2)

1) Waar het ZINSER toe verleidt leze men op de pagina's 55-
57, waar hij moet theoretiseren over de vraag of de ge-
lijke behandeling bij doorvoer (art.V) en merken van oor-
sprong (art.IX) meestbegunstigings- of non-discriminatie-
bepalingen zijn. Bij de laatste verloochent hij zijn ei-
gen criteria, omdat hij toch de term non-discriminatie
voor de kwantitatieve beperkingen gereserveerd wil zien.

2) R.C. SNYDER, op. cit. 1948, p.138: "There is no accepted
principle of quota allocation which can be called consis-
tent with the most-favoured-nation clause".
Het Economic Committee van de Volkenbond was dezelfde me-
ning  toegedaanfUp to the present, no system  has  been  dis-
covered by which quotas can be allocated without injuring
the interests of countries entitled to benefit under the
most-favored-nation clause". (Equality of Treatment in
the Present State of International Commercial Relations.
The Most-Favored-Nation Clause. Doc. C.379. M.250.1936 II.
B., p. 14,
Zie ook NOLDE, op. cit. 1932, p.79-80 en HAWKINS, Commer-
cial Treaties and Agreements, Principles and Practice,
1951, p.162-163.
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de belangrijkste vraag: hoe kunnen quota's zo gehanteerd

worden, dat aan het doel der gelijkbehandeling van derde

staten zo weinig mogelijk afbreuk wordt gedaan?
Hier ligt een zinvolle manier om deze kwestie te

bezien, een manier die past in de door ons beschreven rela-

tie tussen de MFN en het gelijkheidsdoel: non-discriminatie
is geen afzonderlijke techniek, maar de negatieve uitdruk-

king van hetzelfde gelijkheidsdoel. Welnu, dit doel kan op

verschillende manieren benaderd worden. Voor de meeste ge-

vallen kan men hiervoor de meestbegunstiging gebruiken, bij

kwantitatieve beperkingen niet. Bij de laatste zal men de

toewijzing volgens zodanige criteria moeten opzetten , dat

de onderlinge concurrentieposities van de derde staten on-

aangetast blijven, m.a.w. dat de toewijzende staat niet of

zo weinig mogelijk discrimineert. Het GATT probeert dit te

bereiken door te bepalen, dat als kwantitatieve beperkingen,

die in beginsel verboden zijn, gebruikt worden, deze ten op-

zichte van alle staten moeten werken, waarbij de verdeling

van de quota's tussen de verdragsluitende partijen z6 dient
te zijn, dat men zoveel mogelijk het aandeel benadert , dat

deze elk gehad zouden hebben als er geen beperkingen waren
geweest. (Artikel XIII, lid 2). HYDER zegt hiervan: "This

represents an important landmark in the evolution of the
standards of international economic law. For the first time

quantitative restrictions are made subject to the principle

of non-discrimination by means of a multilateral agreement,

thereby giving discrimination a legal garb vis-A-vis quan-

titative restrictions".1)

In 1961 heeft ZINSER nog getracht de begrippen als

volgt te onderscheiden: Meestbegunstiging en non-discrimina-

tie zijn niet identiek. Beide streven naar gelijkheid van

behandeling, echter, de meestbegunstiging naar een absolute,

terwijl het discriminatieverbod zich beperkt tot de negatie-
ve zijde hiervan en als het ware een relatieve gelijkbehan-

deling voorschrijft. Aanvaardt men onze visie op de MFN,2)

voor voetnoten zie volgende bladzijde.
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1) HYDER, op.cit.1968, p.166. De effectiviteit van het dis-
criminatieverbod is echter gering: "In practice, however,
the effectiveness of the principle is seriously impaired
by the fact that the procedures for the allocation of
quotas have to be adapted to the overriding consideration
of the availability of the currency in which payment is
required to be made. Exceptions contained in.... (Article
XIV).., though of a non-permanent nature, rob the prin-
ciple of all effectiveness. In the same way, the permis-
sion to institute a licensing system without quotas in
sub-paragraph 2(b) of Article XIII, leaves considerable
scope for administrative discrimination. The sole quaran-
tee against the misuse of this permission lies in the
principle of good faith - an effective deterrent inas-
much as the Contracting Parties have not been seized of
any complaints in this matter". (Ibidem, p.158). HYDER
besluit met de conclusie "that the system of quota allo-
cation in GATT does not entirely eliminate discrimination
but it does reduce its incidence to the minimum". (p.158).

2) Opgemerkt mag wotden, dat ZINSER desondanks gelukkig is
met de tekst van de GATT-meestbegunstigingsclausule, die
alleen de positieve formulering geeft, "denn mit der
Verneinung wurde uberflussigerweise dasselbe gesagt wie
mit der positiven Form". Op. cit. 1962, p.41.
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dan zal men zien, dat het onjuist is deze onderschei-

ding te hanteren in die zin, dat de toepassing van

kwantitatieve beperkingen om een relatieve gelijkheid

vraagt en daarom te spreken van een discriminatiever-

bod in tegenstelling tot de meestbegunstiging die dan

een absolute gelijkstelling zou vereisen.

Ook bij landen met staatshandel probeert het GATT

discriminatie te voorkomen, door te bepalen dat gehandeld

moet worden naar de algemene beginselen van 'non-discrimina-

toire behandeling' en op grond van 'commerciole overweging-
en'. (Artikel XVII). Ook hier gaat het om een stelsel, waar-

bij de meestbegunstigingstechniek niet in staat is om garan-

ties te scheppen tegen ongelijkheid van behandeling, zonder

dat er formeel sprake is van schending van de meestbegunsti-

gingsverplichtingen.

3. SPECIALE FACILITEITEN VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN IN HAVAN-

NA CHARTER EN GATT.

Ofschoon het vraagstuk van de economische ontwikkeling nog

pas een probleem in opkomst was, had het Volkenbondssecre-
tariaat in 1942 het feit, "that the international communi-

ty had been unable to work out adequate and comprehensive

proposals for industrial development in under-developed
countries and to relate these to commercial policy" als

een der oorzaken aangewezen van het beperkte succes van de

tussenoorlogse pogingen tot regeling en vrijmaking van het
1)internationale handelsverkeer.

1) Proc. UNCTAD I, Deel V, p.431: n.a.v. L.N., Interwar
period,p.158.
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Zowel de jonge, pas onafhankelijk geworden ontwik-

kelingslanden, als de oudere stelden nu hun ontwikkeling cen-

traal. Om hun economische afhankelijkheid en achterstand weg

te werken achtten zij een snelle industrialisatie geboden,

zelfs als zakelijke argumenten een andere richting aanwezen. 1)

De oudere ontwikkelingslanden van Latijns-Amerika en, minder
extreem, India, stonden zeer achterdochtig tegenover de Ameri-

kaanse 'Proposals':

"They were designed, it was said, to serve the
present needs of the industrial powers. They of-
fered no hope of reducing disparities in living
standards between the nations of the world. They
afforded no positive program for the development
of backward areas. Their approach was wholly nega-
tive; they would deny to undeveloped nations
freedom to use the very devices by which the in-
dustrial powers had established their preeminence.
It was their apparent motivation to keep the one
group in a position of dependence so that the
ascendence of the other might be preserved".2)

De meer extreme Latijns-Amerikaanse landen wensten
een herverdeling van rijkdom en welvaart. Rijke landen moes-

ten verplichtingen, arme landen voorrechten krijgen. Gelijke

verplichtingen op het gebied der handelspolitiek betekenden

een inbreuk op de soevereiniteit, en waren een middel voor
de sterken om de zwakkeren te overheersen. 3)

Het streven van de ontwikkelingslanden kwam in

het kort hierop neer, dat zij de vrijheid wilden behouden

om die handelspolitieke maatregelen te nemen, die zij in

het belang van hun ontwikkeling gewenst achtten. Enerzijds

betrof dit de vrijheid tot het nemen van protectionistische
maatregelen in de vorm van tarieven en kwantitatieve be-

perkingen, dit ter bescherming van hun opkomende industrieon,

1) "In backward areas throughout the world, there is an in-
sistent demand that standards of living be improved and
an irrational belief that this improvement is to be ob-
tained only through a rapid industrialization of their
economies". CLAIR WILCOX, A Charter for World Trade, 1949,
p.30.

2) Ibidem, p.31.(Onderstreping toegevoegd.)

3) cf. CLAIR WILCOX, op. cit. 1949, p.32.
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anderzijds wenste men de vrijheid tot het sluiten van onder-

linge preferentieovereenkomsten om grotere markten voor deze

industrieon te openen.
1)

De ECOSOC-resolutie met betrekking tot het bijeen-

roepen van de conferentie van Havanna bevatte reeds een er-

kenning van de bijzondere noden van de ontwikkelingslanden
2)

en verzocht het Prepcom hiermee rekening te houden.

Alle belangrijke meningen en meningsverschillen be-
treffende speciale bepalingen ten behoeve van de ontwikke-

lingslanden traden reeds in het begin van de besprekingen

te Londen aan het licht. Zij leidden toen tot de introductie

door de Verenigde Staten van een ontwerp-hoofdstuk, dat aan-

geduid werd als het 'London compromise'. Naast investerings-

problemen lagen de grootste moeilijkheden op het terrein van

de verplichting tot het onderhandelen over een substanti&le
verlaging van de tarieven, van de toelating van nieuwe pre-

ferenties en van kwantitatieve beperkingen ten behoeve van

de economische ontwikkeling, en de zeer fundamentele vraag
of voorafgaande toestemming door de Organisatie vereist

moest worden voor de verschillende uitzonderingsmaatregelen.

Alleen de investeringskwestie kon afzonderlijk be-

handeld worden, voor de overige zaken was alleen een samen-

hangende oplossing mogelijk door een 'general settlement'.

a. Een uitzondering op het preferentieverbod.

Lijnrecht tegenover de 'no new preference rule' stond een

"generalized desire on the part of underdeveloped countries
to be allowed to enter into regional preferential arrange-

1) cf. de huidige nadruk op preferentieverlening door rijke
aan arme landen.

2) ECOSOC-resolutie 1/13, 18.2.1946, onder 4: "(The ECOSOC)
REQUESTS the Preparatory Committee, when considering the
foregoing items, to take into account the special condi-
tions which prevail in countries whose manufacturing in-
dustry is still in its initial stages of development,...".
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„ 1)ments far short of customs unions . Voor een open uitzon-
dering gebruikten de ontwikkelingslanden evenals later ener-

zijds economische argumenten (grotere markten), anderzijds
rechtvaardigheidsargumenten. Volgens de laatste zou de meest-

begunstiging grote en rijke economieon bevoordelen en de
arme landen discrimineren, terwijl bovendien het verbod moei-
lijk te rijmen zou zijn met de handhaving van bestaande pre-
ferentiestelsels.

Het Londense compromis stond de handhaving van v66r

1 juli 1946 tussen buurlanden bestaande preferenties toe en

opende de mogelijkheid tot het invoeren van nieuwe preferen-

ties, echter slechts na toestemming door de Organisatie met
een 2/3e meerderheid. In Havanna werd vooral het vereiste van

de voorafgaande goedkeuring opnieuw aangevallen. De oplossing,

die van groot belang was wilde men ook op de andere punten

overeenstemming bereiken, volgde langs twee lijnen. Enerzijds

werd op voorstel van Libanon een uitzondering gemaakt voor de

reeds genoemde vrijhandelsgebieden. Anderzijds vond de Bel-

gische gedachte gehoor, dat nieuwe preferenties zouden moe-

ten voldoen aan bepaalde criteria, omdat zij immers de alge-
mene doelstellingen van het Charter zouden moeten bevorderen.

Het ging er nu - evenals bij de kwantitatieve beperkingen -
alleen nog om, of de criteria de voorafgaande goedkeuring

zouden vervangen of in ieder geval door hun algemeenheid zou-
den terugbrengen tot een automatische, of dat zij samen zou-

den gaan met een werkelijke oordeelsbevoegdheid van de Orga-
2)nisatie.

b. De verplichting tot onderhandelen over een substantiole

tariefverlaging.

Zoals wij gezien hebben was een van de grondregels van het

Havanna Charter de verplichting te onderhandelen over een

1) W. ADAMS BROWN, Jr., op. cit. 1950, p.72.

2) Ibidem, p.155-156.
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verlaging van de tarieven. Nu was het de vraag of in dit op-

zicht voor de ontwikkelingslanden bijzondere maatstaven zou-

den gelden, met andere woorden of bij de beoordeling van de

onderhandelingsresultaten rekening gehouden moest worden met

de mate van ontwikkeling van de onderhandelingspartners.

Hiermee hangen samen de sanctiemogelijkheden wegens niet-na-

koming van de uit het Charter voortvloeiende verplichtingen.
Een belangrijk onderdeel van de sanctieprocedure is de vast-
stelling door de Organisatie van een niet-nakoming 'without

sufficient justification'. In Londen werd hieraan toegevoegd

dat bij de beoordeling gelet moest worden op de Charterbepa-

lingen in hun geheel, dus met inbegrip van de bepalingen in-

zake de economische ontwikkeling, in Gen8ve werd hieraan toe-

gevoegd de eis rekening te houden met de economische toe-

stand van de geincrimineerde staat.
In Havanna was de druk van de ontwikkelingslanden

nog groter. Het beslissende punt werd nu de samenstelling

van het orgaan, dat moest beoordelen of partijen hun verplich-

tingen 'without justification' verzaakt hadden. Deze bevoegd-
heid te verlenen aan een Tariff Committee bestaande uit de
GATT-partijen was voor de ontwikkelingslanden onaanvaardbaar.

De beoordeling werd nu opgedragen aan de Executive Board,

met beroep op de Organisatie, terwijl de ontwikkelingslanden
een reole stem in de Executive Board werd toegezegd. (Infra,

P. 120)

c. Een uitzondering op het verbod op kwantitatieve beperking-
en.

De ban op het gebruik van kwantitatieve beperkingen werd

rechtstreeks en met grote felheid aangevallen. De ontwikke-

lingslanden beschouwden QR's als een rechtmatige vorm van

protectie, die onontbeerlijk was in verband met de noodzaak

import-prioriteiten vast te stellen ten behoeve van ontwik-

kelingsprogramma's. Het verbod werd herhaaldelijk, en in de
meest strikte termen verdedigd door de Verenigde Staten,

hetgeen tot gevolg had, dat de frontale aanval veranderde in
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pogingen om de toegestane uitzonderingen (naoorlogs herstel,

landbouw en betalingsbalansmoeilijkheden) te verbreden.

In Havanna volgde een nieuwe frontale aanval,   maar
na een 'strong speech' van CLAIR WILCOX, de tweede man van

de Amerikaanse delegatie, verschoof het zwaartepunt net als

bij de preferentiekwestie naar de procedurele vraag of een

voorafgaande, discretionnaire goedkeuring door de Organisa-
tie, eventueel met gebruik van criteria vereist was of dat

criteria een automatische goedkeuring inhielden.

Het 'General Settlement' te Havanna.

Het uiteindelijke compromis was een bevestiging van de be-

ginselen van het Charter betreffende preferenties, kwanti-

tatieve beperkingen en de onderhandelingsplicht, waarbij uit-

zonderingen ten behoeve van ontwikkelingslanden onderworpen

werden aan een versnelde goedkeuringsprocedure met een zeer

belangrijke plaats voor criteria. "At the same time it gave

assurance to the underdeveloped countries that their problems

and interests would be treated with understanding and consi-

deration, partly by giving them a greater voice in the af-

fairs of the Organization, and partly by requiring the Or-
ganization to be guided in its decisions in matters vitally

affecting them in accordance with agreed and stated criteria".
1)

De bijzondere bepalingen van het Havanna Charter

voor de ontwikkelingslanden werden door deze staten al vol-

1) W.A. BROWN,Jr. op.cit. 1950, p.158. De vastgestelde proce-
dures waren zeer ingewikkeld en hechtten grote waarde aan:
1. de vraag of de uitzonderingsmaatregelen contractuele
verplichtingen, dus GATT-bindingen raakten en 2. of aan
de criteria voldaan was; bij deze criteria speelde het
ontwikkelingsargument weer mee. In de derde plaats werd
aan het bereiken van overeenstemming met getroffen par-
tijen, voor wie compensatiemogelijkheden bestonden, groot
belang gehecht. Ten vierde waren er tijdsbeperkingen, cf.
BROWN, p.205-211.
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strekt onvoldoende geacht. Het GATT nu miste de meeste van

deze bepalingen, waaronder ook die betreffende preferenties

ter bevordering van de economische ontwikkeling. (artikel
15, Havanna Charter). 1  Vooral het feit, dat de bestaande

preferentiestelsels w&1 getolereerd werden, stak de ontwik-
kelingslanden. Hun restte slechts artikel XVIII (hulp van

regeringswege ten bate van de economische ontwikkeling) dat

dezelfde mogelijkheid opende voor het gebruik van kwantita-

tieve beperkingen als het Havanna Charter bood. Algemeen

waren de ontwikkelingslanden van mening, dat de vereiste

voorafgaande goedkeuring zowel op papier als in de praktijk
"excessively dilatory and cumbersome"2  was, dat beperkingen

en voorwaarden de beloofde voordelen praktisch teniet deden,

en dat het artikel zelfs afgezien van deze bezwaren weinig
voordelen bood.

4. SAMENVATTENDE CONCLUSIES UIT HOOFDSTUK III.

De blauwdruk voor de naoorlogse wereld die rond 1945 tot
stand was gekomen toonde, dat de lessen van de dertiger ja-
ren niet vergeten waren. Op het gebied van de internationa-

le handel kwam het Havanna Charter tot stand, tezamen met

de als voorlopig bedoelde Algemene Overeenkomst. Doordat de
V.S. het Havanna Charter uiteindelijk niet ratificeerden

kwam het GATT op eigen benen te staan. Wij zullen hieronder

alleen het GATT toetsen aan de punten a tot en met d van de

1) Volgens GARDNER PATTERSON, Discrimination in International
Trade, 1966, p.323 was het feit, dat de preferentieuitzon-
dering voor ontwikkelingslanden niet overgenomen was in
het GATT het gevolg van de toevallige omstandigheid , dat
artikel 15 van het Havanna Charter ondergebracht was in
het hoofdstuk betreffende "Economic Development and Re-
construction' en niet in het 'Commercial Policy' hoofdstuk.

2) Proceedings of the United Nations Conference on Trade and
Development, 1964, E/CONF. 46/141, vol. V.p.4. Verder te
citeren als 'Proc. UNCTAD I'. Zie ook KARIN KOCK, Interna-
tional Trade Policy and the GATT, 1947-1967, Stockholm,
1969, p.227-228.
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conclusies van hoofdstuk I en aan het in hoofdstuk II toege-

voegde punt e. Vervolgens zullen wij een korte karakteris-
tiek wagen van de MFN, als techniek, maar tevens als gemul-

tilateraliseerde standaard in de internationale handelsbe-

trekkingen.

1. Punt al lijft nog steeds op de achtergrond. Wij hebben

echter gezien dat een van de belangrijkste regels is,

dat de onderhandelingen in het GATT plaatsvinden op grond-

slag van wederkerigheid en wederzijds voordeel. (Preambule;
in 1955 uitgewerkt in het nieuwe artikel XVIII bis). Het

GATT moet dus een evenwicht tussen rechten en verplichtingen,

voor- en nadelen vooronderstellen, zodat een significante

mate van materidle ongelijkheid van behandeling ondanks

de formele plicht tot gelijkbehandeling, bijvoorbeeld door-

dat de resultaten van de tariefrondes grotendeels in het

voordeel van 66n bepaalde groep landen zijn, in strijd is

met de opzet van de Algemene Overeenkomst.

Vooral door het optreden van enkele oudere lan-
den als Brazilid, India en Australig is aan de orde ge-

steld en erkend, dat de ongelijkheid tussen ontwikkelings-

landen en industrielanden tot bijzondere bevoegdheden

voor de eerste groep moet leiden. Een uitzondering op het

preferentieverbod ten behoeve van de ontwikkelingslanden

is echter niet in het GATT opgenomen, zodat het MFN-regiem
nog geen onderscheid maakt tussen arme en rijke landen.

2. Punt b, de samenhang en spanning tussen MFN en vrijhandel,

is over het algemeen op genuanceerde wijze verwerkt. Het

GATT streeft beide doelstellingen van internationale han-

del, vrijheid en gelijkbehandeling, na zonder de ene in

functie te stellen van de andere. Dit heeft tot gevolg dat

geen van beide doelstellingen een absoluut karakter heeft.
De samenhang tussen MFN en een vermindering van

de handelsbelemmeringen vindt men terug in het stelsel van

onderhandelingsprocedures. De spanning tussen beide treedt

1) Spanning tussen formele gelijkbehandeling en ongelijkheid
van materiole voordelen.
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op de voorgrond bij het verbod tot het invoeren van

nieuwe preferenties en de mogelijkheden tot regionale

groepsvorming middels douane-unies en vrijhandelsgebieden.
Dat nieuwe preferenties alleen de vorm van CU/FTA's mogen

aannemen is een blijk van niet geheel doordacht dogmatis-
me. Bij de criteria waaraan ingevolge artikel XXIV CU/FTA's
moeten voldoen heeft men weliswaar geprobeerd een genu-

anceerd evenwicht te vinden tussen vrijheid en gelijkheid,

maar de redactie is niet vlekkeloos en de economische ba-

sis aanvechtbaar.

3. De invloed van de economische omstandigheden, punt c.,

blijkt natuurlijk het meest in de praktijk (hoofdstukken

IV,V en VI). In dit stadium kunnen wij in het algemeen

stellen, dat het GATT in belangrijke mate een reactie is

op de ervaringen van de dertiger jaren, dat de herstelpro-
blematiek na de oorlog tot uitzonderingen op meerdere
GATT-regels heeft geleid, en dat bijvoorbeeld de betalings-

balansbepalingen duidelijk onder invloed van zelfs recente

ervaringen zijn opgesteld.

4. Het GATT zelf is de incorporatie van het streven naar in-

ternationalisering van de handelspolitiek. (punt d).

Door het wegvallen van het veel verdergaande Havana Char-
ter is echter vooral de institutionele basis zeer zwak:

deze bestaat slechts uit de periodieke zittingen der CON-
TRACTING PARTIES en uit een secretariaat. De CONTRACTING

PARTIES hebben echter niet te veronachtzamen besluitvor-

mende bevoegdheden, vooral met betrekking tot het toestaan

van bepaalde uitzonderingen en beperkingen en ter beslech-

ting van geschillen.

Voorts is een belangrijke zwakte gelegen in het

feit, dat de bepalingen van het gehele Deel II ingevolge

het Protocol of Provisional Application slechts gelden

voorzover zij niet strijden met de in 1947 bestaande wet-

telijke voorschriften.
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5. Punt e., de samenhang tussen monetair beleid en handels-
politiek, is neergelegd in verwijzingsbepalingen van GATT

naar IMF en omgekeerd. Hiermee is echter zeker geen einde

gemaakt aan alle mogelijkheden om via monetaire bepalingen

nadelige invloed uit te oefenen op de internationale handel
zonder dat formele verplichtingen geschonden worden.

6. Tot slot is in het GATT impliciet een onderscheid gemaakt

tussen de meestbegunstiging als techniek en de gelijkbe-

handeling van derde staten als doel. Voor die maatregelen,
die zich lenen voor de MFN-techniek geldt artikel I, voor

de belangrijkste categorie van maatregelen, waarop de MFN

niet toegepast kan worden, kwantitatieve beperkingen, geldt

een afzonderlijk discriminatieverbod ingevolge het eerste
lid van artikel XIII.

7. Met de multilateralisering van de meestbegunstiging is een

dringende wens van de Volkenbond in vervulling gegaan. Dit
niet omdat haar rechtskarakter hierdoor veranderd zou zijn.

De MFN is nog steeds een 'optional clause' van internatio-

naal recht, vervat in een verdrag waaraan staten vrijwillig

kunnen deelnemen, en dat zij in volle vrijheid kunnen op-
zeggen. Binnen deze grenzen is echter het gezag van de clau-

sule aanmerkelijk verstevigd. Een groot en toenemend aan-

tal staten, waaronder de belangrijkste handeldrijvende lan-

den, heeft zich gebonden geen discriminatie toe te passen

in de handelsbetrekkingen met andere landen. Zij hebben be-

paalde uitzonderingen op deze verplichting nader omschreven

en procedures ontworpen waardoor deze uitzonderingen onder

hun gezamenlijk toezicht staan. Voorts hebben zij proce-

dures ontworpen waarbij, wederom onder gemeenschappelijk

toezicht, een afwijking van deze verplichting die normaal
verboden is, op grond van bijzondere omstandigheden wordt

toegestaan. Nietnaleving van meestbegunstigingsverplich-

tingen is niet langer een kwestie van twee partijen, even-

min als de eventuele retaliatiemaatregelen.
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De meestbegunstiging is hiermee een der belang-

rijkste hoekstenen van een multilateraal kader, dat de

staten hebben gecrederd om hun doelstellingen van een on-

gehinderde, en zo weinig mogelijk door overheidsmaatrege-
len vervalste internationale handel in het voordeel van

elk hunner - het einddoel is welvaart - te verwezenlijken.
De meestbegunstiging is een techniek om een bepaald doel

te bereiken, maar tevens moor dan dat. Zij heeft zich ont-
wikkeld tot een standaard van internationale handelsbetrek-

kingen.
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HOOFDSTUK IV. PREOCCUPATIE MET WESTERSE PROBLEMEN, 1947-1958.

Overheersende factoren in het internationale handelsverkeer

gedurende de eerste tien jaar na de tweede wereldoorlog wa-

ren het werkeloosheidstrauma, dat aanleiding gaf tot de Confe-
rentie inzake de Handel en de Werkgelegenheid te Havanna, en

het herstel en de wederopbouw van de door de oorlog uitgemergel-
de Westerse economieon. Vervolgens zou een groeiende onvrede

met diverse GATT-bepalingen, en vooral met het ontbreken van

een hechte institutionele onderbouw, leiden tot het streven

naar een algemene herziening van de Algemene Overeenkomst.

(Negende zitting der CONTRACTING PARTIES, 1954-1955).

Tenslotte zou, beginnend vanaf 1951, maar zeker gedurende de

laatste jaren van de periode tot 1958 de belangrijkste ont-

wikkeling in het internationale handelsverkeer de economische

integratie van West-Europa zijn.
Dat het Westen gepreoccupeerd was met zijn eigen

problemen betekent niet, dat deze vanuit een mondiaal oog-

punt onbelangrijk waren. Integendeel. Voor een herstel en

ordening van de wereldhandel volgens de grondlijnen van het
Havanna Charter was een herstel van een vrije en multilaterale

Europese handel een eerste vereiste. De wordingsgeschiedenis

van het Havanna Charter en de geschiedenis van het Europese
1)

herstelprogramma hebben nauwe banden met elkaar.
Zowel de Amerikaanse wetgeving, als de bilaterale

bijstandsverdragen, als het OEEC-verdrag bevestigen de

handelspolitieke doelstellingen van het Havanna Charter,

1)Zie voor het European Recovery Program (ERP) ERNST H.VAN DER
BEUGEL, From Marshall Aid to Atlantic Partnership,1966,en de
daar vermelde literatuur. De band tussen ERP, Havanna Charter
en GATT wordt uitstekend behandeld door W.ADAMS BROWN, JR. op.
cit. 1950, p.306-334.
Een nuttig hulpmiddel om deze band niet over het hoofd te zien
is het naast elkaar plaatsen van verschillende belangrijke ge-
beurtenissen: de lancering van het Marshall Plan viel samen met
de tweede zitting van het Prepcom, die resulteerde in de tot-
standkoming van het GATT; in dezelfde periode deed Engeland
de lang doorwerkende ervaring op van een te vroege terugkeer
tot convertibiliteit; het Havanna Charter is gedateerd 24
maart 1948, de Amerikaanse Foreign Assistance Act 3 april en
het OEEC-verdrag 16 april 1948.
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zodat de hiervan afwijkende maatregelen een tijdelijk, op uit-

zonderlijke situaties gebaseerd karakter hebben. Alle pogingen

waren erop gericht het bilateralisme dat de intra-Europese han-

del in de eerste naoorlogse jaren kenmerkte terug te draaien.

Hiervoor was nodig een evenwichtig samengaan van multilaterale

betalingen en multilaterale handel, dat alleen bereikt kon wor-

den door intra-Europese samenwerking en Amerikaanse hulp. Zou

dit doel niet bereikt zijn, dan zouden Havanna Charter en GATT

zonder meer onmogelijk zijn geworden.

Dat desondanks de term 'preoccupatie' niet te sterk

is blijkt onder andere uit het feit, dat toen de Amerikaanse

regering als gevolg van grote binnenlandse pressie min of meer

voor de politieke keuze stond tussen de redding van het Havanna
Charter - en de daarmee van de ITO - en de succesvolle uitvoe-

ring van het European Recovery Program, gekozen werd voor het

laatste. Het Havanna Charter werd in 1950 niet meer ter bekrach-

tiging voorgelegd aan het Congres en verdween daarmee in de ar-
chieven.

1. EUROPEES HERSTEL.

Van Europese zijde werd het herstel aangepakt in het kader van

de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEEC).

Om tot een grotere vrijheid dn gelijkheid in de intra-Europese

handel te komen moest men tijdelijk afwijken van het mondiale

gelijkheidsdoel. Er ontstonden geen moeilijkheden wat betreft

een afwijking van de meestbegunstigingsclausule van artikel I

van het GATT (omdat plannen voor regionale tariefverlagingen
1)mislukten ), maar wel met de non-discriminatiebepaling van

artikel XIII betreffende de toepassing van kwantitatieve be-

perkingen.

1) Stikker- en Pella plannen. Zie voor een uitstekende en gede-
tailleerde uiteenzetting over de verenigbaarheid van de OEEC
met  het  GATT,   van de Europese Betalings  Unie (EPW met  het  IMF,
de onderlinge verbanden en het feitelijke verloop: H. STEIN-
BERGER, GATT und regionale Wirtschaftszusammenschlusse, 1963,
p. 64 e.v., waarop onze uiteenzetting grotendeels gebaseerd
is.
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Zoals wij gezien hebben bevat het GATT een algemeen

verbod voor het gebruik van kwantitatieve beperkingen (art.XI)

met als belangrijkste uitzondering die voor landen in betalings-

balansmoeilijkheden (art.XII). De meeste landen hebben in het

eerste decennium na de oorlog van deze uitzondering gebruik

moeten maken. Artikel XIII, lid 1 bepaalt echter, dat dit ge-

bruik non-discriminatoir moet zijn, een voorschrift, dat in

tegenstelling tot de meestbegunstigingsclausule van artikel I

geen permanente uitzonderingen toestaat . Van de tijdelijke
1)

uitzonderingen op deze verplichting, die artikel XIV gaf, was
die van het eerste lid de belangrijkste . De GATT-landen2)

kregen door dit lid voor de naoorlogse herstelperiode analoge

bevoegdheden om te discrimineren als het IMF gaf op het terrein

van de betalingen.

De samenhang tussen handels- en betalingsverkeer bleek

ook nu een feit van het grootste gewicht en een bewijs voor de

noodzaak van de tussen GATT en IMF gelegde verbindingen. De
strijd tegen het bilateralisme, dat de Europese (en niet alleen

deze ) betrekkingen beheerste moest op beide fronten in on-
3)

derlinge samenhang gevoerd worden: enerzijds door de Liberali-

seringscodex, anderzijds door de Europese Betalings Unie, die
4)

door diverse overeenkomsten was voorafgegaan

De liberaliseringscodex bestond uit twee delen: ten

eerste moesten onderlinge kwantitatieve beperkingen verminderd

en afgeschaft worden, ten tweede dienden de OEEC-leden elkaar

in deze gelijk te behandelen (waarmee de mogelijkheden van art.

XIV, lid 1 voor het onderlinge OEEC-verkeer wegvielen en dit

1) Als onderdeel van deel II van het GATT geldt echter de reeds
vermelde beperking i.v.m. de in 1947 bestaande wetgeving;
supra, p. 96,n.1.

2) Zover in deze paragraaf het tegendeel niet vermeld wordt be-
doelen wij de tekst zoals die voor 15 februari 1961 van
kracht was. cf. STEINBERGER, p. 69 e.v.

3) Ook in Latijns-Amerika bestond een netwerk van bilaterale
handels- en betalingsovereenkomsten, cf. STEINBERGER, p.72,
noot 311.

4) Wij beperken ons zoveel mogelijk tot de Liberaliseringscodex.
Voor de verhouding EPU-IMF geldt mut.mut. hetzelfde.
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verkeer dus terugkeerde op de basis van artikel XIII). Omdat

de algemene verplichtingen van het GATT onverminderd van kracht

bleven, en dus ook ten opzichte van niet-OEEC-leden de ver-
plichting tot vermindering en afschaffing bleef bestaan, zat

het discriminerende element in het verschil tussen de onder-

linge vrijmaking, en die ten opzichte van de overige GATT-le-

den, met name tegenover de dollarlanden.

Voor landen met betalingsbalansmoeilijkheden en een

slechte externe financiole positie werd deze discriminatie

tijdens de herstelperiode gewettigd door artikel XIV, lid 1,

maar niet alle OEEC-leden bevonden zich lang in deze situatie.

Duitsland bijvoorbeeld had na 1952 grote overschotten ten op-

zichte van de oVerige OEEC-landen, maar daarnaast tekorten te-
genover de USA en Canada. Zou Duitsland nu tegenover de dollar-

landen in dezelfde mate liberaliseren als tegenover de OEEC-

landen, dan zou het waarschijnlijke gevolg zijn een groter aan-
deel in de Duitse invoer vanuit de dollarlanden en een krimpend

aandeel vanuit de OEEC-landen, waarmee de algemene positie van
de OEEC-landen zou verslechteren. De vraag was nu of Duitsland

op grond van de regionale noodsituatie bevoegdheden had, die

het op grond van zijn nationale situatie niet langer kon clai-
men.

Ofschoon op juridische gronden Duitsland's positie

op zijn minst zwak was kwam het - en dat is tekenend voor1)

de GATT-aanpak - nooit tot een fundamenteel-juridisch onder-

zoek. "Die ErklRrung hierfur ist darin zu sehen, dass die Libe-

ralisierung des Handels- und Zahlungsverkehrs innerhalb der

OEEC der wichtigste Anstoss fGr die Liberalisierung auf welt-
weiter Ebene gewesen war, ein Schritt vom Bilateralismus zum

Multilateralismus. Die Zunahme der innereuropRischen Handels-

austausches infolge des Liberalisierungsprogramms hatte keines-

1) STEINBERGER (p.81) vindt enige grond in het IMF-verdrag, art.
XIV, lid 2, onder 2 en 3. De laatste bepaling, dat ieder lid
in eerste instantie zelf beoordeelt of zijn financiole posi-
tie een afschaffing van beperkingen in het betalingsverkeer
mogelijk maakt, lijkt ons onvoldoende om deze zelfbeoorde-
ling toe te staan voor de be@indiging van de discrimineren-
de toepassing ervan. De economische grond, dat men inzag dat
de overgang naar convertibiliteit door de belangrijkste
Europese landen tegelijk moest gebeuren, lijkt ons van gro-
ter belang.
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wegs eine Abnahme oder Stagnation sondern eine st8ndige Stei-
,1)

gerung des Handels gerade auch mit dritten Gebieten bewirkt'

Onze conclusie over de verenigbaarheid van de regio-
nale liberalisering in OEEC-kader met het non-discriminatie

voorschrift van het GATT, voorzover het de periode van naoor-

logse herstel en betalingsbalansproblemen in de meeste Europese
landen betreft , moet zijn, dat het doel van de gelijkbehan-

2)

deling gedeeltelijk en tijdelijk is opgeofferd om de noodzake-
lijke basis voor een groeiende wereldhandel te kunnen scheppen.

2. GROEIENDE ONVREDE MET GATT-BEPALINGEN.

Afgezien van het feit, dat in het eerste naoorlogse decennium

niet de verwerkelijking van het mondiale handelsverkeer op non-

discriminatoire grondslag, maar noodgedwongen het herstel van
de Europese economieon prioriteit genoot, groeide bij de Wes-

terse landen onvrede met de onderhandelingsprocedures en met

de gebrekkige institutionele voorzieningen van het GATT.

Vooral de landen met lage tarieven waren bezorgd over
het onverminderd voortbestaan van de verschillen in tarief-

niveaux na de eerste drie rondes (Gendve 1947, Annecy, 1949 en

Torquay 1950/1951) en over het slinken van hun toch al geringe

onderhandelingsmarges . Er kwamen plannen vanuit de Benelux,3)

gericht op een vermindering van de verschillen door artikels-

gewijze direct-multilaterale  onderhandelingen, maar de belang-

rijkste voorstellen waren een Frans plan, dat in het GATT, en

een plan van de "Low Tariff Club", dat in de Raad van Europa

1) STEINBERGER, -p.82.

2) Na het verstrijken van deze periode, die men met de over-
gang naar convertibiliteit rond 1958 kan afsluiten, wordt
de zaak natuurlijk veel meer aanvechtbaar.

3) Weliswaar was in Annex 10 van het "London Report" de erken-
ning opgenomen van het feit, dat de binding van een laag
tarief gelijkwaardig is aan de verlaging van een hoog
(N.FRANKEN, De betekenis van de Algemene Overeenkomst in-
zake Tarieven en Handel (G.A.T.T.) in het handelspolitieke
overleg, 1956, p.66, noot 2) maar pas in 1955 werd deze
bepaling in de overeenkomst zelf opgenomen. (artikel XXVIII
bis, 2a).
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behandeld werd. De belangrijkste verschillen tussen deze twee

plannen waren gelegen in het feit, dat het Franse plan meer

gericht was op een harmonisatie der tariefniveaux, terwijl het
plan van de Raad van Europa een verlaging van de hoge tarieven

1)nastreefde

Hoe gebrekkig de institutionele opzet van het GATT

was werd natuurlijk pas goed gevoeld toen de Amerikaanse rege-
ring het Havanna Charter, en daarmee de International Trade

Organization liet vallen. Het GATT zelf kende alleen het ge-

zamenlijke optreden der CONTRACTING PARTIES onder artikel XXV.

De noodzaak voor optreden in de periode tussen twee zittingen
der CONTRACTING PARTIES in bleek het eerst in verband met de

betalingsbalansuitzondering op het verbod van kwantitatieve

beperkingen (artikel XII). Tijdens hun Zesde zitting besloten

de CONTRACTING PARTIES tot de instelling van een Ad Hoc Commit-

tee on Agenda and Intersessional Business ter vaststelling van

de agenda en ter behartiging van dringende en onvoorziene aan-

gelegenheden . Desondanks groeide de behoefte aan een meer
2)

fundamentele oplossing middels de oprichting van een nieuwe

Handelsorganisatie ter vervanging van de ITO: een Organization

for Trade Co-operation.

Ook de ontwikkelingslanden hadden bezwaren tegen de

onderhandelingsprocedures. Deze betroffen vooral de reciproci-
teitseis . De ontwikkelingslanden waren van mening, DAT EEN3)

1) Het Franse (Pflimlin) plan streefde naar een 30% verlaging
van het gemiddelde tarief binnen tien sectoren van produk-
ten. In de gewijzigde versie zou de verlaging binnen elke
sector minder mogen zijn in dezelfde mate waarin het gemid-
delde tarief van een bepaald land binnen deze sector minder
was dan een bepaald, vooraf vastgesteld niveau, zodat de
verlaging voor hoge tarieven groter zou zijn dan die voor
lage-tarief-landen.
Het plan van de Raad van Europa (Ohlin-plan) werkte met
maximum-limieten (cf., FRANKEN, p. 154 e.v.)

2) Basic Instruments and Selected Documents (BISD), Volume II,
p. 205 e.v.

3) De reciprociteitskwestie komt uitgebreid ter sprake bij de
behandeling van Deel IV en van de Kennedy Ronde; infra,
hfdst. VI.
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STELSEL VAN TARIEFVERLAGINGEN OP BASIS VAN EEN ONGECLAUSULEER-

DE MEESTBEGUNSTIGING IN HET WEDERZIJDSE VOORDEEL SLECHTS MOGE-

LIJK WAS TUSSEN LANDEN MET GELIJKSOORTIGE ECONOMISCHE STRUCTU-

REN EN VERGELIJKBARE ONDERHANDELINGSPOSITIES. Doel, functie en
effect van tarieven waren voor ontwikkelingslanden anders dan

voor geIndustrialiseerde landen, omdat de eerste hun tarieven

veelal moesten gebruiken voor fiscale- en ontwikkelingsdoel-

einden, omdat de hoeveelheid import minder afhankelijk was van
de hoogte der tarieven als wel van het bezit van vreemde valu-

ta, en omdat deze invoer voor een aanzienlijk deel bestond uit

kapitaalgoederen, waarvoor toch al zeer lage, of in het geheel

geen tarieven golden. Omgekeerd kon hun eigen uitvoer weinig

profijt trekken van tariefverlagingen van geindustrialiseerde

landen, omdat deze praktisch beperkt was tot enkele grondstof-
1)

fen waarvoor de tarieven vaak laag waren . Om al deze reden-

en achtten de ontwikkelingslanden het systeem van wederzijdse,

gelijkwaardige concessies in strijd met hun belangen.

De ontwikkelingslanden waren om nog andere redenen
ongelukkig met de bestaande situatie. Zoals gezegd onthield

het GATT hun bepaalde mogelijkheden die het Havanna Charter

wel bevatte, met als belangrijkste de mogelijkheid van een

preferentiole behandeling tussen ontwikkelingslanden onder-
ling ten behoeve van hun economische ontwikkeling. Wel waren

door middel van een waiver enkele incidentele uitzonderingen

toegestaan op het preferentieverbod (USA-Pacific Islands;
Italio-Libio; Italio-Somaliland; Frankrijk-Marokko) terwijl

in embryonale vorm door Australio ontwikkelingspreferenties
2)

werden gegeven aan Papua-Nw. Guinea

1) Pas later krijgt men oog voor het effect van de tarieven
op bewerkte produkten. Infra, hfdst. VI, § 3.

2) Infra,hfdst. VII 9 1. Door een waiver verlenen de CONTRAC-
TING PARTIES een GATT-lid ontheffing van een uit de Over-
eenkomst voortvloeiende verplichting. Hiervoor is goed-
keuring nodig met twee derde der uitgebrachte stemmen,
welke meerderheid meer dan de helft van het totale aantal
verdragsluitende partijen moet omvatten. Een waiver wordt
doorgaans aan rapportage- en herzieningsprocedures onder-
worpen. (XXV, lid 5).
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Het grootste bezwaar van de ontwikkelingslanden was
echter dat de toepassing van de Algemene Overeenkomst door de

Westerse landen verre van vlekkeloos was en hun belangen schade
toebracht. Vele geIndustrialiseerde landen bleven kwantitatie-

ve beperkingen hanteren, ook toen de naoorlogse omstandigheden

die dit nodig en geoorloofd maakten, voorbij waren. Een ander
punt was de toepassing van de uitzonderingsbepalingen van ar-
tikel XI ten aanzien van landbouw- en visserijprodukten. "It
was noted that excessive use or abuse of this Article had led

to a situation in which the treatment accorded to agricultural

commodities, predominant in the exports of developing coun-

tries, was quite different from that given to manufactures, of
„1)which the principal suppliers were the industrial countries

3. DE HERZIENING VAN DE ALGEMENE OVEREENKOMST TIJDENS DE IXe
2)ZITTING DER CONTRACTING PARTIES

Zoals wij gezien hebben streefden zowel de Westerse- als de ont-

wikkelingslanden naar een grondige herziening van het GATT,

enerzijds vanwege de lacune, die het wegvallen van het Havanna

Charter had veroorzaakt, anderzijds vanwege de ervaringen die

met het GATT in de loop der jaren waren opgedaan.

De resultaten van de aan dit streven gewijde negende

zitting der CONTRACTING PARTIES waren echter mager, terwijl de

belangrijkste wijziging, namelijk de oprichting van een Organi-
zation for Trade Cooperation (OTC) struikelde in het Amerikaanse

Congres. "Essentially, the review resulted in a reaffirmation

of the cardinal rules of the Agreement. The amendments that

were adopted were designed to make them in some cases more

flexible and in other cases more firm, depending upon the les-

sons of practical experience. But in no case were the fundamen-

tal principles discarded . Pogingen om de regeringen te
"    3)

1) Proc. UNCTAD I, deel V, p.441.
2) BISD, 3d supplement.

3) GATT, International Trade 1954, Geneva 1955, p.129. Overge-
nomen uit KARIN KOCK, International Trade Policy and the
GATT, 1947-1967, Stockholm, 1969, p.81.
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brengen tot een definitieve aanvaarding der Algemene Overeen-
komst mislukten 1).

De procedures voor de tariefonderhandelingen werden

zodanig gewijzigd, dat geen der contestanten ermee tevreden kon

zijn: de bekritiseerde bilaterale elementen werden niet verwij-

derd en er werd geen "plan" aangenomen ter bestrijding van de
tariefverschillen, die vooral met het langzaam verminderen van

de kwantitatieve beperkingen steeds belangrijker werden. Even-

min werd getornd aan het reciprociteitsvereiste. Artikel XXVIII

werd gewijzigd (o.a. werd een onbeperkte consolidatietermijn in-

gevoerd, met wijzigingsmogelijkheden na drie jaar, waartegen-

over een bepaalde souplesse kwam te staan voor tussentijdse

wijzigingen) en er werd een geheel nieuw artikel XXVIII bis in-

gevoegd.

Artikel XXVIII bis kwam, aldus FRANKEN , rechtstreeks2)

voort uit de strijd om de verlaging van excessieve rechten. De

CONTRACTING PARTIES kunnen ingevolge het eerste lid periodiek

onderhandelingen organiseren gericht op een "aanmerkelijke ver-

laging van het algemene peil van de tarieven" en speciaal op een

verlaging van excessief hoge tarieven. Deze onderhandelingen

kunnen produktsgewijs gevoerd worden of volgens door de betrok-

ken partijen aanvaarde multilaterale procedures. Voorts is nu

ook in de tekst zelf opgenomen de regel, dat de binding van een

laag (of nul) tarief in beginsel gelijkwaardig is aan de ver-
laging van een hoog tarief. (lid 2, sub a). In lid 3, sub b

wordt een flexibele houding voorgeschreven in verband met de

behoefte van ontwikkelingslanden aan tarifaire bescherming en

aan fiscale tarieven. Hiermee is een eerste stap gezet op weg

naar een aanpassing van de onderhandelingsprocedures aan de
zwakke positie der ontwikkelingslanden. MEIER vermeldt dat deze

bepaling inderdaad door sommige ontwikkelde landen is uitgelegd

1) DAM, op. cit. 1970, p. 343.

2) N. FRANKEN, op. cit. 1956, p. 207.
In dit boek vindt men een uitgebreide behandeling van de
negende zitting, waarnaar wij verder kunnen verwijzen: p.
203-246.
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in die zin, dat geen volledige reciprociteit van de ontwikke-

lingslanden verwacht hoefde te worden. 1)

Ook met betrekking tot de kwantitatieve beperkingen

werden enkele wijzigingen aangebracht. In het bijzonder ver-

vielen de speciale bevoegdheden voor de overgangsjaren na de

oorlog, wat men echter moet bezien in samenhang met een op 5

maart 1955 genomen besluit inzake de geleidelijke doorvoering

van artikel XI. Ingevolge dit besluit kunnen verdragsluitende

partijen voor de handhaving van op 1 januari 1955 reeds be-

staande restricties een waiver verkrijgen met eenvoudige meer-

derheid van stemmen, en met als noodzakelijke voorwaarden een

maximale termijn van 5 jaar, een non-discriminatoire toepas-

sing en jaarlijkse verslaggeving.
2)

Een doorbraak in de richting van een geheel afzonder-

lijk regiem voor de ontwikkelingslanden was in 1955 onmogelijk.
Een voorstel van Chili om artikel 15 van het Havanna Charter

alsnog in het GATT op te nemen ontmoette veel weerstand. In

de Westerse wereld heerste het gevoel dat de verbeterende eco-

nomische omstandigheden eindelijk een drastische vermindering

van discriminatoire praktijken mogelijk maakte. Een Engelse

poging om het Australische systeem van ontwikkelingspreferen-

ties te generaliseren en hiervoor een basis te scheppen in de

Algemene Overeenkomst zelf mislukte evenzeer. De CONTRACTING

PARTIES verleenden het Verenigd Koninkrijk alleen een waiver

voor een preferentiole behandeling van de produkten van die
kolonion die op dat moment reeds geheel of grotendeels van de

Britse markt afhankelijk waren. 3)

Voor de ontwikkelingslanden was het belangrijkste

resultaat de volledige herschrijving van artikel XVIII, waar-

uit het begrip "herstel" nu kwam te vervallen, zodat het uit-

sluitend de ontwikkelingsproblemen ging betreffen. Lid 1 van

1) GERALD M.MEIER, The International Economics of Development,
1968, p.259.

2) BISD 3d supplement, p.38-42. cf. FRANKEN op.cit.1956, p.214-
217. Men lette op de betekenis van dit besluit in verband
met de Amerikaanse (landbouw)restricties.

3) BISD, 3d supplement, p.21-25, infra, hfdst VII, § 1.
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artikel XVIII (nieuw) geeft een in positieve termen gestelde

preambule, terwijl in lid 2 wordt vastgesteld, dat soepel-

heid vereist is op tarifair gebied, en dat bij betalingsba-

lansrestricties rekening gehouden moet worden met de voor de

economische ontwikkeling noodzakelijke invoer.

Het belangrijkste voor deze studie is het feit , dat

de bevoegdheden die artikel XVIII (nieuw) aan de ontwikkelings-

landen gaf met het oog op een bescherming van de opkomende
industrie tegen invoer gedifferentioerd waren naargelang het

stadium van ontwikkeling . De secties A, B en C geven,
1)

zonder dat voorafgaande goedkeuring vereist is, bevoegdheden
aan landen "wier economie aan het volk slechts een lage le-

vensstandaard kan verschaffen en in het beginstadium van ont-

wikkeling verkeert" (lid 1 en 4, a), terwijl een verdragslui-
tende partij "wier economie een ontwikkelingsproces doormaakt",

maar die niet onder bovengenoemde omschrijving valt, een ver-

zoek kan richten tot de CONTRACTING PARTIES ingevolge sectie
D. (lid 4, b).

Uiteindelijk waren zowel de industrielanden als de
ontwikkelingslanden nauwelijks tevreden met de resultaten van

de herziening. De laatsten misten nog steeds de bepalingen

van artikel 15 van het Havanna Charter, en stelden de indus-
trielanden hiervoor verantwoordelijk. Dat de wijzigingen, die

de geindustrialiseerde landen hadden voorgestaan, onvoldoende

gerealiseerd waren kon men wijten aan hun eigen onderlinge

tegenstellingen en binnenlandse politieke moeilijkheden. De

belangrijkste winst, de oprichting van de OTC ging bovendien
verloren. Op institutioneel gebied moest men nu voortbouwen

op de beslissing van 1955 om een vast "Intersessional Committee"

op te richten, dat in 1960 omgezet zou worden in een "Council"
2)

met grotere bevoegdheden

1) Een dergelijke gradatie aan de hand van het ontwikkelings-
stadium was door Australio ook bepleit in verband met de
preferentiekwestie. FRANKEN, p. 209-210. Zie verder hfdst.VII.

2) BISD, 3 supplement, p.9-13; 9 supplement, p. 8-9.
d                      th
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Aangezien de onderhandelingstechniek ongewijzigd was
gebleven verliep de volgende tariefronde, die van 1956, vol-

gens het bekende patroon. Er namen slechts 22 landen aan deel,

terwijl bijvoorbeeld Frankrijk van mening was, dat de mogelijk-
heden om een evenwicht aan concessies en tegenconcessies te

verkrijgen praktisch uitgeput waren. Volgens Frankrijk hadden
slechts geIndustrialiseerde landen met hoge tarieven nog on-

derhandelingsmarges- Het structurele gebrek aan evenwicht was

niet doorbroken. Van multilaterale procedures werd geen ge-

bruik gemaakt, omdat de meeste landen weigerden te onderhan-
delen als niet het "principal supplier" -land meedeed. Voeg
hieraan toe de beperkte bevoegdheden van de Amerikaanse Pre-

sident onder de pas verlengde Trade Agreements Act en het zal

duidelijk zijn, dat deze tariefronde weinig opleverde.

Ook voor de ontwikkelingslanden waren de resultaten
van de tariefronde mager, terwijl een follow-up van de bepa-

lingen van het nieuwe artikel XVIII door het UNCTAD-secreta-
1)riaat toont, dat alleen sectie B in enige mate gebruikt is

In dezelfde tijd, dat de Afro-Aziatische Conferentie van Ban-

doeng (1955) waaraan 29 landen deelnamen, gehouden werd, waar-

mee de eerste stap werd gezet op weg naar de vorming van de
"Groep  van  77",  en in dezelfde  tijd,  dat de toelatingsmoei-
lijkheden in de Algemene Vergadering der VN door een "package-
deal" werden opgelost, waarmee de deur open stond voor een

groeiend aantal ontwikkelingslanden , stagneerde de deel-
2)

3)name aan het GATT

1) The Developing Countries in Gatt,Proc.UNCTAD I, deel V,
p. 458-459. .

2)  cf. A.S. FRIEDEBERG, The U.N.Conference on Trade and Develop-
ment of 1964, p.8, 1955-1959: 23 nieuwe UNO-leden, w.0. 12 AA
en 4 Oostblok; 1960: 16 Afrikaanse landen plus Cyprus. In
1960 waren van de ongeveer 100 UNO-leden 62 ontwikkelingslan-
den. (20 Lt.Am. en 42 AA).

3) Na de Torquay-conferentie (1950/51) waren alle ontwikkelde,
niet-communistische landen GATT-lid, met uitzondering van
Japan en Zwitserland. Alleen door opneming van ontwikkelings-
landen  kon een mondiaal lidmaatschap benaderd worden. Echter:
1947, 10; 1954, 13; en 1957, ook slechts 13 : KOCK, op.cit.
1969, p.233. Deze situatie werd verscherpt doordat Rusland
in 1956 in de General Assembly het voorstel indiende om een
nieuwe Internationale Handelsorganisatie op te richten, een
concurrent dus voor het GATT.
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De ontwikkelingslanden beschouwden het GATT nog steeds
als  een  "rich  men's club", zowel op grond  van zijn bepalingen,
als op grond van de toepassing daarvan. Nog steeds waren de

Westerse landen dominant, en gepreoccupeerd met eigen proble-
men,   waarbij   nu de West-Europese integratie voorop stond.

4. DE VERENIGBAARHEID VAN DE EEG MET HET GATT.

De belangrijkste ontwikkeling in het internationale

handelsverkeer aan het eind van de periode 1945-1958 is het

West-Europese streven naar economische integratie of naar min-

der vergaande groepsvorming. Het culminatiepunt van dit stre-

ven is ongetwijfeld de voorbereiding en inwerkingtreding van
de Europese Economische Gemeenschap geweest, die tevens de

belangrijkste test zou worden voor de opzet en toepassing van
1)artikel XXIV van het GATT

De verenigbaarheid van de EEG met artikel XXIV GATT

is een fel omstreden zaak geweest, waarbij men tevergeefs

zoekt naar een definitieve, gezaghebbende beslissing van de

CONTRACTING PARTIES. Voor deze studie zijn twee vragen van

groot belang:
A) Is er sprake geweest van een juridische toetsing aan arti-

kel XXIV ?

B) Zijn aan eventuele voor de EEG negatieve conclusies uit
deze toetsing consequenties verbonden ?

1) Over artikel XXIV is veel geschreven. Uit de literatuur
noemen wij:
- J.J. ALLEN, The European Common Market and the GATT,1960.
- H. STEINBERGER, GATT und regionale Wirtschaftszusammen-

schlUsse, 1963.
- GARDNER PATTERSON, Discrimination in International Trade:

The Policy Issues 1945-1965, 1966.
- TH. FLORY, Le GATT, Droit international et Commerce mon-

dial, 1968.
- FR. JAEGER, GATT, EWG und EFTA; Die Vereinbarkeit von

EWG- und EFTA-Recht mit dem GATT-Statut, 1970.

Onder verwijzing naar deze literatuur kunnen wij volstaan
met een behandeling van de EEG alleen, waarbij wij twee
voor ons onderwerp kardinale vragen centraal stellen.
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Vooropgesteld moet worden, dat voor een CU/FTA die

voldoet aan de eisen van artikel XXIV geen toestemming nodig
is . Dit is in overeenstemming met de filosofie van Havanna,

1)

dat de vorming van douane-unies (waaraan in een later sta-

dium vrijhandelsgebieden als noviteit werden toegevoegd) een

stap in de richting van een uitbreiding der wereldhandel

vormt (cf. lid 4), en daarom gewenst is. Hierin past ook het

feit, dat deze integratievormen (maar ook alleen deze) toe-

gestaan zijn als een permanente uitzondering op de meestbe-
gunstiging. Tijdsgebonden is alleen de vorming van CU/FTA.

Voorzover het een douane-unie betreft is dit geheel

in overeenstemming met de klassieke leer, die douane-unies

beschouwt als nieuwe handelspolitieke eenheden, die om deze

reden van rechtswege uitgezonderd zijn van meestbegunstigings-

verplichtingen. Het GATT bevestigt deze leer door middel van

de definitie, die lid 8 van artikel XXIV geeft aan douane-
2)

unies en aan de nieuwe vrijhandelsgebieden
Om deze twee polen draait de regeling van het GATT:

intern moet een handelspolitieke eenheid gevormd worden door

een afschaffing van onderlinge belemmeringen ten aanzien van

"vrijwel de gehele handel"  (CU en FTA) , welke eenheid zich

bij een CU naar buiten moet manifesteren door het toepassen
van "in hoofdzaak" dezelfde belemmeringen tegenover derde

landen, (XXIV, lid 8); de CU/FTA moet een uitbreiding der

wereldhandel bevorderen, d.w.z. het doel moet zijn de onder-
linge handel te vergemakkelijken, en niet de handel met der-

den te belemmeren (lid 4).Het zou in de gedachtengang van de

auteurs van Havanna Charter en GATT wellicht beter geweest

1) cf. STEINBERGER, p. 137-138. Dit geldt ook voor de vorming.
Uitspraken der CONTRACTING PARTIES, die inhouden, dat een
bepaalde overeenkomst of interim-overeenkomst voldoet aan
de eisen van artikel XXIV hebben een declaratoir karakter,
in tegenstelling tot besluiten onder lid 10, of onder ar-
tikel XXV, lid 5.

2) Omdat het GATT zijn eigen definitie geeft is die van het
Permanente  Hof  van  1931  -  die  wij  in het vorige hoofdstuk op
p 76-77 aangehaald hebben - irrelevant.
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zijn de twee polen voorop te stellen (zoals nu alleen met de

laatste gebeurd is) en van daaruit nadere criteria aan te ge-

ven, die moeten garanderen, dat de concrete CU/FTA inderdaad
1)voldoet aan beide fundamentele eisen

A. Juridische toetsing.

De kwestie van de verenigbaarheid met de GATT-verplichtingen

werd al aangesneden toen de onderhandelingen van de Zes nog

in volle gang waren, nl. in 1956. Gedurende lange tijd heeft

het accent gelegen op al of niet gefundeerde juridische argu-
menten over en weer . De grootste bezwaren betroffen de

2)

volgende punten 3) :

1. Het gemeenschappelijke buitentarief.

2. De hantering van kwantitatieve beperkingen.
3. De landbouw.

4. De associatie van Overzeese landen en gebieden, in 1963 ge-

volgd door het Associatieverdrag van Yaoendo.

Ad 1. Het gemeenschappelijke buitentarief.

Zoals wij gezien hebben stelt lid 5, sub a de eis,

dat de nieuwe tarieven - die ingevolge lid 8, sub a (ii)

"dezelfde" moeten zijn voor de unieleden, hetgeen niet bete-

kent, dat er per se een "gemeenschappelijk" tarief moet komen -

1) Voor een eerste kritiek op de redactie van artikel XXIV,
zie supra, p. 104  e.v.

2) "A lawyer cannot read the reports, for example, of the sub-
groups appointed to study the EEC treaty without a sense
of despair at the absurdly legalistic quality of some of
the discussion. One carries away from such reading more
than a fleeting impression of diplomats playing at being
jurists". K.DAM, op.cit. 1970, p. 292.

3) Deze 4 punten waren expliciet vermeld in de 'terms of re-
ference' van de uit alle verdragsluitende partijen bestaan-
de onderzoekscommissie.
(BISD, 6th supplement, p. 69 onder A). Voor elk der punten
werd een afzonderlijke subgroep ingesteld. De verslagen
vindt men in BISD, 6th supplement, p. 70-109; in L/696
(Report Intersessional Committee) en L/805/Rev. 1 (Working
Party Association Territories).
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over het geheel niet hoger of beperkender mogen zijn dan (the

general incidence of) de vroegere tarieven.1)

Gezwegen wordt  over de methode- van berekening,   ter-
wijl dit punt bij de EEG juist fel omstreden werd. De Zes be-

rekenden namelijk een rekenkundig gemiddelde tussen de vier2)

samenstellende tarieven (art.19,lid 1 EEG-verdrag). Derde

landen vonden deze methode te globaal en wensten een beoor-

deling op een produkt-voor-produkt en land-voor-land basis,

waarbij rekening gehouden kon worden met het handelsvolume

en dergelijke. Ook werd de hoogte al aangevallen voordat een

definitieve vaststelling plaats had gevonden, op grond van

de door de Zes gekozen uitgangspunten. De Zes gingen nl. uit
van de toepasbare (applicable) tarieven, terwijl derde sta-

ten als basis alleen de toegepaste (applied) hoogte wilden
3)

accepteren

Het onwezenlijke van de discussie lag in "the unfor-
tunate fact.. that one cannot determine from nominal percen-

4)
tage rates the restrictive duty impact that a duty may have"

De beperkende werking kan slechts bij benadering vastgesteld

worden aan de hand van een gedegen economische analyse van
5)een groot aantal economische gegevens

1) cf. supra, p. 105. De tussen haakjes geplaatste woorden zijn
niet vertaald in de Nederlandse tekst.

2) Frankrijk, Italio, Duitsland en de Benelux. Ofschoon het
GATT nooit een uitspraak heeft gedaan, waaruit afgeleid kan
worden, dat de Benelux als 6on douanegebied beschouwd wordt
- een uitspraak, die niet nodig was gezien het feit, dat
de Benelux expliciet vermeld is als douane-unie bij de toe-
gestane preferenties onder artikel I, sub 2 (b)-, moet de-
ze toch beschouwd worden als 66n douane-gebied in overeen-
stemming met XXIV, lid 2. cf. ALLEN, op.cit.1960, p. 74.
Door drie lage tarieven als een te tellen wordt het gemid-
delde verhoogd.

3) Zo werd een langbestaande Italiaanse verlaging met 10% niet
ingecalculeerd en werd uitgegaan van een Benelux-tarief
van 12% i.p.v. de feitelijke 3%. Ook een aanzienlijke ver-
laging van sommige Duitse tarieven in 1957 werd niet door-
berekend.

4) DAM, p. 277.

5) DAM, p. 277-279; STEINBERGER, p.171-173 (met noten).
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De grootste problemen met het gemeenschappelijke

buitentarief hebben hun oplossing uiteindelijk gevonden in

het kader van de renegotiatie onder XXIV, lid 6, die tegelijk

met de Dillon Round is gehouden.

Ad 2. Kwantitatieve beperkingen.

Soortgelijke vereisten als voor tarieven bestaan voor

kwantitatieve beperkingen, echter zoals steeds is deze proble-

matiek zo mogelijk nog ingewikkelder. De twee moeilijkste

vragen betreffen het gelijkbehandelingsgebod van artikel XIII

(m.a.w. moet ingevolge dit artikel een interne liberalisering

gegeneraliseerd worden ?) en de vraag of het instellen van

kwantitatieve beperkingen alleen door een individuele staat
1)

op grond van zijn eigen problemen kan geschieden, of dat

de nieuwe eenheid hierin verandering brengt. Deze laatste

kwestie is vergelijkbaar met de reeds vermelde positie van

Duitsland na 1952 in het OEEC-liberaliseringsprogramma.
(supra,  p. 129 ) ·  In het geval van de EEG zijn de feitelijke

problemen ingeval men op juridische gronden alleen individu-

ele actie van de staat in moeilijkheden toestaat, nog groter:

ingevolge artikel 9, lid 2 van het EEG-verdrag strekt het

vrije goederenverkeer zich uit tot de "produkten uit derde

landen welke zich in de Lid-Staten in het vrije verkeer be-

vinden", zodat via de vrije invoer in  6n EEG-land, dat niet

in betalingsmoeilijkheden verkeert, de gerechtvaardigde kwan-
titatieve beperkingen van de overige Vijf ontkracht kunnen

worden.

1) Een aanwijzing hiervoor zou men kunnen vinden in de tekst
van artikel XII (mag een verdragsluitende partij ter be-
scherming van haar - its - sa - buitenlandse financiole
positie etc.); een knelpunt voor de eerste kwestie is het
feit, dat uitzonderingen op de gelijkbehandelingsplicht
van art. XIII toegelaten zijn onder artikel XIV, dat een
tildelijke afwijking mogelijk maakt. cf. supra, p.128
Is XIV exhaustief ? Wat is het gevolg van het verschil in
terminologie van XXIV, lid 5 en lid 8a (ii) (..en andereregelingen...)  en   lid   8,   a   (i)    ( . . . en andere beperkende
regelingen...) ? Voor deze gecompliceerde juridische
problemen, zie STEINBERGER, speciaal p. 152-164 en 177-185.
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Bij de interne liberalisering blijkt, overigens net

als bij de onderlinge afschaffing van de tarieven, hoe ontoe-

reikend het "vrijwel de gehele handel" criterium is. Betekent

dit, dat bijvoorbeeld 80% van de handel vrij moet zijn van

QR's, terwijl de overige 20% mag bestaan uit enkele belang-

rijke sectoren als landbouw ? M.a.w. is het vereiste louter

kwantitatief of moeten ook kwalitatieve elementen bij de toet-

sing meespelen ? Bij de onderlinge afschaffing van tarieven

kan de vraag gesteld worden: is het voldoende 80% van de pro-

dukten een nultarief te geven, of kan men misschien alle ta-         1
rieven met 80% verminderen ?

Tenslotte geldt ook voor de kwantitatieve beperkingen

wat bij de beoordeling van het gemeenschappelijke buitenta-

rief al is gesteld: het beperkende effect laat zich niet uit
een formule aflezen.

Ad 3. De landbouw.

Over de gehele wereld krijgt de landbouw aparte be-
I.

scherming, of dit nu uit sociale-, politieke-, strategische-

of andere motieven is. Dit heeft niets te maken met de houding

die een land heeft tegenover de MFN. Een voorbeeld hiervan is

het feit, dat, hoe fel de V.S. ook gekant waren tegen onder-

mijning van de meestbegunstiging, zij toch stonden op de op-

neming van uitzonderingsbepalingen ten behoeve van hun land-

bouwprogramma's. (Art. XI, lid 2). Zoals wij reeds gesigna-

leerd hebben verweten de ontwikkelingslanden de Westerse

wereld, dat de werking van het GATT in feite beperkt was tot

de industrieprodukten en dat voor de landbouw een andere be-

handeling gold. (supra, p.133 ).
In deze situatie zou het vreemd zijn als de blijk-

baar normale uitzonderingspositie niet zou gelden voor de

landbouw in een CU/FTA. Zowel de EFTA als de LAFTA zonderen

expliciet de landbouw uit van de onderlinge vrijmaking. De
EEG voorziet in een gemeenschappelijke landbouwpolitiek, zon-

der dat hiermee alle vraagtekens over de onderlinge vrijmaking
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zijn opgeheven. Hoe is het mogelijk in zo'n situatie (zeker

bij EFTA en LAFTA) te voldoen aan het "vrijwel de gehele

handel" criterium ? Naar buiten bestaat de vraag, of niet

bepaalde instrumenten (minimumprijzen, contracten op lange

termijn) een vergrote beperkende werking hebben, en zo ja,

of deze instrumenten na het verstrijken van de overgangspe-
riode gehandhaafd zullen worden.

Hoe moet men bovendien aan de hand van formele ge-

gevens bepalen of de landbouwprotectie na het instellen van
de CU/FTA vergroot is of niet ?

Ad 4. De associatie van overzeese landen en gebieden;
1)Yaoend6 1963

De associatie van overzeese landen en gebieden, en

in het spoor daarvan die van Yaoendd is door de partners

hierin steeds bestempeld als een vrijhandelsgebied. Naast de

nu bekende problemen ("vrijwel de gehele handel" , geen ver-

grote protectie naar buiten etc.) werd de mogelijkheid van

het samengaan van een douane-unie (EEG) en een vrijhandels-

gebied onder artikel XXIV bestreden. Voorts kwam er kritiek

op het feit, dat hier in 6&n vrijhandelsgebied industrie- en

ontwikkelingslanden samenwerkten, hetgeen noodzakelijk zou
moeten leiden tot een onvolledige eenmaking van het onderlinge

verkeer. Het samengaan van landen van ongelijke ontwikkeling

zou in strijd zijn met de intentie van de auteurs van Havanna.

1) Deze associatie dient men te onderscheiden van de asso-
ciatie-overeenkomsten met Griekenland (1961) en Turkije
(1963) (later gevolgd door andere staten), die beide in
de vorming van een douane-unie voorzien. Ook in deze ge-
vallen is echter sprake van partners van ongelijke ontwik-
keling (vooral bij Turkije) waarbij in het geval van
Griekenland kleinere strijdigheden, in het geval van Tur-
kije een meer fundamentele onverenigbaarheid met de ver-
eisten van de leden 4 t/m 9 niet tot consequenties hebben
geleid. Zie voor de invloed van de ontwikkelingsproblema-
tiek op de behandeling van CU/FTA, P·163 ·
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1)
Zelfs indien dit het geval zou zijn, wat wij betwijfelen
dan nog zou men het gezag van "travaux proparatoires" al te

ver uitrekken indien men aan de intenties van 1947/1948, toen

de ontwikkelingsproblematiek nog een aangelegenheid van se-

cundair belang was, prohibitieve consequenties zou verbinden

voor de huidige tijd nu artikel XXIV zelf zwijgt over dit

vraagstuk.

Wel kan men met FLORY betreuren, dat de Algemene

Overeenkomst zelf nog geen bepalingen bevat, die voor de ver-

houding tussen de ontwikkelingsproblematiek en het integratie-

streven enig houvast bieden , maar zoals wij bij de Equato-
2)

riale Douane-Unie zullen zien hebben de CONTRACTING PARTIES

zich hierdoor niet ervan laten weerhouden de ontwikkelings-

problemen in de beoordeling te betrekken. (infra, p.163 ).

Het associatieverdrag van Yaoend&, dat gesloten werd

nadat de meeste betrokken gebieden onafhankelijk waren gewor-

den, ondervond dezelfde kritiek. Sommige derde landen waren

zelfs van oordeel, dat dit verdrag niet 1 maar liefst 18

vrijhandelsgebieden in het leven riep. Ook werd niet voldaan

aan het vereiste van lid 5, sub c, dat elke voorlopige over-

eenkomst een plan en een tijdschema moet bevatten voor de

1) Dat vrijhandelsgebieden alleen voor "des pays industria-
lis&s ayant atteint un meme niveau de d6veloppement
oconomique" mogelijk zouden zijn, zoals FLORY beweert
(p.143), lijkt ons onverenigbaar met het feitelijke gegeven,
dat de idee afkomstig was van Libanon en de Arabische ver-
houdingen op het oog had. cf. W.ADAMS BROWN, Jr. op. cit.
1950, p. 155-156.

2) FLORY, op. cit. 1968, p. 143. Het opvullen van de door
FLORY geconstateerde lacune (die in zijn ogen zelfs de
fundamentele lacune van het GATT vormt) zou weinig zin
hebben als hiervoor analoge criteria als in XXIV, leden 5
t/m 9, gebruikt zouden worden. Veeleer zou naast de twee
fundamentele bepalingen die reeds bestaan (onderlinge vrij-
making; bevordering wereldhandel) een tweeledig uitgangs-
punt voor de beoordeling aangenomen moeten worden, waarbij
voor geIndustrialiseerde groepsvorming de belangen van
derde landen, voor onderontwikkelde CU/FTA de positieve
invloed op de economische ontwikkeling der deelnemers
voorop zouden moeten staan. Een dergelijke wijziging zou,
zoals wij bij de behandeling van de EEG enerzi jds, de
Equatoriale Douane-Unie anderzijds zullen zien, geheel in
overeenstemming zijn met de GATT-praktijk.
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instelling van een CU/FTA binnen een redelijke termijn, ter-

wijl vragen rezen omtrent het definitieve karakter van het

integratiestreven, gezien de vijfjarige looptijd van het ver-

drag.

Tot slot moeten wij erop wijzen, dat de "omgekeerde

preferenties" die de associatiestaten aan de Zes geven steeds

weer een doorn in het oog zijn geweest van de andere ontwik-

kelingslanden, en van derde industrielanden, met name de V.S..

B. Eventuele consequenties van niet (geheel) voldoen aan
artikel XXIV.

Alleen in het geval een overeenkomst of voorlopige

overeenkomst voldoet aan de vereisten van artikel XXIV is

geen toestemming nodig van de CONTRACTING PARTIES. In het an-

dere geval staan de CONTRACTING PARTIES diverse mogelijkheden

open:

1. Zij kunnen aanbevelingen doen aan de deelnemers
aan een toekomstige CU/FTA indien zij van me-
ning zijn - na bestudering van de ingevolge lid
7, sub a verplicht overlegde overeenkomst en
nadere gegevens - dat de overeenkomst waarschijn-
lijk niet zal leiden tot een CU/FTA binnen de
gestelde termijn, of dat deze termijn niet rede-
lijk is. Deze aanbevelingen moeten opgevolgd
worden willen de deelnemers hun plannen door-
zetten. (lid 7, sub b).

2. Voorstellen die wel leiden tot een"douane-unie
of een vrijhandelsgebied in de zin van" artikel
XXIV,maar die "niet geheel voldoen aan de ver-
eisten  van de leden  5  tot  en  met  9" 1) behoeven
goedkeuring door een twee derde meerderheid van
de CONTRACTING PARTIES. (lid 10).

3. Tenslotte is er bij een fundamentele afwijking
de mogelijkheid van een waiver onder artikel
XXV, lid 5. Hiervoor is een twee derde meerder-

1) De bedoeling van lid 10 lijkt duidelijk. Voor kleinere af-
wijkingen is wel goedkeuring nodig, maar geen waiver. De
redactie is echter uitermate ongelukkig. Wij hebben al ge-
wezen op het feit, dat lid 10 de vereisten van de leden 5
tot en met 9 als groep stelt apart van lid 4. Een groter
bezwaar signaleert HYDER: hoe kan er sprake zijn van een
CU/FTA in de zin van art.XXIV zonder dat voldaan wordt aan
de vereisten, die dit artikel zelf stelt ? (op.cit.1968,
p.117-118).
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heid die meer dan de helft van de verdragslui-
tende partijen omvat nodig. Door een dergelijke
waiver verkrijgt een partij ontheffing van een
door de Algemene Overeenkomst opgelegde ver-
plichting 1).

Het is duidelijk dat de CONTRACTING PARTIES door het

doen van aanbevelingen onder lid 7 en door het stellen van

voorwaarden en het opleggen van rapportageplicht bij het ge-

ven van toestemming onder lid 10·en artikel XXV, lid 5 be-

langrijke mogelijkheden hebben tot beInvloeding. Deelnemers

aan een (voorlopige) overeenkomst tot het instellen van een
CU/FTA "mogen", zoals  XXIV,  lid  7 het uitdrukt, "de overeen-

komst niet handhaven, onderscheidenlijk in werking stellen"

indien zij niet voldoen aan de richtlijnen der CONTRACTING
2)PARTIES

Dat met betrekking tot de EEG voldoende vraagtekens

bestonden zal uit de zeer summiere opsomming hierboven al

duidelijk zijn geworden . De CONTRACTING PARTIES hebben*3)

echter nooit als besluit van de discussies een algemene en

afdoende juridische beslissing over de verenigbaarheid met de

Algemene Overeenkomst genomen, noch over de EEG in enge zin,

noch over de associatie van overzeese landen en gebieden en

1)   Voor de "Guiding Principles  to be followed  by the CONTRAC-
TING PARTIES in considering applications for waiver from
Part I or other important obligations of the Agreement",
zie BISD, 5th Suppl., p.25.

2) In vele gevallen zullen zij dan tevens de eigen overeen-
komst schenden, die meestal voorbehouden bevat ten gunste
van overige internationale verplichtingen en speciaal die
van het GATT. cf. STEINBERGER, op.cit. 1963, p. 40-42. Deze
vermeldt o.a. EEG 234, l; EGKS 71,2; EFTA 37; Montevideo 62.

3) De EGKS, die als partiole douane-unie niet in aanmerking
kon komen voor een behandeling onder artikel XXIV (dit in
verband met het "vrijwel de gehele handel" criterium) werd
door de Zes aan het GATT voorgelegd met een verzoek om een
waiver. Deze werd op 10 november 1952 verleend. (BISD 1st
Suppl., p.17). Voor Euratom zou eenzelfde procedure nodig
zijn geweest als deze niet als 66n geheel met de EEG was
gezien. (cf. BISD, 6th Suppl., p. 111-112).
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de associatie van Yaoendd, noch over de associatie met Grie-

kenland en Turkije. Voor een declaratoire vaststelling , dat

de Zes handelden in overeenstemming met de vereisten van ar-
tikel XXIV zullen de vraagtekens te groot zijn geweest, een

aanvaarding onder lid 10 - en nog minder onder een waiver -

was, mede gezien de dan te verwachten zwaardere contr6le,

voor de Zes niet acceptabel, en een verwerping van de EEG

door de CONTRACTING PARTIES zou waarschijnlijk het einde van
1)

het GATT, en niet van de EEG betekend hebben

DAM meent, dat van alle voorstellen die aan het GATT

werden voorgelegd slechts 65n (de UK-Ierse Vrijhandelsasso-

ciatie) vrijwel volledig voldeed aan de vereisten van artikel
XXIV. In de overige gevallen zijn in meer of mindere mate de

voorgeschreven procedures (XXIV, lid 7 en 10, XXV, lid 5)
vervangen door "what amounts to a tacit waiver in the form

of statements, variously formulated, indicating that the re-

gional agreement in question should be subjected to continuing
review„ 2)

Voor de verklaring van dit feit kan niet volstaan
worden met te verwijzen naar de economische machtspositie

van de landen die een CU/FTA wilden sluiten. In lang niet

alle gevallen bevonden zich grote en rijke landen onder de
deelnemers . Bovendien ligt het voor de hand dat de econo-3)

mische sterken de hevigste kritiek te verduren krijgen. Wel
kan men stellen, dat de CONTRACTING PARTIES uiteindelijk een

realistische houding hebben aangenomen tegenover een onver-

wacht wijdverbreid integratiestreven, waarbij zij getracht

hebhen een evenwichtige balans te scheppen tussen de in dit

verband met elkaar strijdende doelstellingen van vrijheid en

gelijkbehandeling.

1) cf. G. PATTERSON, op. cit. 1966, p.263.

2) K. DAM, op. cit. 1970. p. 291.

3) Vergelijk hiermee de behandeling van de Equatoriale Douane-
Unie door de CONTRACTING PARTIES, infra, p.163.
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DAM is van mening dat de wezenlijke fout ligt in de

gedachte van de ontwerpers van Havanna Charter en GATT "that

it would be possible to impose upon the international legal
community a comprehensive set of substantive rules establis-

hing a formal mold into which all regional treaties would

have to be forced". Dat deee materiole voorschriften te vaag
waren, en economisch weinig gefundeerd, zou deze fout slechts

verergerd hebben . Het lijkt ons echter, dat het maken van
1)

deze fouten in de hand gewerkt is doordat men in 1947 , dat

wil zeggen drie jaar voordat VINER de begrippen "trade creation"
en "trade diversion" introduceerde en daarmee de grondslag
gaf voor een betere analyse, nog dacht met deze materiole
regels te kunnen garanderen, dat aan de twee juiste, maar vage

hoofdeisen voldaan werd. Omdat de toepasbaarheid van de crite-
ria nog niet in twijfel.werd getrokken was er alles voor te

zeggen om materiole bepalingen op te stellen en niet uitslui-

tend op procedures te vertrouwen. De fout, die men de auteurs

van Havanna Charter en GATT ons inziens wel kan verwijten, is,
dat zij 66n van de twee hoofdeisen in functie van de andere

hebben gesteld.

Op deze minder gelukkige basis zijn de besprekingen
in het GATT vrij lang gevoerd. De eerste aanpassing is ge-

weest de hantering van lid 4 als een primaire, zelfstandige

toets, dn als hulpmiddel ter uitleg van de nadere criteria,

terwijl lid 4 in de tekst meer het karakter heeft van een pre-
ambule. Daarentegen is de fundamentele eis van de handelspoli-

tieke eenheid in de discussies, naar ons lijkt, te weinig uit

de technisch-juridische sfeer van de leden 5 t/m 9 gehaald.

Uiteindelijk zijn de juridische argumenten gelaten

voor wat ze waren, en zijn de CONTRACTING PARTIES gaan zoeken
naar procedures om te controleren of de groepsvorming in

economische termen voldeed aan de twee fundamentele eisen,

onder waarborging van de belangen van deelnemers en getroffen

derde landen. "The two most notable procedural innovations,

neither specifically authorized by Article XXIV, have been

1) DAM , op. cit. 1970, p.291.
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the product-by-product review of the EEC Association of Over-

seas Countries and Territories and the annual reviews of in-

terim agreements, instituted in connection with the South Afri-
can/Rhodesian customs union and utilized for most subsequent

, 1)regional arrangements'   . Echter, pas onlangs is de aandacht

van de diverse werkgroepen uitdrukkelijk gericht op de funda-
mentele kwestie van "trade creation" en "trade diversion"   2)

In deze economische begrippen vloeien uiteindelijk

de twee polen waarvan men uitging ineen, de ene geworteld in

het klassieke douane-unie begrip waarvoor interne handelspoli-
tieke eenheid een eerste vereiste was, de andere geworteld in

de gedachte, dat een dergelijke eenheid, mits deze voldeed aan

bepaalde criteria, bevorderend zou zijn voor een zich uitbrei-

dende wereldhandel. De bedoeling van het GATT is, dat een be-

paalde mate van afwijking van het gelijkbehandelingsdoel toe-

gestaan wordt indien de winst in vrijheid groot genoeg is. De

uitwerking van het interne en het externe element tezamen is

slechts dan in overeenstemming met de doelstellingen van het

GATT als het handelsscheppende effect groter is dan de handels-

verschuiving die elke CU/FTA teweeg zal brengen, want alleen

dan is er sprake van voldoende winst in vrijheid.
De belangrijkste elementen voor een eventuele her-

ziening van artikel XXIV zijn hiermee gegeven: allereerst zal

overeenstemming bereikt moeten worden over het feit, dat slechts

een gedegen economische analyse uitsluitsel kan geven, en dat

hierbij de begrippen "trade creation" en "trade diversion"

centraal zullen moeten staan. In de tweede plaats zullen pro-

cedures ontworpen moeten worden om de belangen van deelnemers

en derde landen te waarborgen, waarbij DAM terecht grote na-

druk legt op een informatieplicht voor de deelnemers. Tenslot-

te zal een zo effectief mogelijk gebruik gemaakt moeten worden

van de jaarlijkse onderzoeken.
Een herziening in deze zin zou aansluiten op de ten-

denzen die zich in de praktijk ontwikkeld hebben: nadruk op

1) DAM, p. 292.

2) Ibidem.
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1)
lid 4 en lid 8, verzoeken om informatie, jaarlijkse reviews
In dat geval zouden de twee fundamentele elementen waarvan

men uit is gegaan, onderlinge eenheid, geen vergrote protec-

tie tegenover derden, nevengeschikt aan elkaar in een pream-
bule opgenomen kunnen worden.

In termen van de doelstellingen vrijheid en gelijk-

behandeling zou hiermee erkend worden, dat geen van beide

een absolute grootheid vormt, dat geen van beide ten koste
mag gaan van de eliminatie van de andere, en dat voor een op-

timale combinatie voorzieningen nodig zijn.

5. SAMENVATTENDE CONCLUSIES UIT HOOFDSTUK IV.

1. In de periode 1947-1958 is het GATT nog gepreoccupeerd

met de problemen van het Westen. In de eerste jaren was

dit het herstel van de door de oorlog uitgeputte economieon,

aan het einde van de periode was dit de verenigbaarheid

van de Westeuropese economische integratie, en met name van

de EEG, met artikel XXIV. In beide gevallen is er een con-

flictsituatie geweest tussen het doel van de gelijkbehan-
deling van derde landen, en het "free trade" doel. In bei-

de gevallen is een bepaalde mate van gelijkheid opgeofferd
teneinde winst in vrijheid te boeken. In beide gevallen is

afgezien van een beslissing op grond van een technisch-
juridische toetsing van de gang van zaken aan de vigerende

GATT-bepalingen.

2. De beoordeling of voldoende winst in de richting van een

grotere wereldhandel is gemaakt om afwijking van de gelijk-

behandelingsplicht te rechtvaardigen kan alleen geschie-

den aan de hand van een gedegen economische analyse van

de uitwerking van de regionale overeenkomst. In totaal zal
het handelsscheppende effect tengevolge van de onderlinge

vrijmaking groter moeten zijn dan het handelsverschuiven-
de effect tengevolge van het ingrijpen in de onderlinge

1) In dezelfde zin, DAM, p. 291-295.
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concurrentieverhoudingen van derde landen.

3. Naarmate de onderlinge vrijmaking in een CU/FTA minder vol-

ledig is, wordt het verschil met een door het GATT verbo-

den preferentie-overeenkomst kleiner. De evolutie in het
GATT van het vooroorlogse criterium van de volledige in-

terne eenheid van een douane-unie naar het toestaan van

uitzonderingen op de MFN indien bij een "vrijwel gehele"

onderlinge eenheid een vergroting van de wereldhandel het
gevolg is, een ontwikkeling die in de praktijk zelfs ver-

der is gegaan dan in de tekst van het GATT, heeft niet ge-

resulteerd in een soortgelijke evolutie in het denken over

preferenties.

De toestand is in 1958 aanmerkelijk ongunstiger

voor de "no new preference" regel, dan tien jaar daarvoor.

Kon in Havanna en Gendve nog slechts gewezen worden op de

innerlijke tegenstrijd tussen de handhaving van bestaande

en het verbod van nieuwe preferenties, in 1958 was het mo-

gelijk daarenboven te wijzen op het toestaan van verregaan-

de preferentiestelsels in de vorm van min of meer volledi-

ge douane-unies en vrijhandelsgebieden.

4. In de behandelde periode is gebleken, dat zelfs een vrij

algemene onvrede met de oorspronkelijke GATT-voorschriften

niet heeft kunnen leiden tot een rigoreuze wijziging ervan.
De herzieningszitting van 1954/1955 heeft weinig resultaat

opgeleverd, zowel voor de Westerse, als voor de ontwikke-

lingslanden. Deze conclusie komt des te harder aan, omdat

ook de opvulling van de door het wegvallen van de ITO ver-
oorzaakte lacune in institutioneel opzicht uiteindelijk

niet geslaagd is. Voor een grondiger aanpassing van de

Algemene Overeenkomst waren de onderlinge tegenstellingen

en binnenlandse politieke problemen van de industrielanden
te groot.
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HOOFDSTUK V. OPKOMST VAN DE ONTWIKKELINGSPROBLEMATIEK IN DE
OVERGANGSJAREN VAN 1958 TOT 1964. 1)

Hoewel de problemen van de Westerse industriestaten, en met
name die betreffende de economische integratie van West-Europa
nog hun stempel drukten op de internationale handelspolitiek,
kregen de CONTRACTING PARTIES oog voor het feit, dat het GATT

weinig perspectief bood aan de ontwikkelingslanden. Op 29
november 1957 werd besloten tot de instelling van een 'Panel
of Experts' met als taak verslag te doen over de toestand
waarin de internationale handel verkeerde.

In de preambule van dit besluit werd speciale aan-
dacht gevraagd voor

"the failure of the trade of less developed coun-
tries to develop as rapidly as that of industrial-
ized countries, excessive short-term fluctuations
in prices of primary products< and widespread resortto agricultural protection".2,

De gedachte, dat de handel van de rijke landen be-
duidend sneller groeide dan die van de arme, en dat dus de
rijke landen het meest profiteerden van het GATT vond zijn be-
vestiging in het rapport, 'Trends in International Trade' , dat
de naar de voorzitter genoemde Haberler-groep in 1958 uitbracht.
De ontdekking van een "widening gap between the trade expan-
sion being achieved by developed countries and that by less

1) Anders dan in de overige hoofdstukken zullen wij geen sche-
matisering in afzonderlijke paragrafen geven. Hiervoor zou-
den wij zowel de chronologie als de innerlijke verbonden-
heid van de verschillende gebeurtenissen geweld aan moeten
doen. Wij zullen dit hoofdstuk ook niet afsluiten met samen-
vattende conclusies, maar met een meer algemene terugblik
en vooruitzicht aan de vooravond van het tijdperk, waarin
de problemen van de ontwikkelingslanden centraal staan.

2) BISD, 6th Suppl.,p. 18. De groep bestond uit de economen
HABERLER, DE OLIVEIRA CAMPOS, MEADE en TINBERGEN.
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developed countries veroorzaakte een ommekeer. Tot dan toe"1)

had de erkenning van de bijzonder zwakke positie van de ont-

wikkelingslanden in het GATT slechts geleid tot het toestaan

van faciliteiten ter bescherming tegen invoer, een negatieve
opzet dus, terwijl men in de jaren na 1958 meer en meer de

nadruk zou leggen op de noodzaak van positieve maatregelen ter

bevordering van de export van ontwikkelingslanden.

Op basis van het Haberler Report namen de CONTRACTING

PARTIES tijdens hun XIIIe zitting op 17 november 1958 een
'Programme of Action directed towards an Expansion of Inter-

national Trade' aan en stelden zij een drietal commissies in.

Commissie I kreeg tot werkterrein de mogelijkheden voor verdere

tariefonderhandelingen, Commissie II de verregaande non-tari-

faire bescherming van de landbouw en Commissie III de export
2)

van ontwikkelingslanden

De eerste stap van Commissie III was een grondige

produktsgewijze bestudering van de belemmeringen voor de uit-
voer van ontwikkelingslanden. In 1959 volgde een aantal aanbe-

1) EVANS, in: The Global Partnership, ed. by GARDNER and
MILLIKAN, 1968, p. 84. (Onderstreping toegevoegd).
De deskundigen "did not find any general tendency toward
discrimination against the export of less developed coun-
tries per se, but it did identify many factors, including
trade barriers and unfavourable price trends, that impeded
the growth of the export earnings of those countries in the
sectors of foodstuffs and industrial raw materials and pro-
vided the impetus for a wide-ranging search for novel met-
hods of improving those earnings" (ibidem).
Dat de Haberler-groep in zijn conclusies nog nauwelijks in-
gaat op de uitvoer van industrieprodukten uit de ontwikke-
lingslanden wijt KOCK, op. cit. 1969, p.237 aan de 'terms'
of reference'.

2) De 'terms of reference' van Commissie III luiden als volgt:
"To consider and report to the CONTRACTING PARTIES regarding
other measures for the expansion of trade, with particular
reference to the importance of maintenance and expansion
of export earnings of the less developed countries to the
development and diversification of their economies". BISD,
7th Suppl., p. 29.
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velingen, die door de GATT-ministers in november werden aan-
1)

genomen.

Tegelijk met het groeiende begrip voor en inzicht in

hun problemen begon nu ook het aantal ontwikkelingslanden in
het GATT te stijgen. Concrete resultaten leverde dit echter

nog niet op. De vijfde tariefronde, de Dillon Round (september
1960-juli 1961) , verliep volgens de nog onveranderde tech-

2)

niek, hoewel de ontwikkelingslanden erop gewezen hadden dat

zonder aanpassingen voor hen geen succes mogelijk was. Uit-

eindelijk namen maar enkele ontwikkelingslanden deel aan de

Dillon Round, terwijl van in totaal 4400 concessies er slechts

160 voor hen van belang waren. 3)

In november 1961 constateerde Commissie III in een

'Special Report' onvoldoende vooruitgang. In een korte beschrij-

ving vindt men een weergave van de problematiek, zoals die in

latere jaren keer op keer herhaald zal worden:

1) Rapporten Commissie III: BISD, 8th Suppl. p. 132 e.v. De
aanbeveling van de CONTRACTING PARTIES luidt als volgt:
"..... that contracting parties, particularly industrialized
countries, should examine tariffs, revenue duties and inter-
nal charges, quantitative restrictions and other measures
apllied by them*, with a view to facilitating an early expan-
sion  of the export earnings of less-developed countries;
such an expansion would make the less-developed countries
less dependent on external aid, strengthen their economies
and accelerate their development". BISD, 8th Suppl., p. 23.

2) Naast de eigenlijke tariefronde werd onderhandeld over het
gemeenschappelijke buitentarief van de EEG (renegotiatie in-
gevolge XXIV, lid 6) en over diverse toetredingen.

3) cf. Developing Countries in GATT, Proc. UNCTAD I, deel V,
p.  449. Dit teleurstellende resultaat was door Commissie
III reeds gevreesd. BISD, 9th Suppl., p. 154. Vraag om non-
reciprociteit, p. 168. Zie voor alle tariefrondes v66r 1964
STAFFAN B. LINDER, The Significance of GATT for Under-deve-
loped Countries, Proc. UNCTAD I, volume V, p. 502-533.
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"
....., while the economies of industrialized

countries, in the wake of increased levels of
trade, have continued to expand, export earnings
of the less-developed countries, as a group, have
remained relatively stagnant as a result, among
other things, of the continuing deterioration of
their terms of trade. The urgency and magnitude
of the problem of financing imports into less-
developed countries is well illustrated by the
substantial trade deficit experienced by the non-
industrial areas in the recent past. Even if a
substantial increase in international financial
assistance should be forthcoming in the form of
grants and loans and even if account is taken of
the possibilities offered to less-developed coun-
tries in expanding intra-regional trade, nonethe-
less, there will remain a gap in their balance of
trade of alarming proportions which will not be
bridged unless the less-developed countries can
increase their earning capacity not only from tra-
ditional exports but also from exports of manufac-
tured goods".1)

Op basis van dit rapport namen de CONTRACTING PARTIES

op 7 december 1961 een "Declaration on Promotion of the Trade
of Less-Developed Countries" aan en besloten zij

2)

"that immediate steps should be taken to establish
specific programmes for action, and where feasible
target terminal dates, for progressive reduction
and elimination of barriers to the exports of the
less-developed countries;....."3)

De voorbereidingen hiervoor werden opgedragen aan Commissie III.

IN   DECEMBER   1961    RIEP DE ALGEMENE VERGADERING MIDDEI.S
RESOLUTIE 1710 (XVI) HET LOPENDE DECENNIUM UIT TOT 'UNITED

NATIONS DEVELOPMENT DECADE'. Het doel was in ieder ontwikke-

lingsland een belangrijke vergroting van het groeitempo te be-

werkstelligen, "taking as the objective a minimum annual rate
of growth of aggregate national income of 5 percent at the end

of the Decade". 4)

1) BISD, 10th Suppl., p. 186.

2) ibidem, p. 28-32.

3) ibidem, p. 33.

4) G.A. Resolutie 1710 (XVI), d.d 19 december 1961.
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In juli 1962 namen 31 ontwikkelingslanden, waaronder

voor het eerst 4 Latijns-Amerikaanse (en 4 als waarnemer), deel

aan de 'Conference on the Problems of Economic Development' te
Cairo. Deze Conferentie was een belangrijke stap in de ontwik-

keling van een mondiale solidariteit van ontwikkelingslanden,
dn naar de oprichting van UNCTAD. Aangenomen werd namelijk

1)

de 'Cairo Declaration of Developing Countries' waarin gevraagd

werd om een wereldconferentie en waarin de deelnemende landen

werden aangespoord tot samenwerking in GATT, UNO en in andere

internationale organen.

De gezamenlijke actie in GATT liet niet lang op zich
wachten. In november 1962 legden 18 ontwikkelingslanden een

voorstel voor een actieprogramma voor aan Commissie III, die
2)

zich kort tevoren opnieuw ontevreden had getoond over de be-

reikte resultaten. Het voorstel bevatte zeven punten die geen
verplichtingen zouden meebrengen welke niet strookten met de

bestaande bepalingen van de Algemene Overeenkomst. Hieraan

werd later een achtste punt toegevoegd, dat nog geheel open

1) cf. A.S. FRIEDEBERG, op. cit. 1968, p. 11.

2) BISD, 11 th Suppl., p. 191 e.v. De groep sponsors groeide
uit tot 21.
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en onuitgewerkt was . De gedachten gingen hierbij uit naar
1)

grondstoffenovereenkomsten, preferenties voor industrieproduk-
ten, en nieuwe juridische en institutionale voorzieningen ter

versterking van de positie van de ontwikkelingslanden.

De groeiende aandacht van de CONTRACTING PARTIES voor

de ontwikkelingsproblematiek was niet alleen te danken aan het

groeiende inzicht in de ontwikkelingsproblematiek. Steeds meer
ontwikkelingslanden werden toegelaten tot de Verenigde Naties,

met als gevolg een groeiende 'voting power' in de Algemene

Vergadering. Het directe gevolg hiervan was, dat Oost en West

er belang bij hadden de ontwikkelingslanden aan hun zijde te

krijgen. Aangezien de rivaliteit tussen deze twee blokken zich

vooral binnen de VN-familie afspeelde was het voor het Westen

belangrijk het GATT buiten deze politieke sfeer te houden en

toch de ontwikkelingslanden te stimuleren tot het lidmaatschap.

De Russen daarentegen hadden tijdens de 11 e Algemene Vergadering
in 1956 al een voorstel ingediend tot het houden van een Eco-

1) 1. Standstill on new tariff and non-tariff barriers.
2. Elimination of quantitative restrictions within one year,

or, in the event of difficulties, by 31 December 1965.
3. Duty-free entry for tropical products by 31 December

1963.
4. Elimination of tariffs on primary products.
5. Reduction and elimination of tariff barriers on semi-

processed and processed products from the less-developed
countries on a scheduled basis providing for a reduction
of at least 50 percent of the present duties over the
next three years.

6. Reduction of internal fiscal charges and revenue duties
on products wholly or mainly produced in less-developed
countries with a view to their elimination by 31 December
1965.

7. Reporting procedures to help ensure implementation of
the action programme.

8. Other measures for facilitating diversification and ex-
pansi6n of the export capacity and foreign exchange ear-
nings of the economies of the less-developed countries.
(Onderstreping toegevoegd).

cf. The Developing Countries in GATT, op. cit., p. 465.
Complete tekst, BISD, 11 th Suppl. p. 205-206.
In dit programma is de breuk met de negatieve aanpak van
vroeger compleet: het is geheel gericht op het scheppen van
voorwaarden voor exportvergroting.
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nomische Wereldconferentie met als belangrijk doel de oprich-
ting van een nieuwe Wereld Handelsorganisatie. De Westerse
landen vreesden, dat hiermee een einde zou komen aan het GATT,

waarin zij steeds gedomineerd hadden en dat hun grote voor-

delen had opgeleverd in de vorm van een verlaging van de han-
delsbelemmeringen.

In 1962 gaven de Westerse landen met tegenzin toe

aan het verlangen naar een wereldhandelsconferentie, omdat
zij, naar FRIEDEBERG stelt , inzagen dat er meer op het spel

1)

stond dan alleen een politieke zet van de Russen, en dat de

ontwikkelingslanden zelf belangrijke en gerechtvaardigde mo-

tieven hadden. Hierdoor kon de ECOSOC eenstemmig besluiten
tot het bijeenroepen van een V.N. Conferentie voor Handel en

Ontwikkeling en tot het instellen van een Preparatory Commit-

tee "consisting of expert representatives designated by
Government representatives on the Council, to consider the

agenda and documentation for the Conference, with particular

reference to the problems of the developing countries .„ 2)

Op 8 december 1962 ondersteunde de Algemene Verga-

dering dit besluit en vergrootte daarbij tevens het Prepcom.
Vastgesteld werd, dat de conferentie in de tweede helft van

1963, op zijn laatst begin 1964 gehouden moest worden. Na3)

een tweede uitbreiding kregen de ontwikkelingslanden een meer-
derheid in het Prepcom.

4)

1) FRIEDEBERG, op. cit. 1968, p. 12.

2) ECOSOC-resolutie 917 (XXXIV), d.d. 3 augustus 1962.

3) GA-resolutie 1785 (XVII), d.d. 8 december 1962.

4) 19 ontwikkelingslanden (Joegoslavi& meegerekend), 3 Oost-
blokken en 10 Westerse landen. Verder werd het Prepcom bij-
gewoond door een groot aantal waarnemers van staten, spec-
ialized agencies, intergoevernementele en andere organisa-
ties. In januari 1963 werd Dr. R. PREBISCH benoemd tot
Secretaris-Generaal der Conferentie.
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In 1963 kwamen de ontwikkelingslanden ook in het
GATT tot een meerderheid. De beraadslagingen van Commissie

1)

III brachten naast een grote mate van overeenstemming een aan-
tal voorbehouden van de kant van de industrie-staten. Met be-

trekking tot punt 8 kwam uit EEG-kring het zogenaamde Plan

Brasseur, dat de verlening van preferenties voor bepaalde ge-

selecteerde produkten behelsde, terwijl in Commissie III hier-

aan een voorstel voor preferenties tussen ontwikkelingslanden

onderling werd gekoppeld. De commissie deed verder sugges-
2)

ties voor het scheppen van een positief op de ontwikkelings-

problematiek gericht institutioneel kader.

Tijdens de Mei-zitting van 1963 accepteerden de

GATT-ministers in meerderheid het 'Programme of Action', met

dien verstande dat het betrekking zou hebben op de produkten

die voorkwamen op de door Commissie III en de door haar inge-

stelde 'Special Group on Tropical Products' bestudeerde lijsten.
De industriestaten in het algemeen maakten echter bepaalde

voorbehouden, met name betreffende de streefdata, en bovendien
3)

spraken de EEG- en EAMA  -Ministers als hun mening uit, dat het

programma onvoldoende was en dat er tevens maatregelen op het

gebied van de prijzen nodig waren. Desondanks werd besloten een
Action Committee in te stellen met als taak

"firstly, to assist (the CONTRACTING PARTIES) in
the implementation of the Programme of Action and
secondly as aporooriate to initiate, process and
co-ordinate further positive measures mentioned in
the·Conclusions adopted by Ministers to help devel-
oping economies to strengthen their production
potential and export capacity in order that the ex-
pansion of international trade may contribute to
their economic development ".4)

1) 1960: 17 ontwikkelingslanden op een totaal van 38; 1963: 37
op 60.

2) cf. KOCK, op. cit. 1969, p. 240-241. Zie verder Hoofdstuk VII,
M 3.

3) i#tats Africains et Malgache Associ&s.

4) BISD, 12th Suppl., p. 46.
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Tevens zou een bijzondere commissie belast worden met de voor-

bereidingen voor een aanpassing van de Algemene Overeenkomst.
1)

In december 1963 viel een lichte vooruitgang te be-

speuren op enkele punten, maar duidelijk was dat het programma

geen zoden aan de dijk zette. Het wachten was op de resultaten

van de volgende tariefronde, de Kennedy Ronde, waartoe de

ministers in mei eveneens besloten hadden en waarbij geen vol-
ledige reciprociteit van de ontwikkelingslanden verwacht zou

worden.

In dezelfde tijd, dat deze belangrijke besluiten ge-

nomen werden in het GATT, hield het Preparatory Committee voor

UNCTAD in Gendve de tweede, en belangrijkste, van zijn drie

zittingen.
2)

Deze vergadering ontwikkelde zich tot een soort v66r-conferen-

tie met enkele kenmerken die karakteristiek zouden zijn voor

UNCTAD I: eenheid onder de ontwikkelingslanden, onenigheid

tussen de industrielanden onderling en tussen beide groepen.
3)

Tijdens deze zitting dienden 17 ontwikkelingslanden,
later gesteund door de twee overige, een gezamenlijke verkla-

ring in: de 'Geneva Declaration of the Developing Countries'.

Zonder dat nieuwe eisen gesteld werden gaf deze verklaring een

volledige opsomming van alle reeds bekende wensen en eisen.
Zij diende tevens tot uitgangspunt voor een namens 75 landen

ingediende resolutie van de Algemene Vergadering, waarin de

verklaring verwelkomd werd als een "well considered basis for
the examination of the problems of the developing countries"
en waarin de aandacht van alle aan UNCTAD deelnemende staten

1) Ingesteld door de Raad: Committee on the legal and institu-
tional framework of GATT in relation to less-developed
countries.

2) "This acted as a spur to GATT to do something". KOCK, p.240.

3) A.S. FRIEDEBERG, op. cit. 1968, p. 25.
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hiervoor gevraagd werd. Ook op regionaal niveau werden reso-
1)

luties en verklaringen van ontwikkelingslanden ingediend. 2)

In schril contrast hiermee stond de voorbereiding
van de Westerse landen in EEG en OESO. Voorzover deze landen

hun standpunten bepaald hadden hielden zij deze geheim, om ter

Conferentie nog concessies te kunnen doen. Onderling hadden zij

ernstige meningsverschillen, zowel ten aanzien van de funda-

mentele problemen als in tactisch opzicht, maar allemaal3)

wilden zij nadelige invloed op de Kennedy Ronde vermilden.

Gezien deze omstandigheden was het niet vreemd , dat

in het Prepcom ondanks langdurige discussies geen inhoudelijke

overeenstemming bereikt werd, zodat men alles aan de eigenlijke

1) GA-resolutie 1897 (XVIII), d.d. 11 november 1963.
FRIEDEBERG noemt het indienen van deze resolutie "a first
demonstration of the united front of the developing coun-
tries (the 'Group of 75') which would appear to be one of
the most striking features of the UNCTAD then still to
come". p. 28. Tijdens de Conferentie zou deze groep uit-
groeien tot de 'Groep van 77' welke naam verder, ondanks
toeneming in aantal, behouden bleef. Ofschoon er duidelijk
verschillende groepen aan te wiJzen zijn (FRIEDEBERG, p. 96-
97 onderscheidt 'moderates', 'EEC-associates' en 'extremes';
G.L. GOODWIN, UNCTAD, Beginning of a new era? Yearbook of
World Affairs, 1965, maakt dezelfde onderscheiding, maar
noemt de laatste de 'radicals', p.12-13), speelde de groep
het klaar een steeds hechtere eenheid te tonen en als een
gesloten front, zelfs als een 'voting machine' op te treden.
De groep had een bijna automatische meerderheid, die druk,
maar niet altijd even verstandig gebruikt werd, hetgeen
later, in New Dehli zou veranderen.

2) - Niamey Resolution on UNCTAD; Economic and Social Commission
of the Organization for African Unity; december 1963.

- 'Brasilia Declaration', januari 1964. (Government experts
on trade policy).

- Teheran Resolution on UNCTAD; ECAFE; maart 1964.
- 'Charter of Alta Gracia'; Organization of American States;

februari-maart 1964.

3) Zo konden de EEG-landen geen gemeenschappelijk standpunt
overeenkomen t.a.v. de fundamentele problemen, ondanks zeer
uitgebreide voorbereidingen. Alleen over de institutionele
opzet bestond overeenstemming voordat de Conferentie begon,
de rest moest overgelaten worden aan de 'coordination sur
place'.
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Conferentie moest overlaten„ Dit werd ook in de hand gewerkt
door het feit, dat PREBISCH' rapport 'Towards a New Trade
Policy for Development' pas tegen het einde van de laatste

zitting van het Prepcom werd ingediend en dus nauwelijks be-
sproken kon worden.

Een douane-unie van ontwikkelingslanden: de Equatoriale Douane-

Unie.

De behandeling van de Equatoriale Douane-Unie toont

hoezeer de CONTRACTING PARTIES in begin 1964 al bereid waren

de GATT-bepalingen met de nodige soepelheid toe te passen, in-

dien daarmee een bijdrage in de ontwikkelingsstrijd mogelijk
was.

Technisch-juridische bezwaren tegen de unie werden

niet alleen gedcarteerd, maar bovendien werd expliciet uitge-

sproken dat de beoordeling onder artikel XXIV moest plaatsvin-

den vanuit de mogelijke bijdrage die de CU/FTA zou kunnen leve-

ren in de economische ontwikkeling van de leden:
"All, members of the Working Party expressed their
sympathy for the general objectives of the Equa-
torial Customs Union-Cameroon arrangements. It was
generally felt that regional arrangements which
provided wider markets and so facilitated larger
scale production and industrial diversification
could contribute significantly in furthering the
developmental objectives of less-developed coun-
tries. While regional arrangements could be of
benefit to countries outside the region as wel as
to countries inside, in the case of developing
countries such arrangements had to be considered
primarily in the light of the benefits they brought
to the countries parties to the regional arrange-
ments" 1)

Hiermee is een precedent geschapen voor regionale

preferentiestelsels tussen ontwikkelingslanden onderling. Hier-
mee is tevens het einde bereikt van de overgang naar een tijd-
perk, waarin de ontwikkelingsproblematiek centraal zal staan.

1) BISD, 12th Suppl., p. 73-74. (Onderstreping toegevoegd)
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TERUGBLIK EN VOORUITZICHT AAN DE VOORAVOND VAN UNCTAD I.

Aan de vooravond van de eerste wereldconferentie

over handel en ontwikkeling kan vastgesteld worden dat de in-

ternationale handelsbetrekkingen na de Tweede Wereldoorlog een

grondige verandering hebben ondergaan in vergelijking met de
vooroorlogse tijd.

De eerste verandering is vrij snel gekomen: de meest-

begunstiging is geinstitutionaliseerd in een multilaterale
overeenkomst. Hiermee is een belangrijke Volkenbondsdoelstel-

ling verwezenlijkt. De tweede verandering heeft zich gedurende

een langere periode voltrokken: het aantal soevereine staten,

en daarmee het aantal partners in het internationale handels-

verkeer, die hun eigen handelspolitiek voeren en hun eigen
handelsverdragen sluiten is m&&r dan verdubbeld. Hiermee samen-

hangend is de derde ontwikkeling: de homogeniteit van de part-

ners is doorbroken door een fundamentele ongelijkheid in ont-
wikkelingsniveau.

De resultaten zijn in het begin van 1964 al duidelijk
afgetekend. Zij zijn interdependent.

De uitbreiding van het aantal soevereine staten, die

voornamelijk het gevolg is van het zelfstandig worden van ont-

wikkelingslanden, heeft meegebracht dat deze landen een belang-

rijke, en nu zelfs doorslaggevende 'voting power' hebben. Dit
is zo in de VN-familie, en sinds kort ook in het GATT. Hierdoor

is het zelfs voor onwillige landen onmogelijk geworden de ogen
te sluiten voor de gevolgen van de kloof tussen ontwikkelde en
niet-ontwikkelde landen. De stemmen van de derde wereld zijn

des te belangrijker door de rivaliteit tussen Oost en West.

Daarnaast is er in economisch opzicht een proces van

bewustwording ontstaan, waardoor de visie op de relatie tussen
ontwikkeling en internationale handel drastisch gewijzigd,

maar tevens verhelderd is. In de eerste na-oorlogse jaren

vroegen de ontwikkelingslanden in hoofdzaak om  bevoegdheden
ter beperking van de invoer. Daarnaast vroegen zij om facili-

teiten in hun onderlinge verkeer, in de vorm van preferenties.
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Met het Haberler Report van 1958 werd duidelijk,
dat er niet alleen grote verschillen waren tussen geindus-
trialiseerde- en ontwikkelingslanden, maar dat deze versehillen
bovendien steeds groter werden: de Westerse uitvoer groeide
dankziJ de mogelijkheden van het GATT aanzienlijk sneller dan
de export van de ontwikkelingslanden, terwijl ook reeds vast-
gesteld was dat de landbouw een apart regiem kende ten nadele
van de laatste, en dat de concessies die de vijf tariefrondes
hadden opgeleverd van vrij geringe betekenis waren voor hen.

Het gevolg was, dat economen, en noodzakelijkerwijs
- zie boven - politici in de richting van een meer positieve
aanpak van de exportproblemen der ontwikkelingslanden gingen
werken. Binnen het GATT heeft Commissie III van het 'Programme
for the Expansion of Trade' baanbrekend werk verricht. De defi-
nitieve doorbraak komt met het rapport van Secretaris-Generaal
PREBISCH voor UNCTAD I, waarin centraal staat, dat de uitvoer
van de ontwikkelingslanden drastisch zal moeten toenemen, om-
dat anders de voor de economische ontwikkeling noodzakelijke
invoer niet gefinancierd kan worden.

De gevolgen voor de meestbegunstiging moeten wel
groot zijn. Immers, de materi le waarde en werking ervan is
voornamelijk afhankelijk van de concrete handelspolitiek van
het MFN-verlenende land.

De doelstelling van de gelijkbehandeling van derde sta-
ten onderling was in de kleine, betrekkelijk homogene wereld
van voor de tweede wereldoorlog dermate voor de hand liggend
en aanvaard, dat de meestbegunstigingsclausule een eigen
leven leek te leiden. Het werd normaal om van 'meestbegunsti-
gingsbeginsel' te spreken. Dat in werkelijkheid sprake was
van een uiterst belangrijk, maar toch beperkt instrument van
handelspolitiek bleek vaak alleen in de praktiJk. Formeel
werd het 'beginsel' steeds opnieuw bevestigd, zelfs in tijden
waarin de praktijk niets van de gelijkbehandeling overliet.

Vaak in samenhang, maar even vaak in conflict met
het doel der gelijkbehandeling opereerde het doel van de vrij-
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handel. Een vergelijking van de in hoofdstuk I getoonde mo-
dellen 5 en 9 is illustratief voor het feit, dat met een en
dezelfde MFN-clausule totaal verschillende handelspolitieke
resultaten mogelijk zijn.

Na 1945 heeft men gezocht naar een optimale combi-
natie tussen de beide doelstellingen, een vermindering van
handelsbelemmeringen en een gelijke toepassing daarvan tegen-
over derde landen. Artikel XXIV bijvoorbeeld is een poging
criteria aan te leggen waaraan een dergelijke combinatie moet
voldoen. Het GATT is daarmee een sprekend bewijs voor het feit,
dat de puur formele gelijkbehandeling zonder dat daaruit con-
crete voordelen voortvloeien geen onaantastbare grootheid is.

1)

Een handelspolitieke uitwerking als in de tijd van het mer-
cantilisme (model 5) strijdt met de grondslagen van de Alge-
mene Overeenkomst. De formele openstelling zal vergezeld moe-
ten gaan van een voldoende mate aan materiale openheid. Het
GATT is bovendien gebaseerd op het wederzilds voordeel van de
verdragsluitende partilen, en daarmee op de premisse, dat er
een voldoende mate van qeliikheid zit in de concrete voordelen
die deze aan de werking ervan ontlenen.

Dit betekent niet, dat het doel der gelijkbehandeling
naar de achtergrond is verschoven, dat het in functie is komen
te staan van het doel van de vrijhandel, maar dat integendeel
niet langer volstaan kan worden met een louter formele gelijk-
heid.

Welnu, het gelijkheidsdoel komt in de zestiger jaren
duidelijk als leitmotiv naar voren, maar nu tegen de achter-
grond van de fundamentele feitelijke ongelijkheid tussen ont-
wikkelingslanden en industriestaten. De ontwikkelingslanden

1)    Ook   v66r   het   GATT   zijn   er al tendenzen aanwij sbaar   in  deze
richting: de voorwaardelijke clausule moest, zoals wij heb-ben gezien, de band tussen formeel en materioel element her-
stellen; met tariefspecialisering gebeurt hetzelfde; wijhebben gezien hoe het Economic Committee der Volkenbond bij
de behandeling van de compatibiliteit tussen de QR's en MFNal afstand nam van een te formeel gelijkheidsbegrip.
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nemen geen genoegen met een techniek die formele gelijkheid

brengt, maar geen beletsel is voor een materi&el steeds groei-

ende ongelijkheid, en het zou in strijd zijn met de hierboven

weergegeven evolutie van het gelijkheidsdoel in het GATT als

zij dat w&1 zouden moeten doen. Het streven van de ontwikke-

lingslanden naar preferenties lijkt een lijnrechte aanval op
het 'Kernstuck des GATT', op het meestbegunstigingsbeginsel,

1)

maar is in wezen niet meer dan het doortrekken van een reeds
in de Algemene Overeenkomst besloten evolutie van een formeel

naar een materiael gelijkheidsbegrip. De ontwikkelingslanden

verwerpen een techniek die geen inhoudelijke gelijkheid kan

brengen omdat de techniek berust op laissez faire en uit2)

alle economische gegevens blijkt, dat een actieve aanpak no-

dig is om eerst enige mate van inhoudelijke gelijkheid te
brengen.

Tegen deze achtergrond moet men de ontwikkelingen

in de periode 1964-1970 plaatsen. Het GATT bleek geen soelaas

te bieden voor de fundamentele problemen van de ontwikkelings-

landen, het werd onvolledig toegepast in het belang van de
geindustrialiseerde staten en verhinderde niet dat de kloof

tussen beide groepen landen groeide. Het ligt voor de hand

dat de ontwikkelingslanden op zoek zijn gegaan naar een ander

multilateraal instrument. Wat oorspronkelijk een Russisch

initiatief was met op zijn minst de nevenbedoeling het Westen

in verlegenheid te brengen, is nu een zaak geworden, die be-

rust op de legitieme verlangens van de ontwikkelingslanden
zelf: UNCTAD. De naam is een mijlpaal in de evolutie der in-

ternationale handelsbetrekkingen. In 1948 was het Trade and

Employment, in 1964 Trade and Development.

Dit wil niet zeggen, dat nu het handeldrijven tot
doel heeft de ontwikkeling van een land, evenmin als het doel

ooit de instandhouding van de werkgelegenheid is geweest. De

1) ZINSER, op. cit. 1962.

2) cf. supra, p. 73,



-168-

drijfveer van de handel is het winststreven van de particu-
liere ondernemer of van de staat. Waar het in deze studie om

gaat is de vraag, of de maatregelen van de overheid - of van

de gezamenlijke overheden - van dien aard zijn, dat zij de

economische ontwikkeling bevorderen of dat zij hiervoor juist
een belemmering zijn.

De instelling van UNCTAD heeft tot direct gevolg

gehad, dat de verdragsluitende partijen iets moesten gaan

doen om niet de quasi-mondiale gelding van de Algemene Over-
eenkomst te riskeren. Het GATT moest de concurrentie met

UNCTAD aangaan.

Een eerste maatregel was het aanpassen van de over-

eenkomst zelf door de toevoeging van Deel IV, inzake Handel

en Ontwikkeling.

Een tweede, even belangrijke moest zijn een aan-

passing van de onderhandelingsregels om een volgende tarief-

ronde zo in te richten, dat de ontwikkelingslanden hiervan

resultaten mochten verwachten. Immers, "GATT is primarily a
negotiating instrument. The aim of the negotiations is to pro-

„ 1)duce concrete results in the form of tariff concessions .

De uitkomsten van de Kennedy Ronde zouden, zo hebben vele

Westerse landen gehoopt, aantonen dat ook met behoud van de

grondregel van artikel I grotere exportkansen voor de ont-
wikkelingslanden - en daarmee een re el aandeel in de vruchten

van het GATT - geschapen konden worden.

Als derde maatregel werd door de ontwikkelingslan-
den de instelling van een preferentiestelsel van de kant van

de industrielanden ge5ist. Met andere woorden: de ontwikke-

lingslanden wilden op hun beurt een zekere mate aan formele

gelijkheid opofferen om de voor een materidle gelijkheid

noodzakelijke vergroting van hun export te verkrijgen. Bij de

behandeling van de Equatoriale Douane-unie hebben wij reeds

gezien, dat in de besluitvorming de bijzondere positie van
de ontwikkelingslanden erkend is. In hoofdstuk VII zullen

1) GOODWIN, p. 18.
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wij minder aandacht besteden aan het verlengde hiervan, de

vraag om onderlinge preferentiemogelijkheden, als wel aan de

vraag om een preferentiale behandeling van de uitvoer van ont-
wikkelingslanden door de rijke landen.
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HOOFDSTUK VI. HANDEL EN ONTWIKKELING, 1964-1970.

1. UNCTAD I EN HANDELSPOLITIEK. 1)

De eerste 'United Nations Conference on Trade and Development'

is in twee opzichten van groot belang voor deze studie: in

de eerste plaats zijn de handelspolitieke grondlijnen van de

Algemene Overeenkomst - waaronder gelijkheidsdoel en meest-

begunstigingstechniek - ter discussie gesteld, in de tweede
plaats is het GATT als instelling aangevallen. In deze situ-

atie is het onvermijdelijk, dat de Westerse industrielanden

min of meer als groep - zij het dan niet met tevoren over-

eengekomen gemeenschappelijke standpunten - in de verdediging

zijn gegaan tegen de zich tot een vrij strakke organisatie

ontwikkelende 'Groep van 75/77', die als politieke medestan-
ders de socialistische landen had.

Van beslissende betekenis voor de formulering van

de eisen en verlangens der ontwikkelingslanden was het rap-

port van de Secretaris-Generaal van UNCTAD, dr. R. PREBISCH,

'Towards a New Trade Policy for Development'.
2)

PREBISCH wees erop, dat door de betrekkelijk lang-

zame groei van de grondstoffenexport tegenover de snelgroei-

ende invoer van industrieprodukten een 'persistent tendency

1) De belangrijkste documenten betreffende UNCTAD I zijn bij-
eengebracht in de 'Proceedings of the United Nations Con-
ference on Trade and Development', 1964 vol. I t/m VIII.
Van de overvloedige literatuur noemen wij, A.S. FRIEDEBERG,
The United Nations Conference on Trade and Development of
1964, Rotterdam 1968. Voorts: The Global Partnership, ed.
GARDNER and MILLIKAN, 1968.

2) Proceedings UNCTAD I, vol.II. In een eerste deel werden
de belangrijkste problemen behandeld waarmee de Conferen-
tie geconfronteerd zou worden, een tweede deel gaf een
uitwerking aan de aanbevelingen, die het eerste deel reeds
bevatte, terwijl het derde en laatste deel meer het karak-
ter van een samenvatting had.
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towards external inbalance' dreigde. Om de (minimum) doel-

stelling van het UN Development Decade, een jaarlijkse groei

van het nationale inkomen van de ontwikkelingslanden met 5%,

te bereiken zouden zowel in- als uitvoer met 6% per jaar

moeten stijgen. Vergroting van de invoer was noodzakelijk

met het oog op de economische ontwikkeling, zodat het belang

van de ontwikkelingslanden niet langer lag in faciliteiten

ter beperking van de invoer, maar in mogelijkheden om de uit-

voer te vergroten. De jaarlijkse groei hiervan was in de

vijftiger jaren slechts 4% geweest, terwijl hiervan 2% ver-

loren gingen door de 'deteriorating terms of trade'.

Onder gelijkblijvende omstandigheden zou bij het

bereiken van de beoogde 5% groei tegen 1970 een 'trade-gap'
ontstaan tussen de in-en uitvoer van de ontwikkelingslanden

ten bedrage van ongeveer 20 miljard dollar. 1)

Een belangrijk punt van kritiek is, dat PREBISCH

de verantwoordelijkheid voor het overbruggen van deze kloof

bij de rijke landen legt en dat hij te weinig aandacht zou

besteden aan de eigen verantwoordelijkheid van de ontwikke-

lingslanden voor hun ontwikkelingsbeleid. Ook het pessimisme

omtrent de mogelijke groei van de uitvoer van grondstoffen

en de verslechtering van de ruilvoet is bekritiseerd, evenals

het feit dat dr. PREBISCH een te eenzijdig gebruik zou heb-

ben gemaakt van zijn eigen 'theory of the peripheral economy'.

Deze kritiek neemt echter niet weg, dat terecht de

groei van de uitvoer der ontwikkelingslanden centraal is ge-

steld, en dat onomstotelijk vaststaat dat het exportarsenaal

een grotere verscheidenheid aan produkten zal moeten be-
2)vatten.

1) Andere schattingen waren kleiner, maar toch aanzienlijk,
cf. G.M. MEIER, The International Economics of Development,
1968, p.253, noot.

2) Deze gedachte heeft in 1964 al de 'status of conventional
wisdom', aldus R. VERNON, Problems and Prospects in the
export of manufactured goods from the less-developed coun-
tries, Proceedings UNCTAD I, Vol. IV, p.200.
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Vandaar het belang van grondstoffenovereenkomsten, vandaar

het belang van een vermindering van de handelsbelemmeringen

voor de export van de ontwikkelingslanden, vandaar de vraag
om een tijdelijke voorsprong op concurrerende industrie-

landen in de vorm van preferenties voor industrieprodukten.

Naast specifieke aanbevelingen ten aanzien van

het grondstoffenprobleem (A.II, 1), inzake de opheffing van

handelsbelemmeringen (A.III.4) en inzake ontwikkelingspre-
ferenties voor industrieprodukten en halffabrikaten (A.III.
5, zie infra, p.26la), die alle drie het karakter van een
compromis-op-de-valreep hebben en die geen directe vruchten

voor de ontwikkelingslanden afwerpen, heeft de Conferentie

15 algemene en 13 bijzondere beginselen van handelspolitiek
opgesteld.1)

De eerste drie algemene beginselen bepalen achter-

eenvolgens, dat de economische betrekkingen, de handelsbe-

trekkingen inbegrepen, "shall be based on respect for the

principle of sovereign equality of states, self-determination

of peoples, and non-interference in the internal affairs of

other countries", dat discriminatie op grond van verschillen
in sociaal-economisch bestel ongeoorloofd is, en tenslotte,

dat elk land het recht heeft in vrijheid te handelen met an-

dere landen "and freely to dispose of its natural resources
in the interest of the economic development and wellbeing

of its own people".

Het zesde algemene beginsel is geheel gewijd aan

de mogelijke invloed van de internationale handel op de eco-

nomische ontwikkeling en is illustratief voor de veranderde

visie hierop:

1) voetnoot zie volgende pagina
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1) De algemene beginselen zijn in de slotakte zelf opgenomen.
Daarnaast staan ze met de bijzondere beginselen in Annex
A.I.1 met vermelding van de stemverhoudingen.
Zowel de beginselen als de specifieke aanbevelingen dient
men te lezen in samenhang met de onder Annex B opgenomen
'observations of delegations'. (Proceedings UNCTAD I, Vol.
1, p.10-11 en p.18 e.v.).
Dat de aanvaarding van de beginselen lang niet algemeen
was moge blijken uit onderstaand overzicht van het stem-
gedrag van de Duitse Bondsrepilbliek, Frankrijk, Nederland,
het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Sowjet-
Unie.

ALGEMENE BEGINSELEN.

123456789101112131415
W.DLD. -000 000 60 0
FRA.                            0     0     0              0     0     0                   0                              0
NED. 0000 000  0 0  0
VER.KON.0 0 - 0 0 - - -O

VER.ST. -  -  -  -  0  -  -  -          -   -       0

USSR.                                       0

BIJZONDERE BEGINSELEN.

12345678910111213
W.DLD.  o     X     0     -             0   -

FRA.                          X            0            0 0 O 0

NED.    o     X     0     0             0   0

VER.KON.0     X           -  0 0 0 -

VER.ST. - XOO--O       0-0
USSR.         X           o

( - geeft een tegenstem aan, o  betekent onthouding van
stemmen.

Het met X gemerkte derde bijzondere beginsel inzake
preferenties is niet plenair behandeld).
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"International trade is one of the most important
factors in economic development. It should be
governed by such rules as are consistent with the
attainment of economic and social progress and
should not be hampered by measures incompatible
therewith. All countries should cooperate in
creating conditions of international trade con-
ducive, in particular, to the achievement  of a
rapid increase in the export earnings of develo-
ping countries and, in general, to the promotion
of an expansion and diversification of trade be-
tween all countries, whether at similar levels
of development, at different levels of develop-
ment, or having different economic and social
systems".

De vergroting van de uitvoer was volgens de ontwikkelings-
landen afhankelijk van een verruiming van de toegang tot

1)

markten en van lonende prijzen voor geoxporteerde grondstof-
fen. (Algemeen beginsel nr.7).

Het achtste bevestigde de GATT-regel, dat "international

trade should be conducted to mutual advantage on the basis

of the most favoured-nation treatment...." met dien verstande,

dat van de ontwikkelingslanden geen reciprociteit in de vorm

van concessies verwacht mocht worden. Dit laatste was reeds
door de GATT-ministers in mei 1963 met betrekking tot de

Kennedy Ronde vastgesteld, en zou weldra in deel IV van2)

de Algemene Overeenkomst opgenomen worden. Verder betrof3)

dit beginsel het preferentievraagstuk. 4)

De twee volgende algemene beginselen handelen over

regionale economische integratie, enerzijds tussen industrie-
landen (no.9), anderzijds tussen ontwikkelingslanden onder-

1) Hoezeer de meningen uiteenliepen, ondanks de bereikte com-
promissen, blijkt uit het feit, dat van de kant van de ge-
industrialiseerde, niet-socialistische landen 8 tegenstem-
men en 18 onthoudingen kwamen, terwijl bovendien zelfs
een land als Brazilio zich onthield van stemmen.

2) BISD, 12th Suppl., p.48.
3) Infra, §.2.

4) Zie verder hoofdstuk VII.
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ling (no.10). Met de erkenning van de wenselijkheid van

'(r)egional economic groupings, integration or other forms

of economic co-operation among developing countries' vormt
het tiende beginsel als het ware een codificatie van de in

het GATT gegroeide praktijk om groepsvorming onder de ont-
wikkelingslanden niet te onderwerpen aan de strenge eisen

van artikel XXIV. 1)

Een van de moeilijkste problemen werd aangesneden

in het vijftiende, en laatste algemene beginsel, dat om bij-
zondere aandacht voor de minst ontwikkelde onder de ontwikke-

lingslanden vroeg.
2)

Uit GATT-oogpunt waren het derde en vierde bijzon-

dere beginsel zeer belangrijk. Het derde, dat over preferen-

ties handelde, kon echter niet plenair behandeld worden, om-

dat de Commissiebehandeling hiervoor geen basis had kunnen

bieden. Het vierde stelde laconiek vast, dat de ontwikke-

lingslanden het recht hebben hun 'infant industries' te be-

schermen, en leek daarmee meer in het verlengde te liggen

van het oorspronkelijke streven naar bijzondere bevoegdheden

ten aanzien van de invoer. Het nu gebruikte 'infant industry'

argument heeft echter niet de negatieve ondertoon van vroe-
ger, omdat het gericht is op de opbouw van industrieon met

het oog op exportvergroting, en niet meer op substitutie-

industrieon ter verkleining van de invoer.

Terwijl deze beginselen voor de ontwikkelings-

landen een grote ideole waarde vertegenwoordigden weiger-

den de Westerse landen hieraan enige verplichting te ontle-

nen. In vele gevallen hadden zij tegen aanname gestemd of

1) cf. Equatoriale Douane-Unie, supra, p.163.Treffend is
hoe in 1964 zelfs principiole tegenstanders tegen het
toestaan van nieuwe afwijkingen van de MFN-regel (USA,
Zwitserland e.a.) een soepele houding aannemen tegen
preferenties tussen ontwikkelingslanden onderling. Infra,
hoofdstuk VII.

2) Zie verder hoofdstuk VII.
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zich althans onthouden van stemming. Of dit gebruik van nu-

merieke meerderheid de ontwikkelingslanden enig concreet re-

sultaat zou opleveren was zeer de vraag. Verwezenlijking van
deze beginselen binnen het kader van het GATT zou immers al-

leen mogelijk zijn indien de bestaande GATT-regels grondig

aangepast zouden worden. De ontwikkelingslanden stelden zich

op het standpunt, dat "GATT is based on the classic concept
that the free play of international economic forces by itself

leads to the optimum expansion of trade and the most efficient

utilisation of world's productive resources . Dit laissez-"    1)

faire stelsel, dat volgens de ontwikkelingslanden ontoerei-

kend was gezien de fundamentele verschillen in ontwikkelings-
niveau, zou vervangen moeten worden door een samenstel van

positieve maatregelen: grondstoffenovereenkomsten, verminde-

ring van handelsbelemmeringen door de industrielanden zonder

wederkerigheid van de ontwikkelingslanden, preferenties.

Hiervoor zou de medewerking van de industrielanden onontbeer-

lijk zijn.

Een van de meest controversiole kwesties was 'the

institutional issue', de vraag welke institutionele opzet

en continuiteit aan de wereldconferentie gegeven moest wor-

den. Ondanks het feit, dat het GATT formeel nog steeds geen

internationale organisatie was, en ondanks zijn niet-univer-

sele 'lidmaatschap' was het GATT de enige instelling die

een mondiale handelsorganisatie benaderde. "This explaines

why assessments made of the then existing institutions
amount to an evaluation of GATT'., 2)

De kritiek van de ontwikkelingslanden gold met
name de in hun ogen te grote invloed van de Westerse landen.

Aangezien zij ook de ECOSOC als een door het Westen gedomi-

1) HYDER, op.cit.1968, p.193.

2) A.S. FRIEDEBERG, op.cit.1968, p.170.
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neerd orgaan beschouwden, streefden de ontwikkelingslanden
1)

ernaar de toekomstige organisatie onder de Algemene Vergade-

ring te brengen, waarin zij een meerderheid hadden. Dit werd

door de ontwikkelde landen aanvaard, terwijl deze ook hun

eisen met betrekking tot de samenstelling en stemregeling

in het permanente orgaan, de Trade and Development Board
2)moesten opgeven. Van hun kant lieten de ontwikkelingslan-

den hun voorstel voor een permanente Internationale Handels-
organisatie vallen en deden zij consessies op het punt van

de bevoegdheden.
Het pas op het allerlaatste moment - en op het

allerhoogste niveau - bereikte compromis (aanbeveling A.V.1.)

hield in dat enerzijds de UNCTAD een orgaan van de Algemene

Vergadering zou worden, met periodieke conferenties, een per-

manent orgaan, hulporganen en een secretariaat binnen het

VN-secretariaat, dat anderzijds de functies en zelfstandig-
heid van het GATT onverlet bleven. 3)

Tijdens de negentiende zitting van de Algemene

Vergadering werd dit compromis bevestigd. 4)

1) De samenstelling van de ECOSOC was toen nog niet veran-
derd. (Op 1 jan. 1966 werd het aantal leden uitgebreid
van 18 tot 27, waaronder 17 ontwikkelingslanden). cf.
SHARP, The United Nations Economic and Social Council,
1969.

2. T.a.v. de institutionele kwestie was de eenheid onder de
Westerse landen opvallend groot. Alleen op dit punt werd
in de EEG van tevoren een gemeenschappelijk standpunt be-
reikt.

3) Aangezien het GATT een zelfstandige overeenkomst is tus-
sen de verdragsluitende partijen zou natuurlijk alleen
een wijziging van deze overeenkomst de functies kunnen
veranderen, maar dit neemt niet weg, dat de instelling
van een nieuwe ITO onder UNO-auspicion, met verregaande
bevoegdheden en een competente executief belangrijke con-
sequenties gehad zou hebben. cf. KOCK, op.cit.1969, p.
264-268.

4. GA-resolutie 1995 (XIX), d.d.30 december 1964.
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2. DE TOEVOEGING VAN DEEL IV INZAKE HANDEL EN ONTWIKKELING

AAN DE ALGEMENE OVEREENKOMST, 1964/65. 1)

De mei-zitting van 1963 had tot de erkenning geleid van de

"need for an adequate legal and institutional framework to

enable the Contracting Parties to discharge their responsi-

bilities in connection with the work of expanding the trade
„    2)

of less-developed countries .

Bestond aldus over de noodzaak van een aanpassing
van de Algemene Overeenkomst weinig verschil van mening,

over de preciese inhoud van deze aanpassing liepen de idee&n

van ontwikkelingslanden en industrielanden uiteen.

Over het algemeen werden de voorstellen van de ont-
wikkelingslanden in gematigde vorm aanvaard. Een uitzonde-

ring  vormden het preferentievraagstuk en bepaalde eisen  met

betrekking tot grondstoffenovereenkomsten. Door de tweede

speciale zitting der CONTRACTING PARTIES (17 nov. 1964 - 8

febr. 1965) werd aan de Algemene Overeenkomst toegevoegd een

vierde deel inzake handel en ontwikkeling, bevattende de ar-
tikelen XXXVI, XXXVII en XXXVIII. De nieuwe artikelen werden

op de facto basis toegepast totdat zij door tweederde der

verdragsluitende partijen aanvaard waren. Op 27 juni 19663)

trad Deel IV voor deze landen in werking. De supervisie over
de toepassing van deel IV werd toevertrouwd aan een Committee

on Trade and Development, dat daarmee Commissie III opvolgde.
4)

De inhoud van de nieuwe artikelen kan als volgt

worden samengevat:

1) BISD, 13th Supp., p.1-10. De Nederlandse tekst is opge-
nomen in Trbl. 1966, no.87.

2) BISD, 12th Suppl., p.45, onder no.28.

3) Frankrijk heeft Deel IV niet aanvaard.

4) Voor de 'terms of reference', zie BISD, 13th Suppl.,
p.76.
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Artikel XXXVI, Beginselen en Doelstellingen.

Allereerst worden de fundamentele doelstellingen

der Overeenkomst in de herinnering geroepen. Overwogen wordt,

"dat de verwezenlijking van deze doelstellingen voor de min-

der ontwikkelde verdragsluitende partijen van bijzondere ur-
gentie is". (XXXVI, 1(a)). In 1(b) wordt vervolgens gewezen

op de "beslissende betekenis" die de exportopbrengsten in

het ontwikkelingsproces kunnen spelen. Na gewezen te hebben

op het zeer grote verschil tussen de levensstandaard van

ontwikkelingslanden en de overige landen,1(c), op de nood-

zaak van individueel en gezamenlijk optreden, 1(d),en op de
noodzaak dat het internationale handelsverkeer als middel

tot economische en sociale vooruitgang beheerst moet worden

door regels, procedures en maatregelen, die met de in dit

artikel genoemde doelstellingen verenigbaar zijn, 1(e),wordt

geconstateerd "dat de VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN de minder

ontwikkelde verdragsluitende partijen in de gelegenheid kun-

nen stellen bijzondere maatregelen te nemen ter bevordering

van hun handel en ontwikkeling",1(f).

Het is noodzakelijk, dat de VERDRAGSLUITENDE PAR-
TIJEN in deze samenwerken met de internationale financie-

ringsinstellingen, anderzijds dienen VERDRAGSLUITENDE PAR-
TIJEN, andere intergoevernementele lichamen en VN organen

en - organisaties op doeltreffende wijze met elkaar samen
te werken (6-7).

Uitermate belangrijk zijn lid 5 en lid 8:

5. De snelle groei van de economie van de minder ontwikkelde

verdragsluitende partijen zal worden vergemakkelijkt door
aan hun economische structuur een bredere basis te verle-

nen.... Er bestaat derhalve behoefte aan een betere toe-
gang... tot de markten voor verwerkte en eindprodukten

die van bijzonder belang zijn voor de uitvoer van de min-

der ontwikkelde verdragsluitende partijen of dit kunnen

zijn.

8. De ontwikkelde verdragsluitende partijen verwachten voor

de door hen bij de handelsbesprekingen aanvaarde verplich-
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tingen... GEEN WEDERKERIGE BEHANDELING van de minder ont-

wikkelde verdragsluitende partijen.

Artikel XXXVII, Verplichtingen.

In Artikel XXXVII nemen de ontwikkelde landen enkele

specifieke verplichtingen op zich, waarvan zij echter onthe-

ven zijn indien uitvoering hun "om dwingende redenen, even-
tueel van juridische aard, onmogelijk is".

De bepalingen van lid 1 geven hoge prioriteit aan

de verlaging en afschaffing van belemmeringen voor produkten

die voor de uitvoer van de minder ontwikkelde verdragsluiten-

de partijen van bijzonder belang zijn of kunnen zijn, met

name wat betreft een onredelijk onderscheid tussen verwerkte

en onverwerkte produkten,1(a); voorts handhaving van de ta-

rifaire en non-tarifaire status quo voor deze produkten,1(b);

tenslotte een verbod op de invoering van nieuwe, en hoge

prioriteit voor de verzachting en afschaffing van bestaande

fiscale maatregelen die het verbruik van specifieke basis-

produkten als koffie, thee, cacao e.d. belemmeren,1(c).
Lid 2 voorziet in consultatie wanneer men van oor-

deel is, dat geen uitvoering aan genoemde bepalingen wordt

gegeven.

Lid 3 legt de verplichting op in enkele nader om-

schreven situaties de belangen van de ontwikkelingslanden

in het oog te houden en om "een grondige studie te maken van
andere maatregelen ter verruiming van de mogelijkheden tot

stijging van de invoer uit minder ontwikkelde verdragsluiten-

de partijen en te dien einde in internationaal verband op
doeltreffende wijze samen te werken",3 (b) .

Lid 4 bepaalt dat de ontwikkelingslanden ten op-

zichte van elkaar voorzover mogelijk doeltreffende maatre-

gelen nemen ter uitvoering van deel IV, terwijl lid 5 voor

elke kwestie bij de uitvoering van deze verplichtingen de

gebruikelijke overlegmogelijkheden openhoudt.
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Artikel XXXVIII, Gezamenlijk optreden.

Artikel XXXVIII, lid 1 bepaalt: "De gezamenlijk
optredende verdragsluitende partijen werken in het kader
van deze Overeenkomst alsook anderszins, naar gelang de om-

standigheden, samen teneinde de in artikel XXXVI neergelegde

doelstellingen te bevorderen", waarna lid 2 weer bijzondere

verplichtingen oplegt aan de verdragsluitende partijen als

orgaan. De voor onze studie belangrijkste zijn die van de
paragrafen b en f:

(In het bijzonder dienen de VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN:)

b. op het gebied van het handels- en ontwikkelingsbeleid

te streven naar doeltreffende samenwerking met de Ver-
enigde Naties en de organen en organisaties daarvan, met

inbegrip van eventueel op grond van de aanbevelingen van
de Conferentie der Verenigde Naties voor Handel en Ont-

wikkeling in het leven te roepen instellingen;

f. de voor de bevordering van de in artikel XXXVI neerge-

legde doelstellingen en voor de uitvoering van de bepa-
lingen van dit Deel noodzakelijke institutionele maat-
regelen te treffen".

Het is duidelijk dat geen van deze bepalingen no-
viteiten bevat."A  case  can  be  made  that the amendment  of
the GATT did little more than codify trends already apparent

and give legal shape to norms that had been accepted in

practice by most developed countries as essential to the

orderly development of the new countries .s,    1)

Deel IV is een voorlopige afbakening van de ver-
worvenheden sinds het Harberler Report. Zo is bijv. Art.

XXXVI, lid 8 een herhaling van de reeds eerder in een reso-

lutie van de ministerszitting van mei 1963 gedane toezegging,

dat geen reciprociteit verwacht zal worden van de ontwikke-

1) EVANS, op.cit.1968, p.86.
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lingslanden bij de onderhandelingen. Het is echter een be-1)

vestiging op het voor de GATT-landen hoogste niveau en met

de grootste autoriteit: door opneming als zodanig in de Al-

gemene Overeenkomst. EVANS vervolgt dan ook: "But it served

a useful purpose both in establishing more explicit bench

marks against which further progress could be measured and

in defining more clearly the areas on which more work was
needed".

Het nieuwe deel over Handel en Ontwikkeling bete-

kent een eerste fundamentele juridische aanpassing aan de

gewijzigde doelstellingen in de internationale handelspoli-

tiek. Het is een eerste stap op weg naar een zodanige rege-
ling van de internationale handel, dat de economische ont-
wikkeling van de derde wereld erdoor bevorderd zal worden.

3. DE KENNEDY RONDE ALS TOETSSTEEN VOOR DE MOGELIJKHEDEN

VOOR DE ONTWIKKELINGSLANDEN TOT EXPORTVERGROTING ONDER
HET MEESTBEGUNSTIGINGSREGIME. 2)

Het ligt niet in de lijn van deze studie een beschrijving

en analyse te geven van de Kennedy Ronde als zodanig. Wij

hebben echter gezien, dat de ontwikkelingslanden van mening
waren dat het bestaande GATT-regime ten eerste meer voorde-

len aan de industrielanden bood dan aan de ontwikkelings-

landen, ten tweede onvolledig werd toegepast in hun nadeel,

ten derde zelfs in de beste omstandigheden onvoldoende

soelaas kon bieden voor de oplossing van hun problemen.

1) Supra, p.161.

2) cf. Hoofdstuk VII, §.2. infra.
Zie voor de Slotakte van de 1964-1967 Handelsconferentie:
BISD, 15th Suppl. p.4 e.v..
Deze slotakte bestaat uit acht delen:
a. Geneva (1967) Protocol to the General Agreement on

Tariffs and Trade.
b. Agreement relating principally to Chemicals, supple-

mentary to the Geneva (1967) Protocol...
c. Memorandum of Agreement on the basic Elements for

the Negotiation of a World Grains Agreement.
d. Agreement on Implementation of Article VI of the

General Agreement....
e.f.g.h. Protocols of Recession (Argentinio, IJsland, Ier-

land en Polen).
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Alle Westerse industrielanden hadden tijdens
UNCTAD I met nadruk gewezen op de kansen die de Kennedy
Ronde zou gaan scheppen. Principiole tegenstanders tegen

ontwikkelingspreferenties hadden niet nagelaten de komende

onderhandelingen te schetsen als een betere methode tot het

scheppen van markten voor de industrieprodukten van de ont-
wikkelingslanden.

Wij hebben gezien, dat de noodzaak van een ver-

groting van de uitvoer van de ontwikkelingslanden algemeen
erkend was. Dat deze vergroting grotendeels (of althans

voor een aanzienlijk deel) gezocht zou moeten worden in de

uitvoer van industrieprodukten en halffabrikaten was een

aanvaarde stelling.

Het was onvermijdelijk dat de ontwikkelingslanden
de Kennedy Ronde in de eerste plaats zouden beoordelen op

het punt van de vermindering of afschaffing van handelsbe-
lemmeringen ten aanzien van voor hun belangrijke produkten,
de 'products of interest'. In de tweede plaats zouden de

ontwikkelingslanden beoordelen in hoeverre de Kennedy Ronde

een einde zou maken aan het hanteren van met het GATT strij-
dige protectionistische maatregelen door de industrielanden
in hun nadeel.

De uitslag van deze beoordeling is natuurlijk es-

sentioel voor het streven naar afwijking van het tot dan
toe bestaande GATT-regime. Dit is meer dan alleen een emo-

tioneel beladen politieke kwestie. Ook voor de door ons ge-

stelde vraag naar de verenigbaarheid van meestbegunstiging
en ontwikkelingspreferenties is de uitslag van de Kennedy

Ronde doorslaggevend.

De resultaten van de Kennedy Ronde voor de ont-
wikkelingslanden zijn reeds door anderen onderzocht. In de

nu volgende paragrafen zullen wij ons vooral baseren op de
voortreffelijke studie terzake van J. VINGERHOETS, The
Kennedy Round and the Developing Countries, die als tref-
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1)fend motto draagt: 'The silent Partners'.

1. Tarieven.

Een globale indruk van de positie der ontwikkelingslanden
geven de volgende cijfers:

Toen de Kennedy Ronde van start ging was het aan-
deel van de gezamenlijke ontwikkelingslanden in de wereld-
uitvoer 20,5%. Dat de trend in de vijftiger jaren ongunstig
was geweest voor de ontwikkelingslanden had de Haberler-
groep reeds geconstateerd. Van 1960 tot 1965 had de ver-
slechterende tendens zich voortgezet, en was het percenta-

2)ge gedaald van 21,8 tot 19,9.

De uitvoer van de ontwikkelingslanden was niet al-
leen klein, maar bovendien structureel onevenwichtig, zowel
in samenstelling, als gemeten naar bestemming of herkomst.
Bijna driekwart was bestemd voor slechts vier grote markten,
namelijk de VS, de EEG, het Verenigd Koninkrijk en Japan.
85% bestond uit grondstoffen. De industrie was weliswaar de
meest dynamische exportsector, maar de uitvoer van industrie-

produkten vloeide grotendeels voort uit de bewerking van aan-
wezige grondstoffen. Tenslotte was in 1962 ongeveer 60%

3)

van de totale uitvoer van industrieprodukten afkomstig uit
vier landen, namelijk Hong Kong, India, Isradl en Mexico,

,4)75% uit tien landen,en 6% uit 79 landen bij elkaar.

De aan de KR deelnemende. industrielanden verlaag-
den voor 70% van de aan tarieven onderworpen invoer, met

1) Opgenomen in 'Economic Relations after the Kennedy Round',
ed. F.A.M. ALTING VON GEUSAU, Publications of the J.F.
Kennedy Institute, no.2.

2) J. EVANS, op.cit.1968, p.91.
3) VINGERHOETS, p.53.

4) cf. Proceedings UNCTAD I, Vol.IV, p.4.
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uitzondering van graan-, vlees- en zuivelprodukten, hun ta-

rieven. Ongeveer 65 % van deze reducties bedroeg de helft of

meer, ongeveer 20% lag tussen een kwart en de helft.
Mr. WYNDHAN WHITE, de Directeur-Generaal van het

GATT, voorzag in juni 1967, toen de preciese landbouwresul-

taten nog niet bekend waren, dat 51% van de aan tarieven onder-

worpen industrieprodukten van de ontwikkelingslanden zou pro-

fiteren van een verlaging van de helft of meer en 25% van een
kleinere verlaging. Deze verlaging zou plaatsvinden in etap-

1)

pes en moest op 1 jan. 1972 geoffectueerd zijn.

Dat een dergelijke globale benadering een vals beeld
geeft leert ons de analyse van VINGERHOETS, die zich baseert

op een rapport van de Secretaris-Generaal van UNCTAD betref-

fende de uitvoer van de ontwikkelingslanden naar de VS, de

EEG, het Verenigd Koninkrijk en Japan. VINGERHOETS conclu-2)

deert:

1. De gemiddelde tariefverlaging was voor de in-
dustrielanden groter dan voor de ontwikkelings-
landen. (36% tegenover 26% nominaal, 20% wer-
kelijk. 3)

2. Hetzelfde geldt voor industrieprodukten en
halffabrikaten: een 38% verlaging voor indus-
trielanden, tegenover 29% nominaal, 28% wer-
kelijk voor ontwikkelingslanden.

3. "... tariff cuts were greatest in certain ad-
vanced technology sectors, the very sectors in
which trade among developed countries has ex-
panded most rapidly in recent years"..."The
conclusion drawn in the UNCTAD report is that
the expansion of world trade will continue to
increase most rapidly in high technology and
high value added industrial products, mainly
traded among the industrial countries them-
selves". 4)

1) VINGERHOETS, p.64.

2) "The Kennedy Round: Preliminary Evaluation of Results,
with Special Reference to Developing Countries".:  Doc.   TD/6.
Tot soortgelijke conclusies kwam BELA BALASSA in een voor
UNCTAD gemaakte studie over de structuur van de protectie
in de industrielanden en de gevolgen daarvan voor de ex-
port van bewerkte produkten vanuit de ontwikkelingslanden.
(TD/B/C.2/36,d.d. 25 mei 1967 en TD/69 van 15 febr. 1969).

3) Bepalend hiervoor is of men de nominale verlaging van som-
mige EEG-tarieven ziet als een simpele consolidering van
reeds toegepaste verlagingen of als nieuwe concessies, dus
als resultaat van de KR.

4) VINGERHOETS, p.66. cf. TD/6/Supp. 2, p.24-25.
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Dat de ontwikkelingslanden direct zouden
profiteren van deze vergroting van de han-
del tussen de ontwikkelde landen onderling
was lang niet zeker:
"a. the products expected to show the most

intensification of trade are likely to
have a lower-than-average component of
imports of raw materials and semi-finis-
hed products from developing countries;

b. the expanded trade opportunities in
sophisticated chemicals could be expec-
ted to accelerate present tendencies to-
ward substitution of synthetics for
natural products produced by developing
countries;

c. one corollary of the more rapid expansion
among industrial countries is that the
relative share of developing countries
will continue to decline...". 1)

4. Het beeld wordt ongunstiger voor de ontwik-
kelingslanden als men de gemiddelde verla-
gingen voor de 'products of interests' (PI)
vergelijkt met die voor de andere produkten
(Non-PI). Over de gehele linie is de gemid-
delde verlaging voor PI 25% (24% werkelijk)
geweest, tegenover 41% voor de Non-PI. Kijkt
men alleen naar de industrieprodukten en
halffabrikaten, dan staat een gemiddelde  2)
verlaging van 31% voor de PI tegenover 42%
voor de Non-PI. Hieruit concludeert het
UNCTAD-rapport, dat "the deepest concessions
during the Kennedy Round were concentrated
in areas of least interest to the developing
countries " .    3)

5. Een verdere onderscheiding naar produkten,
met als maatstaf het belang voor de ontwik-
kelingslanden toont, dat voor sommige groe-
pen van produkten een relatieve achteruit-
gang geconstateerd moet worden. VINGERHOETS'
onderscheiding "predominantly PI", "predomi-
nantly non-PI" en "mixed" levert het volgen-de beeld: De groep "predominantly PI" omvat
acht categorieon van produkten, waarvan er
drie 4) lage gemiddelde tarieven kenden of
zelfs helemaal geen. De overige vijf 5) had-
den v66r de KR over het algemeen al hoge ge-

1) TD/6/Supp.2, p.25.
2) VINGERHOETS, p.68 Tabel II.
3) TD/6/Supp.2, p.17.

4) Crude materials, petroleum, non ferreous metals.

5) Non-supported foodstuffs, beverages and tobacco, oils
and fats, textile products and clothing.
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middelde tarieven, terwijl de verlagingen
kleiner waren dan de gemiddelde doorsnee ver-
laging. "As a consequence the average tariff-
rates for these categories are now still more
above overall rates than before the Kennedy
Round". Soortgelijke, voor de ontwikkelings-
landen ongunstige resultaten leverde de "mixed"
groep op. 1)

Bij de verdere ontleding van de resultaten van de

Kennedy Ronde is men gestoten op het voor de ontwikkelings-

landen uiterst belangrijke verschijnsel van de 'effective

rates', waarmee de bewerking van grondstoffen door deze land-

en soms zeer onaantrekkelijk wordt gemaakt. 2)

Een eenvoudig voorbeeld ter illustratie:

prijs zonder  tarief  invoerprijs
tarief        %

grondstof X 100 0% 100

le bewerking 110 5% 115,50

Het nominale tarief op het bewerkte produkt is

laag, nl. 5%. Effectief wordt de waarde, die

door de bewerking is toegevoegd, all&6n belast
met een tarief van liefst 55%.

Als wij ons herinneren, dat het grootste deel van

de uitvoer van andere produkten dan grondstoffen (15% van de

totaaluitvoer) resulteert uit een directe bewerking van aan-

wezige grondstoffen, dan begrijpen wij hoe belangrijk deze

drempel is. Deze effectieve bescherming zou in de KR afge-
schaft of verminderd moeten worden om de industriole ontwik-

keling aan te moedigen "in a sector in which some less develop-

ed countries possess a natural advantage because of their

ability to produce the raw material at competitive prices'.
, 3)

Dat dit doel bij lange niet bereikt is blijkt uit

het rapport van de Secretaris-Generaal van UNCTAD:

1) Iron, steel, chemicals. VINGERHOETS, p.69.

2) Zie met name H.G. JOHNSON, Economic Policies towards Less
Developed Countries, 1967, p.90 e.v. en BELA BALASSA, op.
cit.1967-69.

3) J. EVANS,op.cit.1968, p.92. Zie MEIER, op.cit.1968, p.243,
over het belang van de bewerkingsindustrie voor de 'carry-
over' van handel naar ontwikkeling.



-187-

"Recent provisional calculations by the UNCTAD
secretariat of effective tariffs before and
after the Kennedy Round indicate that, in gene-
ral, the large percentage reductions in nominal
tariffs were approximately matched by large
percentage reductions in effective tariffs.
However, in all four MFN schedules examined,
the pre-Kennedy Round average effective rates
on 'sectors of interest of developing coun-
tries' were higher than the average effective
rates on other sectors. Moreover, as in the
case of nominal tariffs, the reduction of ef-
fective tariffs was less for sectors of in-
terest than for other sectors. The discrepancy
in effective rates between the two types of
sectors was therefore even more pronounced
after the Kennedy Round than before. In a few
sectors, and notably in sectors of interest
to developing countries, the pattern of re-
duction or non-reduction of nominal tariffs
appears to have led to some absolute rise in
effective rates of protection". 1)

Op tarifair gebied levert de KR een voor deze

studie uiterst belangrijk beeld op. De resultaten, die de
ontwikkelingslanden bereikt hebben zijn achtergebleven bij

de gewekte verwachtingen, bij wat voor de economische ont-

wikkeling noodzakelijk werd geacht, en, zeer schrijnend,

bij de door de ontwikkelde landen geoogste voordelen. Op

de voor de ontwikkelingslanden belangrijkste terreinen
werd de minste vooruitgang geboekt. Dit ondanks de studies,

aanbevelingen, programma's en andere uitingen van goede

wil vooraf, dit ondanks de formele wijziging der Algemene
Overeenkomst ten gunste van de ontwikkelingslanden. De KR

bood voor deze landen de bevestiging, dat het GATT, en

de regels waarop de overeenkomst gebaseerd was, ongeschikt

was als wapen in de strijd voor economische ontwikkeling.

De KR moest er wel toe leiden, dat de ontwikkelingslanden

des te meer verwachtten van UNCTAD, de bereikte resultaten

1) voor voetnoot zie volgende pagina.
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1) TD/6/Supp.2, p.19-20. (Onderstreping toegevoegd).
De notie van de 'effectieve protectie' wordt verworpen
door L'HUILLIER, die over het algemeen tot een positie-
ver oordeel over het belang van de KR voor de ontwikke-lingslanden komt. (Les organisations internationales de
coopdration Oconomique et le commerce ext&rieur des pays
en voie de doveloppement, 1969, p.65-70 en 80-85). Zo
ontkent L.HUILLIER, dat de door de industrielanden onder-
ling overeengekomen verlagingen voor de ontwikkelings-
landen onbelangrijk zijn: "Sans nier, bien au contraire,
que les rosultats des ndgociations Kennedy sont assez
d cevants & cet 6gard, il peut-&tre juste, cependant,
de remarquer que cette mani&re d'aborder le probl&me
peut conduire A un pessimisme excessif, car elle suppose
implicitement que les pays moins ddveloppos ne seront pasen Otat de profiter des abaissements plus prononcos de
droits que les pays industrialis&s sont accomplis sur
les articles dont les dchanges prennent place essentiel-
lement, pour le moment, entre eux. En d'autres termes,
il nous semble qu'on a trop tendance A penser que les
pays en voie de ddveloppement ne roussiront pas A sortir
du petit cercle des productions industrielles pour les-
quelles ils sont d&ja parvenus a cr&er des courants
d'exportations, de m&me que dans le pass& on affirmait
souvent qu'ils ne sortiraient jamais du cercle des pro-duits de base.
Sans doute, la distinction... entre 'produits pr&sentant
de l'int&r&t pour les pays en voie de d&veloppement' et
les autres produits est valable, car elle correspond A
des diff&rences fondamentales de capacitd de concurrence
qui s'expliquent par le caractere des m&thodes de produc-
tion: technologie plus ou moins avanc&e, capitalisationplus ou moins forte. Mais il ne faut pas oublier, n&an-
moins, que les avantages comparatifs se modifient rapi-
dement dans le cours de l'evolution de 1'&conomie mondiale,
et que la fronti&re entre les deux groupes de produits
peut se d&placer en consdquence". (p.84).Met deze visie kan men het geheel eens zijn, mits men de
resultaten beoordeelt op lange termiin. Op lange termljn
zal ook de MFN voor ontwikkelingslanden even belangrijk
zijn als voor het Westen. Voordat zij zover zijn zullende ontwikkelingslanden echter andere maatregelen nodig
hebben. Bovendien is er het trauma van de katoentextiel,
zie infra, P.190-191.



-188-

moesten wel een steun zijn voor diegenen, die ontwikke-

lingspreferenties wensten.

2. Non-tarifaire belemmeringen.

De ministeridle resolutie van mei 1963 bepaalde, dat de on-

derhandelingen zich moesten bezighouden "not only with
tariffs but also with non-tariff barriers". Verder werd

hierover weinig specifieks vastgesteld. In het procedurele

deel der resolutie stond alleen, dat "the rules to govern

and the methods to be employed in the treatment of non-

tariff barriers, including inter alia discriminatgry treat-
ment applied to products of certain countries and the means

of assuring that the value of tariff reductions will not be

impaired or nullified by non-tariff barriers" door het Trade

Negotiations Committee ontworpen moesten worden. 1)

De onderhandelingen verliepen moeizaam. "On the

question of non-tariff barriers (which were duly listed)

a double game of defensive chess was played by all the prin-
cipal partners in the negotiations. Each request for dealing

with a significant non-tariff problem in another country was

paired by counter-requests known to be difficult to meet"...

"Negotiators talked around the subject of non-tariff barriers

without coming to grisp with it".
„   2 )

De kwestie der NTB's was en bleef op een dood spoor,

behalve op het punt van de American Selling Price voor chemi-

calion en de Anti-Dumping Code. Deze laatste is ook voor de

ontwikkelingslanden van groot belang en zal met de Interna-

tionale Graanovereenkomst en het Long Term Arrangement on

Cotton Textiles afzonderlijk behandeld worden.

1) BISD, 12th Suppl., p.47 en p.48. De ministeriole zitting
van het Trade Negotiations Committee in mei 1964 leverde
op dit punt geen resultaat. BISD, 13th Suppl., p.111.

2) F. GUNDELACH, The Kennedy Round of trade negotiations:
results and lessons. (Eveneens opgenomen in Economic
Relations after the Kennedy Round, op.cit.1969) p.152 en
159.
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3. Landbouw en Tropische Produkten.

De KR zou, ingevolge het besluit van 21 mei 1963 "all classes

of products, industrial and non-industrial, including agri-

cultural and primary products moeten omvatten. Een der„1)

hoofddoelstellingen was "the creation of acceptable condi-
tions of access to world markets for agricultural products

in furtherance of a significant development and expansion

of world trade in such (agricultural, scil.) products". 2)

De landbouwbesprekingen mondden uit in een crisis
tussen de intern vastgelopen EEG (die het onder andere over

het gemeenschappelijke landbouwbeleid niet eens kon worden)

en de Verenigde Staten. Pas halverwege 1966 was men zover,

dat over en weer aanbiedingen gedaan konden worden.

GUNDELACH concludeert, dat de resultaten beschei-
3)den waren. De gemiddelde verlaging van de tarieven van de

Ver. Staten, de EEG, het Ver. Koninkrijk en Japan werd welis-

waar voor de niet-tropische landbouwprodukten berekend op

49%, voor de tropische op 39%, maar juist op Iandbouwgebied

zijn tarieven niet de enige of zelfs de belangrijkste manier
om de grenzen te sluiten. De overeenstemming over de belang-

rijkste elementen voor onderhandelingen over de Graanover-

eenkomst was de enige bijzondere multilaterale overeenkomst
die op landbouwgebied tot stand kon worden gebracht (zie

hieronder). Voor vlees en zuivelprodukten mislukte een soort-

gelijke opzet.

Het streven voor alle tropische produkten vrije

toegang tot de markten der industrielanden te verkrijgen

(punt 3, Programme of Action ) leverde evenmin het gewenste
4)

1) BISD, 12th Suppl., p.47.

2) ibidem, p.49.

3) F. GUNDELACH, op.cit.1969, p.155.
4) BISD, 12th Suppl., p.37.
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resultaat. Deze mislukking was een slag voor de Amerikanen
1)(cf. Sectie 213 van de Trade Expansion Act) en werd gro-

tendeels veroorzaakt door de weigering van Frankrijk en de
2)EAMA om de bestaande EEG-preferenties op te geven.

4. Bijzondere overeenkomsten.

1. Long Term Arrangement on Cotton Textiles. 3)

Het gevolg van de snelle toename van de textielinvoer uit

landen met lage arbeidslonen (ontwikkelingslanden en voor-

al Japan) had in 1962 deze overeenkomst tot gevolg. Welis-

waar stelde de preambule, dat grotere exportmogelijkheden
nodig waren voor produkten, die deze landen efficient konden
fabriceren, en werden verhogingen van importquota's voor de

looptijd van 5 jaar overeengekomen, het effect van de LTA
was beperkend. Dit vooral omdat druk gebruik werd gemaakt

van de beperkende bepalingen voor het geval van "market

disruption". De Executive Secretary van GATT stelde vast:

"Despite a general increase in exports it is
reasonable to assume that the operation of the
Long Term Arrangement has limited the trade of
less developed countries and Japan in certain
categories of cotton textiles. Further, contrary
to what was the hope and expectation when the
Arrangement was negotiated, it is clear that
exports of cotton textiles from the less developed
countries are still mainly concentrated on the
same markets in the industrialized areas as they
were before the Arrangement".4)

1) J.B. REHM, The Kennedy Round of Trade Negotiations, AJIL
62, april 1968, p.407.

2) H.G. JOHNSON, op.cit.1967, p.132.

3) In 1961 was een 'short-term arrangement' gesloten (BISD,
10th Suppl., p.18 e.v.). Op 9 febr. 1962 kwam tot stand
het 'Long-term arrangement regarding international trade
in cotton textiles', met een looptijd van vijf jaar, in-
gaande 1 okt.1962. (BISD, 11th Suppl., p.25 e.v.). In
1967 en 1970 werd deze overeenkomst verlengd en vernieuwd,
telkens voor drie jaar. (BISD, 15th Suppl., p.56 en Trbl.1970

4) Ontleend aan VINGERHOETS, p.71. nr.179).
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Men bedenke, dat de LTA een gereguleerde afzwakking beoogde

van beperkingen die in strijd waren met de GATT-bepalingen.

De restrictieve tenuitvoerlegging van de LTA betekent niets

meer of minder dan dat afspraken, om op ruimere schaal be-

staande verplichtingen na te leven, faalden. Hierdoor bleven
de ontwikkelingslanden nog steeds verstoken van belangrijke,

hun rechtens toekomende voordelen. Gezien het feit, dat de

LTA in 1967 vernieuwd werd, was blijkbaar slechts de keuze
overgebleven tussen eenzijdige beperking door de rijke

landen of beperking onder meer of minder internationale su-

pervisie.

Van 1961 tot 1964 was de totale waarde van de uit-

voer van katoentextiel van de ontwikkelingslanden toegenomen

met 40%; 1960 als uitgangspunt zou echter een aanzienlijk
minder gunstig beeld opleveren: De KR resulteerde in een 20%
tariefverlaging door de V.S. en de EEG, echter op voorwaarde

van een verdere verlenging van de LTA na 1970. De importquota's

van de EEG zouden ingevolge de verlenging van 1967 tot 1970

met ongeveer 30% verhoogd worden, terwijl de Gemeenschap het

voorbeeld van de V.S. en Engeland zou volgen met betrekking
tot het sluiten van zelfbeperkingsovereenkomsten met ontwik-

kelingslanden.

De LTA on Cotton Textiles is bijzonder ontmoedigend voor de

ontwikkelingslanden: waar zij erin geslaagd waren met ge-
1)

bruikmaking van hun relatieve voordelen hun exportpotenti&el

aanzienlijk op te voeren, troffen rijke landen in strijd
2)

met de GATT-voorschriften beperkende maatregelen.

2. De 'Anti-Dumping Code'.

lets soortgelijks is aan de hand met het "Agreement on Im-

plementation of Article VI of the GATT", dat op 1 juli 1968

in werking trad voor die partijen, die de code op dat tijd-

stip hadden aanvaard.

1) Zie bijvoorbeeld de Summary Records van het Committee on
Manufactures van UNCTAD I, E/CONF. 46/C2/SR 1-62 Passim,
en H.G. JOHNSON, op.cit.1967, p.130, noot.

2) Niet alle: Nederland hanteert geen QR's op dit punt.
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Voor de ontwikkelingslanden is de volgende vraag

- mede gezien de ervaringen op textielgebied - belangrijk:

zal deze overeenkomst tot gevolg hebben dat de industrie-

landen ophouden met het instellen van speciale beperkingen

op grond van de aantijging dat lage lonen automatisch dumping
41)inhoudenr  Aangezien deze praktijken als zodanig al in strijd

zijn met de bepalingen van artikel VI, en dus met bestaande

verplichtingen, is het lang niet zeker dat een herhaling van

deze verplichtingen meer resultaat zal opleveren.

Zowel de LTA als de Anti-dumping Code maken het
zeer onzeker of het nuttiq gebruiken van ziin mogelijkheden

voor een ontwikkelingsland zal resulteren in een aanzien-

lijke uitbreiding van zijn export conform de GATT-regels.
Beide overeenkomsten hebben niet nagelaten twilfel te zaaien

over de voordelen, die het GATT de ontwikkelingslanden te
bieden heeft.

3. De Internationale Graanovereenkomst. 2)

In beginsel werd overeenstemming bereikt over de vernieuwing

van deze uit 1962 daterende overeenkomst. Te verwachten was,

dat door de verhoging van de minimumprijs met 17% de wereld-

marktprijzen permanent op een hoger niveau zouden blijven.

Graan werd dus duurder voor de ontwikkelingslanden (met uit-

zondering van graanexporteur Argentinio).Ter compensatie

werd een driejarig voedselhulpprogramma aan deze vernieuwde

Graanovereenkomst gekoppeld, waarbij voorlopig voorzien

werd in 4,5 miljoen ton graan per jaar.

-

1) Voor een verwerping van het lage lonen argument, zie
L'HUILLIER, op.cit.1969, p.74-75.

2) Memorandum of Agreement on the basic Elements for the
Negotiation of a World Grains Agreement. Slotakte KR,
onder c, BISD, 15th Suppl., p.18-24.
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5. Magere resultaten mede veroorzaakt door (fundamentele)

onderhandelingsregels.

VINGERHOETS geeft in zijn paper de volgende samenvatting
van de resultaten voor de ontwikkelingslanden:

"The most important concessions during the
Kennedy Round have been concentrated in the
most modern and technically advanced sectors.
Obviously these are not the sectors of outstan-
ding immediate importance to developing coun-
tries. The tariffs of most categories of pro-
ducts of interest to developing countries will,
after the Kennedy Round reductions, constitute
high tariff peaks in the tariff schedules of
the developed countries. The discrepancy in
effective rates between sectors of interest to          J
developing countries and other sectors will even
be more pronounced after the Kennedy Round than
before. The very sectors which are of most im-
portance to developing countries are, generally,
at the same time the weakest and most difficult
sectors of the industrial countries: agriculture
and related processing industries (e.g. sugar),

and relatively labour-intensive manufacturing            industries (e.g. cotton-textiles). It is thus
precisely in the sectors of interest to develo-         i
ping countries that the discrepancies between
tariffs on primary products and manufactures
are largest; it is unavoidable that the persis-
tence of such discrepancies will accentuate the
feelings of discrimination in developing coun-
tries". 1)

In het algemeen kan men instemmen met JOHNSON's

conclusie "that in as far as one purpose of the Kennedy
Round was to demonstrate to the less developed countries
that their needs could be accomodated in GATT, the Kennedy
Round has failed". Zoekt men naar oorzaken voor dit falen

2)

dan ligt het voor de hand om te wijzen op een gebrek aan po-
litieke wil in de industrielanden, op economische moeilijk-
heden en op de invloed van pressiegroepen in het Westen.

1) VINGERHOETS, op.cit.1969, p.73-74.

2) H.G. JOHNSON, The Kennedy Round. Journal of World Trade
Law, 1 (1967) p.479.
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Daarnaast is een duidelijke negatieve factor geweest de wei-
gering van vooral de EAMA om bestaande preferenties op te

geven. Voor deze studie is echter de volgende vraag het be-

langrijkste: was de structuur, de institutionele en proce-

durele opzet van de Kennedy-Ronde, een positieve of nega-

tieve factor voor de ontwikkelingslanden? Voor de beantwoor-

ding van deze vraag zijn de volgende conclusies van VINGER-
HOETS relevant:

"It turned out to be impossible to secure, by
means of a special rule, body and procedure,
the full participation of many developing coun-
tries in the Kennedy Round negotiations. Indus-
trialized countries concentrated and had to con-
centrate on negotiations with other industriali-
zed countries, since their most important and
immediate interests were at stake within this
very group. Trade negotiations ending in a last-
minute agreement on a package deal between deve-
loped countries are not a proper vehicle for
giving adequate priority to the trading problems
of the developing countries.
A second conclusion bears on the fact that the
developed countries did not expect to receive
reciprocity from the developing countries. It
was understood that "the contribution of the
less developed countries to the overall objective
of trade liberalization should be considered in
the light of the development and trade needs of
these countries". The negotiations failed, how-
ever, to give this rule sufficient substance in
the course of the negotiations".1)

De tweede conclusie raakt expliciet een onderhan-

delingsregel, nl. de reciprociteitseis. De eerste conclusie

verwijst naar belangen, die een bepaald beleid meebrachten.

Dat dit bepaald beleid onontkoombaar was, dat de ontwikkel-

de landen zich op elkaar moesten richten ('had to concentrate')

werd echter in de hand gewerkt door een andere, meer speci-

fieke onderhandelingsregel, de 'principal supplier'-regel.

'Principal Supplier'-regel en Reciprociteitseis

zijn twee hoekstenen van het GATT stelsel van onderhande-

1) VINGERHOETS, p.73.
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lingen. Dit is bekend. In de meeste analyses van de resul-

taten van de KR voor de ontwikkelingslanden vindt men be-

schouwingen, die aan deze regels zijn gewijd. Essentioel

voor een juiste beoordeling van de zaak  is echter de onder-

linge samenhang tussen beide regels.

Wij hebben er in hoofdstuk III op gewezen , dat
men in de Algemene Overeenkomst heeft geprobeerd door be-

paalde onderhandelingsprocedures een optimaal samengaan van

MFN en free trade te waarborgen. Om dit doel te bereiken

dienden deze procedures te bevorderen dat onderhandeld werd

op basis van 'do ut des', zonder dat een premie zou staan

op weigering tot onderhandelen over tariefverlaging, op
weigering om gelijkwaardige tegenconcessies te doen in de

hoop van de concessies van derde landen te kunnen profiteren

zonder hiervoor offers te hoeven brengen. Dat de werking van

het GATT in het wederzijds voordeel is van alle partners is

fundamenteel. De techniek om deze reciprociteit te bereiken,
het tegelijkertijd voeren van de onderhandelingen tussen pa-

ren van hoofdleverancierlanden, waarna het totaal der con-

cessies gemultilateraliseerd wordt, is hieraan ondergeschikt.

De principal supplier regel heeft tot doel de reciprociteits-
eis te verwezenlijken.

Welnu, ingevolge de besluiten van mei 1963 zouden

de traditionele regels op beide punten aangepast worden. De

reciprociteitseis kwam in beperkte mate te vervallen, name-

lijk voor de ontwikkelingslanden. Van de hoofdleveranciers-

regel werd afgeweken door het voorschrift, dat "... the
tariff negotiations, ..., shall be based upon a plan of

substantial linear tariff reductions with a bare minimum of

exceptions which shall be subject to confrontation and
justification ... . De aanpassing van de onderhandelings-

„  1)

techniek had tot gevolg, dat voor de industrielanden een

ander soort wederkerigheid zou moeten gelden. In plaats

1) BISD, 12th Suppl., p.47.
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van een stelsel, waarbij de nadruk lag op de bilaterale  ba-
lansen tussen hoofdleverancierslanden kwam de lineaire aan-

pak, waarbij alleen een globale wederkerigheid van multila-

terale aard mogelijk was.

Voorzover door een samenstel van oorzaken (dis-

parity-rule; exception-lists) de lineaire aanpak beperkt
was keerde de traditionele techniek van bilaterale onder-

handelingen volgens de 'principal supplier'-regel en op ba-

sis van de strikte, bilaterale wederkerigheid terug. De1)

..

gevolgen voor de ontwikkelingslanden waren tweeerlei.
In de eerste plaats werden de ontwikkelingslanden

door de handhaving, of zo men wil terugkeer van de hoofd-
leveranciersregel tot 'silent partners' in de onderhande-

lingen gedegradeerd. Immers, in verreweg de meeste gevallen

waren zij slechts marginale exporteurs. 2)

In de tweede plaats had de reciprociteit-oude-

stijl, zelfs waar deze beperkt was tot de betrekkingen tus-

sen de industrielanden onderling, een ongunstig neveneffect.

EVANS concludeert, dat een van de grootste oorzaken voor

het verlies van potentiole voordelen voor de ontwikkelings-

landen het gevolg is geweest van reciprociteitseisen tussen

de industrielanden onderling. "Too often, a developed coun-

try achieved the desired balance by the withdrawal of a pre-

vious offer concerning a product of which another developed
country was the principal supplier - a process which secon-

dary suppliers, whether developed or not, were in no position
to prevent" . 3)

1) "Der Entschluss von der Formulierung einer allgemeinen
Zollsenkungsverpflichtung abzusehen fand seinen prakti-
schen Ausdruck im Kennedy-Runde-Protokoll, das auf das
altbew3hrte Prinzip der LRnderlisten mit multilateraler
Wirkung zurUckgreift". F.K. LIEBICH, Das GATT als Zentrum
der internationalen Handelspolitik, 1971, p.44.

2) Zelfs bij de zo probleemrijke katoentextiel hadden de
ontwikkelingslanden maar ongeveer 4% van de invoer van
deze produkten in de EEG op hun naam (en rekening) staan.

3) J. EVANS, op.cit.1968, p.90.
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Deze constatering brengt ons bij het reciprociteits-

begrip. Het GATT staat of valt met het in balans zijn van we-
derzijdse rechten en verplichtingen. Dit hoeft niet te beteke-

nen, dat elke bilaterale balans tussen de verdragsluitende

partijen in evenwicht moet zijn. Een positieve balans tegen-
over de ene staat kan een negatieve balans tegenover een an-
dere compenseren. Een compenserende werking kan ook uitgaan

van de 'spill-over' middels de geInstitutionaliseerde MFN.

Omdat tot nog toe de onderhandelingen voornamelijk gevoerd
zijn op het beperkte terrein van de tarieven, en omdat de on-

derhandelingstechniek zoveel nadruk heeft gelegd op bilaterale

verhoudingen is het echter niet vreemd, dat reciprociteit in
de tariefonderhandelingen is gaan betekenen: wederkerigheid

van concessie tegenover concessie, van land tegenover land.

De voor de Kennedy Ronde voorziene wijzigingen hebben hierin

geen verandering kunnen brengen. De ontwikkelingslanden zijn
formeel ontheven van de verplichting tot het verlenen van

wederkerigheid. Voor de hoofdzakelijk onder elkaar  onderhan-

delende rijkere landen is op dit punt niets veranderd, met

als neveneffect het hierboven gesignaleerde verlies voor de

ontwikkelingslanden. Ondanks de juridische amendering zijn
de Kennedy onderhandelingen gevoerd op basis van de weder-

kerigheid in de zin van 'a dollar of exports for a dollar of
imports'. 1)

1) cf. GUNDELACH: "...the reciprocity concept, which was
originally conceived to serve as a lever, was turned into
a bargaining object, with a right of its own. It became
important for negotiators to obtain concessions which
they considered equal in 'export value' to the 'import
value' of the concessions they gave. 'Dollar for dollar'
became a key concept, not always rigidly adhered to but
significantly influencing the negotiating process. It
follows from this that the maintenance of a tariff on a
given item became something of value in itself; it posses-
sed bargaining value, to be preserved and given away only
for a high price - if not at a given tariff negotiation,
then at the next". Op.cit.1969, p.161.
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Deze deformatie van een 'forward looking reciproci-

ty', die door een geven en nemen de groei van de wereldhan-

del bevordert, naar een 'backward looking reciprocity',
waarbij landen weigeren bepaalde concessies te doen omdat

zij geen rekenkundige wederkerigheid krijgen valt uit de1)

praktijk van de internationale handel nauwelijks weg te
denken. Het is een protectionistische visie op de winst

die de internationale handel oplevert. Hieraan doet niets

af het theoretische gegeven, dat het - enkele uitzonderings-
situaties daargelaten - in het voordeel van een land is om
tarieven te verlagen, ongeacht de vraag of ook andere sta-

2)ten dit doen.

Het antwoord op de vraag, of de opzet van de Ken-
nedy Ronde een positieve  of negatieve factor is geweest

met het oog op de ontwikkelingsproblematiek, is hiermee dui-

delijk. Theoretisch is het natuurlijk mogelijk, dat de in-

dustrielanden zich concentreren op de belangen van de ont-
wikkelingslanden. In de praktijk onderhandelen zij met el-

kaar en zijn het hun eigen belangen die prevaleren. In
theorie is het mogelijk, dat de onderhandelende landen zich

laten leiden door een globale en benaderende reciprociteit.

In de praktijk komen zij tegenover elkaar te staan en wil-
len zij elkaar niets cadeau doen. In theorie is een tarief-

1) De termen zijn van EVANS, U.S.. Trade Policy, New Legis-
lation for the Next Round, 1967, p.30-32.
Wij hebben dezelfde beelden gebruikt voor de positieve
en negatieve werking die de MFN kan hebben als men haar
bekijkt vanuit een oogpunt van handelsvergroting. Supra,
p.85-86.
PREBISCH verwerpt het gangbare reciprociteitsbegrip, en
stelt tegenover deze 'conventional reciprocity' de 'real
or implicit reciprocityl Proc. UNCTAD I, Vol.II, p.18-19.
cf. Infra, p.223.

2) cf. H.G. JOHNSON, Economic Policies Toward Less Developed
Countries, op.cit.1967, noemt er drie, p.133-134.
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verlaging in het voordeel van het liberaliserende land. In

de praktijk is een tariefverlaging een offer, waar iets1)

tegenover moet staan. Als wij aannemen, dat de industrie-

landen de serieuze bedoeling hebben gehad om in de Kennedy

Ronde ook iets te doen aan de problemen van de ontwikkelings-

landen, dan kunnen wij uit het feitelijke verloop slechts

afleiden, dat andere wegen gezocht moeten worden.
2)

4. CONFERENTIE EN HANDVEST VAN ALGIERS, 19673).

Een van de gevolgen van de Kennedy Ronde was het grotere ge-

voel van lotsverbondenheid tussen de ontwikkelingslanden van

Latijns-Amerika, Afrika en Azi@. Gefrustreerd door de geringe
resultaten in het GATT waren deze landen vastbesloten van

UNCTAD II een succes te maken.

Het initiatief voor de Conferentie van Algiers

kwam van de 'Groep van 31', de pendant in de Trade and Devel-
opment Board van de grotere groep van '77'. Het doel zou zijn een

1) EVANS (Proc. ASIL, 1967, p.143) bestrijdt, dat staten een
tariefconcessie als een economisch of psychisch verlies
beschouwen. Zolang er echter nieuwe tariefonderhandelingen
te verwachten zijn is een concessie een verlies aan 'bar-
gaining power'. Dit verlies wordt sterker gevoeld naarmate
het eigen tarief het nulpunt nadert en het tarief van de
onderhandelingspartner hoger is. EVANS' conclusie is , dat
verbetering alleen bereikt kan worden door een procedure,
waarbij de 'bargaining power' van de individuele landen
onbelangrijk is, m.a.w. door een automatische formule.
Helaas is dit laatste bij de KR juist mislukt : Er zit
echter een ernstiger bezwaar aan deze redenering: waarom
is die 'bargaining power' in de zin van het achter de hand
hebben van een voor de partner lucratieve concessie zo be-
langrijk? Ons inziens alleen, omdat deze concessie als een
verliespost gezien wordt, waartegen de winst die voort-
vloeit uit de concessie van de partner moet opwegen.
Hiermee zijn we weer op het punt aanbeland dat de staten
in hun handelspolitiek onvoldoende rekening houden met de
winst die voortvloeit uit de eigen tariefverlaging.

2) cf. Hoofdstuk VII, paragraaf 2.

3) Voor uitgebreide informatie, zie M.TIMMLER,  Die Konferenz
der 'Gruppe der 77' und die Charta von Algier, 1968.
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gezamenlijk optreden van de meer dan tachtig ontwikkelings-

landen in New Dehli te bewerkstelligen. Ter voorbereiding

van zowel Algiers als New Dehli koos de 'Groep van 31' een

'Coordinating Committee' (Co-Co) van 22 staten, 8 Afrikaan-

se, 7 Aziatische en 7 Latijns-Amerikaanse, uiteindelijk on-

der voorzitterschap van de Braziliaan da Silveira.

Een uitnodiging van de Algerijnse regering om de

conferentie in Algiers te houden werd door het Co-Co dank-

baar aanvaard. Twee belangrijke afspraken werden gemaakt:

alle delegaties moesten toegelaten en gelijk behandeld

worden en de besprekingen zouden een zakelijk-economisch

karakter moeten hebben. Op beide punten leidden incidenten
bijna tot een voortijdig einde van de Conferentie, maar de

manier waarop deze werden overwonnen maakte duidelijk , dat
de 'Groep van 77' vastbesloten was de problemen op een za-

kelijke wijze aan de orde te stellen.
Hoofdpunten waren de voorbereiding van UNCTAD II

en de toekomstige activiteit van de 'Groep van 77' meer in

het algemeen.Ingediend waren drie verklaringen, de Afrikaan-

se verklaring van Algiers, de Aziatische verklaring van Bang-

kok en de Latijns-Amerikaanse verklaring van Tequendama.
Dat het bereiken van overeenstemming tussen zovele

landen met verschillen in politieke, economische en sociale

structuren een hels karwei was, dat alleen geklaard kon worden,

doordat allen de politieke wil hadden om overeenstemming te

bereiken, behoeft geen betoog. In talrijke commissies, sub-

commissies, bemiddelings- en redactiegroepen, na een her-

haaldelijk verschoven plenaire slotzitting kon een hand-1)

vest tot stand komen, dat voor alle partijen aanvaardbaar

was. Een van de moeilijkste compromissen werd gesloten inzake

het preferentievraagstuk. Voorts leek het bijna onmogelijk

overeenstemming te bereiken over de algemene economische

1) De slotzitting van Algiers staat alom bekend vanwege de
anekdote, dat de klok in de grote zittingszaal stilgezet
moest worden om het Handvest te kunnen dateren op 24 ok-
tober, de 22e verjaardag van de oprichting der Verenigde
Naties.



-201-

politiek en de hulp aan de minst ontwikkelde landen, maar

in algemene termen en met verschuiving van de nodige pro-
blemen naar later, naar New Dehli, lukte ook dit.

Het Charter bestaat uit drie delen: eerst wordt

een algemene beschrijving gegeven van de economische situa-
tie, waarin de ontwikkelingslanden verkeren, dan volgt een

uitgebreid actieprogram, en het derde deel is gewijd aan

de toekomstige activiteit van de 'Groep van 77'.

Het actieprogram is een prestatie. De termen

zijn gematigd, de behandeling is diepgaand en beslaat een

breed scala van onderwerpen. Het is "een felle aanklacht
....tegen de bestaande economische orde in de wereld".1)

De eenheid en solidariteit tussen de ontwikke-

lingslanden moet bewaard blijven en versterkt worden. Van-

daar de volgende institutionele bepalingen: Telkens wanneer
nodig, maar minstens v66r elke zitting der UNCTAD  zal  de

Groep op ministersniveau samenkomen teneinde tot een ge-

meenschappelijke stellingname en actie te komen. Samen-

komsten op lager niveau zullen gehouden worden wanneer no-

dig. De 'Groep van 31' is belast met de voorbereiding van

de ministers-conferenties en competent inzake gemeenschap-
pelijke stellingname tussen de UNCTAD-zittingen door.

Het Co-Co blijft bestaan tot New Dehli en heeft enkele bij-

zondere taken. In alle plaatsen waar VN-organisaties zetelen

moeten officieuze coordinatiegroepen opgericht worden.

Het Charter van Algiers is een politieke demon-

stratie, een actie-program en een werkdocument voor New
Dehli, maar tevens is het m66r dan dat. Het is terecht ge-

noemd een "Unterpfand der Entwicklungsl&nder des Glaubens
2)an sich selbst".

l) H. COPPENS, Nesbic-bulletin, januari 1968, p.8.

2) M. TIMMLER, op.cit.1968, p.4.
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5. UNCTAD II EN HANDELSPOLITIEK. 1)

In febtuari-maart 1968 kwam de VN Conferentie inzake Handel
en Ontwikkeling voor de tweede maal bijeen. Deze keer in
een van de actiefste ontwikkelingslanden, in New Dehli. De
verschillen met de Geneefse conferentie in 1964 waren groot,
zowel in entourage als in opzet.

2)

De verschillen in opzet waren vooral te danken aan

de veranderde houding der ontwikkelingslanden. De confronta-

tie tussen rijk en arm van 1964 werd vervangen door de wens

"dat het ontwikkelingsvraagstuk wordt ingebouwd in de struc-
tuur van de wereldvraagstukken die om een oplossing vragen".

3)

De numerieke meerderheid der ontwikkelingslanden werd min-
der als stoomwals gebruikt,er werd serieus gestreefd naar
zo groot mogelijke overeenstemming. De voorbereiding  op  New
Dehli in de verschillende blokken was grondiger geweest, met

als meest indrukwekkende resultaat het Handvest van Algiers.

Daarnaast was de kans op zinnige onderhandelingen vergroot

door de beperking van de agenda tot die punten, die daar-

voor rijp geacht werden, de zogenaamde 'points of crystal-
lization'.

1) Voor deze paragraaf is vooral gebruik gemaakt van:
-H.A.J.COPPENS    en L. JANSSEN    s.j. , Events and Trends :

The United Nations Conference on Trade and Development,
uitg. Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken, Tilburg.
(Amended offprint of 'World Justice', nr.4, 1968-1969,
P.459-500).

- H.COPPENS en D. SCHERPENZEEL, UNCTAD II - Verslag van
de Conferentie, Internationale Samenwerking Cahier nr.3.

2) SCHERPENZEEL, op.cit.p.3. "Moesten in 1964 de afgevaardig-
den naar de eerste UNCTAD-conferentie hun gegevens uit
de stoffige bureauladen halen, vier jaar later lagen de
feiten op straat voor ieder die zijn neus buiten het
conferentiegebouw stak".

3) ibidem, n.a.v. een interview met Mr. J. EVERTS, voorzit-
ter van de derde commissie te New Dehli.
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Wat echter - in ieder geval in de ogen van de ont-

wikkelingslanden - niet veranderd was, dat was de Westerse
houding ten opzichte van UNCTAD, die gezien werd als een fo-

rum ter bespreking van de ontwikkelingsproblematiek en de
toe te passen strategie, maar zeker niet als de plaats waar

concrete en bindende besluiten genomen moesten worden. Com-

bineert men de wens der ontwikkelingslanden om tot overeen-
stemming te komen en de Westerse onwil om besluiten te nemen

met de bemoeienissen van gastheer India om kost wat kost

een openlijke confrontatie te vermijden, dan wordt de wrange

grap 'UNCTAD betekent Under No Circumstances Take Any Decision,
1)

zeer begrijpelijk. De ontwikkelingslanden waren naar New Dehli

gekomen met stellige verwachtingen. Zij wilden deze keer con-

crete resultaten. Het is echter twijfelachtig of New Dehli

mee  heeft opgeleverd dan Gendve. De ontwikkelde landen heb-
ben zich op geen enkel punt vastgelegd.

De uitkomsten van de onderhandelingen binnen het

kader van het GATT werden door de ontwikkelingslanden verre

van bevredigend geacht. Na het Haberler rapport, de Verkla-

ring over de bevordering van de handel der ontwikkelings-

landen van 1961, het Actieprogram van 1963, de toevoeging

van hoofdstuk IV in 1965 hadden zij meer verwacht van de

Kennedy Ronde, die alle verbale toezeggingen en zelfs juri-

dische aanpassingen om had moeten zetten in concrete voor-
delen. De Westerse landen hadden in Gen&ve, vier jaar eerder,

steeds opnieuw gewezen op het belang van de KR voor de uit-

voer van de ontwikkelingslanden.
Echter, de vrije toegang voor tropische produkten

was (zoals gezegd vooral door de houding van Frankrijk en
de EAMA) nog steeds niet bereikt, op het gebied van de QR's

was nauwelijks sprake van vooruitgang, op tarifair gebied

had men weliswaar concessies verkregen, maar deze waren

kleiner naarmate zij belangrijker waren voor de ontwikkelings-
landen en hadden de kloof tussen arm en rijk eerder vergroot

1) SCHERPENZEEL, op.cit.p.6.
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dan verkleind. De ontwikkelingslanden konden wijzen op de

verhoging van de graanprijs en op de beperking van de in-

voer van katoentextiel in strijd met de bepalingen van het
GATT.

In New Dehli vroegen de ontwikkelingslanden om
directe toepassing van de tariefverlagingen voor hun export-

produkten (dus niet in etappes, zoals in de KR overeengeko-

men was) en wel ten aanzien van alle ontwikkelingslanden,
leden zowel als niet-leden van het GATT. Zij wensten een

programma voor een non-tarifaire liberalisering en een tijd-
schema voor de opheffing van QR's. Een overzicht van de aan-

genomen resoluties leert ons echter, dat het beste wat be-

reikt kon worden was een uitstel van de discussie en ver-

schuiving naar de Trade en Development Board.

Door de eerste Wereldhandelsconferentie waren 15

algemene en 13 bijzondere beginselen van handelspolitiek aan-

genomen, de meeste met Westerse tegenstemmen en/of onthou-
dingen. Hiermee was natuurlijk de kiem gelegd voor verdere

meningsverschillen in New Dehli. Deze waren bijna onvermij-

delijk omdat in 1964 tevens een aanbeveling tot stand geko-

men was waarin erkend werd "the necessity of achieving the

broadest possible measure of agreement at the earliest pos-
sible moment on a set of Principles" en waarin aanbevolen

werd "that the instutional machinery proposed by the Confe-
rence should continue efforts to that end". (A.I.3). Naar

aanleiding van deze aanbeveling had de 'Groep van 31' een

ontwerpresolutie ingediend in de TDB. Besloten was het punt
op de agenda van New Dehli te plaatsen.

De ontwikkelingslanden hadden in Algiers als hun

standpunt vastgelegd, dat de reeds aangenomen beginselen

niet opnieuw ter sprake zouden komen, en dat de besprekingen

alleen de uitwerking van nieuwe, oftewel verdergaande begin-
selen mochten betreffen. Deze visie hielden de ontwikkelings-

landen in New Dehli vast. Voor de opstelling van nieuwe, uit

deze Conferentie voortvloeiende beginselen wilden zij de op-
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richting van een aparte werkgroep. De ontwikkelde landen1)

met markteconomie, die in 1964 de tegenstemmen en onthou-

dingen hadden geleverd, waren uiteraard van mening dat een

onderzoek gewenst was om deze beginselen eerst voor ieder-
een aanvaardbaar te maken.

Het is duidelijk dat hier een ernstig dilemma lag:
de ontwikkelingslanden wensten niet aan de door middel van

hun numerieke meerderheid aangenomen beginselen te tornen,

terwijl zij van de andere kant eisten, dat deze beginselen

in praktijk gebracht zouden worden. De Westerse landen, die

dit laatste zouden moeten doen, hadden echter niet ingestemd

met de formuleringen van 1964 en achtten zich dus geenszins

gebonden. Zij wilden wel over een herformulering praten,

maar - zoals gezegd - dat weigerden de ontwikkelingslanden
weer.

Men is niet uit dit dilemma geraakt. Over een ont-

werpresolutie van de ontwikkelingslanden ter bevestiging van

de beginselen van de eerste Conferentie, waarin op de lidsta-

ten aangedrongen werd deze beginselen toe te passen en waarin

den-onddtzoek van de TDB werd gevraagd naar de wenselijkheid

van eventuele aanvullende en nieuwe beginselen kon in de
vijfde Commissie geen eenstemmigheid bereikt worden. Aange-

zien dit ook op het allerhoogste niveau ondanks zeer inten-

sieve pogingen niet mogelijk bleek werd ook deze resolutie

met meerderheid van stemmen aangenomen. Alle tegenstemmers
op &6n na (Zuid Afrika) waren OECD-landen. Nederland ont-

hield zich van stemming.

1) Het standpunt van de ontwikkelingslanden werd verbaal ge-
steund door de socialistische landen, die verklaarden dat
zij de beginselen van 1964 al in hun bilaterale handels-
overeenkomsten toepasten. De waarde van de toezeggingen
van de socialistische landen moet afgemeten worden aan de
concrete daden van de met de internationale handel belaste
staatsorganen. Zo bezien is de houding van de socialis-
tische landen geen betere geweest dan die van de indus-
trielanden met markteconomie. Beide groepen zijn door de
ontwikkelingslanden terecht over &6n kam geschoren.
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Ook in New Dehli was 'the institutional issue'

zeer belangrijk. De bezwaren tegen de bestaande opzet en
werkwijze van UNCTAD kwamen - dat ligt voor de hand - voor-

al van de zijde van de ontwikkelingslanden en waren speciaal

gericht op het gebrek aan effectiviteit van de organisatie.

Zeker nu de Kennedy Ronde terecht twijfels had opgeroepen
omtrent de voordelen, die het GATT te bieden had ter bevor-

dering van de economische ontwikkeling, hadden de ontwikke-

lingslanden er alle belang bij zodanige voorzieningen te

treffen, dat het omzetten van beginselen en aanbevelingen

in concrete actie gewaarborgd kon worden, en wel in het ka-
der van UNCTAD.

India en Chili dienden terzake een ontwerpresolu-
tie in, plus een working-paper. Hierin werden verschillende

voorstellen gedaan. Om die handelsstructuren te onderzoeken

die in strijd zouden zijn met UNCTAD-doelstellingen moesten

intergoevernementele overleginstanties gecreoerd worden. De

Trade and Development Board zou nog slechts eenmaal per jaar
bij elkaar komen en aantal en duur van de conferenties moesten

beperkt worden. De Secretaris-Generaal van UNCTAD en de Direc-

teur-Generaal van het GATT moesten in overleg treden teneinde

gebieden van gemeenschappelijke interesse in kaart te brengen.

Onderzocht moest worden of participatie van UNCTAD in het UN

Development Program gewenst zou zijn. Een andere ontwerpre-

solutie (van Zweden) zou de TDB uitnodigen zich te beraden

over mogelijk onderzoek op dit gebied.

Helaas moesten beide ontwerpresoluties verwezen

worden naar de TDB, zodat ook in New Dehli dit fundamentele
punt van onenigheid tussen vooral de Westerse landen en de

ontwikkelingslanden moest blijven liggen.

6. SAMENVATTENDE CONCLUSIES UIT HOOFDSTUK VI.

1. De tweede VN-Conferentie voor de Handel en Ontwikkeling

was de laatste grote Conferentie van het eerste Ontwikke-

lingsdecenium. Bijna tien jaar lang is er gepraat over
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de ontwikkelingsproblematiek, die onbetwistbaar het be-

langrijkste probleem op internationaal economisch ter-

rein is geworden (punt c, conclusies hoofdstuk I, onder

7). In het kader van het GATT werden plechtige verklarin-

gen afgelegd en grootse programma' s opgezet.   Er werd zelfs

een formele wijziging van de Overeenkomst doorgevoerd.
Waar het GATT overging tot concrete actie waren het ech-

ter de geIndustrialiseerde landen die het meeste profijt
trokken (punt a). De UNCTAD werd opgericht en bestreek

het gehele gebied van de Handel en Ontwikkeling. Er werden

aanbevelingen gedaan en beginselen vastgesteld, maar op
het gebied van de tenuitvoerlegging was de organisatie

zonder bevoegdheid en zonder macht. Het eerste ontwikke-

lingsdecenium bleek er een van schone beloften en vele

woorden. Het tweede zal de daden moeten brengen. Een eva-

luatie van de institutionele voorzieningen (punt d) zal

met het oog hierop geen overbodige luxe zijn.

Wij geloven niet, dat het rechtvaardig is de

industrielanden zonder meer een gebrek aan politieke wil
tot helpen te verwijten. Om metterdaad een einde te maken

aan de toestand, dat twee derde der mensheid 'onderont-

wikkeld' is zullen de industrielanden stappen moeten on-

dernemen, die direct voelbaar zullen zijn in hun eigen

economie, hetgeen echter nog niet wil zeggen, dat zij

voor de eigen economie nadelig zullen zijn.

2. Niet langer is de samenhang en spanning tussen MFN en

'Free Trade',tussen gelijkheids- en vrijheidsdoel (punt b)

het kardinale probleem. Beide doelstellingen, en de daar-
op gerichte technieken zoals die in het GATT gestalte heb-

ben gekregen, zijn in functie gesteld van de ene grote
vraag: kunnen de staten hun bemoeienis met de interna-
tionale handel zo inrichten ,dat deze een bijdrage kan le-

veren in de strijd om economische ontwikkeling.

Al tijdens de onderhandelingen in Havanna is

vanuit de kring van de ontwikkelingslanden betoogd , dat
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een formele gelijkheidsclausule tussen zo fundamenteel

ongelijke landen niet kan werken. De aanval op de meest-

begunstigingstechniek, en daarmee op een der belangrijk-

ste grondslagen van het GATT, is opnieuw, en nu definitief

ingezet, met als eerste uitgangspunt de groeiende kloof
tussen de voordelen die de industrielanden aan het GATT-

regime ontlenen en die van de ontwikkelingslanden. (punt
f). Wij hebben gezien, dat de MFN geen gelijkheid van

concrete voordelen kan garanderen. Nu deze voordelen rijk
blijken te zijn voor de rijke, en arm voor de arme landen,

nemen deze laatste niet langer genoegen met een formele
gelijkheid. De evolutie naar een meer materi&el gericht

gelijkheidsdoel, in de overgangsperiode van 1958-1964 al

gesignaleerd, heeft definitief gestalte gekregen nu de
resultaten van de Kennedy Ronde de bezwaren van de ont-

wikkelingslanden bevestigd hebben.

3. Hoe belangrijk de meestbegunstiging is blijkt uit de

eeuwenlange staten-praktijk. De techniek heeft echter
zijn grenzen. In de eerste plaats is de MFN all&&n geen

waarborg voor vrijheid in de internationale handel. Zij

kan zelfs een vermindering van handelsbelemmeringen in

de weg staan. In het GATT is dit erkend. Door bepaalde

onderhandelingsprocedures wordt bevorderd, dat vrijheid

en gelijkheid samengaan. Ook de mogelijkheid van strijd
tussen beide doelstellingen is onderkend: geen van beide

zijn verabsoluteerd. Artikel XXIV beoogt een optimale
combinatie te bevorderen.

Een tweede grens hangt samen met het formele

karakter van de MFN. Door de opneming van een meestbegun-

stigingsclausule in een verdrag incorporeren de verdrag-
sluitende partijen elementen uit hun individuele verhou-

ding met derde staten in hun onderlinge op dit verdrag

gebaseerde rechtsbetrekking. Of deze elementen voor de

verdragsluitende partijen een gelijke, of zelfs vergelijk-

bare waarde zullen vertegenwoordigen is onafhankelijk van
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de MFN. Wat de ontwikkelingslanden in Havanna betoogd
hebben, wat sinds het Haberler-rapport in ruimere kring
vermoed werd, is door de Kennedy Ronde bevestigd: de
formele gelijkheid die de MFN geeft is geen garantie voor
materiole gelijkheid tussen ontwikkelingslanden en indus-

trielanden. Integendeel, de kloof wordt steeds groter.
Zelfs indien men deze groeiende kloof op zich

onbelangrijk vindt, of beschouwt als een meer emotioneel-
politiek dan zakelijk argument, dan nog blijft een derde
constatering uiterst belangrijk. Afgezien van het rela-
tieve voordeel in vergelijking met dat van de industrie-
landen is het absolute voordeel, dat de ontwikkelings-
landen tot nu toe behalen onder het meestbegunstigings-
regime onvoldoende om - in combinatie met andere noodza-
kelijke maatregelen - een beslissende uitwerking te heb-
ben op hun economische ontwikkeling.

4. De criteria waaraan een nieuw, van de meestbegunstiging
afwijkend instrumentarium zal moeten voldoen liggen in
grote lijnen in het voorgaande besloten.

Hoofdvereiste is, dat door een nieuw regime
een effectief middel ter bevordering van de economische
ontwikkeling wordt geschapen. De afwijking van de formele
gelijkheid zal dan een bevordering van de materiole ge-
lijkheid betekenen. De afwijking zal dus functioneel
moeten zijn en, omdat het doel van de gelijkbehandeling
niet in het minst obsoleet is geworden, niet groter mogen
zijn dan noodzakelijk is om het doel te bereiken.

5. Als het nieuwe instrumentarium inhoudt, dat positieve
maatregelen van de kant van de industrielanden gevraagd
worden, dan moet men ervan uitgaan, dat de politieke wil
bij deze landen aanwezig is om dergelijke maatregelen te
nemen. Uitgaande van een welwillende houding van de in-

dustrielanden is er niets teqen, en alles v66r om het
nieuwe instrumentarium in te passen in de eniqe werkzame
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internationale handelsorganisatie die de wereld tot op
dit moment heeft, het GATT.

Het GATT heeft zich eerder bereid getoond tot
aanpassing, alleen, de Kennedy Ronde bewijst, dat deze

nog onvoldoende geweest is. Opneming van een op de ontwik-

kelingsproblematiek gericht en van de meestbegunstiging

afwijkend instrumentarium in het GATT betekent, dat het
GATT-regime voor de ontwikkelingslanden fundamenteel zal

gaan afwijken van het onveranderde regime dat geldt voor
de industrielanden.

De 'no new preference rule' zal plaats m6eten

maken voor een serieuze bestudering van een stelsel van
ontwikkelingspreferenties.
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HOOFDSTUK VII. NAAR EEN ALGEMEEN STELSEL VAN ONTWIKKELINGS-

PREFERENTIES (APS).

1. PRECEDENTEN.

De idee om tariefpreferenties te gebruiken als middel tot

exportvergroting van de ontwikkelingslanden, en daarmee als

een instrument ter bevordering van hun economische ontwik-

keling lijkt rond 1963 uit het niet geboren.

In werkelijkheid zijn er duidelijke verbindingen

met wat wij precedenten kunnen noemen. Dit geldt natuurlijk
zonder meer voor 'preferenties' in het algemeen. De meest-

begunstigingsverplichting van het GATT is dermate doorspekt
met uitzonderingen, enerzijds in de vorm van de in 1947

reeds bestaande preferenties, anderzijds in de vorm van

douane-unies, vrijhandelsgebieden en vormen van regionale
samenwerking die niet geheel voldoen aan de eisen van arti-

kel XXIV, dat de meestbegunstigde natie in werkelijkheid
veel weg heeft van een minstbegunstigde. 1)

Wij zullen ons echter niet bezig houden met een

argumentatie, die op grond van eerdere uitzonderingen de

toevoeging van nieuwe eist. Hoe dwingend een dergelijke ge-

dachtengang ook (vooral in emotioneel-politiek opzicht) kan

zijn, strikt juridisch zou zij falen. In de eerste plaats

zou zelfs de meest stringent aan 'stare decisis' gebonden
rechter steeds voldoende essentiole kenmerken vinden om het

door de ontwikkelingslanden gevraagde algemene stelsel van

tariefpreferenties, te geven door alle industrielanden aan

alle ontwikkelingslanden, te onderscheiden ('to distinguish')
van de hierna volgende voorbeelden. Dit geldt temeer, daar

2)

1) cf. De uitlatingen van de Indiase vertegenwoordiger in
de Tweede Commissie te New Dehli, TD/II/C.2/SR.5, p.31.

2) cf. J.W. SCHNEIDER, Stare Decisis van het Internationaal
Gerechtshof, in: Rechtsvinding (Pietersbundel), 1970,
p.209 e.v..
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het uitzonderingen op de meestbegunstiging betreft en uit-

zonderingen restrictief geinterpreteerd moeten worden. In de
tweede plaats is de houding van de principi@le tegenstanders

weliswaar niet altijd consistent geweest tegenover de idee

van preferenties in het algemeen, maar - tot het moment1)

van de ommekeer - wel degelijk in de afwijzing van dit spe-
cifieke verlangen van de ontwikkelingslanden. Waar wij dus

spreken van 'precedenten' gebruiken wij deze term niet in

technisch-juridische zin.
De precedenten die wij in het kort zullen aangeven

zullen preferenties zijn, die voorgesteld en/of verleend zijn

met als doelstelling de bevordering van de economische ont-
wikkeling van de preferentie-ontvangende staat. Voorts zul-

len wij hiervan uitsluiten de gehele, bijzonder belangrijke,

maar ook door de ontwikkelingslanden te weinig benadrukte
2)

categorie van preferenties tussen ontwikkelingslanden onder-

ling. Deze lijken nauwelijks meer omstreden, dit in tegen-

stelling tot twintig jaar geleden toen fel gedebateerd is

over wat artikel 15 van het Havanna Charter zou worden. Wij

hebben gezien dat het GATT zich in deze aangepast heeft mid-

dels een soepele toepassing van artikel XXIV waar het groepen

van ontwikkelingslanden betrof. Illustratief is, dat de meest

principiSle tegenstanders van preferenties van industrielan-

den voor ontwikkelingslanden al tijdens de eerste UNCTAD

weinig bezwaren hadden tegen onderlinge preferentievormen

voor ontwikkelingslanden.

1) Hoe dubieus bijvoorbeeld de Amerikaanse houding was kwam
in 1965 duidelijk tot uiting bij de behandeling van de
aanvraag voor een waiver voor 'U.S. imports of automotive
products' (BISD, 14th Suppl., p.37 e.v.) ingevolge het
Canadees-Amerikaanse 'Agreement on automotive products'.
Voor de competente werkgroep verklaarde de Amerikaanse
vertegenwoordiger: "My Government recognizes that the
Agreement with Canada...will give rise to a technical
inconsistency with Article I of GATT. We firmly believe,
however, that this inconsistency is more with the letter
of the General Agreement than with its spirit".
(BISD, 13th Suppl.,p.123).

2) cf. G.E.MEIER, op.cit.1968, p.287-288
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A. Een eerste precedent dateert uit de crisistijd. Wij heb-

ben in hoofdstuk II gezien, hoe de Balkanstaten een indus-
trialisatieproces op gang wilden brengen.Tezelfdertijd

waren zij echter nog afhankelijk van de opbrengst van de

landbouw, zodat zij zwaar getroffen werden door het in-

eenstorten van de landbouwprijzen in de crisistijd. Wij

hebben gezien dat een van de maatregelen waarmee men de
Balkanstaten te hulp wilde komen voorzag in eenzijdige
preferenties van de kant van de West-Europese industrie-
staten voor de graanprodukten uit de Balkan. Door de Bal-
kanstaten gedane tegenconcessies zouden normaal aan de

MFN onderworpen zijn.

Het grote verschil met het preferentiestelsel

dat de ontwikkelingslanden nu vragen ligt in het veel in-

directere karakter van de Balkanpreferenties. Instandhou-

ding van een behoorlijke graanexport betekende een onder-

steuning van de algehele financiole basis waarop de Bal-

kanstaten zouden kunnen industrialiseren. Het nu gevraag-
de preferentiestelsel moet deze industrialisatie recht-

streeks bevorderen door het vergroten van marktkansen voor

de industrieprodukten zelf.
Afgezien van enkele incidentele overeenkomsten

met Frankrijk en Duitsland is een stelsel van graanprefe-

renties voor de Balkan niet van de grond gekomen als ge-

volg van Brits insisteren op de meestbegunstiging.

B. Een tweede precedent stamt uit dezelfde tijd, maar is
veel minder uitgesproken. Het Britse imperiale preferen-

1)

-

1) In dezelfde zin: GARDNER PATTERSON, Discrimination in In-
ternational Trade, The Policy Issues 1945-1965, 1966, p.
324 e.v.. Naast het Britse zijn er nog andere stelsels ge-
weest, m.n. het Franse, maar "their raison d'&tre inclu-
ded much more than the economic development of the over-
seas area and ... they were part of a political relation-
ship ...". Noot 4, p.324-325.
PATTERSON zwijgt over de Balkanpreferenties en beperkt
zich dus tot "Early Post-War Precedents",oftewel tot de
groep GATT-waivers.
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tiestelsel heeft natuurlijk voor vele onderontwikkelde

Commonwealth-landen het effect van ontwikkelingspreferen-

ties. In eenzelfde categorie kan men het dertig jaar la-
ter begonnen EEG-Associatiestelsel vermelden.

C. Een derde groep van precedenten wordt geschapen door een
aantal GATT-waivers voor preferenties van metropool ten

behoeve van (voormalige) afhankelijke gebieden.
Eerste in de reeks waivers was het besluit van

8 september 1948 waarbij de USA ontheffing verkregen van

de meestbegunstigingsverpllchtlng ingevolge artikel I voor

de invoer van alle produkten uit de voormalige Japanse man-
daat-eilanden Marshall, Caroline en de Marianas-eilanden

met uitzondering van Guam, die na de oorlog Amerikaanse

trustgebieden waren geworden. 1j

De motivering was - aldus PATTERSON - in hoofd-2)

zaak politiek. Een weigering om de vroegere Japanse preferen-

ties te vervangen door geli Jkwaardige Amerikaanse zou nau-

welljks te verenigen ziln met de geest der VN en met de

verantwoordelijkheid der overwinnaars. In embryonale vorm

werd ook het later gebruikelijke ontwikkelingsargument ge-

hanteerd, dat het doel van deze preferenties was een ver-

groting van de exportverdiensten van deze arme eilanden,

hetgeen noodzakelijk was voor een verhoging van hun wel-
vaart.

De reacties van verschillende verdragsluitende

partijen zouden stereotiep worden: elke inbreuk op de 'no

new preference' regel werd als een gevaarlijk precedent
beschouwd. Twee belangriJke elementen in de beslissing

staan vermeld in de preambule der waiver: in de eerste

plaats zouden er geen omgekeerde preferenties zijn (die

Japan wel had genoten), in de tweede plaats werden de uit-

voermogelijkheden van de eilanden zo gering geacht , dat
nauweliJks moeilijkheden voor derde landen te verwachten

waren. Zouden dergelijke moeilljkheden alsnog ontstaan,

1) BISD, vol-II, p.9-10,

2) PATTERSON, op.clt.1966, p.325.
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dan zou de beslissing herzien worden.

Op 26 oktober 1951 werd Itali& toegestaan zijn

speciale douane-regime voor bepaalde produkten uit de voor-

malige kolonie Libye te handhaven. De waiver gold tot 30
september 1952. Bij de jaarlijkse verlenging kwam steeds1)

meer het argument van de economische ontwikkeling ter ta-
fel. lets anders zou 66k stereotiep worden, namelijk de

zorg van derde landen dat het preferentieel behandelde

ontwikkelingsland niet voorgoed afhankelijk gemaakt zou
worden van &6n bepaalde markt.

De belangrijkste waiver in deze categorie volgde

op 24 oktober 1953 na een verzoek van Australio "to be

authorized to provide advantages to the primary products

of the Territory of Papua-New Guinea upon their importation
into Australia for the purpose of promoting the economic

development of that Territory".
2)

Hier is het ontwikkelingsargument expliciet en

als enige doelstelling gegeven. Uit het verslag van de
werkgroep blijkt dat Australio al in 1953 een selectieve

'product coverage' wenste:"It was made clear ... that ad-
vantages in the Australian market would be granted only

to those primary products which showed promise of economic

development and the production of which would contribute
to the social and economic welfare of the Territory .„ 3)

Een soortgelijke waiver zou in 1960 verleend

worden aan de Federatie van Rhodesio en Nyasaland. 4)

In 1954 probeerde het Verenigd Koninkrijk het

Australische patroon te generaliseren door opneming van

de volgende paragraaf in een daarvoor geschikt artikel
van de Algemene Overeenkomst:

1) BISD, vol.II, p.11.

2) BISD, 2nd Suppl., p.18.(onderstreping toegevoegd).
3) ibidem, p.94. Het is duidelijk, dat een dergelijke princi-

pioel selectieve aanpak de door Australio gebezigde omschrij-
ving 'one-way free-trade area' niet rechtvaardigt.

4) BISD, 9th Suppl., p.47-49.
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"A metropolitan country may take any action,
or invoke any procedure under this Agreement,
on behalf of the economic interests and devel-
opment of a dependent territory for whose exter-
nal relations it is responsible, and the pro-
visions of the Agreement shall apply for this
purpose as if the dependent territory were
within the customs area of the metropolitan
country; provided always that any measures
taken by virtue of this paragraph shall operate
substantially to the exclusive benefit of the
dependent territories of the metropolitan coun-
try  concerned" .  1)

Dit voorstel werd te ruim geacht en bovendien be-

stond bezwaar tegen het feit, dat op deze manier een perma-

nente oplossing werd gezocht voor een tijdelijk probleem.
Ingevolge de wijzigingsvoorschriften van het GATT zou una-

nimiteit vereist zijn. Om aan deze bezwaren tegemoet te ko-

men diende de Britse regering een ontwerp voor een waiver
in.

De nu gebruikelijke argumentatie werd gevolgd.
Industriole ontwikkeling van deze gebieden vereiste een

flink afzetgebied, waarvoor in de aanloopperiode alleen

de metropool kon zorgen. Preferenties zouden grotere zeker-

heid geven, dat de begunstigde gebieden een plaats op de
markt zouden kunnen veroveren en behouden, zodat de brood-

nodige investeringen inderdaad zouden plaatsvinden.

De tegenstand werd gebaseerd op het feit, dat de

meestbegunstigingsclausule zo steeds verder uitgehold werd,

terwijl vele staten deze clausule nog steeds de beste richt-

lijn van internationale handelspolitiek en het meest in

hun eigen belang achtten; voorts op al of niet vermeende

bedreiging van de uitvoer van derde landen; vele staten -

waaronder nieuwe - waren bevreesd voor een te grote afhanke-

lijkheid van de metropool, als markt en als leverancier;

tenslotte was men bezorgd dat deze discriminatievormen in

het voordeel van afhankelijke ontwikkelingsgebieden, maar
ten nadele van de onafhankelijke zowden..werken,

1) BISD, 3d Suppl., p.131. Voor het rapport van de Werkgroep
(L/344, Corr. 1), zie p.131-139. (Onderstreping toegevoegd;

"provided" cursief in origineel).
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De waiver werd verleend bij besluit van 5 maart
1955. De werking ervan was beperkt tot de produkten van

de gebieden die op dat moment reeds geheel of grotendeels
van de Britse markt afhankelijk waren. 1)

Ofschoon slechts een bescheiden gebruik is ge-

maakt van de geschapen faciliteiten is de zaak toch be-

langrijk, omdat, aldus PATTERSON, "it placed one of the

major industrial countries on record as seeing possibly

great virtues in discrimination by the more developed

countries in favor of the less-developed countries as a

device for facilitating the economic development of the
latter". 2)

Op 19 november verkreeg Itali@ de bevoegdheid

bepaalde artikelen van Somaliland preferentidel te blijven
behandelen tot 31 december 1965. Frankrijk werd toege-

3)

staan bepaalde tariefquota's en andere voordelen aan Ma-

rokko te blijven verlenen.
4)

D. Als laatste en belangrijkste precedent kan genoteerd wor-

den de invoering door Australi& van een selectief prefe-
rentiestelsel voor alle ontwikkelinqslanden, waarvoor de

CONTRACTING PARTIES op 28 maart 1966 een waiver verleenden.
5)

Het Australische besluit vond zijn oorsprong enerzijds in

de reeds vermelde preferenties voor Papua-Nieuw Guinea,

anderzijds in de in 1966 reeds lang op gang zijnde be-

sprekingen inzake een algemeen stelsel van ontwikkelings-

preferenties.

De invloed van laatstgenoemde besprekingen

blijkt zowel uit het verslag van de werkgroep, als uit

1) BISD, 3d  Suppl., p.21-25.
2) PATTERSON, op.cit., p.334. Zie ook FRANKEN, op.cit.

p.212-213.

3) BISD, 9th Suppl., p.40-42. Verslag werkgroep, p.229-231.

4) ibidem, p.39.

5) BISD, 14th Suppl., p.23-31 (waiver), p.162-177 (verslag
werkgroep).
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de termen van de waiver. De beslissing inzake het Austra-

lische selectieve stelsel doet geenszins af aan de voor-

keur van vele landen voor een algemeen preferentiestelsel,

terwijl andere delegaties "stressed their desire to treat
the Australian application in a pragmatic fashion without

being committed to a doctrinal position on the question of

preferences '. Ook bij deze waiver dient men de precedent-
, 1)

waarde dus niet te zoeken in de technisch-juridische sfeer,

maar eerder in het feit dat op experimentele basis concre-

te ontwikkelingspreferenties ingevoerd zijn, dat procedu-

res ontworpen zijn, en dat een lijst van ontwikkelings-
2)

landen,die preferenties zouden ontvange4 ' is gehanteerd.
In verband met de komende discussie over een

selectief versus algemeen preferentlestelsel is het nut-

tig erop te wijzen, dat het selectieve element in de Aus-

tralische aanpak in beginsel beperkt is tot de keuze der
te bevoordelen produkten. Deze keuze wordt door Australio

gemaakt op basis van de 'competitive need'. Weliswaar is

het mogelijk produkten van reeds concurrerende industrie6n

uit te sluiten, waarmee verschillen in behandeling tussen

de ontwikkelingslanden zullen verschijnen, maar dit zal

niet gebeuren zonder dat hiervoor ernstige gronden aanwe-

zig zijn. De Australische aanpak is dus selectief in pro-

duktkeuze, maar algemeen voor wat de te bevoordelen landen
betreft. 3)

1) BISD, 14th Suppl., p.165.

2) ibidem, p.176-177.

3) Zie voor een positieve evaluatie en een pleidooi voor
uitbreiding en aanpassing van het Australische prefe-
rentiestelsel: P.J. LLOYD, The Value of Tariff Preferen-
ces for the Developing Countries: Australian Experience.
(The Economic Record, March 1971, vol.47, no.117, p.1
e.v.).
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2. VOOR EN TEGEN VAN ONTWIKKELINGSPREFERENTIES - MOGELIJKE
ALTERNATIEVEN.

De ratio die ten grondslag ligt aan het streven naar prefe-

renties van industrielanden voor ontwikkelingslanden is drie-
ledig.

In de eerste plaats is er de noodzaak van een ver-

groting van de exportverdiensten van de ontwikkelingslanden

om daarmee de voor de ontwikkeling noodzakelijke import te

kunnen financieren. Wij hebben gezien dat, toen PREBISCH

zijn rapport voor UNCTAD I schreef, deze noodzaak in en bui-

ten het GATT zo algemeen erkend was, dat de stelling gere-
. 1)kend kon worden tot de 'conventional wisdom . De jongste

bevestiging vindt men in het betoog van de President van de

Wereldbank, ROBERT McNAMARA, tijdens de opening van de jaar-

vergadering van de Bank en het IMF op 27 september 1971.

McNAMARA pleitte bij deze gelegenheid voor een radicale open-

stelling van de markten der industrielanden voor de produk-
ten der ontwikkelingslanden, omdat tussen 1970 en 1980 de

uitvoer van de gezamenlijke ontwikkelingslanden met 20 mil-
jard dollar per jaar zou moeten stijgen. Algemeen erkend

2)

is, dat zelfs als de traditionele uitvoer van de ontwikke-

lingslanden zal stijgen, een belangrijk deel van de beno-
digde exportvergroting alleen gerealiseerd kan worden door

een uitbreiding van de uitvoer van industrieprodukten en
halffabrikaten.

In de tweede plaats is er de stelling, dat een

belangrijke rem op de mogelijkheden tot exportvergroting

ligt in het protectionisme van de industrielanden. Bij deze

bewering dient men een uiterst belangrijk caveat te plaat-
sen: zelfs bij een totale openstelling van de markten der

industrielanden zal een omschakeling van het interne beleid

en van de monetaire- en handelspolitiek van de ontwikke-

lingslanden nodig zijn om een effectief gebruik te kunnen
3)maken van de dan ontstane mogelijkheden. Eerst moeten

echter - zo kan men het argument vertalen - deze mogelijkhe-

1) voor voetnoten zie volgende pagina.
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1) Supra 171, noot 2.
Een bevestiging van deze uitspraak leveren de verslagen
van GATT-Commissie III: cf. BISD, 8th Suppl., p.132 e.v.;
9th Suppl., p.120 e.v.; 10th Suppl., p.167 e.v., vooral
p.186; 11th Suppl., p.168 e.v.; 12th Suppl., p.88 e.v.;13th Suppl., p.71 e.v..
Zie ook de volgende aanbevelingen en besluiten van de
CONTRACTING PARTIES: Recommendation on Examination of
Trade Barriers, BISD, 8th Suppl., p.23. Conclusions and
Declaration on the promotion of trade of the less-develo-
ped countries, 10th Suppl., p.25 e.v.; Implementation of
conclusions, p.32. Ministerial Meeting, May 1963, 12th
Suppl., p.36 e.v. (Programme of Action).

Uiterst belangrijk is de 'Economic Survey of Europe in
1960' van het Secretariaat van de Economic Commission
for Europe geweest. (Geneva, 1961).

Zie verder, Proceedings UNCTAD I, Passim.

De belangrijkste literatuur terzake is:
GARDNER PATTERSON, Would Tariff Preferences Help Economic
Development, Lloyds Bank Review, april 1965, no.76, p.18
e.v..
HARRY G. JOHNSON, Trade Preferences and Developing Coun-
tries, ibidem, april 1966, no.80, p.1 e.v.
K.S. SUNDARA RAJAN en R.L. McNEILL, Tariff preferences
and developing countries, Proceedings ASIL, 1966.
GARDNER PATTERSON, Discrimination in International Trade,
The Policy Issues, 1945-1965, Princeton University Press,
1966, p.323 e.v..
HARRY G. JOHNSON, Economic Policies towards Less-Developed
Countries, London, 1967.
SIDNEY WEINTRAUB, Trade Preferences for Less-Developed
Countries, New York, 1967.
R. ZIMMER, Zollpraferenzen im GATT, 1967.
GERALD M. MEIER, The International Economics of Develop-
ment, 1968.
H.-R. KRAEMER, Die Verhandlungen iiber ZollprRferenzen fur
Entwicklungsl nder, Weltwirtschaftliches Archiv, Bd.103,
1969, p.333 e.v..
ERNST NIEMEIER, ZollprRferenzen fUr EntwicklungslRnder,
Hamburg, 1970.
M. BLUMENTHAL, A world of preferences, Foreign Affairs,
April 1970, Vol.48. (1969-1970), no.3., p.549 e.v..
VANYA WALKER-LEIGH, The Generalized System of Preferences,
Background to the recent UNCTAD agreement, The World To-
day, Jan.1971, p.17 e.v..

2) Volkskrant, 28 september 1971, p.5.
3) Cf. H.G. JOHNSON, op.cit.1967, p.67 e.v. en G.M. MEIER,

op.cit.1968, p.239 e.v.
Een van de maatregelen op handelspolitiek terrein, die de
ontwikkelingslanden zullen moeten nemen, is een herziening
van het onderlinge protectionisme. In dit perspectief kun-
nen onderlinge preferenties zeer belangrijk zijn.
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den geschapen worden, waarvoor een aanpassing van de handels-
politiek der industrielanden noodzakelijk is.

In de derde plaats is er de specifieke en vooral in
de eerste jaren (1963-1967) ook meer omstreden constatering,
dat met de traditionele GATT-regels onvoldoende soelaas ge-
boden kan worden aan de ontwikkelingslanden.

Een belangrijk argument tegen het toestaan van

preferenties van industrielanden aan ontwikkelingslanden is
geweest het gevaar van precedentvorming en latere verder-

gaande ondermijning van het GATT-regime, de  zogenaamde
'moral risks . De belangrijkste overige twistpunten kan, 1)

men onderverdelen in de volgende categorieon: zijn ontwik-

kelingspreferenties een effectief middel om het gestelde

doel te bereiken, zijn de politieke bezwaren niet te groot,
en  leveren de preferentles  geen onoverkomenlijke administra-
tieve problemen op?

A. De vraag naar de effectiviteit van ontwikkelingspreferen-
ties als middel om een significante vergroting van de
uitvoeropbrengst van de ontwikkelingslanden teweeg te
brengen is natuurlijk een vraag voor economen. De rond
1965 bestaande verschillen van 1nzicht vindt men op een

voortreffelijke manier samengevat in twee artikelen in
de Lloyds Bank Review van de professoren PATTERSON (april

1965) en JOHNSON (april 1966). Beider betoog geeft aan-
2)

leiding om naast de eigenlijke effectiviteitsvraag enige
aandacht te schenken aan het hulpkarakter van ontwikke-
lingspreferenties en aan het 'infant industry' argument.

PATTERSON is in 1965 nog zeer sceptisch. Hij
geeft eerst een overzicht van de onderliggende motieven

1) Deze 'moral risks' telden natuurlijk bijzonder zwaar voor
de V.S., Japan, Canada, Noorwegen, Zweden en Zwitserland,
die tijdens UNCTAD I principi&el tegenstander van ontwik-
kelingspreferenties waren. De verklaring van President
JOHNSON in Punta del Este in 1967 is het keerpunt geweest.

2) Zie literatuuropgave, p.219a.
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van de ontwikkelingslanden en behandelt vervolgens de mo-

gelijke effectiviteit van preferenties als een middel om

de nieuwe industrieon van de ontwikkelingslanden over de
te hoge aanvangskosten heen te helpen. Onder deze aanvangs-

kosten zijn volledig externe factoren als hoge infrastruc-
tuurkosten, onderwijs en opleiding van arbeid en manage-

ment, en de kosten die het scheppen van geheel nieuwe han-

delskanalen meebrengt. Zou het betreffende ontwikkelings-

land deze extrakosten betalen, dan zou dit neerkomen op

subsidioring met als mogelijk gevolg de heffing van nivel-

lerende tarieven door de invoerlanden. Indien de rijke

landen deze kosten betalen is er sprake van hulp. Ontwik-

kelingspreferenties zijn een vorm van buitenlandse hulp

en de vraag is dus: hoeveel hulp kan men geven door mid-
del van preferenties? Wil een preferentioel tarief leiden

tot een vergroting van de verkoop van een bepaald produkt,

dan zal de prijs van het produkt lager moeten zijn dan de

prijs die binnenlandse concurrenten in het preferentiever-
lenende land rekenen. Bovendien  moet  de mate', waarin  de
prijs van het ontwikkelingsland hoger is dan die van con-

currerende derde landen, kleiner zijn dan het tarief. Als

het prijsverschil groter is, dan helpt zelfs een preferen-

tieel nultarief niet, als het produkt van het ontwikkelings-

land goedkoper is dan het overeenkomstige produkt van con-

currerende industrielanden, dan is een preferentidel tarief

niet nodig, - aldus PATTERSON - en kan volstaan worden met
een MFN-verlaging. Een extra moeilijkheid vloeit voort

1)

uit de interne vrijmaking van het handelsverkeer binnen

twee zeer belangrijke markten als EEG en EFTA, waar een

laag preferentioel tarief voor ontwikkelingslanden onvol-

doende zal zijn om te kunnen concurreren met produkten die
het onderlinge nultarief genieten. 2)

1) Zie daarentegen infra, P.234.

2) Hetzelfde geldt echter voor de effectiviteit van een
MFN-verlaging.
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Voorts stelt PATTERSON dat, hoe lager het niveau

van MFN-tarieven is, des te beperkter de mogelijkheden zijn
om preferenties effectief te maken. Met als vooronderstel-

lingen een redelijk welslagen van de Kennedy Ronde en de

verwachting dat de preferentiemarge over het algemeen niet
groter zal zijn dan 50% van het MFN-tarief, dat na de KR

gemiddeld rond de 10% ad valorem zal liggen, is PATTERSON's

conclusie, dat preferenties slechts effectief zullen zijn

voor de uitvoer van die produkten, waarbij een prijsvoor-
deel van ongeveer 5-7% beslissend is. 1)

JOHNSON is ook sceptisch, maar dan vooral ten op-

zichte van enkele wijdverbreide noties als het hulpkarakter

van ontwikkelingspreferenties en het 'infant industry'-ar-

gument, dat de ontwikkelingslanden gebruiken en dat ook

PATTERSON impliciet lijkt te aanvaarden.

Preferenties zijn alleen als hulp te betitelen,

als de "trade opportunity enables the exporting country
to charge, and obliges the importing country to pay, higher

prices than would otherwise prevail-. Voorzover dit niet„ 2)

het geval is kan men niet spreken van expliciete hulp en
3)

zullen de gevolgen alleen berekend kunnen worden "in terms

of the theory of the gains of trade". Dit is een4)

1) Een jaar later liggen PATTERSON's denkbeelden veel dichter
bij die van JOHNSON. Zie zijn "Discrimination in Interna-
tional Trade" van 1966. JOHNSON zelf heeft zijn visie na-
der uitgewerkt in zijn "Economic Policies towards less
developed countries" van 1967. Bij de behandeling van de
mogelijke alternatieven komen wij op JOHNSON's visie
terug. (p.231 e.v.).

2) H.G. JOHNSON, op.cit.1966 (artikel), p.4. (Onderstreping
toegevoegd.

3) Hierbij moet men bedenken dat het doel van het gevraagde
preferentiestelsel is het bewerken van een exportvergro-
ting, onder meer door het geven van een tijdelijke voor-
sprong om uiteindelijk concurrerende industrieon te kun-
nen opbouwen.

4) JOHNSON, 1966, p.4.
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bevestiging van de in hoofdstuk III (p.106)door ons getrok-

ken conclusie, dat het effect van ontwikkelingspreferenties
op dezelfde wijze berekend moet worden als het effect van

de vorming van een 100 procent-preferentiestelsel als een

CU/FTA. Hierbij zit de winst voor de partnerlanden niet al-

leen in de exportvergroting, maar evenzeer in het beschik-

baar komen van goedkopere bronnen, terwijl de mondiale wel-
vaart kan toenemen als gevolg van een mogelijk uit de CU/

FTA voortvloeiende vergroting van de wereldhandel. Welnu,

dezelfde winstaspecten kunnen ook resulteren uit een stel-

sel van niet-wederkerige ontwikkelingspreferenties: geholpen

door een tijdelijke voorsprong voor de ontwikkelingslanden

kunnen goedkopere bronnen geschapen worden, terwijl reeds
aanwezige goedkope bronnen beter benut kunnen worden. De

export van kapitaalgoederen van de industrielanden naar de
ontwikkelingslanden zal kunnen toenemen dankzij een vergro-

te koopkracht van de laatste, de wereldhandel zal kunnen1)

groeien.

JOHNSON's conclusie is, dat "except where 'trade'

merely raises the prices received by the developing coun-

tries for their exports, 'trade' and 'aid' are not substi-

tutes. In particular, 'trade' may increase and not reduce
the real resources available to the developed country,

while 'trade' may be substantially less useful than an equal

flow of aid to the developing country". Het door deze laat-

ste conclusie gewettigde pessimisme met betrekking tot de
effectiviteit van preferenties als ontwikkelingshiddel is

echter niet geheel zwart, "for one must take account of the

dynamic (as distinct from the financing) aspects of the

development problem, and the possible differences between
„ 2)trade and aid in this respect .

--

1) Dit is de 'real reciprocity' die PREBISCH stelt tegenover
de 'conventional reciprocity'. Towards a New Trade Policy
for Development, Proc. UNCTAD I, vol.II, p.19.

2) JOHNSON, 1966, p.5.
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Het belang van deze argumentatie gaat verder dan

dat hiermee een zuiverder taalgebruik wordt gediend. Een
1)

te sterke identificatie van het preferentievoorstel met de

notie 'hulp' kan versterkend werken op de neiging van in-

dustrielanden om tegelijk met de instelling van een prefe-

rentiestelsel meer directe vormen van bijstand te verminde-

ren en zodoende met de ene hand te ontnemen wat men met de

andere gegeven heeft. Van hun kant kleineren de ontwikke-

lingslanden het hulpaspect graag om zowel preferenties als

toenemende directe steun te kunnen krijgen.

Een stelsel van ontwikkelingspreferenties zou in

de visie van PREBISCH "a logical extension of the infant

industry argument" zijn. Het is onomstreden dat protectie

gewettigd is om beginnende industrieon met vooruitzicht op

een hoge mate van efficiency over (te) hoge aanvangskosten

heen te helpen. Om deze graad van efficiency voor industrieon

in ontwikkelingslanden te bereiken zijn grote markten nodig,

zowel in industrie- als in ontwikkelingslanden. Welnu, "if

infant industries need protection in the domestic market
because  of high costs, they obviously need  even more protec-
tion in foreign markets, whether developed or developing,
in the form of preferential treatment .„   2)

JOHNSON heeft verschillende bezwaren tegen een

dergelijk betoog. In de eerste plaats is het 'infant indus-

try'-argument nooit gekoppeld geweest aan de grootte van

de nationale markt. Ten tweede zou het gebruik van export-

subsidies met het oog op marktvergroting eerder voor de

1) Dit geldt ook voor het werkelijke 'hulp' karakter van
andere vormen van bijstand. JOHNSON schat, dat "the
real resource transfers involved in foreign aid today
probably run no more than about half the nominal total"
(p.4) en vermeldt in een bijgaande noot de conclusie
van JOHN PINCUS (Economic Aid and International Cost
Sharing, Baltimore, 1965, hoofdstuk V) dat de werkelijke
kosten van de conventionele hulpverlening met 70% over-
schat worden.

2) Proc. UNCTAD I, vol.II, p.35.
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hand liggen dan dat van preferenties. Ten derde zijn pre-
ferenties gekoppeld aan bestaande tarieven (die immers
ten opzichte van een selecte groep verminderd of afgeschaft

moeten worden) en daarmee aan de bestaande bescherming

door de industrielanden van hun eigen, bestaande industrie-

en, en niet aan de "infant-industry potentialities of the
industries in question (welk argument temeer geldt in-"1)

dien selectieve preferenties verworpen worden). Tenslotte

is nooit bewezen "that the inability of less developed

countries to export the industrial products they produce

is associated with unexploited infant-industry possibili-
ties". 2)

Naar onze mening is het zaak ook deze kwestie

genuanceerder te benaderen, dan mogelijk is in een wel-

niet tegenstelling. Voorzover een preferentiestelsel be-

oogt (en bewerkt), dat een concurrerende industrie gescha-

pen wordt, die anders vanwege de (te) hoge aanvangskosten

niet van de grond kan komen, zien wij geen overwegend be-

zwaar tegen het gebruik van de term 'infant industry', al

blijft de protectionistische connotatie ervan jammer. Men
moet zich echter realiseren, dat het hoofddoel van de

vraag naar ontwikkelingspreferenties is gelegen in het

bewerken van een exportvergroting, om uit de opbrengst

daarvan de voor de ontwikkeling noodzakelijke invoerver-
groting te kunnen financieren. Hiermee reikt men verder

dan alleen met het 'infant industry'-argument: stelt
men zich ten doel de export te vergroten dan zal men im-

mers enerzijds de bestaande industrieon optimaal willen
gebruiken, anderzijds nieuwe industrie&n willen stichten

die eventueel pas na verloop van tijd concurrerend kunnen

werken. Op basis van het 'infant industry'-argument zijn

alleen preferenties nodig voor niet-concurrerende produk-

1) H.G. JOHNSON. op.cit.1966 (artikel), p.9.

2) Ibidem, p.10.

.
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ten, en moeten de preferenties afgeschaft worden op het mo-

ment dat het stadium van concurrerend-zijn bereikt is. Stelt

men zich exportvergroting ten doel dan vervallen deze conse-

quenties.

Wat betreft de vraag in hoeverre een preferentie-

stelsel kan leiden tot een vergroting van de uitvoer van de

ontwikkelingslanden is JOHNSON minder sceptisch dan PATTER-

SON. De wijze waarop PATTERSON tot zijn negatieve slotsom

komt verwerpt JOHNSON allereerst op intrinsieke gronden.

Het is prematuur een succesvolle Kennedy Ronde in te cal-
1)culeren; men kan niet bewijzen dat preferenties weinig

effect hebben door ervan uit te gaan, dat slechts beperkte

preferenties gegeven zullen worden; tenslotte kan men geen

aftrekpost maken van die produkten waarbij een MFN-verla-

ging even effectief zou zijn, omdat er geen enkele aanwij-
zing is, dat een MFN-verlaging daadwerkelijk zal plaats-

vinden.

De meest fundamentele bezwaren gelden echter het

feit dat de berekening van PATTERSON uitgaat van een alge-

meen tariefgemiddelde, terwijl juist voor 'products of in-
terest' voor de ontwikkelingslanden de tarieven boven dit

gemiddelde plegen te liggen, en het feit, dat uitgegaan
is van nominale tarieven in plaats van effectieve. De ef-

fectieve protectie is voor industrieprodukten ongeveer
1,5 tot 2 maal zo groot als de nominale en heeft de nei-

ging te stijgen met de graad van bewerking. Op grond van

aan BELA BALASSA ontleende gegevens schat JOHNSON de hoog-

te van de tarieven die van belang zijn voor de ontwikkelings-

1) Men bedenke bijvoorbeeld, dat door de Amerikaanse maat-
regelen ter bescherming van de dollar van augustus 1971
- waaronder een 10% extra invoerheffing - de voordelen
van de KR ernstig zijn aangetast. Zeker als er vergel-
dingsmaatregelen komen zal het gemiddelde meestbegunsti-
gingstarief weer tot de hoogte van v66r de KR kunnen
stijgen.
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landen op 25-50% met enkele pieken. Bovendien is zowel1)

voor het 'trade creation' - als voor het 'trade diversion' -

effect de werkelijke werking van preferenties groter dan de
nominale marge zou aanduiden. "Analysis on effective protec-
tion lines, therefore, indicates that, within existing tariff
structures, trade preferences for developing countries, even

if not at the 100 per cent level, might provide powerful in-

centives for the expansion of their industrial exports .i,   2 )

Voor een daadwerkelijk succes zullen echter meer maatregelen

nodig zijn dan alleen preferenties, een punt dat nooit bestre-
den is.

Hoe de feitelijke ultwerking van een stelsel van
ontwikkelingspreferenties zal zijn kan alleen een indringen-

de economische analyse op grond van de concrete gegevens uit-

maken. JOHNSON's betoog betreffende de mogelijke effectivi-
teit is echter zeer overtuigend. Aanvaardt men - zoals schrij-

ver dezes - dat de potenti&le voordelen van ontwikkelingspre-

ferenties groot zijn, dan zal men veeleer een gebrek aan po-

litieke wil van de industrielanden vrezen om middels een pre-

ferentiestelsel zo ruim mogelijke kansen te scheppen, om in-
terne problemen op te lossen zonder deze kansen indirect weer

te verkleinen, en om de voordelen niet teniet te doen door

rechtstreeksebijstand te verminderen. Is aan deze voorwaarden

voldaan, dan is het de beurt aan de ontwikkelingslanden zelf,

1) BELA BALASSA, Tariff protection in industrial countries:
an evaluation. Journal of Political Economy, dec. 1965.
Zie ook JOHNSON, op.cit.1967 (boek), p.98 e.v., en diens
'The theory of tariff structure, with special reference
to world trade and development', inf Trade and-Development,
1965, p.9 e.v..

2) JOHNSON,(artikel) p.16. Tot een gunstige conclusie inzake
de dynamische mogelijkheden van ontwikkelingspreferenties
komt ook NIEMEIER, op.cit.1970. Bijzonder belangrijk is
het feit, dat een uit een oogpunt van toewijding aan het
bestaande GATT-regime onverdachte instantie als het GATT-

secretariaat op grond van theoretische berekeningen tot
positieve conclusies komt. (Preferences and other policy
measures to stimulate exports of the less-developed coun-
tries, Trade Intelligence Paper No.7., 1966).
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die individueel en gezamenlijk hun beleid erop zullen moeten
richten, dat de noodzakelijke 'carry-over van de groei in

el)

handel naar de groei in ontwikkeling tot stand komt.

B. Dat het traditionele handelsregime gevaar loopt door het

toestaan van een nieuwe, veelomvattende uitzondering op de

meestbegunstiging, de kwestie van de 'moral risks',is dui-
delijk, al moet gezegd worden dat een gunstige uitwerking

mogelijk is indien een veelvoud aan bestaande preferenties
opgenomen kan worden in &5n nieuw stelsel. Als fundamenteler

antwoord kan door de ontwikkelingslanden gesteld worden,

dat het traditionele GATT-regime hun weinig soelaas heeft
geboden  en  dat "the principle of non-discrimination  as  ap-
plied in GATT has in practice involved serious discrimina-

tion against the less developed countries by the developed
countries". 2)

Als een uiterst belangrijk aspect van de 'moral

risks' is veelal naar voren gebracht de vrees,dat de ont-

wikkelingslanden een gevestigd belang zullen krijgen in
het voortbestaan van preferenties en zich daarom zullen ver-

zetten tegen een verdere vermindering van belemmeringen op
non-discriminatoire basis. Deze vrees is niet geheel vrij

van hypocrisie: in de Kennedy Ronde is duidelijk gebleken,

dat de industrielanden zelf niet bereid zijn tot een alge-

hele opruiming van de handelsbelemmeringen. De vrees is

ook niet erg reoel: de onderhandelingsprocedures van het

GATT maken de ontwikkelingslanden tot 'silent partners' die
de eventuele politieke wil van de industriestaten om de han-

del verder vrij te maken onmogelijk de voet dwars kunnen

1) cf. G. MEIER, op.cit.1968, p.239 e.v..

2) H.G. JOHNSON, op.cit.1966 (artikel), p.7. (Onderstreping
toegevoegd). Aangezien de verhouding tussen meestbegun-
stiging en ontwikkelingspreferenties de kernvraag is van
deze studie moeten wij voor onze visie verwijzen naar de
slotbeschouwingen van dit boek.
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zetten. Het zijn de industriestaten die de richting van de

handelspolitiek tot nu toe bepaald hebben en voorlopig zul-
len zij dat blijven doen. 1)

Er is bovendien alle reden om aan te nemen dat de

belangen van de ontwikkelingslanden op de lange termijn in
tegenovergestelde richting zullen werken. Gevraagd is

een tijdelijk stelsel van preferenties, zodat men ervan uit

moet gaan, dat de concurrentiepositie met derde landen uit-

eindelijk toch op basis van gelijkbehandeling zal terugkeren.

De vraag is dan, of dit een gelijkbehandeling zal worden,
waarbij de tarieven voor de ontwikkelingslanden opgetrokken

worden tot het niveau dat geldt voor de industrielanden, of
dat dit laatste zal zakken totdat de tarieven voor de indus-

trielanden gelijk zijn aan die voor de ontwikkelingslanden.

De ontwikkelingslanden hebben er dan alle belang bij om in

een zo gunstig mogelijke concurrentiepositie met de binnen-

landse producent te blijven, en zullen - gesteld voor de

keuze - natuurlijk voor het laatste opteren.

C. Administratieve complicaties in de internationale handel

zijn ongewenst. Het praktische gevolg van de meestbegunsti-

ging is, dat de douanier bij zijn berekening niet meer in
elk geval onderscheid hoeft te maken naar het land van her-
komst.

Toch kan ook op dit gebied de zorg voor een makke-

lijke administratie eenzijdig en overdreven gericht zijn te-
gen ontwikkelingspreferenties. Eenzijdig, omdat de douane-

en tariefwetten zelf al voor enorme complicaties zorgen,

overdreven omdat bij andere preferentiestelsels de proble-
men niet onoverkomelijk  geweest zijn. JOHNSON acht het de

1) Het is duidelijk dat de 'moral risks' van een eventuele
handelsoorlog n.a.v. de Amerikaanse 10% extra invoerheffing
aanzienlijk groter zijn. Wil men wijzen op het gevaar van
negatieve beInvloeding van de handelspolitiek door pressie-
groepen dan is het zinvoller deze pressiegroepen te zoeken
in de kring van binnenlandse producenten - in elk land ter
wereld.
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moeite waard eraan te herinneren "that in 1958 an OEEC

expert group found that it would be administratively fea-
sible to associate the other European countries with the

Common Market in an European Free Trade Area, in spite of
the alleged insuperability of the "trade-deflection" pro-

blems". Het opstellen van een  degelijke oorsprongsrege-1)

ling ls een technisch moeilijk, maar niet ondoenlijk kar-

wei.

D. Resten ons enkele bezwaren en problemen van politieke aard.

Een eerste categorie betreft de vrees voor negatieve reac-

ties in de industriestaten in de vorm van een vermindering

van rechtstreekse hulp, en - speciaal in verband met de

V.S. - in de vorm van protectionistische wetgeving, bevoor-

deling van bepaalde ontwikkelingslanden etc.

Het zou zeer te betreuren zijn als de industrie-

landen hun hulp zouden verminderen, maar het zou al te door-

zichtig zijn als dit gebeuren zou met als argument, dat ont-

wikkelingspreferenties ook een vorm van hulp zijn. Bulten-

landse hulp is het gevolg van de politieke wil tot het ge-

ven van die hulp, en als die politieke wil vermindert of

verdwijnt houdt alles op, ook een stelsel van ontwikkelings-

preferenties. Eenzelfde redenering geldt voor de mogelijk-

heid van een ommekeer in protectionistische richting als

het Amerikaanse Congres 'eenmaal aan het wetgeven is'. Dat
de Amerikaanse legislatief niet de meest roemruchte voor-

stander van vrijhandel is valt niet te ontkennen, maar dat

de politieke actie van dit Congres afhankelijk zou zijn van

de lotgevallen van ontwikkelingspreferenties is een erg

kleinerende suggestie. 2)

Een ernstiger probleem ligt in de verhouding tus-

sen de ontwikkelingslanden onderling en zal voor een groot

1) JOHNSON, op.cit. (artikel) p.11.
2) De verwerping van de hulpwetgeving door het Congres na de

toelating van Communistisch China tot en de uitstoting van
Formosa uit de V.N. is echter &6n van die acties, die in
dit opzicht het ergste doen vrezen.
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gedeelte bepaald worden door de wijze waarop men de econo-

mische ontwikkeling van de allerarmste onder hen zal aanpak-
ken. Betrekt men dit probleem op het preferentievraagstuk

dan rijst de vraag of er geen differentiatie moet worden

aangebracht om verschillen in ontwikkelingsstadium weer te

geven. Vreemd genoeg heeft deze vraag niet geleid tot een

breuk in de mondiale solidariteit van de ontwikkelingslan-

den.Wij zullen later op deze kwestie terugkomen en ernstige

bedenkingen uiten tegen de houding van de 'Groep van 77' ter-
zake.

Mogelijke alternatieven.

Zoekt men een alternatief voor een preferentiole aanpak on-
der erkenning van de noodzaak tot een drastische verminde-

ring - indien mogelijk afschaffing - van de handelsbelem-

meringen ten opzichte van de 'products of interest' voor

de ontwikkelingslanden, dan zal men natuurlijk moeten plei-
ten voor een non-discriminatoire opzet, en daarmee voor het

behoud van de grondslag der meestbegunstiging. Welke moge-

lijkheden liggen hier? Bij de beschouwingen over deze

vraag gaan wij voorbij aan het feit dat het traditionele
GATT-regime niet volledig nageleefd wordt,en dit ten na-

dele  van de ontwikkelingslanden (landbouwpr6dukten, katoentex-
tiel). JOHNSON stelt terecht, dat "(a) major improvement

of the export opportunities of the less developed countries

could be effected by the reduction and ultimate elimination
of these new barriers to trade erected within the GATT fra-

mework, or (to put it another way) by restoring GATT to its

original purposes".
1)

Stel dat men geprobeerd zou hebben onder volledige

handhaving van de in 1963 bestaande regels de voor de ont-
wikkelingslanden belangrijke tarieven omlaag te halen. De

concessies zouden dan non-discriminatoir zijn en er zou we-

derkerigheid geboden moeten worden. De onderhandelingen zou-

den volgens de 'principal supplier'-regel gevoerd worden,

1) JOHNSON, 1967, p.130.
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d.w.z. dat voor de meeste produkten industrielanden onder-

ling concessies zouden moeten uitwisselen teneinde de ont-

wikkelingslanden te bevoordelen. Voor de zeldzame gevallen,

dat de ontwikkelingslanden hoofdleveranciers waren van pro-
dukten, waarvoor belangrijke tarifaire belemmeringen be-

stonden van de kant van de industrielanden, zou van de ont-

wikkelingslanden zelf reciprociteit vereist worden. De eer-

ste moeilijkheid ligt voor het grijpen: de ontwikkelings-

landen betogen onmogelijk wederkerigheid te kunnen verlenen.

De industrielanden kunnen dit betoog aanvaarden en afzien

van de reciprociteit van de kant van de ontwikkelingslanden.
(Meizitting 1963 CONTRACTING PARTIES; Deel IV inzake Handel
en Ontwikkeling).

De tweede en grootste moeilijkheid is hiermee niet

opgelost. Welk industrieland is bereid concessies te doen

tenzij de tegenconcessies in het eigen belang zijn? Met an-

dere woorden, de bevordering van het belang van de ontwikke-
lingslanden wordt, doordat de industrielanden van elkaar we-

derkerigheid eisen, afhankelijk gemaakt van het belang van

de industrielanden zelf. Het negatieve effect van dit mecha-
nisme is tijdens de Kennedy Ronde duidelijk gebleken. Een

verder doorgevoerde lineaire aanpak kan dit negatieve ef-

fect enigszins verminderen, maar als over de hele lijn een
balans van 'voordelen' en 'nadelen' tussen de industrie-

landen onderling nodig is zal er geen wezenlijk verschil
zijn.

Het bovenstaande doet vermoeden dat in feite de

reciprociteit belangrijker is dan de al of niet discrimina-

toire aanpak. Sterker nog, het reciprociteitsmechanisme zou

een preferentiole aanpak makkelijker maken. De concessies

gaan dan rechtstreeks en uitsluitend naar de 'arme landen'

bij wie het minder moeite kost om van wederkerigheid af te
zien. Bovendien 'kost' een concessie aan de marginale pro-

ducent, die een ontwikkelingsland doorgaans is, minder dan
een concessie waar de hoofdleverancier van profiteert. Het

is zaak wederom een ogenblik stil te staan bij die recipro-
citeitseis.
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Wederkerigheid, 'do ut des', is een normaal uit-

gangspunt in de relaties tussen mensen en tussen staten. Zo

is het gebruik, dat staten elkaar de meestbegunstigingsbe-
handeling toezeggen. Wij hebben echter gezien dat recipro-

1)

citeit in tariefonderhandelingen een zeer speciale betekenis

gekregen heeft. In tariefonderhandelingen beschouwen de sta-
ten een eigen tariefverlaging als een nadeel, dat gecompen-
seerd moet worden door het voordeel van de tariefverlaging
door een andere staat: 'a dollar of exports for a dollar of

imports'. Dit is het 'backward looking face' van de recipro-
2)citeit, een mercantilistische visie waarmee men de gegeven-

heden van de vrijhandelstheorie negeert. De theorie van het

comparatieve voordeel leert immers, dat afgezien van enkele
specifieke uitzonderingssituaties, een vermindering van

3)

handelsbelemmeringen in het voordeel is van het liberalise-

rende land zelf, ongeacht de vraag of andere landen ook hun
handelsbelemmeringen verminderen.

Een daadwerkelijke erkenning van dit gegeven, 66k

in de concrete tariefonderhandelingen, zou een non-discrimi-

natoir alternatief mogelijk maken waarmee de ontwikkelings-
landen weliswaar niet dezelfde (zie hieronder) voordelen

zouden bereiken als met ontwikkelingspreferenties, maar waar-

mee hoe dan ook een aanzienlijke verbetering zou kunnen op-
treden. Het alternatief voor ontwikkelingspreferenties is

dus een eenzijdige vermindering of afschaffing van de handels-
belemmeringen voor de 'products of interest' door de indus-

trielanden. Dit zou kunnen geschieden op individuele basis,

maar ook door middel van een in onderling overleg samenge-
steld pakket van aanbiedingen. 4)

1) cf. Hoofdstukken I en II.

2) cf. Supra, p. 198.

3) Zie JOHNSON, op.cit.1967, p.133-134.
4) cf. JOHNSON, 1967, noot 1, p.135.
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Vanuit een oogpunt van mondiaal belang op lange

termijn zouden wij aan een eenzijdige, non-discriminatoire

verlaging (of liever: afschaffing) van de handelsbelemme-

ringen voor de export van de ontwikkelingslanden de voor-

keur geven boven de invoering van een preferentiestelsel,

indien deze maatregel even snel genomen zou worden, als

hiermee even grote (of althans: voldoende grote) kansen aan

de ontwikkelingslanden geboden zouden worden, en als voldoen-
de extra hulp- gegeven zou worden aan de minst ontwikkelden
onder hen.

Stel echter, dat de ontwikkelingslanden kunnen

kiezen uit een pakket van non-discriminatoire tariefverla-

gingen en eenzelfde pakket van preferenties. Het zal duide-

lijk zijn dat zij het laatste zullen kiezen, omdat daarmee

bij gelijkblijvende concurrentieverhoudingen met de binnen-

landse producent in het liberaliserende industrieland een

gunstiger concurrentiepositie ten opzichte van derde indus-

trielanden verkregen wordt. Afgezien van de vraag of PREBISCH'

betoog juist is, dat deze voorsprong noodzakelijk is op grond

van het 'infant industry'-argument, blijft in elk geval het

feit, dat het doel van de exportvergroting met een preferen-

tiole verlaging meer gediend zou zijn dan met eenzelfde ver-

laging op meestbegunstigingsbasis. Het is dus onjuist om deze

twee als gelijkwaardige alternatieven te kenmerken en wil men

de ontwikkelingslanden met beide middelen evenveel voordeel

bieden, dan zal de non-discriminatoire aanpak verder moeten

gaan dan de preferentiole.

Toch is de gedachte van een eenzijdige, maar non-
discriminatoire vermindering van de tarieven voor de 'pro-

ducts of interest' voor de ontwikkelingslanden zeer belang-
rijk. Het is namelijk denkbaar deze gedachte aan die van de

ontwikkelingspreferenties te koppelen in die zin, dat vast-

gesteld wordt dat het tijdelijke preferentiestelsel gevolgd

zal worden door een definitieve en minstens gelijkwaardige

non-discriminatoire liberalisering. Op deze manier zou men

de grootst  mogelijke voordelen kunnen bieden aan de ontwik-
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kelingslanden en tegelijkertijd een hernieuwde stoot geven
in de richting van een algemene vrijhandel in het voordeel

1)van allen.

Een handelspolitiek in deze geest hebben de in-

dustrielanden nog volledig in handen: zij kunnen op korte

termijn ruime ontwikkelingspreferenties geven, zij kunnen

vasthouden aan de tijdelijkheid hiervan, zij kunnen tezijner-

tijd de preferentiemarges opheffen door het voor elkaar gel-

dende meestbegunstigingstarief te laten zakken. Daarentegen

is - zoals ook in de praktijk zal blijken - met het betrek-

kelijke mislukken van de Kennedy Ronde voor de ontwikkelings-

landen een non-discriminatoire vermindering van handelsbe-

lemmeringen all&6n geen geloofwaardig alternatief meer. Dit

is een kans die de industrielanden al uit handen gegeven heb-
ben. 2)

3. DE BELANGRIJKSTE VOORSTELLEN VOOR UNCTAD I.

1. Het Brasseurplan.

Onder deze naam kunnen wij het plan behandelen, dat de Bel-
gische Minister BRASSEUR in de meizitting der CONTRACTING

1) Men kan beide gedachten ook op een iets minder positieve
manier aan elkaar koppelen. PINCUS stelde in 1968 voor
dat de V.S. preferenties zouden gaan geven aan Latijns-
Amerika. Andere landen zouden tegen de V.S. op moeten
bieden, en dit vooruitzicht zou de industrielanden kun-
nen doen besluiten om maar liever op MFN-basis hun mark-
ten te openen. "Thus a step toward a selective preferen-
tial system might actually precipitate non-discriminatory
trade liberalization": (Stanford Law Review, juni 1968,
P·1150 e.v.)·

2) cf. H.-R. KRAEMER, op.cit.1969, p.345. In 1967 is het nau-
welijks meer denkbaar dat METZGER's pleidooi voor concen-
tratie op de beste oplossing (hulp, vrijhandel en binnen-
landse aanpassing in de industrielanden) nog succes kan
hebben. (cf. Developments in the Law and Institutions of

International Economic Relations, AJIL, 1967, p.756-775).
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PARTIES in 1963 ter tafel bracht, en dat hij in zijn ope-

ningstoespraak voor UNCTAD I herhaalde. Over het plan
1)

bestond geen overeenstemming binnen de EEG. Vooral Duits-
land en Nederland hadden heel andere ideeon.

zoals bekend had de meizitting van 1963 van het
GATT geleid tot de aanneming van een 'Program of Action'.
De Ministers van de EEG en de geassociderde staten hadden

bij deze gelegenheid een voorbehoud gemaakt met betrekking

tot de wijze waarop de onomstreden doelstellingen van het

programma het best gerealiseerd konden worden. In hun ogen
waren positievere maatregelen nodig. Een van die maatregelen

zou kunnen zijn de invoering van preferenties van industrie-

landen voor ontwikkelingslanden, en van ontwikkelingslanden

onderling.

De belangrijkste kenmerken van zijn plan heeft

BRASSEUR tijdens UNCTAD I als volgt omschreven:

"These preferences should be adapted to the
needs of each particular case and to the con-
ditions of the importing market. This could be
achieved through negotiations between the par-
ties concerned. The initiative would, of course,
lie with the would be exporting country. In
this way, true non-discrimination would be
brought about, for each developing country
would be free to ask for the negotiations it
thought useful.
The preferences thus negotiated should be selec-
tive, temporary and degressive for two reasons:
Firstly, to avoid the formation of permanent
links which might distort the flow of trade;
Secondly, to encourage the protected industry
to use the preference period to improve its
production methods, output and commercial pro-
cesses.
.......

.......

The result of the negotiations to establish

selective, temporary and degressive preferences
should be communicated to an appropriate inter-
national organization. In this way, the system
would not harm the principle of the most-favoured-
nation clause. Indeed, this principle

1) BISD, 12th Suppl., p.36 e.v.; Proc. UNCTAD I, vol.II,
p.108 e.v.
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would be maintained as the rule, while the pre-
ferences would simply appear to be exceptions,
individually authorized by an international or-
ganization". 1)

Met de gegevens waarover wij op dit punt in onze

studie al beschikken kunnen wij bij de opzet en motivering
van het Brasseurplan nu reeds de volgende kanttekeningen

maken:

A. Uitvoering van het plan betekent een fragmentering van

het internationale handelsverkeer die veel verder gaat,

dan wanneer elk land een 'Australisch' preferentiestel-
sel zou invoeren. Ook Australio wenste preferenties te

koppelen aan concrete vooruitzichten op een levensvat-
bare, concurrerende industrie, met andere woorden een

selectief preferentiestelsel. BRASSEUR koppelt de selec-

tiviteit niet alleen aan een bepaalde industrie, maar

bovendien aan elk ontwikkelingsland afzonderlijk. Hij
spreekt van 'true non-discrimination' en bedoelt daar

waarschijnlijk mee een materiole gelijkheid in tegenstel-

ling tot de ontoereikende formele gelijkheid die de MFN
brengt. Deze materiole gelijkheid zou echter moeten vol-

gen uit een kluwen van bilaterale onderhandelingen,
2)

met alle mogelijkheden voor politieke bevoorrechting,

uitspelen van ontwikkelingslanden tegen elkaar, verkapte

1) Proc. UNCTAD I, vol.II, p.111-112. (Onderstreping toege-
voegd).

2) "On the basis of some twenty developed nations and seventy
less developed nations, one thousand products would require
nearly one and a half million bilateral negotiations. Many
of these negotiations, of course, would not be worth while
to the individual less developed countries; on the other
hand, the number of tariff items on which negotiations
might be worth while for one or more pairs of countries
is obviously many times one thousand". JOHNSON, op.cit.
1967 (boek), p.198, noot.
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reciprociteitseisen en dergelijke. Juist omdat in zo'n1)

handelssysteem discriminatie onvermijdelijk is hebben de

staten gedurende vele eeuwen de, weliswaar ontoereikende,

formele garantie van de meestbegunstiging gehanteerd.

Het is waarschijnlijk niet BRASSEUR's bedoeling

geweest een dergelijke fragmentatie te bevorderen. Het

doel was eerder een regionale aanpak, waarbij de EEG als

speciale zorgenkinderen de Afrikaanse ontwikkelingslanden

onder de hoede zou krijgen; hiermee zou het EEG-Associatie-

stelsel niet alleen goedgekeurd, maar zelfs als model ge-
bruikt worden.

B. BRASSEUR zwijgt over de relatie met de bestaande preferen-

tiestelsels, maar het is duidelijk, dat deze grotendeels

ingebouwd kunnen worden. Een ernstiger bezwaar is , dat

hij eveneens zwijgt over de 'omgekeerde' preferenties.

C. De twee redenen die hij geeft voor zijn voorkeur voor se-

lectieve, afnemende en tijdelijke preferenties zijn 6f

niet waterdicht df dubieus geformuleerd. Als permanente
nieuwe handelskanalen vermeden moeten worden - in de door

BRASSEUR gebruikte, niet nader gekwalificeerde omschrij-

ving - zou dit kunnen betekenen, dat preferenties wel ver-
verleend kunnen worden, maar geen succes mogen hebben.

Als echter een preferentiestelsel m&&r moet zijn dan een

kortstondig lapmiddel moet met de industrialisatie van de

ontwikkelingslanden een betere internationale arbeidsver-

deling bevorderd worden, waarmee de hele wereld gebaat

zal zijn. Wat natuurlijk w61 vermeden moet worden is

l) BRASSEUR had nota bene eerder in zijn rede gewezen op het
feit dat "under bilateralism, small countries with narrow
markets and only a few products to bargain with are in a
weak position in relation to larger economic units". Proc.
UNCTAD I, vol.II, p.108.
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de vorming van nieuwe, permanent duurdere handelskanalen.
Als de ontwikkelingslanden zich erg gevoelig to-

nen voor de mogelijke implicaties van dit soort formule-
ringen zal dit mede te wijten zijn aan de frustrerende er-

varingen in de enige produktietak waarin zij concurrerend

zijn geworden, de textiel. Hun succes werd, zoals wij ge-

zien hebben, beteugeld en beperkt door het Long Term Ar-

rangement on Cotton Textiles.
De formulering van de tweede reden lijkt erop te

wijzen, dat BRASSEUR alleen 'infant industry'-preferenties

op het oog heeft. Dit is een beperking in vergelijking met

een preferentiestelsel, dat tot doel heeft de export van

de ontwikkelingslanden te vergroten. Het grootste bezwaar

is echter, dat gezien de formulering van de eerste reden

geen enkele garantie bestaat dat de verbetering van de con-
currentiepositie op de lange termijn gehonoreerd zal worden

door de vorming van nieuwe handelskanalen.

D. Een laatste bezwaar is, dat wel gesproken wordt van tijde-

lijke en afnemende preferenties, maar dat BRASSEUR niet als

zijn intentie heeft uitgesproken, dat de preferenties hun

einde zouden moeten vinden in een verkleining van de marge

door MFN-verlagingen. Een dergelijke intentieverklaring

zou een lange-termijn perspectief bieden, als hierboven
omschreven is.

2. Ten Key Points van het Verenigd Koninkrijk.

Onder nummer 7 van zijn bekende Ten Key Points-rede deed1)

Mr. HEATH het voorstel de Commonwealth-preferenties uit te

breiden tot alle ontwikkelingslanden. Voorwaarde was , dat

het verlies van de exclusieve preferenties, die de Common-

wealth-landen nu genoten, gecompenseerd zou worden door pre-

ferenties in andere markten, zodat alle belangrijke indus-

1) Proc. UNCTAD I, vol.II, p.390 e.v..
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triestaten soortgelijke maatregelen zouden moeten nemen.

De EEG zou dus haar preferenties eveneens moeten generali-
seren en de V.S. zouden hun principiile tegenstand moeten

laten varen. Voorts zouden de Commonwealth-landen hun toe-

stemming moeten geven, aangezien de preferenties voortvloei-
den uit overeenkomsten met hen.

De uitbreiding van de Britse preferenties zou niet
ten koste mogen gaan van een algemene (bedoeld is: MFN-) ver-

laging van de tarieven tussen de ontwikkelde landen onder-

ling, en de preferenties zouden gevormd moeten worden door

verlaging ten opzichte van de ontwikkelingslanden, niet
door verhoging tegenover andere landen.

Twee belangrijke bezwaren tegen het Brasseurplan
gelden dus niet voor het Britse voorstel: de preferenties
zouden praktisch uitvoerbaar zi]n en gezien moeten worden

als een voorschot op een algemene liberalisering later.
Resteren de volgende bezwaren: Het plan zweeg

over de zeer belangrijke kwestie van de tijdsduur en de

wijze van berekening daarvan. Bovendien was er geen enkel

vooruitzicht op samenwerking tussen de Westerse staten,

die voor de uitvoering van het plan een conditio sine qua
non was. Gezien de hopeloze verdeeldheid van het Westen en

de principiole tegenstand van de V.S. heeft FRIEDEBERG waar-

schijnlijk gelijk als hij zlch afvraagt of het plan "really

served any other purpose than courting the developing coun-
tries". 1)

3. PREBISCH' voorstel  voor een Algemeen Preferentiestelsel
voor alle ontwikkelingslanden.

In tegenstelling tot de vorige twee voorstellen is het plan
van de Secretaris-Generaal van de UNCTAD vervat in een uit-

gebreid rapport over de gehele handelsproblematiek der ont-
wlkkelingslanden. PREBISCH ziet zijn voorstel voor een APS

1) FRIEDEBERG, op.cit.1968, p.161.
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als een "integral part of a more comprehensive policy for

international co-operation for economic development . Het„ 1)

is de beste uitwerking van de verlangens van de entwikkelings-
landen op dit punt.

In beginsel moet het preferentiestelsel algemeen

zijn naar landen en produkten. Uitgangspunt is een preferen-

tieverlening door alle industriestaten aan alle ontwikkelings-
landen voor alle industrieprodukten en halffabrikaten. In

2)

deze algemene opzet wordt een tweetal selectieve elementen

gebracht. In de eerste plaats zou het zinvol kunnen zijn spe-

ciale preferenties te geven aan de minst ontwikkelde landen

door uitsluitingen van produkten niet tegenover hen toe te

passen. Een tweede selectief element kan voortvloeien uit

de wijze, waarop PREBISCH de tijdsduur wil berekenen, name-

lijk tien jaar, te tellen vanaf het moment dat een bepaalde

industrie van een bepaald ontwikkelingsland begint te expor-
teren.

Bestaande preferenties moeten zodanig aangepast

worden aan het nieuwe stelsel dat er geen discriminatie is

tussen de ontwikkelingslanden, en dat voordelen van de nieuwe

preferenties op zijn minst gelijkwaardig zijn aan die van de

bestaande preferentiestelsels. Omgekeerde preferenties moe-

ten afgeschaft worden.

Wil het nieuwe preferentiestelsel adequate prik-

kels bieden voor de oprichting van exportindustrieon, dan

moet de preferentiemarge groot genoeg zijn. Gezien het te

verwachten lage tariefniveau na de KR zou de beste oplossing

zijn vrije toegang. In dat geval zouden de ontwikkelings-

landen binnen EEG en EFTA even gunstig behandeld worden als
de Lid-staten.

Vooral in de beginfase acht Dr. PREBISCH het be-

grijpelijk, dat de industrielanden bepaalde waarborgen wen-

sen tegen een excessief hoge invoer tegen preferentiole ta-

1) Proc. UNCTAD I, vol. II, p.60.

2) Of de te bevoordelen ontwikkelingslanden lid zijn of niet
van het GATT heeft nooit enige rol gespeeld.
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rieven. Op de langere duur zou wellicht de werking van de
'real reciprocity' juist prikkels kunnen bieden om de pre-

ferenties uit te breiden.

De bescherming van de industrielanden kan gericht

zijn op de voorkoming van een te hoge totaalinvoer, of van

de te hoge invoer van bepaalde produkten. De totaalinvoer

vanuit ontwikkelingslanden tegen preferentiole tarieven kan

in de hand gehouden worden door een totaalquota. Zelfs als

een dergelijk quotum zeer groot zou zijn in vergelijking

met de bestaande uitvoer van de ontwikkelingslanden zou het

slechts een fractie zijn van de feitelijke en mogelijke to-

taalconsumptie van industrieprodukten en halffabrikaten in

de ontwikkelde wereld. Voor de verdeling van dit totaal-

quota over de verschillende donorlanden zou een set van

criteria nodig zijn.

Met betrekking tot de bescherming tegen concurre-

rende produkten accepteert PREBISCH de consequentie van

zijn 'infant industry'-argumentatie: concurrerende produk-

tie hoeft niet beschermd, oftewel preferentidel behandeld

te worden. Dit betekent echter alleen, dat het normale MFN-
tarief geldt, en mag geen excuus zijn voor beperkingen bui-

ten het normale GATT-regime om.

Afgezien van de principidle strijdvraag 6f er

preferenties verleend zouden worden was het belangrijkste

geschilpunt de vraag of een te verlenen preferentiestel-
sel een algemeen dan wel een selectief karakter moest kriJ-

gen. Het voorstel van PREBISCH biedt ons alle gelegenheid

uitvoering op dit punt in te gaan.

A. PREBISCH wenste een preferentieverlening door alle in-

dustrielanden. Dit werd in zoverre afgezwakt, dat geen
unanimiteit van alle industrielanden vereist was. Als

een grote groep industrielanden, waaronder de belang-

rijkste, daartoe bereid was, kon het preferentiestelsel
in werking treden. Hiervoor gold natuurlijk een simpel
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effectiviteitsargument: als een preferentiestelsel voor

markten moet zorgen, dan is het zaak dat zoveel mogelijk

belangrijke industrielanden meedoen. Toch moet men betwij-

felen of de ontwikkelingslanden zo onverstandig zouden

zijn geweest om een preferentiestelsel m6t de EEG, het
Verenigd Koninkrijk en Japan, maar z6nder de V.S. af te

wijzen. Bovendien toont het Australische voorbeeld , dat

zelfs een in economische termen kleiner land op een zin-

volle manier preferenties kan verlenen.

Veel minder eenvoudig lag de zaak aan de kant van

de industrielanden. Deze hechtten zo grote waarde aan het

beginsel van de 'burden sharing' dat zij zelf grote
.l)

moeite zouden hebben met een dergelijk preferentiestelsel.

B, De preferenties zouden aan alle ontwikkelingslanden ver-

leend moeten worden, hetgeen direct het technische pro-

bleem opleverde, dat er geen simpel en doorslaggevend cri-
terium bestond om uit te maken of een bepaald land al of

niet ontwikkeld was. Deze moeilijkheid was natuurlijk het

grootst voor de grensgevallen, de 'border-line countries'.
Naast deze technische moeilijkheid is er de veel

fundamentelere vraag of een gradatie in het preferentie-

stelsel moet worden aangebracht om rekening te kunnen hou-

den met verschillen in ontwikkelingsstadium tussen de ont-
wikkelingslanden onderling. PREBISCH' s weigering  om  gra-
daties voor te stellen doet vreemd aan, omdat - zoals hij

1) Gezien de heersende protectionistische visie op de inter-
nationale handel ligt het voor de hand dat preferenties
als een 'last' worden gezien, en dat deze 'last' gelijke-
lijk verdeeld moet worden. Zie verder noot 2, p.248.
Het beginsel van de 'burden sharing' gold vooral voor de
industrielanden met markteconomie onderling. Minder be-
langrijk was het feit, dat deze landen en de socialis-
tische landen moesten deelnemen aan een maatregel, die
voor beide groepen een totaal verschillende betekenis had.
De lastenverdeling in dit opzicht was alleen mogelijk in-
dien de socialistische landen de invoer vanuit de ontwik-
kelingslanden op een andere wijze, maar even effectief,
zouden bevoordelen.
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zelf duidelijk steltll de ratio voor gedifferentioerde

preferenties dezelfde is als voor ontwikkelingspreferen-
ties in het algemeen. Dit geldt temeer nu de verschillen

tussen de minst en meest ontwikkelde onder de ontwikke-

lingslanden groter zijn dan die tussen de laatste en de

industrielanden. De vrees is gewettigd, dat de voordelen

van een APS praktisch beperkt zullen blijven tot de meest

ontwikkelde onder de ontwikkelingslanden.

Desondanks vindt PREBISCH het zinloos op dit

punt een dogmatisch standpunt in te nemen. Afgezien van

de vraag of preferenties voor industrieprodukten en half-

fabrikaten voor de allerarmste op korte termijn hulp kun-

nen bieden is het in elk geval zo, dat men het preferen-

tievoorstel moet zien als een onderdeel van een pakket

van maatregelen; niet elke specifieke maatregel hoeft ef-
fectief te zijn voor elk ontwikkelingsland, of elke groep

van ontwikkelingslanden. Als een differentiatie in het pre-

ferentiestelsel de werkbaarheid van het geheel in gevaar

brengt kan het zinvoller zijn om andere bijzondere maatre-
gelen te nemen  voor de minst ontwikkelde landen. Welnu,
twee tegen ontwikkelingspreferenties in het algemeen ge-

uite bezwaren krijgen groter gewicht als men ze gaat be-
trekken op een gedifferentioerd  preferentiestelsel: hoe

lager het niveau van het MFN-tarief, hoe minder ruimte

er is om gradaties in preferentiemarges aan te brengen;

gradaties brengen extra administratieve complicaties mee.

.eDe bezwaren tegen een gedifferentieerd preferen-

tiestelsel zijn niet overtuigend, vooral ook omdat zij

verworpen worden waar het preferenties in het algemeen be-
treft. De 'Groep van 77' heeft op dit punt - in tegenstel-

ling tot PREBISCH in zijn rapport - een uiterst dogmati-
sche houding aangenomen, die zware kritiek verdient. De

'77' hebben elke vorm van differentiatie afgewezen omdat

hierin discriminatie tussen de ontwikkelingslanden onder-
ling zou schuilen.Hiermee kan alleen een discriminatie in

1) Proc. UNCTAD I. Vol.II p.39.
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formeel opzicht bedoeld zijn, dezelfde soort discriminatie

die door de eeuwen heen bestreden is met de meestbegunsti-
ging. Verwerpt men deze formele discriminatie, dan moet
men afwijking van het meestbegunstigingsregime verwerpen,
en dus ook een algemeen preferentiestelsel. Vindt men

echter een uitzondering op de meestbegunstiging gerecht-

vaardigd en noodzakelijk om de ontwikkelingslanden te hel-

pen hun achterstand enigszins in te lopen, met andere woor-
den om materiole ongelijkheid te bestrijden, dan dient men

deze gedachte door te trekken tot de allerarmste groep,
die een achterstand zonder weerga heeft. De beschuldiging
is niet zonder grond, dat de grootste en economisch sterk-
ste ontwikkelingslanden de eenheid en solidariteit van de

'77' hebben misbruikt om een preferentiestelsel af te dwin-
gen,waarvan zij de enige - in elk geval de grootste - voor-

delen zouden plukken. De nadruk die de '77' steeds gelegd
hebben op de noodzaak van een pakket van maatregelen ten

behoeve van de minst ontwikkelden onder hen is verheugend.

Zij krijgt echter de schijn van hypocrisie als men ziet

dat bij de in hun eigen ogen belangrijkste maatregel, de
invoering van een preferentiestelsel door de industrielanden,

een extra geprivilegioerde positie van de allerarmsten
uit den boze is.

Differentiatie is mogelijk ten aanzien van de

'product-coverage', ten aanzien van de maatregelen ter
bescherming tegen 'market disruption', en ten aanzien
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van de looptijd van het preferentiestelsel. De adminis-1)

tratieve problemen zullen er ongetwijfeld groter door

worden, maar zeker niet onoverkomelijk als de preferen-

tiole invoer over een beperkt aantal douane-posten met

hierop ingesteld personeel geleid wordt, zoals nu in Ne-

derland gebeurt. Voor differentiatie zou men gebruik kun-

nen maken van de gradatie naar stadium van ontwikkeling

die artikel XVIII (nieuw) van het GATT geeft.
2)

C. Het preferentiestelsel moet in beginsel alle industrie-

produkten en halffabrikaten omvatten, met andere woorden

de 'product-coverage' moet algemeen zijn. PREBISCH gebruikt

hiervoor een positief en een negatief argument. Het posi-

tieve houdt in, dat een zo algemeen mogelijke 'product-

coverage' een maximaal scala van mogelijkheden geeft, het

negatieve stelt, dat de meest gebruikte argumenten voor
een selectieve aanpak bij een serieuze bestudering ernsti-

ge nadelen tonen.

Natuurlijk wist PREBISCH, dat preferenties voor

alle industrieprodukten en halffabrikaten een onhaalbare

zaak waren. Hij koos dit uitgangspunt, omdat dan uitzonde-

1) Zoals gezegd ligt een selectief element in de wijze van
berekening van de tijdsduur die PREBISCH voorstelt, nl.
te tellen vanaf het moment dat een bepaalde industrie in
een bepaald ontwikkelingsland feitelijk begint te exporte-
ren. Deze wijze van berekenen houdt verband met het door
PREBISCH gehanteerde 'infant industry'-argument. Voorde-
len zijn, dat de producenten geprikkeld worden om zo snel
mogelijk concurrerend te zijn, en dat de producenten in
de minst ontwikkelde landen, die naar verwachting pas la-
ter kunnen profiteren van de preferenties, op deze manier
een relatieve voorsprong kunnen krijgen op hun collega's
in de meer ontwikkelde landen. Voor tegenstanders is het
belangrijkste argument, dat zo de aan elke selectieve op-
zet verbonden administratieve problemen langs de achter-
deur alsnog worden ingevoerd.

2) PREBISCH zelf ziet een precedent voor differentiatie in
de LAFTA.
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ringen expliciet gestipuleerd en eventueel gemotiveerd

zouden moeten worden, terwijl hij vreesde, dat als onder-

handeld moest worden over de insluiting van artikelen in

65n algemene lijst, deze lijst beperkt zou zijn tot de

grootste gemene deler. (Op dit argument komen wij nog

terug). Van onze kant kunnen wij hier aan toevoegen , dat
een maximaal aantal mogelijkheden temeer belangrijk is

als men het ruimere doel van de exportvergroting primair
stelt.

In de negatieve argumentatie tegen een selectie-

ve aanpak worden twee argumenten v66r selectie aangehaald

en verworpen. Enerzijds is er het argument, dat door een

selectieve aanpak gevoelige produkten uitgesloten kunnen

worden, dit om ernstige moeilijkheden binnen de donorlan-
den te voorkomen. PREBISCH   ziet als nadeel een sterke ver-

groting van de pressiemogelijkheden van producenten in de

industrielanden, die zich al of niet terecht bedreigd zul-
len voelen. Het moet ons van het hart, dat hiermee noch

een sterk argument v66r, noch tegen selectie is gegeven.

Uitsluiting van gevoelige produkten is evenzeer mogelijk

bij een algemeen stelsel met expliciete uitzonderingen,

pressie van binnenlandse producenten zal in de laatste

opzet nauwelijks minder zijn, dan in een selectief stelsel.
Anderzijds wordt het betoog (o.a. van Australi& tijdens

het beraad over de GATT-waiver van 1953) aangehaald, dat

door een selectieve aanpak preferenties het beste gericht

kunnen worden op levensvatbare industrieon. Het grote be-

zwaar hiertegen ligt volgens PREBISCH in het gevaar , dat

een dergelijke selectie gebaseerd zou worden op statische

overwegingen, en niet op de "dynamic possibilities of a
„  1)new international division of labour .

D. Het hierboven reeds vermelde bezwaar tegen een selectieve

'product-coverage' als uitgangspunt werd door PREBISCH als

1) Proc. UNCTAD I, Vol.II, p.37.
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volgt geformuleerd:
"If, moreover, the preferences to be granted
by all developed countries are to be standard
in terms of commodity coverage, the ultimate
list of products qualifying for preference is
likely to be the lowest common denominator of
all national lists". 1)

Hierboven hebben wij dit bezwaar nog kritiekloos weergege-

ven. Het is echter niet geheel gefundeerd. Terecht wordt

gesteld, dat het aantal artikelen waarvoor preferenties

gegeven worden groter zal zijn als over de uitsluiting

onderhandeld moet worden, dan wanneer over de insluiting

beslist moet worden. PREBISCH lijkt in de geciteerde pas-

sage het algemene karakter echter zover door te trekken,

dat er een uniforme lijst van produkten moet komen. In

dat geval wordt het echter onbelangrijk of men over in-

sluiting of uitsluiting onderhandelt, want ook bij uit-

sluiting zal een beperkte lijst het gevolg zijn. Immers,

dan zal elk artikel, dat door enig land wordt uitgesloten,

van de lijst geschrapt worden. 2)

Belangrijker is, dat een uniforme lijst een no-

viteit in de internationale handelsbetrekkingen zou zijn,

1) Proc. UNCTAD I, Vol.II, p.37.
2) Dit verschijnsel zal in de hand gewerkt worden door het

beginsel van de 'burden-sharing', en wel op de volgende
gronden:
"In den Ausnahmelisten wurden die Industriel&nder die Im-
porte zusammenfassen, die sie wegen der Schutzbedurftich-
keit empfindlicher Industrien nicht zu PrRferenzbedingun-

gen  ins Land lassen m6chten. Nimmt  ein  Land etwa Baumwoll-
gewebe in diese Liste auf, dann hat das die wahrschein-
liche Folge, dass die voraussetzungsgemRss konkurrenzfo-
higen EntwicklungslRnder ihre Exporte weitgehend in die
anderen LRnder lenken werden, die keine solche Ausnahme
angemeldet haben. Die 'Burde' der PrRferenzgewihrung wer-
den dann allein diese Importl nder zu tragen haben. Um das
zu vermeiden, konnten diese Lander versucht sein, auch
ihrerseits das Produkt - hier Baumwolle - auf ihre Ausnahme-
liste zu setzen. Macht man das bei vielen Produkten, dann
wurde eine sehr grosse Zahl von Ausnahmen das PrRferenz-
system belasten, und auf diese Weise k8nnte es so verwas-
sert werden, dass es den Entwicklungsl ndern nur noch ge-
ringen Nutzen zu bringen vermag". H.it. KRAEMER,op. cit. 19 69,
p.363.
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en wel om de volgende reden: wij hebben gezien, dat in de

loop der eeuwen een handelsregime is gegroeid, waarin elk

land in volledige vrijheid bepaalt welke handelsbelemme-

ringen het zal hanteren tegenover derde landen. Door de

algemene toepassing van de meestbegunstiging werd alleen

de vrijheid om deze belemmeringen te varioren ten opzichte

van derde landen ontnomen. Zelfs deze beperkte formele in-

breuk op de soevereiniteit zou onbestaanbaar zijn geweest

zonder de nodige uitzonderingen. Een uniform stelsel van

ontwikkelingspreferenties zou niet alleen een ingreep zijn

in dit formele gelijkbehandelingsregime, maar bovendien

een aantasting van de vrijheid van de staat om te bepalen

welke handelsbelemmeringen hij zal toepassen. In de Kenne-

dy Ronde is met een lineaire aanpak geoxperimenteerd.

Hierbij wordt voor de verlaging der tarieven een algemeen

uitgangspunt gekozen, met de mogelijkheid van expliciete

uitsluiting. Dit is een duidelijk minder vergaande in-

perking van de bewegingsvrijheid van de staat dan wanneer

men zijn bevoegdheid om bepaalde produkten te beschermen

zou aantasten. Toch heeft zelfs de lineaire opzet slechts
ten dele gewerkt. Niet alleen dit uitgangspunt over te

nemen, maar zelfs te bepalen, dat de uitzonderingen voor

alle landen dezelfde moeten zijn, is een ingreep die tot
mislukken gedoemd is.

Indien echter met een soort lineaire aanpak 1)

een stelsel tot stand zou komen waarbij elk industrieland

in ruime mate preferenties verleent aan alle ontwikkelings-

landen zonder onderscheid - althans, bij een gedifferen-
tioerd preferentiestelsel, zonder onderscheid binnen de

diverse categorie&n - dan zou een zeer vergaande en zin-

volle evolutie in de internationale handelsbetrekkingen
tot stand zijn gebracht.

1) Voor een analogie tussen opzet KR en preferentiestelsel,
zie TD/II/(2/SR. 8, p.77.



-250-

E. Bovenstaande paragrafen tonen aan, dat de onderscheiding
in 'algemene' en 'selectieve' preferenties onvoldoende is.

Indien wij deze termen blijven reserveren respectievelijk

voor preferenties voor alle industrieprodukten en halffa-

brikaten van alle industrielanden voor alle ontwikkelings-

landen zonder onderscheid en voor preferenties op basis
van bilaterale onderhandelingen en selectief naar land

en produkt,dan resteert de mogelijkheid van 'gedifferen-

tioerde' (differentiatie op basis van een indeling in ca-

tegorieon naar stadium van ontwikkeling) en 'uniforme'

preferenties (algemene preferenties met als extra vereiste

dat de industrielanden exact dezelfde preferenties geven).

Ondanks het feit, dat ook de Verenigde Staten een tijdlang

in de richting van uniforme preferenties hebben gedacht is

deze categorie vrij snel onbelangrijk geworden (cf. infra,

p.264).

F. De eerste twee kanttekeningen die wij bij het Brasseurplan
geplaatst hebben, gelden niet voor het voorstel van PREBISCH.

De derde kanttekening die verband houdt met het 'infant in-

dustry'-argument, en met de ervaringen die in de katoen-

textiel zijn opgedaan blijft gehandhaafd. De vierde, en

laatste geldt eveneens niet voor PREBISCH's voorstel, aan-

gezien deze geen permanente preferentiemarges wil scheppen

die alleen gehandhaafd kunnen worden door het vasthouden

van de bestaande tarieven tussen de industrielanden, maar

veeleer vraagt "that pending the elimination of obstacles

to trade by the developed countries, free acces should be
"  1)granted to the developing countries . Voorzover niet

vereist wordt, dat alle industrielanden dezelfde preferen-
ties verlenen betekent het voorstel waarmee UNCTAD's eer-

ste Secretaris-Generaal de verlangens van de ontwikkelings-

landen steunde en expliciteerde een zinvolle poging tot

vernieuwing zonder onnodig te breken met het bestaande.

1) Proc. UNCTAD I, Vol.II, p.36.
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Enig voorbehoud moet gemaakt worden tegenover de suggestie,

die in het rapport besloten ligt, dat een preferentiestel-

sel slechts zinvol is als de preferenties uit nultarieven

bestaan. Met deze suggestie wordt  die tegenstanders, die

de effectiviteit van ontwikkelingspreferenties sterk in

twijfel trekken, in de kaart gespeeld. Ons grootste en

meest fundamentele voorbehoud betreft de weigering van

PREBISCH om een differentiatie naar ontwikkelingsstadium

voor te stellen. De genadeklap voor een gedifferentioerd

preferentiestelsel is echter de uiterst dogmatische hou-

ding van de '77' op dit punt geweest.

4. VRUCHTELOZE BESPREKINGEN EN ONDERHANDELINGEN, 1963-1967.

Naar aanleiding van punt 8 van het Actieprogramma besloten de

GATT-ministers in hun meizitting van 1963 tot de instelling
van een werkgroep:

"to study the following proposals and report to
the Contracting Parties at their twenty-first ses-
sion:
a. the granting of preferences on selected pro-

ducts by industrialized countries to less-devel-
oped eountries as a whole; and

b. the granting of preferences on selected products
by less-developed countries to all other less-
developed countries". 1)

De werkgroep diende op 25 november 1964 verslag in
2)

waarna zijn taak werd overgenomen door het op 26 november 1964
ingesteld 'Committee on Trade and Development'.3  Aangezien de

werkgroep vergaderde in oktober 1964 was het verloop van de be-

sprekingen binnen het GATT al grotendeels bepaald door de gang
van zaken in UNCTAD.

1) BISD, 12th Suppl., p.44.

2) Report of the Working Party on Preferences, L/2282, BISD,
13th Suppl., p.100 e.v..

3) BISD, 13th Suppl., p.75-76.
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Het preferentievraagstuk behoorde binnen UNCTAD tot

de competentie van de Tweede Commissie, het 'Committee on Ma-
nufactures . Het heeft geleid tot heftige meningsverschil-0  1)

len, niet alleen tussen de diverse blokken, maar evenzeer

binnen de groepen, met name binnen de groep industrielanden
met markteconomie.

Het betreffende agendapunt was item 12(b):

"Measures for the expansion of markets of the
developed countries for exports of manufactures
and semi-manufactures of developing countries:

(i) Programme of measures and action for the
progressive reduction and elimination of
tariffs on imports of manufactures and
semi-manufactures;

(ii) Programme of measures and action for the
progressive reduction and elimination of
quantitative and other restrictions and
discriminatory practices to imports of
manufactures and semi-manufactures;

(iii) Programme of measures and actions for the
expansion of market opportunities for ex-
ports of manufactures and semi-manufactures
produced in developing countries and for
increases in their consumption and imports'.

, 2)

Over de noodzaak van een zo groot mogelijke ver-

mindering van handelsbelemmeringen op non-discriminatoire

basis bestond algemene overeenstemming. De gevoeligste punten

waren het Long Term Arrangement on Cotton Textiles enerzijdss

en de effectieve bescherming tegen de bewerking van grond-

stoffen anderzijds.

Dat de komende onderhandelingen in het kader van

de Kennedy Ronde uiterst belangrijk waren was dus nauwelijks
omstreden.   Er was echter een kleine groep industrielanden
met markteconomie (USA, Zwitserland, Noorwegen en Zweden)

die principi&el gekant was tegen nieuwe afwijkingen van het

meestbegunstigingsbeginsel en die dientengevolge voor con-

crete maatregelen all&6n naar de Kennedy Ronde verwees. De

1) Zie voor het verloop van de besprekingen in de Tweede
Commissie: E/Conf. 46/C.2/SR. 1 tot en met 62.

2) Report of the Second Committee (Rapporteur Mr. J. WINTER-
MANS, Neth.), Proc. UNCTAD I, vol.I, p.143„ (Final Act,
Annex E)-
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ratio van deze houding was een combinatie van ongeloof in

de effectiviteit van ontwikkelingspreferenties en een doc-

trinaire toewijding aan het bestaande GATT-regime. Japan en

Canada waren op dezelfde gronden uitermate terughoudend.

Het lag voor de hand dat vooral de positie van de

Verenigde Staten uitermate belangrijk was. Dit niet alleen

omdat een preferentiestelsel waaraan de V.S. zouden meedoen

natuurlijk m65r te bieden had dan een zonder deelname van

het rijkste land ter wereld. Om twee redenen waren de moei-

lijkheden veel groter: 1. vanwege de hantering van het prin-

cipe van de 'burden sharing' door de industrielanden, 2. om-

dat een preferentiestelsel zonder de V.S. geen compensatie

kan bieden voor het verlies van bestaande, exclusieve pre-

ferenties voor bepaalde groepen van ontwikkelingslanden.

Tijdens de achtste vergadering van de 2de Commissie
wees de Amerikaanse vertegenwoordiger op het belang van een

non-discriminatoire vermindering van de handelsbelemmeringen
(tarifaire en non-tarifaire)  en van het creoren van regiona-
le markten voor groepen van ontwikkelingslanden:

"Such regional arrangements should be designed
to avoid impairing the development of third
countries and to promote the expansion of ex-
ports from the developing countries as a whole".

Maatregelen als preferenties (van industrielanden voor ont-

wikkelingslanden) vereisten grondige studie;
"The introduction of new elements of discrimina-
tion in access to the markets of developed coun-
tries, or the participation of developed countries
in new preferential systems,might well inhibit
the general reduction of tariffs and other trade
barriers, prejudice the reduction or removal of
discrimination now adversely affecting many
developing countries, and increase the uncertain-
ty and instability of international economic and
political relationships of particular importance
to developing countries". 1)

Deze uitspraken zijn een duidelijke illustratie

van de reeds eerder (supra, p.212) geconstateerde inconsis-

1) E/CONF. 46/C.2/SR. 8, p.8-9.



-254-

tentie in de houding tegenover preferenties voor ontwikke-

lingslanden onderling en tegenover een preferentiestelsel

van industrielanden voor ontwikkelingslanden. Het toestaan

van preferenties tussen ontwikkelingslanden onderling (in
Havanna, en tijdens de 'review session' van 1954/55 nog fel

omstreden) is niet langer een probleem. Dit is begrijpelijk,

omdat een dergelijke uitzondering veel dichter ligt bij de
bekende uitzonderingen onder artikel XXIV: zelfs de criteria

die hierboven geciteerd zijn vormen een logisch verlengstuk

hiervan. Onder artikel XXIV wordt een bepaalde mate van ge-
lijkheid opgeofferd om een groei van de internationale handel
te bevorderen, zonder de handel met derde landen aan hogere

belemmeringen te onderwerpen dan voorheen. Bovenvermelde
criteria zijn dezelfde maar toegepast op de ontwikkelings-

landen: regionale overeenkomsten moeten de handel van ont-
wikkelingslanden in het algemeen bevorderen en mogen niet

ten koste gaan van derde ontwikkelingslanden.

Hoe begrijpelijk de positie is, een gebrek aan
consistentie valt niet te ontkennen. De Amerikaanse verte-

genwoordiger waarschuwt tegen de invoering van nieuwe dis-

criminatie-elementen, maar ook regionale preferenties tussen

ontwikkelingslanden onderling zijn vormen van discriminatie
in de traditionele zin van het woord.

Drie weken later werd het Amerikaanse standpunt be-

treffende het belang van het GATT-Programme of Action en1)

de KR herhaald, maar dit keer werd de verwerping van prefe-

renties van industrielanden voor ontwikkelingslanden in dui-

delijker termen gemotiveerd. Het Amerikaanse standpunt was
gebaseerd op:

"respect for the principle of non-discrimination
and on the premise that all industrialized coun-
tries should accept a responsibility to advance
the economic well-being of all developing coun-

1) cf. SR. 57, p.2, waarin namens de 'Groep van 75' gesteld
wordt   dat de voorstellen   van   de V.S.o p diverse punten zelfs
een stap achteruit zijn vergeleken met het Programme of
Action.
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tries, rather than that special responsibilities
should be assumed between countries individually
or in groups. .....
On the face of it, a preferential system offering
the manufactures of the developing countries on
the international markets measures comparable to
those for the protection of infant industries
seemed to offer genuine benefits. In fact, how-
ever, the issue was more complex". 1)

De intrinsieke waarde van het preferentievoorstel

werd op vier punten aangevallen:

1. "the adoption of duties lower than most-fa-
voured-nation rates might lead to the impo-
sition of special safeguards and protective
devices in developed countries, particularly
for labour-intensive industries, which would
restrict the import of certain manufactures
from developing countries".

Deze stelling is als argument tegen preferenties gemakke-
lijk te ontzenuwen. De ervaring met de katoentextiel heeft

geleerd, dat dit effect onafhankelijk is van de vraag of

er preferentiole of non-discriminatoire belemmeringen gehe-
ven worden, en bedreigde sectoren kunnen altijd uitgesloten

(of niet-ingesloten) worden.

De inherente fout in de redenering is echter,

dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen de concurrentie-

verhoudingen tussen derde landen onderling - waar meestbe-

gunstiging en preferenties betrekking op hebben - en de con-
currentieverhouding tussen binnen- en buitenland. Protectio-

nistische maatregelen beogen de laatste te beinvloeden, on-

geacht de vraag of de eerste op MFN-basis berusten of niet.
Dat de keuze van geprotegeerde produkten kan leiden tot

feitelijke discriminatie tegen de uitvoer van ontwikkelings-

landen is iets anders, maar hangt ook weer niet samen met

de vraag of er voordien sprake is geweest van MFN-tarieven
of niet.

De stelling is tenslotte gevaarlljk: het lijkt

erop, dat de V.S. a priori aannemen, dat 81s er al preferen-
ties komen deze toch niet al te succesvol mogen zijn.

1) E/CONF. 46/C.2/SR. 25, p.12.
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2. "Preferential System diverted trade  from  non-
preferred  to preferred suppliers. The ques-
tion then arose how the major exporters of
manufactures among the developing countries,
which now enjoyed preferences, would fare by
comparison with other developing countries".

Dit zijn in wezen twee verschillende argumenten.
Het eerste betreft het vooronderstelde 'trade-

diversion'-effect van preferenties. De veronderstelling,

dat preferenties - anders dan CU/FTA - g&6n per saldo voor-

delig handelsscheppend effect kunnen hebben is onjuist. Cor-
recter is het te stellen dat preferenties, voorzover zij

ook op lange termijn slechts handelsverschuivend werken,

mondiaal bezien een verliespost vormen en dat dus in zoverre

een non-discriminatoire vermindering van handelsbelemmeringen
de voorkeur verdient. (Zie verder punt 3).

Te wijzen op een eventueel verlies van voordelen

van ontwikkelingslanden die nu al preferenti&el behandeld

worden is wijzen op een probleem, dat aangepakt moet worden

en dat door de 'Groep van 75/77' onderkend is, maar als ar-

gument toont het alleen aan, dat preferenties wel degelijk
voordelen kunnen opleveren. Anders valt er immers niets te
verliezen.

3. "Preferences initially favoured the less
efficient of the foreign suppliers; unless
their relative efficiency increased in the
course of time, all parties would ultimately
suffer. It was therefore often said that pre-
ferences should be temporary and decreasing;
but the proposal that the duration of the
preference should be varied according to the
stage of development of the country concerned
raised considerable administrative difficul-
ties".

Ook dit zijn twee verschillende proposities.

Wordt met de eerste zin bedoeld, dat preferenties
per definitie en uitsluitend de minder efficiente buitenland-

se producent zouden bevoordelen, dan is deze stelling onjuist.
In wezen wordt dan opnieuw gezegd, dat preferenties uitslui-

tend een 'trade diversion'-effect kunnen hebben (cf. 2 hier-

boven). Preferenties bevoordelen in principe de ene buiten-
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landse producent boven de andere, ongeacht beider efficien-

CY.

Voorzover er preferenties verleend worden voor

niet-concurrerende produkten - dus voorzover het preferen-

tiestelsel bedoeld is om een initiole achterstand te compen-

seren - is het argument juist, maar miskent het de tijdelijk-

heid van het preferentiestelsel en de uiteindelijke bedoeling
om te helpen een concurrerende industrie op te bouwen. Daar-

naast is het echter zeer wel mogelijk om preferenties te

geven voor wel-concurrerende produkten, zeker indien de do-
nor zich ten doel stelt maximale mogelijkheden te scheppen

tot vergroting van de exportopbrengst van het preferentie-

ontvangende land.
De vrees voor het in de hand werken van inefficien-

cy kan ons inziens niet als argument tegen een tijdelijk stel-

sel van ontwikkelingspreferenties gebruikt worden, maar zou

er toe moeten leiden, dat bij aanvaarding van een dergelijk

stelsel de intentie wordt uitgesproken, dat de preferentie-

marges afgeschaft zullen worden door een uiteindelijke ver-

laging op MFN-basis.

Stelt men zich een zo groot mogelijke efficiency

tot doel, dan moet men zich verzetten tegen protectie in het
algemeen. Elke vorm van protectie bevoordeelt immers een

binnenlandse producent boven een buitenlandse, en daarmee

potentioel een minder efficiente. Handelsbelemmeringen waar-

bij dit het geval is betekenen uit mondiaal oogpunt een ver-

lies, ongeacht of zij op MFN-basis gehanteerd worden of niet.

Het tweede gedeelte van het argument betreft niet

het beginsel van preferenties maar formuleert alleen bezwa-

ren tegen een selectieve aanpak.
4. "Any preference system designed to benefit

developing countries without involving indus-
trialized countries in major short term read-
justments would be complicated by the neces-
sity of establishing a detailed quota system.
The consequent administrative difficulties
were another reminder that preferential sys-
tems must be the subject of careful analysis".

1)

1) De punten 1 t/m 4 zijn geciteerd uit: E/CONF. 46/C.2/SR.
25, p.13.
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Het laatste is door niemand ontkend. Het eerste is geen

principioel argument tegen preferenties, en nog minder een

argument om de effectiviteit van preferenties in twijfel

te trekken, maar wijst alleen op noodzakelijke aanpassin-
gen als preferenties al te effectief blijken. Combineert,1)

men dit met het onder drie vermelde pleidooi voor efficien-

cy (let wel: wij stellen niet dat efficiency het hoogste

goed is, dat doet de Amerikaanse vertegenwoordiger zelf)

dan rest slechts de noodzakelijke goedkeuring van een ef-

fectief preferentiestelsel als voorschot op een algemene

vermindering van de handelsbelemmeringen.

De niet genoemde landen van de B-groep (industrle-

landen met markteconomie) en de ontwikkelingslanden accep-
teerden het beginsel van de preferenties. De ontwikkelings-

landen waren ondanks grote verschillen in zakelijke belang-

en erin geslaagd naar buiten &6n front te vormen. Zij wil-

den een algemeen preferentiestelsel, evenwel met gelijktij-
dige, voldoende compensatie voor die ontwikkelingslanden

die reeds preferentiole voordelen genoten op de markten van

sommige industrielanden, alsmede bijzondere maatregelen
voor de minst ontwikkelde landen. De Westerse landen die

zich niet verzetten tegen het beginsel van ontwikkelings-

preferenties waren hopeloos verdeeld over de vraag of een
selectief dan wel een algemeen stelsel het beste was.

Uiteindelijk werden specifieke voorstellen inge-
diend door de Verenigde Staten (E/CONF. 46/C.2/L. 47),

1) Vergelijk hiermee de verbitterde uitspraak van de verte-
genwoordigster van Jamaica (n.a.v. de nadruk op de ge-
varen van 'market disruption' in het Brasseurplan): "...
had forced her to conclude that the principle of compa-
rative advantage, which developing countries had been
taught by the developed countries to regard as a goal
to be actively pursued, was not applicable to exports
from the less developed countries". E/CONF. 46/C.2/SR.26
p.14.
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Zwitserland (L.26), het Verenigd Koninkrijk (L.25) en de ge-
zamenlijke ontwikkelingslanden (L.40 en Add. 1-5). Dit laat-
ste voorstel kwam tot stand dank zij de bemoeienissen van

een op 5 mei 1964 ingestelde werkgroep en was een samenvat-
ting van drie eerdere voorstellen (L.22, 23 en 27). Het Bras-

seurplan werd niet als een formeel voorstel ingediend.

De ontwikkelingslanden stonden erop hun voorstel
in de 2de Commissie in stemming te brengen. De ontwerp-aan-

beveling werd op 1 juni 1964 aangenomen met 69 stemmen v66r,
8 tegen en 23 onthoudingen, terwijl de voorstanders van het

Brasseurplan (Belgi&, Frankrijk en Italio) tijdens de stem-
ming afwezig waren. 1)

De ontwerp-aanbeveling voor de Conferentie eiste

van de industrielanden zeer verregaande maatregelen. Een2)

preferenti&le behandeling werd gevraagd met betrekking tot

tarieven (paragrafen 5 en 6) maar ook met betrekking tot

non-tarifaire belemmeringen (paragraaf 10), terwijl onder
deel B equivalente maatregelen van de kant van de centraal

geleide industrielanden werden opgesomd. Genoemde preferen-

ties zouden uniform aan alle ontwikkelingslanden op een non-

discriminatoire manier verleend moeten worden (paragraaf 7).

Een nul-tarief werd gevraagd voor de volgende pro-
dukten:

"a. Goods on which the 'most-favoured-nation'
duty is 10 per cent or less;

b. Products of cottage industries and handmade
goods;

c. Semi-manufactured goods which are subject to
further processing industrial;

d. Goods processed or manufactured primarily from
products or materials originating in developing
countries" (paragraaf 5).

1) SR.60, p.4-5. Tegen: USA, Finland, IJsland, Noorwegen, Po-
len, Zweden, Zwitserland en Canada. Onthoudingen: Dene-
marken, Spanje, Griekenland, Hongarije, Ierland, Japan,
Monaco, Mongolio, Nieuw Zeeland, Nederland, Portugal, Roe-
meni&, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechoslowakije, de USSR
en de twee andere Sowjet Republieken, Zuid-Afrika, Dultse
Bondsrepubliek, Australio, Oostenrijk, Bulgarije, Cuba.

2) Report of the Second Committee, Proc. UNCTAD I, vol.I.
p.154 e.v..
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Voor andere industrieprodukten en halffabrikaten zou het

MFN-tarief onmiddellijk teruggebracht moeten worden met min-
stens 50%, terwijl de resterende tarleven in hoogstens vijf

jaar trapsgewijze afgebroken moesten worden (paragraaf 6).
De tijdsduur van minstens 10 jaar moest berekend

worden vanaf de dag dat een bepaalde industrie in een bepaald
land zou beginnen te profiteren van het nul-tarief(:), ter-

wijl verlenging mogelijk was onder nader vast te stellen in-

ternationale procedures (paragraaf 8).

Ingeval het door UNCTAD aan te wijzen internatio-

nale orgaan volgens overeengekomen procedures overtuigd is,

dat preferenties een onevenredige marktverstoring teweeg

brengen, kunnen preferenties geschorst worden, onder voorbe-

houd van de instelling van preferentiequotas (paragraaf 9).

De paragrafen 13 tot en met 17 behandelen het pro-

bleem van de minst ontwikkelde landen waarvoor bijzondere

maatregelen genoemd worden. Een van deze maatregelen kan be-

staan uit bijzondere preferenties in afwijking van paragraaf

7, (paragraaf 13). Verder is een inbreuk op de uniformiteit

mogelijk als enig land additionele preferenties wil invoeren.

Vereist is alleen, dat deze voor alle ontwikkelingslanden zul-
len gelden (paragraaf 27).

Bestaande preferenties voor ontwikkelingslanden die

discrimineren tegen andere ontwlkkelingslanden maar toch es-

sentioel zijn voor de exportopbrengst van de begunstigde lan-
den"should be abolished pari passu with the effective appli-

cation of measures described in paragraphs 5, 6 and 10 provi-

ding at least equivalent advantages.."Ongebruikte preferen-
ties worden gewoon vervangen door het APS (paragraaf 18).

In het algemeen volgt deze ontwerpresolutie de

ideeon van het Prebisch rapport, zodat dezelfde kanttekenln-

gen gemaakt kunnen worden.   Men  kan  het de verdienste  van  de
ontwikkelingslanden noemen, dat een concreet voorstel is in-

gediend dat voor verdere bespreking en voor onderhandelingen

vatbaar is. Ernstige kritiek geldt echter het feit, dat de
ontwikkelingslanden gemeend hebben tegenover de aarzelende
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en tegenstribbelende houding van de Westerse landen een aan-
tal ferme eisen te moeten stellen en hun stemmeerderheid te

gebruiken om deze te doen aannemen. Natuurlijk is deze poli-
tiek zinloos: ontwikkelingspreferenties zullen gegeven moe-
ten worden door de industrielanden en zullen dus uiteinde-
lijk de vrucht moeten zijn van de politieke wil van deze
landen en niet van een dictaat van de ontwikkelingslanden.

Het preferentievraagstuk, waarvan de sponsors van
ontwerpresolutie L.40 gezegd hadden, dat overeenstemming

hierover van grote inyloed zou zijn op het al of niet suc-
ces hebben van de gehele Conferentie, was in een volledige

1)

impasse geraakt. Intensieve conciliatie tijdens de laatste
dagen der Conferentie resulteerde op het laatste moment nog
in een tweetal resoluties, een over de vermindering en af-
schaffing van handelsbelemmeringen en een inzake preferen-

ties, die onder de Annexen A.III.4 en A.III.5 zonder tegen-
stemmen in de Slotakte konden worden opgenomen.

Dat de politieke wil om een openlijke mislukking
te vermijden het tenslotte gewonnen heeft van de wens naar

directe resultaten blijkt duidelijk uit de resolutie inzake

preferenties (A.III.5). Hierin wordt geconstateerd dat alle
ontwikkelingslanden en de meeste ontwikkelde landen in prin-

cipe instemmen met preferenties, maar dat enkele ontwikkelde
staten zich verzetten tegen dit principe en alleen op MFN-
basis concessies willen doen; voorts, dat een zo groot moge-
lijke mate van overeenstemming wenselijk is; aanbevolen wordt
dat de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties een commis-
sie van regeringsvertegenwoordigers uit ontwikkelde- en ont-
wikkelingslanden instelt:

"to consider the matter, with a view to working
out the best method of implementing such prefe-
rences on the basis of non-reciprocity from the
developing countries, as well as to discuss
further the differences of principle referred
to above". 2)

1) SR. 48, P.2.

2) voor deze voetnoot zie volgende bladzijde.
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2). De tekst van Res. A.III.5 (Methods of implementing a
programme of preferences in favour of developing coun-
tries) luidde als volgt:
"The Conference
Recognizing the urgent need for the diversification and
expansion of the export trade of developing countries
in manufactures and semi-manufactures in order to nar-
row as rapidly as possible the commercial deficit resul-
ting from the present trends in international trade,
Emphasizing the general agreement on the objective of
securing a significant increase in the participation of
the developing countries in international trade in manu-
factures and semi-manufactures,
Noting that all the developing countries and a great ma-
jority of the developed countries have signified their
agreement with the principle of assisting the industrial
development of developing countries by the extension of
preferences in their favour,
Noting, on the other hand, that some developed countries
participating in the United Nations Conference on Trade
and Development are opposed to this principle, and sup-
port instead the application of the most-favoured-nation
principle in the extension of concessions by developed
to developing countries,
Considering that it would be desirable to obtain the
widest possible agreement with respect to such preferen-
ces,
Noting that a programme of work on the question of the
extension of preferences in favour of developing coun-
tries has been agreed upon in the General Agreement on
Tariffs and Trade, and that the Contracting Parties
have affirmed their intention to go ahead with it,
Recommends that the Secretary-General of the United Na-
tions make appropriate arrangements for the establish-
ment as soon as possible of a committee of governmental
representatives drawn from both developed and developing
countries to consider the matter with a view to working
out the best method of implementing such preferences on
the basis of non-reciprocity from the developing coun-
tries, as well as to discuss further the differences of
principle referred to above. The Committee should take
into account the recommendations, documents and declara-
tions considered by the Conference, as well as the rele-
vant work of other international institutions. The Com-
mittee should report to the Secretary-General of the
United Nations within a time limit to be set by him.
The report of the Committee should be circulated to the
Governments participating in this Conference and to the
continuing machinery established following the United
Nations Conference on Trade and Development".
(Proc. UNCTAD I, vol.I, p.39).

Ondanks het feit, dat met deze resolutie niets was vast-
gelegd treft men onder de "Observatlons of Delegations"
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vervolg voetnoot 2.

(Annex B) de volgende voorbehouden van Zwitserland en
de Verenigde Staten:
"Switserland believes that the granting of preferences
to developing countries by developed countries would ex-
pose the international trading system to risks which are
out of proportion to the limited and precarious advanta-
ges which preferences might offer in certain cases. It
is consequently opposed to preferences of this kind, but
it is in favour of special advantages for the developing
countries which - without infringing the most-favoured-
nation clause - would effectively encourage the growth
and diversification of their exports of manufactures
and semi-manufactures to industrialized countries".
(ibidem, p.79).
De V.S. "wishes to record that it is among the countries
..... which are opposed in principle to the extension of
preferences ... and which support instead the application
of the most-favoured-nation principle in the extension of
concessions by developed to developing countries". (ibi-
dem, p.82).
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Had de onenigheid over de ontwerpaanbevelingen van
de Tweede Commissie geleid tot een intensieve conciliatie-

procedure, met bovenvermelde resoluties als resultaat, met

betrekking tot Algemeen Beginsel 8 was een even grote ver-

deeldheid in de Commissie geen beletsel voor een ongestoor-

de plenaire behandeling, terwijl inzake Bijzonder Beginsel 3
laconiek geconstateerd werd, dat de "Conference took no

action on a Principle concerning Preferences". 1)

De uitslag van de stemming over Algemeen Beginsel 8

was: 78 v66r, 11 tegen (waaronder Canada, Zweden, Noorwegen,

Zwitserland en de V.S., maar ook landen als Australio en

het Verenigd Koninkrijk) en 23 onthoudingen (waaronder alle

Zes de EEG-landen). Het luidde als volgt:
"International trade should be conducted to
mutual advantage on the basis of the most favou-
red nation treatment and should be free from
measures detrimental to the trading interests
of other countries. However, developed countries
should grant concessions to all developing coun-
tries and extend to developing countries all con-
cessions they grant to one another and should not
in granting these or other concessions, require
any concessions in return from developing coun-
tries.
New preferential concessions, both tariff and
non-tariff, should be made to developing coun-
tries as a whole and such preferences should
not be extended to developed countries. Developing
countries need not extend to developed countries
preferential treatment in operation amongst them.
Special preferences at present enjoyed by certain
developing countries in certain developed coun-
tries should be regarded as transitional and sub-
ject to progressive reduction, They should be
eliminated as and when effective international
measures guaranteeing at least equivalent advan-
tages to the countries concerned come into opera-
tion". 2)

Ondanks deze duidelijke tegenvaller was Dr. PREBISCH

optimistisch over de totstandkoming van een preferentiestel-

1) Proc. UNCTAD I, vol.I, p.22.

2)  ibidem, p.20. (Onderstreping toegevoegd).
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1)
sel in het begin van de ja*en 70.  Op kortere termijn hoopte
hij, dat verdere opheldering door het in te stellen UNO-Comi-
t6 "will help to persuade other important countries to asso-
ciate themselves in the not too distant future with a prefe-

rence policy, which necessarily requires their support if it
is to be fully effective".

2)

Binnen het GATT kon nu ook een concreet voorstel

ingediend worden. Tijdens de vergadering van de 'Working
Party on Preferences' in oktober 1964 stelden India en de

V.A.R. - twee staten die zich tijdens de debatten in UNCTAD

al onderscheiden hadden - voor de volgende tekst in het Hoofd-

stuk inzake Handel en Ontwikkeling op te nemen:

"Notwithstanding anything contained in this Agree-
ment, and without prejudice to the rights of the
contracting parties in paragraphs 2, 3 and 4 of
Article I, contracting parties may, in accordance
with such procedures as may be prescribed in this
behalf, accord,with respect to all matters in
this Agreement, preferential treatment to pro-
ducts originating in less-developed countries,
with a view to promoting the economic development
and international trade of less-developed contrac-
ting parties through the expansion of their ex-
ports of manufactures and semi-manufactures. Such
preferential treatment granted to any contracting
party shall be applied automatically and uncondi-
tionally to like products originating in all other
less-developed contracting parties.

"A Standing Committee shall be set up:
(i) To arrange negotiations for the exchange of

preferential tariff concessions amongst de-
veloping countries;

(ii) To hold consultations on the accordance of
preferences by individual countries to pro-
ducts originating in developing countries
including their depth and range and the re-

1) VANYA WALKER-LEIGH, op.cit.1971, p.18: "Few observers en-
dorsed Dr. Prebisch's private conviction that a general
system would nevertheless emerge by the beginning of the
197Os".

2) Proc. UNCTAD I, vol.II, p.550. cf. FRIEDEBERG, op.cit.
1968, noot 157, p.190.
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quisite safeguards necessary for the inte-
rests of countries not benefiting from
such preferences;

(ili) To keep under constant review the working
of preferential r&gimes for the benefit
of developing countries". 1)

In deze tekst is het streven naar een uniform pre-

ferentiestelsel verdwenen. Verder valt op, dat de gebruikte

terminologie dicht ligt bij die van een meestbegunstigings-
clausule. Met de verlening van preferenties wordt op deze

clausule inbreuk gemaakt, maar de toepassing van de eenmaal

verleende preferenties dient gelijk te zijn ten opzichte van
alle ontwikkelingslanden. Hiermee wordt het streven van di-
verse ontwikkelingslanden naar een zo groot mogelijke aan-

sluiting bij het bestaande handelsregime gesubstantiderd.

Drie punten van kritiek vallen echter onmiddellijk

op: in de eerste plaats wordt geen onderscheid gemaakt tus-

sen preferenties van industrielanden voor ontwikkelingslan-
den en preferenties tussen ontwikkelingslanden onderling,  zo-
dat de voorgestelde tekst impliceert, dat ook onderlinge pre-

ferenties aan alle ontwikkelingslanden moeten worden doorge-
geven; in de tweede plaats is geen voorziening getroffen ten

behoeve van de minst ontwikkelde landen, terwijl de voorge-

stelde tekst bijzondere preferenties voor deze categorie in

de weg zou staan; in de derde plaats is niets geregeld over

de verhouding met bestaande preferenties.

De besprekingen in de werkgroep liepen op niets
uit. De tegenstand vanuit het MFN-bastion was onveranderd

en onverminderd, en de overige industrielanden stonden welis-
waar sympathiek tegenover de preferentie-idee maar "were not

in a position to make a material decision .... at the pre-
, 2)sent time'. Zelfs een voorstel om bij verdere besprekingen

uit te gaan van de werkhypothese, dat voor het toestaan van
beide categorieon ontwikkelingspreferenties voorzieningen ge-

1) BISD, 13th Suppl., p.100-101. Doc. L/2196/Rev.1.

2) BISD, 13th Suppl., p.103.
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troffen moesten worden in Artikel I van het GATT, was voor

sommige delegaties niet aanvaardbaar. Wel was de vertegen-
woordiger van de Verenigde Staten van mening dat "various

plans and programmes, with their merits and demerits, could
..    1 )be studied". Daarentegen werd met alleen een voorbehoud

van Japan w51 overeenstemming geconstateerd over de toelaat-

baarheid van onderlinge preferenties, mits op regionale ba-
Sis. 2)

De discussies in de werkgroep zijn overigens il-

lustratief voor een verschil tussen UNCTAD- en GATT-bespre-
kingen inzake preferenties, een verschil dat voor de hand

ligt: binnen het GATT wordt voortdurend gesproken over con-
crete wijzigingen in de Algemene Overeenkomst. Dit maakt

het begrijpelijk dat, zolang niet in hoge mate overeenstem-

ming is bereikt over het principe en over de opzet in grote

lijnen, binnen het GATT betrekklijke stilte zal heersen. 3)

De jaren 1965 en 1966 verstreken zonder dat be-

reikt werd, wat inmiddels de conditio slne qua non was, na-

melijk een ommekeer in de Amerikaanse houding tegenover pre-

1) BISD, 13th Suppl., p.104.

2) cf. Het verslag van de 'Restricted Group' van de 'Working
Party of the Trade Committee' der OECD over de toelaat-
baarheid van onderlinge preferenties: TFD/TD/278, d.d.
29.12.1964. Inzake de benodigde juridische voorzieningen
was de Restricted Group van mening, dat een soepele toe-
passing van bestaande artikelen (eventueel middels een
intentieverklaring) te prefereren was boven het ontwer-

pen van nieuwe.

3) Het nieuwe Committee on Trade and Development stelde in
maart 1965 twee werkgroepen in. Belast met de bespreklng
van preferenties van industrielanden voor ontwikkelings-
landen werd de 'Working Group on Preferences'. Voor de
'terms of reference', zie BISD, 13th Suppl., p.86. In
een rapport van april 1966 van het Committee on Trade
and Development wordt deze werkgroep nog vermeld, maar
verder moet GATT-actie wachten op elders bereikte over-
eenstemming. Wel vermelden wij nogmaals de uiterst be-
langrijke studie van het secretariaat: 'Preferences and
other Policy Measures to stimulate Exports of the Less-
Developed Countries' (juli 1966, Trade Intelligence Paper,
no.7).
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ferenties van indubtrielanden voor ontwikkelingslanden.
De besprekingen vonden plaats op twee fronten. In

de OECD probeerden de Westerse landen onderling tot overeen-
stemming te komen, in UNO/UNCTAD stonden zij tegenover de on-

geduldige ontwikkelingslanden.
Binnen de OECD begon de 'Working Party of the Trade

Committee' zich in 1965 bezig te houden met het vraagstuk van

preferenties van industrielanden voor ontwikkelingslanden.

Aanleiding was de komende vergadering van het 'Special Commit-

tee on Preferences' der Verenigde Naties. (New York, mei 1965,

rapport: TD/B/C.2/1). Het werk van de 'Working Party' werd
beInvloed door een tweetal voortreffelijke secretariaatsrap-

porten in februari 1965 (TFD/TD/296) en november 1965 (TFD/

TD/363, 1st rev.), waartegenover de Verenigde Staten een ei-
gen studie stelden (TC(65)15). Het 'Special Committee' der

UNO was inmiddels opgevolgd door een 'Special Group on Prefe-
rences' onder de Tweede Commissie van UNCTAD. 1)

Zeer belangrijk, en ook van grote invloed op de

Amerikaanse houding is geweest de instelling van een studie-

groep van vier (Engeland, Frankrijk, Duitsland en Amerika)

door de Ministerraad van de OECD op 17 december 1965. In het

rapport van de studiegroep werd het principe van de preferen-

ties als uitzondering op de MFN buiten beschouwing gelaten2)

en werden mogelijkheden bestudeerd, overigens zonder dat
hieruit concrete voorstellen voortvloeiden. Wel bevatte het

1) Ingesteld bij besluit van de Trade and Development Board
op aanbeveling van het Committee on Manufactures op 9
september 1965. Voor de samenstelling en de 'terms of re-
ference' zie: Official Records of the TDB, second session,
suppl. no.1, Resolutions and Decisions. Doc. TD/B/71, p.7.
Het verslag van de eerste zitting van de Special Group in
juli-augustus 1966 vindt men in Doc. TD/B/84, dat van de
tweede zitting in juli 1967 in TD/B/134, annex 1.
Vermeld kan worden, dat het preferentievoorstel van de
'Groep van 77' dat tijdens UNCTAD I was ingediend, en in
het Special Committee on Preferences der UNO herhaald was,
tijdens de eerste zitting van de Special Group on Prefe-
rences als werkhypothese gebruikt is.

2) Zie Part.II, sub.4.
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rapport een aantal richtlijnen voor een algemeen preferen-
tiestelsel:

Een preferentiestelsel zou doorgevoerd moeten
worden door alle belangrijke ontwikkelde landen,
ten behoeve van alle ontwikkelingslanden. Het
zou - met een minimum aan uitzonderingen - alle
industrieprodukten en halffabrikaten omvatten,
terwijl andere produkten artikelsgewijs zouden
kunnen worden ingesloten. De preferentiole ta-
rieven zouden nihil moeten zijn, of althans sub-
stantioel lager dan de MFN-tarieven. Zij zouden
van tijdelijke aard zijn en geen beletsel mogen
vormen voor MFN-reducties door de ontwikkelde
landen. Van de ontwikkelingslanden werd geen re-
ciprociteit vereist. Belangrijk was, dat de ver-
grote toegang tot de markten op billijke wijze
zou toekomen aan alle ontwikkelingslanden. Ten-
slotte zouden waarborgen en aanpassingen nodig
zijn om marktverstoring in enkele gevallen te
vermijden. 1)

5. HET JAAR VAN DE OMMEKEER, 1967.

In april 1967 kondigde President JOHNSON tijdens een informe-

le bijeenkomst voor de 'Meeting of American Chiefs of State'

van de OAS-leden in Punta del Este, Uruguay, aan, dat de Ver-

enigde Staten zich niet langer verzetten tegen het principe
van ontwikkelingspreferenties voor de derde wereld.

De V.S. erkennen, aldus President JOHNSON:

"that comparable tariff treatment may not always
permit developing countries to advance as rapidly
as desired. Temporary tariff advantages for all
developing countries by all industrialized coun-
tries would be one way to deal with this".

Tijdens de publieke zitting verklaarde de president:
"... I know how hard you are striving to expand
the volume and value of Latin American exports.
Bilateral and multilateral efforts to achieve this
are already underway. But ... we are prepared to
consider a further step in international trade

1) cf. Information Service OECD, Background note, E.14594,
november 1967, p.1. Het rapport van de 'Four Wise Men'
circuleerde in UNCTAD onder doc. TD/56.
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policy. We are ready to explore with other in-
dustrialized countries - and with our own people
- the possibility of temporary preferential ta-
riff advantages for all developing countries in
the markets of all the industrialized countries". 1)

De belangrijkste stap was hiermee gezet. Bovendien

had de Amerikaanse President meteen gekozen voor een algemeen

preferentiestelsel, van alle industrielanden, voor alle ont-
wikkelingslanden. De gevolgen waren niet onmiddellijk voel-

2)

baar: tijdens de tweeze zitting van UNCTAD's Special Group

on Preferences in juli 1967 waren de Westerse landen nog

steeds verdeeld. Het wachten was nu op de Ministerraad van

de OECD, eind 1967, waarbij de ministers:

"agreed that the broad lines of the Group's work
should serve as a common basis for Delegations
of Member Governments at the Second United Na-
tions Conference on Trade and Development and
in future discussions of the matter". 3)

De situatie aan het einde van 1967 betekende dus

een aanzienlijke vooruitgang, niet alleen vanwege de prin-

cipiole aanvaarding van de preferentie-idee, maar ook door-

dat nu een ruime mate van overeenstemming bestond over het

karakter, dat het preferentiestelsel zou moeten hebben. Hier-

1) Weekly Compilation of the Presidential Documents, Monday,
April 24, 1967, resp. p.635 en 637.

2) Deze voorkeur voor een algemeen preferentiestelsel hangt
samen met de motieven, die geleid hebben tot deze veran-
dering van politiek. In de woorden (en volgorde) van de
Amerikaanse vertegenwoordiger in de 2de Commissie in New
Dehli: "concern  over the growth of discriminatory trading
arrangements between certain developed and developing
countries; and recognition that the developing countries
needed increased export earnings to accelerate their
economic growth". TD/II/C.2/SR. 3, p.12 (cf. OECD-rapport,
Part.II, sub.3-4). De afkeer van de V.S. tegen de bestaan-
de preferentiestelsels is niet zozeer te wijten aan de
daaruit voortvloeiende uitholling der MFN, maar veeleer
aan het feit, dat enerzijds de Latijns-Amerikaanse ont-
wikkelingslanden door de bestaande preferenties gediscri-
mineerd werden in vergelijking met de EAMA en Common-
wealth-landen, anderzijds de V.S. zelf door de 'omgekeer-
de' preferenties gediscrimineerd werden.

3) Communique, PRESS/A(67)66b, 1 december 1967, p.2.
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door waren de standpunten van de industrielanden onderling en

van deze groep in vergelijking met de 'Groep van 77' dicht

bij elkaar gekomen. De ontwikkelingslanden hadden immers in
het Handvest van Algiers bevestigd, dat er een algemeen,

1)

niet-wederkerig en non-discriminatoir preferentiestelsel

moest komen met de garantie van voldoende compensatie voor

het verlies van bestaande preferenties, en met speciale maat-
regelen voor de minst ontwikkelden onder hen. Het had er dus

alle schijn van dat tijdens de vijfde zitting van de Trade
and Development Board terecht was besloten, dat het preferen-

tievraagstuk rijp was voor behandeling in New Dehli.

Minder positief is echter ons oordeel over het

feit, dat met deze Amerikaanse stellingname de keuze van de

'77' voor een niet-gedifferentioerd preferentiestelsel on-

herroepelijk geworden is.

6. EEN MOEIZAME VERWEZENLIJKING, 1968-1970.

De uitkomst van de Tweede Conferentie inzake Handel en Ont-

wikkeling in New Dehli, begin 1968, was echter ook op het
punt van de preferenties een tegenvaller voor de ontwikke-

lingslanden. Deze hadden gehoopt concrete onderhandelingen
te kunnen voeren over de snelle invoering van een concreet

preferentiestelsel, op basis van de bepalingen van het Hand-

vest van Algiers. De OECD-landen waren echter nog niet klaar.

Zij hadden onderling overeenstemming bereikt over enkele

hoofdzaken, maar voor andere belangrijke kwesties, en voor

de uitwerking in een concreet plan was nog intensieve studie

en bespreking nodig. De terzake competente Tweede Commissie

kwam niet verder dan tot een algemeen debat, waarbij de me-

ningsverschillen de kop op staken zodra de geringste uit-

werking werd gegeven aan overigens onomstreden hoofdlijnen.

Een poging om in een kleinere contactgroep gedetailleerde
2)onderhandelingen te voeren mislukte.

1) TD/38.

2) Ingesteld tijdens de twaalfde zitting, 20.2.1968. TD/II/
C.2/SR.12, p.139. (Samenvatting doorlopend genummerd).
Bericht van mislukking: ibidem, p.358.
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De behandeling in New Dehli toont aan, dat het

bijna ondoenlijk is bepaalde elementen uit het geheel te

lichten en daarover te onderhandelen, omdat de onderlinge

samenhang van al deze elementen te groot is. Om een simpel
1)

voorbeeld te geven: de ontwikkelingslanden vroegen enerzijds

om preferentiole nul-tarieven, anderzijds om een minimale

lijst van uitgezonderde artikelen. De OECD-landen moesten

er dan op wijzen, dat de uitsluitingslijst aanzienlijk klei-

ner zou kunnen zijn als men voor sommige produkten met een

preferentioel verlaagd tarief genoegen kon nemen. Desondanks

- en onder dit voorbehoud - zullen wij trachten de belang-
2)

rijkste geschllpunten op te sommen.

A. De allerbelangrijkste kwestie is ons inziens die van de

'product coverage' geweest. Algemene overeenstemming be-

stond over het feit, dat het preferentiestelsel alle in-

dustrieprodukten en halffabrikaten zou omvatten met een
minimum aan uitzonderingen. De grote vraag was echter

wat met verwerkte landbouwprodukten zou gebeuren. In de

termen van de Brusselse Tarlefnomenclatuur: zou een pre-

ferentlestelsel beperkt zijn tot de hoofdstukken 25 tot

en met 99 of ook de produkten onder de hoofdstukken 1
tot en met 24 omvatten?

De ontwikkelingslanden wilden een algemeen pre-
ferentiestelsel (APS) voor al deze produkten, waarbil ult-

zonderingen van geval tot geval vastgesteld zouden worden.

De OECD-landen gingen hiermee akkoord voor de hoofdstukken
25 t/m 99, maar wilden van geval tot geval beslissen over

1) Een even eenvoudige als heldere uiteenzetting over de ver-
schillende elementen van een preferentiestelsel en hun on-
derlinge samenhang geeft H.-R. KRAEMER in zijn reeds ver-
melde artikel. (Die Verhandlungen iiber Zollproferenzen  fur
EntwicklungslRnder, 1969).

2)    Zie het verslag   van de Tweede Commissie, rapporteur   M-r.
MAHMOOD (Pakistan) TD/88. Bijzonder belangrijk was een
vergelijkend onderzoek van het OECD-rapport (TD/56) en
het Handvest van Algiers (TD/38) door het UNCTAD-secre-
tariaat. (TD/II/C.2/L.3).
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de insluiting van produkten uit de hoofdstukken 1 t/m 24.

De ontwikkelingslanden vreesden, dat op die manier

20% van hun totale uitvoer - voor de allerarmsten nog veel

meer - min of meer uitgesloten zou worden van de preferen-

tiole behandeling. De effectiviteit van een zo beperkt APS

werd betwijfeld. Bovendien was een zo groot mogelijk scala

van produkten noodzakelijk om te voorkomen dat hun industria-

lisatie zich zou concentreren in enkele bedrijfstakken, waar-

door beschermingsmaatregelen van de kant van de industrielan-

den een gerechtvaardigde noodzaak zouden worden. Tenslotte

zou met een dergelijk stelsel niet voldaan worden aan het
uitgangspunt van het OECD-rapport, dat in grote lijnen de-

zelfde kansen zouden worden geschapen voor alle ontwikke-

lingslanden, dit in verband met het belang van verwerkte

landbouwprodukten voor de minst ontwikkelde onder de ont-

wikkelingslanden.
De industrielanden wezen er in eerste instantle

op, dat de afwijking in de procedure voor de 'overige' (niet

onder de hoofdstukken 25 t/m 99 vallende) produkten niet be-

doeld was om te voorkomen dat deze onder de werking van een

preferentieschema zouden komen. De overeenstemming over het

principe van een APS was nog maar zo kort tevoren bereikt,

dat de tijd had ontbroken voor het verrichten van de nood-

zakelijke studies over de insluiting van bewerkte landbouw-

produkten. Afgezien van deze tijdnood waren er enkele in-

houdelijke argumenten voor een afwijkende procedure. De to-

tale vraag naar voedingsmiddelen was in de industrielanden

uitermate inelastisch, zodat betwijfeld kon worden of door
tariefpreferenties een uitvoervergroting voor deze produk-

ten bereikt kon worden. Enigszins in strijd hiermee werd

gesteld, dat voor deze produkten een liberalisering, tari-

fair en non-tarifair, belangrijker was dan een preferen-

tiole behandeling. Voorts werd gesteld, dat zoveel sociale,

economische en politieke factoren een rol speelden, dat een

APS veel sneller ingesteld zou kunnen worden indien de OECD-

procedure gevolgd zou worden. Tenslotte zou anders het voor
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de industrielanden zo belangrijke beginsel van de 'burden

sharing' weer in gevaar komen. 1)

Een belangrijke vraag was of produkten, waarvoor

overigens kwantitatieve beperkingen golden, a priori uitge-

sloten zouden zijn van een APS. De ontwikkelingslanden be-

schouwden dit als dubbele protectie. Westerse landen brach-
ten hiertegen in, dat tariefpreferenties voor deze produk-

ten een beletsel konden worden voor non-tarifaire vrijma-

king.
Dat bij een uitsluiting van beide groepen van

produkten een APS een flinke beperking zou ondergaan moge

blijken uit de volgende cijfers van het UNCTAD-secretariaat.

Het aandeel van de verwerkte landbouwprodukten in de totale

uitvoer van industrieprodukten en halffabrikaten van de ont-

wikkelingslanden was 32,5% voor de EEG,26,5% voor Japan,
15,3% voor het Verenigd Koninkrijk en 12,5% voor de Vere-

nigde Staten. Het totaal aan landbouw-, textiel- en andere

produkten onder kwantitatieve beperkingen bedroeg de volgen-

de percentages: respectievelijk 48,2; 28,6; 34,1; en 23,1%. 2)

B. Een tweede kwestie, die van de preferentle-marge, vraagt om

een kanttekening. Zoals gezegd wensten de ontwikkelingslan-

den een preferentidel nul-tarief. Hierbij moeten wij aante-

kenen, dat naarmate m&&r de nadruk wordt gelegd op de nood-

zaak van een nul-tarief om gelijkbehandeling te krijgen met

1) De Amerikaanse vertegenwoordiger wees erop, dat in de OECD-
studiegroep geen unanimiteit had bestaan inzake dit punt,
en dat de USA geen bezwaar hadden tegen het uitgangspunt
van de ontwikkelingslanden. SR.6, p.56. (cf. TD/56, Part.II,
sub.17).
Men dient voor ogen te houden, dat voor de meeste
industrielanden tarieven niet de enige, en zelfs niet de
belangrijkste belemmeringen vormden voor de invoer van be-
werkte landbouwprodukten. (Mengverplichtingen etc.). In het
rapport van de Secretaris-Generaal voor de conferentie was
een onderscheid gemaakt tussen de bescherming van de land-
bouw- en die van de bewerkingscomponent, en voorgesteld om
minstens de laatste weg te nemen. (Paragrafen 130-131).

2) SR.5, p.43-45. Zie voor details: TD/B/C.2/3 en TD/12/Supp.2.
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de binnenlandse producent, een vermindering en afschaffing

van de handelsbelemmeringen op MFN-basis voor de 'products

of interest' een preferentiestelsel overbodig kan maken. Er

zit een duidelijke innerlijke tegenstrijdigheid in het vra-

gen om gelijke kansen met de binnenlandse producent door
middel van een preferentieschema, dat immers alleen de con-

currentieverhoudingen tussen derde staten onderling betreft.
De verklaring moet men zoeken in de dubbele doelstelling der

ontwikkelingslanden, die even geinteresseerd zijn "in dis-

placing domestic production in the importing developed coun-

tries as they are in displacing developed third-country
competitors in those markets . Vanuit deze tweeledige doel-„   1)

stelling vragen de ontwikkelingslanden om 'preferential or
free entry', waar zij eigenlijk 'preferential free entry'

2)

bedoelen.

De landen van de B-groep vreesden, dat een prefe-

rentiestelsel met uitsluitend nul-tarieven een grote uit-

zonderingslijst in de hand zou werken en de kans op veel-

vuldige beschermingsmaatregelen achteraf zou vergroten. Het

had weinig zin om steeds te wijzen op de te verwaarlozen to-

taalexport van de ontwikkelingslanden: marktverstoring zou

het gevolg kunnen zijn van een sterke toename van de invoer

van enkele speciale produkten, ongeacht de lage totaalcij-
fers.

C. Hiermee zitten wij in de derde kwestie, die van de uitzon-

derings- en beschermingsmogelijkheden. De voorzichtigheid

van de industrielanden, de roep om uitsluiting van concur-

rerende produkten, de nadruk op het gevaar van 'market dis-

ruption' wekt soms de schijn, dat de grootste zorg van de

industrielanden niet is geweest Of een preferentiestelsel

effectief te maken zou zijn, maar veeleer hoe te voorkomen

dat het Rl te effectief zou worden. Vooral als men dit ver-

1) S.D. METZGER, Regulation of International Trade, AJIL, 1966,
p.544-545.

2) cf. Res. 21 (II), infra, p.277-278.



-274-

gelijkt met de vrij moeiteloze aanpassing aan de concurren-
tie uit lidstaten van douane-unies en vrijhandelsgebieden

kan men het cynisme van de Chileense vertegenwoordiger in
de Tweede Commissie begrijpen:

"The discussions on the extent of preferential
duty reductions seemed to offer little hope for
products from the developing world. In the first
place, only products which fell into chapters
25 to 99 of the Brussels Nomenclature would be
considered, and even those might be included in
the lists of exceptions if they were competitive
with domestically produced goods, if they threa-
tened a "sensitive" industry, if they affected
burden-sharing or if they interfered with exports
from third countries. Once those hurdles had been
cleared, the rules of origin had to be complied
with, and finally there came the obstacle of
safeguard clauses". 1)

De industrielanden hadden nog geen keuze kunnen
maken tussen de twee alternatieven van tariefquota's met

aanpassingsmaatregelen, of ontsnappingsclausules. De groot-

ste zorg van de ontwikkelingslanden was ervoor te waken,

dat beschermingsmaatregelen alleen bij feltelijk geleden

schade, veroorzaakt door marktverstoring tengevolge van pre-

ferentiole invoer, genomen zouden worden en niet a priori

zouden werken op grond van potentiole marktverstoring. Ver-

der waren zij erop gebrand,dat deze maatregelen onder een

of andere vorm van tnternationaal toezicht, die hun een be-

hoorlijke inspraak zou bieden, geplaatst zouden worden.

D. Ook de looptijd der preferenties, leverde meningsverschil-

len op. De OECD-landen wensten een 10-jaar termijn, met

verlengingsmogelijkheden, het UNCTAD-secretariaat dacht aan

een eerste termijn van 10 tot 20 jaar, het Handvest van Al-

giers eiste 20 jaar.

In de discussie drongen de ontwikkelingslanden

aan op een soepele aanpak van dit probleem. Zij achtten een

snelle invoering het belangrijkste. De Amerikaanse vertegen-

1) SR.8, p.82.
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woordiger wees er echter op, dat de kwestie van de tijds-

duur een belangrijke en gecompliceerde was. Hij prefereer-

de een uniforme startdatum en een eventuele langere loop-

tijd voor de minst ontwikkelde landen. India en Frankrijk

wezen erop, dat de looptijd afhankelijk gesteld moest worden

van de effectieve werking: zolang er nog preferenties waren

die hun doel (exportvergroting) bereikten, zouden zij gehand-

haafd moeten worden. Vooropgesteld moest alleen worden dat
het APS geen permanent karakter had. 1)

E. Een in alle elementen ingrijpend probleem was dat van de

speciale voorzieningen voor de minst ontwikkelde onder de

ontwikkelingslanden: voor deze landen was de insluiting

van verwerkte landbouwprodukten van vitaal belang; de ont-

wikkelingslanden waren van mening dat uitzonderingen en be-

schermingsmaatregelen niet zouden mogen gelden voor de aller-

armsten; de looptijd zou aangepast moeten worden aan de te
verwachten trage start vanuit deze groep; het feit, dat de

Afrikaanse staten die met de EEG geassocieerd waren veelal

tot deze groep behoorden compliceerde de verhouding tussen

APS en bestaande preferenties.

Dat voor de minst ontwikkelde landen aparte voor-

zieningen nodig waren was onomstreden, maar de moeilijkhe-

den doken - zoals steeds - op zodra de praktische conse-

quenties aan de orde kwamen. Zo was het bijvoorbeeld erg

belangrijk te weten of tot deze categorie slechts enkele

landen zouden behoren, of dat slechts enkele landen er bui-
ten zouden vallent

F. Wat betreft de bestaande preferenties bestond overeenstem-

ming over het feit, dat het APS minstens gelijkwaardige

voordelen zou moeten bieden ter compensatie van het ver-

lies van exclusieve voordelen die sommige landen nu genoten.

Zoals gemeld was de vervanging van de bestaande preferentie-

stelsels door 66n nieuw , waaraan ook Latijns-Amerika deel

1) SR.11, p.136-137.
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zou hebben, zelfs een van de belangrijkste motieven geweest

voor de ommekeer in de Amerikaanse handelspolitiek.

Een afschaffing van de bestaande'omgekeerde'pre-
ferenties zou bovendien de discriminatie  van de Amerikaanse
uitvoer door ontwikkelingslanden bedindigen. De meeste ont-
wikkelingslanden waren op andere gronden voor de afschaf-

fing van de omgekeerde preferenties.

G. Overige kwesties waren de opstelling van oorsprongsregels,

het principe van de 'burden sharing', de vaststelling welke

landen preferenties zouden krijgen, en de eigen maatregelen

van de ontwikkelingslanden ter bevordering van hun uitvoer.

Tenslotte was er de vraag van de institutionele voorziening-

en. Onomstreden was, dat deze binnen de UNCTAD gestalte

moesten vinden, maar dat daarnaast een GATT-waiver nodig
was. Samenwerking tussen GATT en UNCTAD was dus noodzake-
lijk. Het grootste probleem was of de bestaande UNCTAD-or-

ganen (Conferentie, Board en Tweede Commissie) voldoende
waren of dat een nieuw orgaan gecre&erd moest worden voor

de behandeling van het APS.

Bovenstaande opsomming is verre van volledig,

maar geeft voldoende houvast om te begrijpen, dat de wens van

de ontwikkelingslanden om nog tijdens UNCTAD II overeenstem-
ming te bereiken over een concreet preferentieschema niet in

vervulling kon gaan. 81 Ontwikkelingslanden dienden in de
Tweede Commissie een ontwerp van 17 artikelen in betreffende

de 'basic principles and procedures governing an agreement on
the general system of preferences , maar de contactgroep

. 1)

bracht geen overeenstemming. In tegenstelling tot de gang van

zaken vier jaar eerder lieten de ontwikkelingslanden het niet
op een stemming in de Commissie aankomen. De zaak werd verwe-

zen naar de Conferentie zelf. De 'Everest'-groep onder leiding

1) TD/II/C.2/L.5. De tekst is opgenomen in het verslag van de
Tweede Commissie, onder Annex I. (TD/88).
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van PREBISCH moest wekenlang vechten voor een akkoord, dat

tenslotte op 26 maart 1968 tot stand kwam in de vorm van

resolutie 21(II) "Preferential or free entry of exports of

manufactures and semi-manufactures of developing countries

to the developed countries". De tekst van deze resolutie
luidt als volgt:

"The United Nations Conference on Trade and Devel-
opment, .....,
Recognizing the unanimous agreement in favour of
the early establishment of a mutually acceptable
system of generalized non-reciprocal and non-dis-
criminatory preferences which would be beneficial
to the developing countries,
Considering that it was not possible to achieve
sufficient progress in respect to some key ques-
tions related to this problem,
Convinced of the need for further intensive work
so as to elaborate such a system,
1. Agrees that the objectives of the generalized

non-reciprocal, non-discriminatory system of
preferences in favour of the developing coun-
tries, including special measures in favour
of the least advanced among the developing
countries, should be:
(a) to increase their export earnings;
(b) to promote their industrialization;
(c)  to accelerate their rates of economic

growth;
2. Establishes, to this end, a Special Committee

on Preferences as a subsidiary organ of the
Trade and Development Board, to enable all
the countries concerned to participate in
the necessary consultations. Any member coun-
try which is unable to participate in the
Special Committee may make its views known
to the Secretary-General of UNCTAD who will
bring them to the attention of the Special
Committee;

3. Decides that, for the purpose of the action
to be taken in accordance with paragraph 2
above, due account should be taken of the
agreements and comments contained in the re-
port of the Second Committee (TD/88 and Corr.
1 to 3);

4. Requests that the first meeting of the Special
Committee be held in November 1968 to consider
the progress made by that time, and further
requests that a second meeting be held in the
first half of 1969 so that the Committee can
draw up its final report to the Board; the
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aim should be to settle the details of the
arrangements in the course of 1969 with a
view to seeking legislative authority and
the required waiver in GATT as soon as pos-
sible thereafter;

5. Notes the hope expressed by many countries
that the arrangements should enter into ef-
fect in early 1970.

Tijdens de debatten in de Tweede Commissie te

New Dehli was reeds gebleken hoeveel waarde de ontwikke-

lingslanden toekenden aan een ferm tijdschema. Desondanks

lag de realisering ervan niet in hun handen. Bepalend hier-
voor zou het tempo zijn, waarin de industrielanden tot ver-

dere onderlinge overeenstemming zouden komen en hun concre-

te voorstellen op tafel zouden kunnen leggen. Het belang-
rijkste werk gebeurde niet in het Special Committee on Pre-
ferences van UNCTAD, maar in de OECD en de Westerse hoofd-
steden.

In een in juni 1968 door het Trade Committee der

OECD ingestelde Ad hoc groep inzake preferenties werd al

spoedig overeenstemming bereikt over de streefdatum van 1
maart 1969 ter indiening van voorlopige lijsten van produk-

ten door de individuele donorlanden bij de OECD.

Bij de planning van de eerste zitting van het

Special Committee on Preferences van UNCTAD was rekening

gehouden met de tijd die voor onderlinge besprekingen tus-

sen de landen van de B-groep nodig was. De Commissie kwam

eind 1968 te Gen&ve bijeen.

In een gezamenlijke verklaring bevestigden de ont-

wikkelingslanden hun gevoelens van onvrede met de resulta-

ten van UNCTAD II, waarvan het besluit om te onderhandelen
1)over de invoering van een APS nog het meest vergaande was.

De ontwikkelingslanden hechtten enorm aan het preferentie-

stelsel, maar het wachten was nu op de politieke wil van de

1) TD/B/218, Annex I, p.3: "The issue of preferences, one
of the few to survive the general debacle at New Dehli,
is a crucial test .....".
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industrielanden. Zij waren vooral bang, dat het beginsel
van de 'burden sharing' tot een minimalisering zou leiden

en wensten daarom uitdrukkelijk individuele aanbiedingen
van de donorlanden.

De OECD-landen konden nog weinig meer doen dan

hun politieke bereidheid bevestigen om resolutie 21(II)

getrouwelijk na te leven, met inbegrip van het tijdsche-

ma. Per 1 maart 1969 werden van ieder land twee lijsten

verwacht, &6n positieve (BTN, hoofdstukken 1 t/m 24) en

6 n negatieve (BTN, hoofdstukken 25 t/m 99), met een

duidelijke vermelding van alle vooronderstellingen, be-

perkingen en voorwaarden. Na afsluiting van de onderlinge

besprekingen hierover in de OECD zouden de ontwikkelings-

landen volledig conform de vereisten van resolutie 21(II)

geconsulteerd worden.

Tijdens de tweede zitting (28 april - 2 mei 1969)

moesten de ontwikkelingslanden constateren, dat de streef-

datum van 1 maart niet door alle landen gehaald was.

Met name de Verenigde Staten hadden hun voorstel-

len nog niet ingediend. De Amerikaanse vertegenwoordiger

wijtte dit aan de regeringswisseling in januari 1969 en

aan de noodzaak van legislatieve actie. Ingevolge een pre-

sidentioel besluit zouden illustratieve lijsten worden

voorgelegd aan de OECD, maar "no final decision had been
taken regarding his country's participation in a temporary

generalized system of preferences ."    1)

Hoe geIrriteerd de ontwikkelingslanden door deze

vertraging waren blijkt uit de zinloos legalistische debat-

ten over de tijdsbepalingen van resolutie 21(II), onder

paragraaf 4.

1) TD/B/243, p.11. De Amerikaanse verklaring "was singled
out by all of the developing countries, as being much
less promising and much less reassuring than all the
other statements of the representatives from developed
market economy countries", aldus de gezamenlijke ver-
klaring van de '77' (Ibidem, Annex IV, p.4).

--



-280-

Ook tijdens de derde zitting kon men weinig meer

doen dan praten in afwachting van de aanbiedingen der indus-
trielanden. Wel waren inmiddels informele besprekingen ge-

houden ter voorbereiding van de nodige besluiten van proce-

durele aard, en was een 'Working Group on Rules of Origin'

met zijn werk begonnen. Tezijnertijd zouden opnieuw infor-

mele besprekingen inzake de te volgen procedure gehouden
worden.

De Amerikaanse (illustratieve) lijsten werden be-

gin juli in de OECD verwacht. Nog steeds werd een periode

van ongeveer vier maanden nodig geacht voor onderlinge OECD-

besprekingen zodat als uiterste datum voor het overleggen
van de aanbiedingen aan UNCTAD 15 november 1969 werd vast-

gesteld.
1)

Op 1 november 1969 verklaarde President NIXON zich

in een toespraak tot de Interamerican Press Association voor-

stander van een algemeen stelsel van ontwikkelingspreferen-
ties:

".. (I have determined to take the following
major steps):
...

Finally, in world trade forums to press for a
liberal system of generalized tariff preferen-
ces for all developing countries, including
Latin America. We will seek adoption by all of
the industrialized countries of a scheme with
broad product coverage and with no ceilings on
preferential imports. We will seek equal access
to industrial markets for all developing coun-
tries so as to eliminate the discrimination
against Latin America that now exists in many
countries. We will also urge that such a system
eliminates the inequitable 'reverse preferences'
that now discriminate against Western hemisphere
countries". 2)

Hiermee was de weg vrij voor verdere onderhande-

lingen. Op 12 november besloot de OECD-Raad de aanbiedingen

1) cf. TD/B/262.

2) Tekst verstrekt door de U.S.. Information Service te Den
Haag.

A



-281-

over te leggen aan het UNCTAD-secretariaat. Twee dagen later

overhandigde de Secretaris-Generaal der OECD, de Heer VAN
LENNEP, de documenten aan zijn collega van UNCTAD, Mr. PEREZ-
GUERRERO.1  Door verschillende oorzaken was de overhandigde

documentatie nog onvolledig. Een van deze oorzaken was gele-

gen in het feit dat er nog steeds aanzienlijke conceptuele
2)verschillen bestonden tussen de opzet die de diverse landen

zich voorstelden. Dientengevolge bestond in feite het gehele
pakket aanbiedingen uit 'illustrative lists'.

De donorlanden waren het erover eens, dat de pre-

ferenties tijdelijk zouden zijn, dat de verlening ervan geen

rechtsverplichting vormde en dat een ontheffing verkregen

zou moeten worden van bestaande internationale verplichtingen,

met name van het GATT. De preferenties zouden latere MFN-ver-

lagingen niet in de weg kunnen staan. 3)

1) OECD, PRESS/A(69)60,d.d. 14 november 1969. De OECD-referen-
tie is C(69)142 en Annexen, in UNCTAD circuleerde het pak-
ket onder TD/B/AC.5/24.

2) Oostenrijk, Belgio, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk,
Duitse Bondsrepubliek, Ierland, Italio, Japan, Luxemburg,
Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland,
Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten.
Finland, Noorwegen, Zweden en Denemarken hadden een geza-
menlijke lijst ingediend. Ingevolge het Verdrag van Rome
handelde namens de Zes de EEG als zodanig. (C(69)142, p.4).
Nieuw Zeeland was als enige geen lid der OECD.

3) Ibidem, p.5, paragraaf 12: "The legal status of the tariff
preferences to be accorded to the beneficiary countries by
each preference-giving country individually will be gover-
ned by the following considerations:

(i) the tariff preferences are temporary in nature;
(ii) their grant does not constitute a binding commit-

ment and in particular, it does not in any way
prevent
(a) their subsequent withdrawal in whole or in part; or
(b) the subsequent reduction of tariffs on a most-fa-

voured-nation basis, whether unilaterally of follo-
wing international tariff negotiations;

(iii) their grants is conditional upon the necessary waiver
or waivers in respect of existing international obli-
gations, in particular in the G.A.T.T.".

Dit is in overeenstemming met het rapport van de Groep van
Vier van de OECD (TD/56). In de Tweede Commissie te New Dehli
hadden de OECD-landen aan het niet-verplichtende karakter
vastgehouden, ondanks felle kritiek van de ontwikkelings-
landen.
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De grootste problemen lagen in de verhouding van

het APS tot de bestaande preferentiestelsels, met inbegrip
van de omgekeerde  preferenties.

1)

Op basis van de OECD-documentatie vonden tijdens

de eerste helft van de vierde zitting van het UNCTAD-Special

Committee on Preferences van 31 maart tot 17 april 1970 be-
sprekingen plaats tussen de ontwikkelingslanden en de toe-

komstige donorlanden. 2)

In mei herhaalden de OECD-ministers hun vastbeslo-

tenheid om een preferentieschema in werking te stellen zodra

de regeringen de noodzakelijke bevoegdheden hiertoe verkre-

gen zouden hebben, en vaardigden zij enkele richtlijnen uit

terzake van de grootste moeilijkheden die nog bestonden.
3)

Op 17 september 1970 besloot de OECD-Raad een her-

ziene documentatie aan UNCTAD voor te leggen met het oog
4)

op de tweede helft van de vierde zitting van het Special Com-

mittee on preferences, die enkele dagen later zou beginnen.

Tussen 21 september en 12 oktober 1970 werd over-

eenstemming bereikt, in de vorm van 'Agreed Conclusions of
the Special Committee on Preferences . Erkend werd , dat. 5)

de door de OECD-landen aangeboden "preferential arrangements
are mutually acceptable and represent a co-operative effort

which has resulted from the detailed and intensive consulta-

1) Op dit punt leken. de V.S., Japan, Zwitserland en de Noord-
se landen lijnrecht tegenover het Verenigd Koninkrijk, Ca-
nada, Nieuw Zeeland en de EEG te staan. Zie C(69)142, p.12-13.

2) In september 1969 had de Trade and Development Board het
Special Committee opgedragen zijn werk voort te zetten en
verslag te doen aan een Bijzondere Zitting van de Board
(resolutie 61 (IX)).

3) OECD, PRESS/A(70)28,d.d. 22 mei 1970, paragraaf 13.
4) OECD-referentie: C(70)148 en Annexen; UNCTAD: TD/B/AC.5/34.

De nieuwe teksten waren niet langer "of an indicative and
provisional nature", maar gaven "more precise and compre-
hensive detail of the intentions of developed countries".
OECD, PRESS/A(70)53,d.d. 17 september 1970. Zie voor de
aanbiedingen van EEG-Japan - Verenigd Koninkrijk  -  Vere-
nigde Staten de annex na hoofdstuk VIII.

5) TD/B/329.
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tions between the developed and developing countries which

have taken place in UNCTAD". (Sectie I, paragraaf 9). Dit
betekende,dat de ontwikkelingslanden de individuele aanbie-

dingen van de OECD-landen aanvaardden. De eerste termijn

voor de preferentieverlening zou tien jaar zijn (VI). Geen

land zou trachten met een beroep op meestbegunstigings-

rechten dezelfde behandeling te verkrijgen als de ontwikke-

lingslanden onder dit stelsel zouden genieten.
1)

De verdragsluitende partijen bij het GATT zouden

zo spoedig mogelijk de noodzakelijke waiver(s) vragen. Ver-

der werd kennis genomen van het standpunt van de OECD-landen

met betrekking tot de juridische status der preferenties. (IX;
cf. noot 3, p.281).

Het feit dat de beschermingsmechanismen van de in-
dividuele aanbiedingen niet uniform waren was geen beletsel. De

donorlanden verklaarden echter enerzijds, dat zij zich het

recht voorbehielden noodzakelijke wijzigingen en beperkingen
aan te brengen, anderzijds dat dergelijke maatregelen excep-

tioneel zouden zijn en voorzover mogelijk pas genomen zouden

worden nadat rekening gehouden was met de doelstellingen van
het APS, met de belangen van de ontwikkelingslanden in het

algemeen en met de  belangen van de minst ontwikkelden onder

hen in het bijzonder. (III, 1). Voorzover mogelijk zouden

vooraf consultaties plaatsvinden; waar dit niet mogelijk was
zou onverwijld de nodige informatie verstrekt worden via het

UNCTAD-secretariaat. (III, 2).

Speciale aandacht en bijzondere maatregelen waren

nodig voor de minst ontwikkelde ontwikkelingslanden - zonder
dat nader aangeduid werd welke landen dit waren. Deze maatre-

gelen zouden extra grote tariefverlagingen voor van geval

tot geval uitgezochte, voor deze landen bijzonder belangrijke,
produkten kunnen inhouden (V).

De 'rules of origin' zouden voor die landen, die

in aanmerking kwamen voor preferentiole behandeling van hun

uitvoer, de voordelen van deze behandeling daadwerkelijk

moeten verzekeren. Het werk van de Working Group on Rules

of Origin moest afgemaakt worden, met het oog op een zo

1) Deze bepaling was vooral bedoeld om een dergelijk beroep van
09stbloklanden te voorkomen.
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groot mogelijke harmonisatie van de oorsprongsregelingen,

met name betreffende het nog onopgeloste probleem van de

definitie van het kardinale begrip 'substantial transfor-
mation'. (VII).

Het vraagstuk welke landen in aanmerking zouden
komen voor het APS werd niet eenduidig opgelost. Het 'Special

Committee' nam kennis van de terzake afgelegde verklaringen,

waaronder de handhaving door de OECD-landen van het uitgangs-
punt der 'self-election'. Deze kwestle hield verband met het

nog onopgeloste probleem van de omgekeerde preferenties. Con-
sultaties op dit punt - waaraan de Secretaris-Generaal zijn
bijstand zou verlenen - waren urgent. De grootste moeilijk-
heid heeft gelegen in het strikte Amerikaanse standpunt,

dat ontwikkelingslanden die omgekeerde preferenties verle-

nen - en die daarmee in Amerikaanse ogen op een onbillijke

manier discrimineren tegen de V.S. - uitgesloten zullen
1)worden van de V.S. preferenties.

Het standpunt inzake omgekeerde preferenties werd
integraal gehandhaafd - al verklaarden de Amerikanen een
redelijke houding aan te nemen ten aanzien van de kwaliteit

der gevraagde garanties en een geleidelijke afschaffing bin-
nen een redelijke periode te aanvaarden - 66k toen de Ameri-

kaanse vertegenwoordiger een verandering in het standpunt
ten aanzien van de bestaande preferenties van industrielan-

den voor ontwikkelingslanden aankondigde. Deze laatste  cate-
gorie preferenties zou niet langer een obstakel zijn voor de

Amerikaanse deelneming aan het APS, al hielden de V.S. zich

de bevoegdheid voor om ontwikkelingslanden die bijzondere pre-

1) Zie President NIXON's besluit, p.280 supra. De Amerikaan-
se aanbieding bepaalt verder dat landen die speciale pre-
ferenties (= bestaande) ontvangen uitgesloten zullen wor-
den. Voor beide gevallen geldt de uitsluiting niet in-
dien voldoende garanties bestaan over de afschaffing bin-
nen een redelijke termijn. (cf. infra, Annex onder 4).
Een en ander toont, dat er in feite geen volledige 'self-
election' was.
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ferenties genoten onder bepaalde omstandigheden uit te1)

sluiten en zelf soortgelijke preferenties te geven (aan de

landen van het Westelijk halfrond).

Tenslotte was het Special Committee het erover

eens, dat een passend UNCTAD-orgaan belast zou moeten wor-

den met de volgende taken:

(i) (a) review the effects of the generalized
system of preferences on exports and
export earnings, industrialization and
the rates of economic growth of the be-
neficiary countries including the least
developed among the developing countries
and in so doing will consider inter alia
questions related to product coverage,
exception lists, depths of cut, working
of safeguard mechanisms (including cei-
lings and escape clauses) and rules of
origin;

(b) review the effects of the generalized
system of preferences on the process of
industrialization as well as on the vo-
lume of exports and export earnings of
the least developed among the developing
countries, and review and study the
special measures in favour of those coun-
tries within the generalized system as
provided for in Conference resolution
21 (II);

(c) review especially the effects on the
earnings of developing countries from
the sharing of their existing tariff
advantages with the rest of the deve-
loping countries as a result of the
generalized system of preferences, in
particular in order to avoid that these
countries might be adversely affected;

(d) review complementary efforts made by
developing countries to utilize as ful-
ly as possible the benefits from the
potential trade advantages created by
the grant of special tariff treatment;

(e) review other problems related to the
operation of the system;

(ii) review questions related to measures taken
by the socialist countries of Eastern Euro-
pe with a view to contributing to the attain-
ment of the objectives of Conference resolu-
tion 21 (II);

1) "If trade under special preferences in items covered by
the scheme growes and assumes significant trade propor-
tions ...". TD/B/AC.5/34/Add.5/Rev.1/Corr.1.
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(iii) the above mentioned functions would appro-
priately be carried out by means of:
(a) an annual review and analysis of the

functioning of the system;
(b) a triennial review to assess the bene-

fits of the system for the beneficiary
countries and the possibilities of im-
provement of the system and of its ope-
ration;

(c) a comprehensive review towards the end
of the initial period of the system,
to determine, in the light of the ob-
jectives of Conference resolution 21
(II), whether the preferential system  1)
should be continued beyond that period.

Het eindverslag van het Special Committee werd

voorgelegd aan de Trade and Development Board, in speciale

zitting bijeen op 12 en 13 oktober 1970.
De Board nam met eenparigheid van stemmen resolu-

tie 75 (S-IV) aan betreffende een 'Generalized System of

Preferences'. Middels deze resolutie werd het verslag van

het Special Committee aanvaard, werd kennis genomen van de
'Agreed Conclusions' en werden de institutionele voorstel-

len van de Sectie VIII goedgekeurd. De instelling van het

'passende' orgaan werd echter uitgesteld tot de 11e zitting

van  de Board (augustus-september 1971). Tot zolang zou het

Special Committee blijven bestaan. 2)

Met deze besluiten lag de weg open voor een nieuw

handelsregime voor de ontwikkelingslanden. Het wachten was

nog slechts op de noodzakelijke GATT-waiver en op de no-
3)

dige nationale maatregelen van wetgevende en administratieve
aard.

1) TD/B/329, p.13. (Sectie VIII van de 'Agreed Conclusions'
paragraaf 1).

2) Tijdens de 1lde Boardzitting werd overeengekomen dit be-
sluit verder uit te stellen tot de 13de zitting (augus-
tus 1972).

3) Op 27 februari 1970 hadden de CONTRACTING PARTIES als on-
derdeel van hun werkprogramma het volgende besluit geno-men:
"The CONTRACTING PARTIES reaffirm their readiness to take
appropriate action when the general non-discriminatory
scheme of preferences in favour of developing countries
has been negotiated, and direct Council to consider the
matter at the appropriate time".

BISD, 17th Suppl., p.21, paragraaf 13.
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7. DE GATT-WAIVER VAN 25 JUNI 1971.

Op basis van de in UNCTAD bereikte overeenstemming werd op
25  mei  1971 een voorstel voor een waiver  via een schrifte-
lijke procedure in stemming gebracht. Op 25 juni 1971 waren

voldoende v66r-stemmen binnengekomen zodat de aanvaarding
een feit was.

De tekst van de waiver luidt als volgt:
1)

"GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES

The CONTRACTING PARTIES to the General Agreement
on Tariffs and Trade,
RECOGNIZING that a principal aim of the CONTRAC-
TING PARTIES is promotion of the trade and ex-
port earnings of developing countries for the
furtherance of their economic development;

RECOGNIZING further that individual and joint
action is essential to further the development
of the economies of developing countries;

RECALLING that at the Second UNCTAD, unanimous
agreement was reached in favour of the early
establishment of a mutually acceptable system
of generalized, non-reciprocal and non-discri-
minatory preferences beneficial to the developing
countries in order to increase the export earnings,
to promote the industrialization, and to accele-
rate the rates of economic growth of these coun-
tries;

CONSIDERING that mutually acceptable arrangements
have been drawn up in the UNCTAD concerning the
establishment of generalized, non-discriminatory,
non-reciprocal preferential tariff treatment in
the markets of developed countries for products
originating in developing countries;

NOTING the statement of developed contracting par-
ties that the grant of tariff preferences does
not constitute a binding commitment and that they
are temporary in nature;

RECOGNIZING fully that the proposed preferential
arrangements do not constitute an impediment to
the reduction of tariffs on a most-favoured-nation
basis,

DECIDE:

(a) that without prejudice to any other Article of the

1) GATT, doc. C/W/178, p.2-3.
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General Agreement, the provisions of ArticleI shall be waived for a period of ten yearsto the extent necessary to permit developed
contracting parties, subject to the procedures
set out hereunder, to accord preferential ta-riff treatment to products originating in de-
veloping countries and territories with a view
to extending to such countries and territories
generally the preferential tariff treatment re-
ferred to in the Preamble to this Decision,
without according such treatment to like pro-
ducts of other contracting parties.

PROVIDED THAT any such preferential tariff
arrangements shall be designed to facilitate
trade from developing countries and territo-
ries and not to raise barriers to the trade
of other contracting parties;

(b) that they will, without duplicating the work
of other international organizations, keep
under review the operation of this Decision
and decide, before its explry and in the light
of the considerations outlined in the Preamble,
whether the Decision should be renewed and if
so, what its terms should be;

(c) that any contracting party which introduces
a preferential tariff arrangement under the
terms of the present Decision or later modl-
fies such arrangement, shall notify the CON-
TRACTING PARTIES and furnish them with all
useful information relating to the actions
taken pursuant to the present Decision;

(d)   that such contracting party shall afford  ade-
quate opportunity for consultations at the
request of any other contracting party which
considers that any benefit accruing to it
under the General Agreement may be or is
being impaired unduly as a result of the pre-
ferential arrangement;

(e) that any contracting party which considers
that the arrangement or its later extension
is not consistent with the present Decision
or that any benefit accruing to it under the
General Agreement may be or is being impaired
unduly  as a result of the arrangement or its
subsequent extension and that consultations
have proved unsatisfactory, may bring the
matter before the CONTRACTING PARTIES which
will examine it promptly and will formulate
any recommendations that they judge appropriate.

Uit deze tekst blijkt duidelijk het verschil in

gerichtheid tussen GATT en UNCTAD. Binnen de laatste orga-
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nisatie zijn onderhandelingen gevoerd die uiteindelijk tot

een bepaalde overeenstemming hebben geleid. Binnen het GATT
wordt nu de industrielanden toestemming verleend om, in af-

wijking van de uit artikel I van het GATT voortvloeiende

meestbegunstigingsverplichtingen, die maatregelen te nemen,

die nodig zijn om gevolg te geven aan het in UNCTAD overeen-

gekomene.
In de preambule van de waiver wordt kennis geno-

men van het reeds eerder vermelde strikte standpunt van de

industrielanden, dat het verlenen van preferenties geen

rechtsverplichting inhoudt en dat de preferenties een tij-

delijk karakter zullen hebben. Voorts wordt duidelijk ge-

steld, dat de preferenties geen beletsel vormen voor een
verdere tariefverlaging op MFN-basis.

Interessant is de bepaling onder (a) dat de pre-

ferenties de handel van de ontwikkelingslanden dienen te

bevorderen en niet gevormd mogen worden door een vermeer-

dering van handelsbelemmeringen tegenover andere verdrag-

sluitende partijen. Deze bepaling komt bijna letterlijk

overeen met die van artikel XXIV, lid 4 betreffende douane-
1)unies en vrijhandelsgebieden. Ook de bepalingen onder(c)

(d)en(e)beogen de werking van het preferentiestelsel zoveel
mogelijk onder de normale GATT-procedures (notificatie, ln-

formatie, consultatie en tenslotte aanbevelingen door de

CONTRACTING PARTIES) te brengen.

Tenslotte behouden de GATT-partijen zich zelf het

toezicht op de werking van de waiver voor, evenals de be-

slissingsbevoegdheid over vernieuwing. Het voorschrift,

dat dit zal gebeuren zonder werk van andere internationale
organisaties te dupliceren, opent alle mogelijkheden voor

samenwerking tussen een eventueel door het GATT in te stel-

len orgaan en het 'passende orgaan', dat de Trade and Devel-

opment Board binnen UNCTAD in het leven zal roepen.

1) De waiver spreekt van 'shall be designed to', XXIV, 4
van 'the purpose should be to'.
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8. SAMENVATTENDE CONCLUSIES UIT HOOFDSTUK VII.

Aangezien in hoofdstuk VII 66n facet van de ontwikkeling
in het internationale handelsverkeer uit de verder in het

vorige hoofdstuk besproken periode 1964-1970 is uitgelicht,
dient men de twee hoofdstukken, en de conclusies daaruit

in onderlinge samenhang te lezen.

1. Het begrip 'ontwikkelingspreferenties' bevat twee ver-

schillende categorie&n, namelijk preferenties tussen

ontwikkelingslanden onderling, en preferenties van in-

dustrielanden voor ontwikkelingslanden.

De eerste groep preferenties is lang omstre-

den geweest, maar is via de omweg van een soepele toe-

passing van artikel XXIV van het GATT aanvaard, zelfs

door landen die principiole bezwaren tegen de tweede

categorie koesterden. Aangezien elke aanvaarding van

elk preferentiestelsel een afwijklng van de meestbegun-

stiging inhoudt, kan men elk preferentiestelsel als pre-

cedent - zij het niet in technisch-juridische zin - ge-
bruiken tegen een op meestbegunstigingsargumenten geba-

seerde afwijzing van preferenties van de tweede catego-
rie, waartoe wij ons verder beperken.

In dit vlak ligt het betoog, dat een uitgeholde
MFN geen beletsel mag zijn voor een APS, evenals de

cynische stelling, dat de meestbegunstigingsclausule in

werkelijkheid slechts een behandeling als minstbegunstig-
de natie geeft.

2. Precedenten zijn echter ook in engere zin voorhanden. Al

v66r de Tweede Wereldoorlog waren er plannen om de in
nood verkerende Balkanstaten in hun economische ontwik-

keling bij te staan door een eenzijdig stelsel van graan-

preferenties van de kant van de West-Europese industrle-

staten. Ook het Commonwealth-preferentiestelsel en de

Associatie van overzeese landen en gebieden van het Ver-
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drag van Rome, gevolgd door de  Associatie van Yaoend&,

bevatten dit soort preferenties, echter, op basis van we-

derkerigheid.

In het GATT zijn verder enkele waivers ver-

leend voor incidentele en individuele preferentieverle-

ning door moederlanden aan (voormalige) afhankelijke ge-
bieden. In 1966 is zelfs het eerste onderdeel van het

gevraagde preferentiestelsel tot stand gekomen buiten

het APS om: Australio verkreeg toen een waiver voor een

preferentiole behandeling van geselecteerde produkten

van alle ontwikkelingslanden.

3. In eerste instantie waren er twee soorten van menings-

verschillen:

a. ten aanzien van het principe,
b. ten aanzien van de opzet, indien het principe een-

maal aanvaard was.

De principiole tegenstand kwam van een beperkt

aantal belangrijke landen: expliciet van de Verenigde
Staten, Zwitserland, Noorwegen en Zweden, minder uitge-

sproken van Japan en Canada. De bezwaren tegen preferen-

ties waren volgens deze landen zo groot, en de te ver-

wachten voordelen ervan zo klein, dat een afwijking van

de meestbegunstiging ongeoorloofd was. Wat de ontwikke-

lingslanden nodig hadden, zo betoogden deze landen,

was een drastische vermindering en liefst afschaffing

van de handelsbelemmeringen voor hun 'products of in-

terest' op non-discriminatoire grondslag.

De waarde van deze stelling hangt natuurlijk

in de eerste plaats af van de feitelijke verwezenlijking

van het als verkieslijk beschouwde alternatief. Deze ef-

fectuering had in de KR moeten geschieden. In 1967 stond

vast, dat dit niet zou gebeuren. In 1967 verdween ook de

principi@le tegenstand.

Hiermee is echter weinig gezegd over de juist-

heid van de stelling. Een MFN-verlaging van handelsbelem-
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meringen verbetert de concurrentiepositie van alle derde

landen (binnen het MFN-systeem) ten opzichte van de bin-

nenlandse producent in het tariefverlagende land. Door
een preferentiole verlaging worden daarenboven de onder-

line concurrentieverhoudingen tussen deze derde landen

beinvloed. Van een MFN-verlaging door de industrielanden

zouden steeds derde industrielanden meeprofiteren. Een
preferentiole verlaging ten opzichte van de ontwikkelings-

landen zou deze landen niet alleen een verbeterde positie

in vergelijking met binnenlandse producenten geven, maar
bovendien een voorsprong op concurrerende producenten Uit

derde industrielanden. De noodzaak van deze voorsprong

kan men betwisten. Niet te ontkennen valt echter, dat de

voordelen voor de ontwikkelingslanden met deze voorsprong
groter zullen zijn dan zonder.

Bij nader inzien blijkt, dat het inconsequent is

om de effectiviteit van preferenties in twijfel te trekken

en daarentegen een non-discriminatoire aanpak toe te juichen.
Als een non-discriminatoire tariefverlaging belangrljke voor-

delen kan bieden, biedt een preferentiole nog meer. Het is

dus correcter om niet de mogelijke effectiviteit van ont-
wikkelingspreferenties te ontkennen, maar om te stellen,

dat de marginale effectiviteit in vergelijking met een MFN-

verlaging gering is, of in ieder geval niet opweegt tegen
de kosten ervan.

Schrijver dezes juicht de invoering van een stel-

sel van ontwikkelingspreferenties toe omdat gezien de be-

staande mate van protectionisme een preferentiole vermin-
dering hiervan aanzienlijke extra voordelen geeft. Zoals  de
preambule van de GATT-waiver stelt is een primair doel de

'promotion of the trade export earnings of developing coun-

tries for the furtherance of their economic development'.

De beste kansen hiertoe worden niet geschapen door 'pre-

ferential 2F free entry', maar door 'preferential free en-

try'.
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4. Met name de V.S. hadden voor hun ommekeer in 1967 een ui-

terst belangrijke nevendoelstelling: door de invoering
van een APS zou 66n uitzondering op de MFN in de plaats

kunnen komen van een groot aantal bestaande, die discri-
mineerden tegen de landen van het westelijk halfrond.

Deze nevendoelstelling maakt het begrijpelijk,

dat de V.S. meteen hun gewicht in de schaal gooiden voor

een algemene opzet, waarmee de hierboven onder b. vermel-
de strijd - die tussen een algemeen en een selectief pre-

ferentiestelsel - beslecht was.

5. De term 'algemeen' preferentiestelsel moet nader gepreci-

seerd worden. Onder deze naam werd in het Prebisch-rapport

van 1964 een preferentiestelsel bedoeld, waarbij alle in-

dustrielanden aan alle landen dezelfde preferenties zouden

verlenen. Voor een dergelijk stelsel - dat ook de Amerika-

nen na hun ommekeer een tijdlang wensten - hebben wij de

term 'uniform' gebruikt. Wij hebben betoogd, dat met een

dergelijk stelsel niet alleen ingegrepen zou worden in

het traditionele regime van formele gelijkbehandeling,

maar bovendien in de soevereine vrijheid van elke staat
om te bepalen welke handelsbelemmeringen hij wil toepas-

sen. Wellicht is een dergelijke beperking van de nationa-

le soevereiniteit gewenst. Hoe dit ook zij, het is niet

te verwachten dat de staten een dergelijke revolutie in

de internationale handelsbetrekkingen zullen tolereren,

en dit is ook niet gebeurd.

Een zeer vergaande en zinvolle evolutie zou het

zijn als alle industrielanden aan alle ontwikkelingslanden

preferenties zouden verlenen voor alle produkten en met

een ruime preferentiemarge, waarbij uitzonderingen en ge-

ringere marges van geval tot geval vastgesteld zouden

kunnen worden. Hiermee zou het APS aansluiten bij het ge-

lijkheidsdoel en bij de - weliswaar beperkt geslaagde -

lineaire aanpak van de Kennedy Ronde.



-294-

6. Dezelfde ratio, die geldt voor ontwikkelingspreferenties

in het algemeen, geldt in versterkte mate voor een diffe-

rentiatie naar het stadium van ontwikkeling. Indien ont-

wikkelingspreferenties in het algemeen aanvaard worden,

ondanks de er aan verbonden bezwaren, dient men ook een

nog dringender noodzakelijke differentiatie te aanvaar-

den, ook al zijn de hieraan verbonden bezwaren groter. In-

dien een ernstig bezwaar tegen een non-discriminatoire

vermindering van handelsbelemmeringen is gelegen in de

waarschijnlijkheid, dat derde industrielanden hiervan

meer zullen profiteren dan de ontwikkelingslanden, is
een minstens even ernstig bezwaar tegen niet-gedifferen-

tieerde preferenties, dat hiervan de meest ontwikkelde

ontwikkelingslanden meer zullen profiteren dan hun aller-

armste collega's.

Dat een gedifferentioerd preferentiestelsel on-

mogelijk was heeft niet gelegen aan de industrielanden.
Het is de 'groep van 77', die dit door een uiterst dogma-

tische houding verhinderd heeft.

7. De besprekingen en onderhandelingen over het APS zijn ge-

voerd in het kader van GATT en UNCTAD, 'Groep van 77' en
OECD.

De positie van het GATT in deze is die geweest
van eerste, en tegelijk laatste. De vraag naar ontwikke-

lingspreferenties is voortgekomen uit, en ook voor het

eerst gesteld in het GATT. Voor de invoering van een der-

gelijk preferentiestelsel is een ontheffing nodig van in
de Algemene Overeenkomst vastgelegde verplichtingen. Het

APS moest dus in het GATT gestalte krijgen in preciese

juridische clausules, df in de Overeenkomst zelf, df in
een waiver. Het laatste is gebeurd, maar voordat het zover

kon zijn was overeenstemming over beginsel en grote lijnen
een absolute noodzaak.
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8. Deze overeenstemming was in de eerste plaats nodig binnen

de groepen van donorlanden en preferentie-ontvangende

landen. Hiervoor zijn de OECD en de ''Groep van 77' ge-

schikte kaders gebleken. Omdat de grootste problemen na-

tuurlijk aan de kant van de donorlanden lagen - en omdat
er alleen binnen deze groep principiole tegenstanders

waren - had de OECD de langdurigste, en meest intensieve

besprekingen nodig. Binnen de 'Groep van 77' werden de

grootste problemen gevormd doordat individuele ontwikke-

lingslanden bij een APS bestaande preferenties zouden

verliezen, en vooral door het verschil in ontwikkeling
tussen de verst gevorderden en de allerarmsten.

9. De confrontatie tussen de twee groepen vond plaats in

UNCTAD, oorspronkelijk zonder enig resultaat, later met

groeiende overeenstemming ten aanzien van de hoofdlijnen,

tenslotte met aanvaarding van de aanbiedingen van de do-
norlanden. Een uiterste belangrijke bijdrage in het be-

reiken van dit resultaat is door de jaren heen geleverd
door het UNCTAD-secretariaat, dat zich in het begin op-

stelde achter de eisen van de ontwikkelingslanden en

later meer en meer de noodzakelijke ophelderings- en be-
middelingsfuncties op zich nam.

10. Met 'Decision 75 (S-IV)' heeft de Trade and Development

Board onderhandelingen bekrachtigd, waarvan de uitkomst
de onder punt 5 geschetste evolutie in de internationale

handelsbetrekkingen dicht benadert. Met de aanvaarding

van de waiver van 25 juni 1971 is de weg open voor een

daadwerkelijke verwezenlijking van deze evolutie.
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HOOFDSTUK VIII. CONCLUSIES: OVER MEESTBEGUNSTIGING, ONTWIKKE-
LINGSPREFERENTIES EN GELIJKHEID VAN BEHANDELING.

"There is no dispute about the need for a rule of
law in world trade. The question is: What should
be the character of that law? Should it be a law
based on the presumption that the world is essen-
tially homogeneous, being composed of countries
of equal strength and comparable levels of econo-
mic development, a law founded, therefore, on the
principles of reciprocity and non-discrimination ?
Or should it be a law that recognizes diversity
of levels of economic development and differences
in economic and social systems ?"  1)

De ontwikkelingsgeschiedenis van de meestbegunstiging
toont, dat het onjuist is deze als een vrijhandelsregel te be-
schouwen. Evenmin kan men haar identificeren met de doelstel-

ling van gelijkheid van behandeling van derde staten, of,in
negatieve zin, met het doel van non-discriminatie.

De meestbegunstiging is een instrument om bepaalde

vormen van discriminatie te voorkomen. Daarmee staat zij ten
dienste aan het doel van de gelijkheid van behandeling. Aange-
zien niet alle soorten van handelsbelemmeringen (bijvoorbeeld
kwantitatieve beperkingen) naar hun aard of uitwerking vat-

baar zijn voor een gelijkschakeling middels de meestbegun-

stiging is het een instrument met een beperkte actieradius.

Laten wij echter deze constatering buiten de nu volgende be-
schouwing houden, en aannemen, dat alle handelsbelemmerende

overheidsmaatregelen onder de werking der MFN vallen.
Wij hebben gezien, dat een op ruime schaal gebruikte

MFN een formeel instrument van gelijkbehandeling is zonder
dat de kwaliteit van de behandeling hiermee aangeduid is. De
kwaliteit van de behandeling wordt bepaald door wat wij nu
kortheidshalve het niveau van handelsbelemmeringen zullen
noemen. Hoe minder handelsbelemmeringen - oftewel hoe meer
vrijheid - des te beter de behandeling. Naast het doel van
de gelijkheid van behandeling is er dus een ander doel , dat

1) Developing Countries in GATT, Proc. UNCTAD I, vol.V, p.468.
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van de vrijheid. Welnu, de MFN is als instrument gericht op

het bevorderen van slechts &Sn van twee doelstellingen, ter-

wijl deze doelstellingen regelmatig met elkaar in conflict

komen en geen van beide voor de volle honderd procent gerea-

liseerd kunnen worden. Dit is de tweede beperking van de
waarde der MFN.

De derde, en meest fundamentele beperking ligt in

het feit, dat de MFN geen volledige gelijkheid van behandeling

kan brengen, niet in formeel -, en nog minder in materioel

opzicht. De juistheid van deze stelling hebben wij aangetoond
aan de hand van model 4 in hoofdstuk I.

Wij hebben gezien, dat zelfs als elk land ter wereld
de MFN op de meest strikte en volledige wijze zou toepassen

tegenover alle andere staten, hieruit geen totale gelijkheid

van behandeling zou voortvloeien, zelfs niet in louter for-
meel opzicht. Dit is het gevolg van het feit, dat elk land

in volle vrijheid bepaalt welke behandeling hij zal geven,

ongeacht de vraag of hij zich verplicht heeft deze behande-

ling gelijkelijk aan alle andere landen te verlenen.

Als staat A behandeling Al geeft, staat B behande-

ling Bl' etcetera en het meestbegunstigingssysteem strekt

zich uit over de staten A, B, C en D, zien wij het volgende
resultaat:

Staat A krijgt behandeling Bl + Cl + Dl' oftewel

Al tot Dl minus Al.
Staat B krijgt behandeling Al + Cl + Dl' oftewel

Al tot Dl minus Bl.
Staat C krijgt behandeling Al + Bl + Dl' oftewel

Al tot Dl minus Cl.
Staat D krijgt behandeling Al + Bl + Cl' oftewel

Al tot Dl minus Dl.
De positie van staat N in een stelsel, dat de staten A tot Z

omvat, laat zich dus uitdrukken in de formule N= Al tot Zl
minus Nl. Hieruit blijkt, dat enerzijds de mate van formele

gelijkheid zal groeien met het aantal partners, terwijl
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anderzijds tevens het aantal punten van ongelijkheid zal
toenemen. Met andere woorden, naarmate het MFN-stelsel zich
uitbreidt over m&6r staten, groeit de formele gelijkheid van
behandeling van deze staten in vergelijking met elkaar, maar

groeit tevens de ongelijkheid in het stelsel als geheel.

Wat voor de formele gelijkheid van behandeling geldt
zou evenzeer gelden voor de materiole gelijkheid op voorwaarde,
dat de behandeling, die bijvoorbeeld staat A verleent, voor
alle derde staten dezelfde waarde zou vertegenwoordigen.
Om te beoordelen of dit een reole mogelijkheid is moeten wij

goed voor ogen houden waaruit enerzijds deze behandeling,
anderzijds de gelijkheid bestaat.

De behandeling Al bestaat uit een pakket voordelen
(gezien de in het voorgaande gemaakte vooronderstelling zijn

dit voordelen, die zich voor een generalisering door de MFN
lenen, dus grotendeels tariefconcessies) voor een pakket pro-
dukten. Het belang van deze voordelen is beperkt tot die lan-
den, die producent - en dus potentiole exporteur - van de be-
treffende produkten zijn. Hoe groter het arsenaal produkten
van een bepaald land is, des te groter de kans, dat dit land
van de behandeling Al zal kunnen profiteren.

De gelijkheid van behandeling, die de MFN geeft, is
steeds aan 66n bepaald produkt gekoppeld. Zij bestaat, in de
termen van het Economic Committee van de Volkenbond, "in
guaranteeing every country equal conditions where international
competition is concerned", en wel in die zin, dat de bestaan-
de realiteiten onaangetast blijven. De MFN maakt de concurren-
tieverhoudingen van derde landen niet gelijk, maar houdt deze
in stand zoals zij zonder overheidsmaatregelen van de impor-
terende staat zouden zijn. (Supra, p.73). Dit betekent , dat
de MFN geen invloed uitoefent op het feit, dat eenzelfde ta-
riefconcessie voor eenzelfde produkt totaal verschillende
waardes kan vertegenwoordigen voor de verschillende landen,
die het betreffende produkt kunnen leveren.
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Zelfs indien wij alleen verschillen in exportarse-

naal en in bestaande concurrentieverhoudingen in onze be-

schouwing betrekken kunnen wij aannemen, dat de behandeling,

die een bepaalde staat gelijkelijk aan alle derde staten

geeft, voor elk van deze staten een andere waarde zal ver-

tegenwoordigen. Indien wij voor Al etc. voor elk land een

andere, willekeurige waarde invullen zal een simpele optel-

som leren, dat er geen spoor van materiole gelijkheid van

behandeling te vinden is. Het waarschijnlijke gevolg van

een groei in het aantal partners zal alleen al vanwege de
toename van het aantal willekeurige variabelen een vergro-
ting van de materiole ongelijkheid zijn. Deze waarschijn-

lijkheid grenst aan zekerheid indien de verschillen in
exportarsenaal en concurrentiemogelijkheden tussen oude

en nieuwe partners in het stelsel groot zijn.

Bovenstaande beschouwingen leiden tot het inzicht,

dat het te verwachten gevolg van de opneming binnen een be-

trekkelijk klein en homogeen MFN-stelsel van een groot aan-
tal staten van een onvergelijkbaar ontwikkelingsniveau is,
dat de uit dit stelsel voortvloeiende voordelen uitermate

ongelijk verdeeld zullen zijn. Dit is een gevolg van de aard
van het stelsel en levert op zich geen bewijs van kwaadwil-

ligheid van de meest bevoordeelde partners binnen dit stel-
sel.

Beoordeelt men dus de doelstelling van de meestbe-

gunstiging - gelijkheid van behandeling - in materiole termen,
dan zal dit oordeel voor de ontwikkelingslanden waarschijn-

lijk negatief uitvallen. Het te verwachten - en inderdaad
verwachte resultaat voor de ontwikkelingslanden is , dat1) _

de MFN haar eigen doel -gelijkheid van behandeling - in mate-
rioel opzicht niet zal kunnen bereiken, omdat het op laissez

faire-basis onaangetast laten van bestaande concurrentiever-
houdingen tot groeiende ongelijkheid tussen industrielanden

1) Supra, p. 131-132.
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en ontwikkelingslanden zal leiden.

Welnu, het formele gelijkheidsinstrument, de MFN,

heeft geheel volgens verwachting geresulteerd in een groeien-

de mate van ongelijkheid, terwijl het in de gegeven omstan-

digheden de doelstelling van het formele instrument van dis-

criminatie, preferenties, is om deze situatie door een actief

ingrijpen in de bestaande concurrentieverhoudingen te redres-

seren. Vanuit deze optiek is er, ondanks de onbetwistbare

onverenigbaarheid van technieken, geen onverenigbaarheid van

doelstellingen van meestbegunstiging en ontwikkelingsprefe-
renties. 1)

- Houdt dit oordeel stand, indien  men de meestbegun-
stiging niet in haar technische functie beschouwt maar ziet
als 66n der grondslagen van het bestaande 'legal framework

of world trade', als een standaard van internationale han-

delsbetrekkingen ? Is de juridische 'restwaarde' van de MFN

als een door de eeuwen heen gegroeide ordeningsregel te groot,

1)cf.TD/B/C.2/AC.1/7, d.d.31 mei 1967, p.4: "Paradoxically,
preferences would be a means for enabling the developing
countries to come closer to real equality of treatment.
The traditional m. f.n. principle is designed to establishequality of treatment among the various sellers to a par-
ticular market, but it does not ensure equality of treat-ment in several respects that are of considerable impor-
tance to developing countries. First, unless the m. f.n.
tariff is zero, there is no equality of treatment with
the domestic producers, nor with the producers inside the
recently established regional groupings in the developed
world. Secondly, the m.f.n. principle does not take accountof the fact that there are in the world inequalities in
economic structure and levels of development; to treatequally countries that are economically Unequal constitutes
equality of treatment only from a formal point of view but
amounts actually to inequality of treatment. Third, partly
as a result of negotiations conducted on the basis of reci-
procity and of the m. f.n. clause, typical manufactured and
semi-manufactured export products of developing countries
are frequently subject to higher nominal and, in most casesstill higher, effective duties than typical imports from
developed countries. Preferential reductions on importsfrom developing countries bring them closer to achieving
equality of treatment with producers inside the national or
multi-national markets, take into account the fact that they
are at a lower level of development, and correct a situationwhere they have in actual fact disadvantages in comparisonwith imports from developed countries.(onderstreping toegevoegd)
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dan dat men hiervan zou mogen afwijken in het belang van de
ontwikkelingslanden ?

De ontwikkelingsgeschiedenis van de MFN toont aan,

dat deze pas in het GATT een werkelijke sleutelpositie heeft
bereikt.1  Desondanks wordt zij nog steeds gebrekkig toege-

past. Men kan er op wijzen, dat deze wetenschap de vraag min-

der klemmend maakt. Immers, mag men van de ontwikkelingslanden

eisen, dat zij onbeperkt accepteren wat wij na zo'n 350 jaar

van vallen en opstaan nog steeds moeizaam in praktijk brengen ?

Voorts zou men kunnen wijzen op de tijdelijkheid

van het nieuwe preferentiestelsel, en op de mogelijkheid om
middels een APS een zekere stroomlijning - misschien zelfs

beperking - van de reeds bestaande uitzonderingen te bewerk-

stelligen. Ook kan men stellen, dat de quasi-mondiale gelding

van de clausule als grondslag voor een geordend internationaal

handelsverkeer wellicht juist door de aanvaarding van het APS
gered is.

Met deze stelling nadert men de kern van de compta-

biliteitsvraag in strikt juridische zin. De meestbegunstiging

is een consensuele standaard. Zoals HYDER op voortreffelijke
wijze heeft aangetoond mist zij de opinio iuris sive

2)

necessitatis, die haar tot een internationale gewoonte, en
daarmee tot een regel van dwingend recht had kunnen maken.

Dit betekent, dat de statengemeenschap tot nu toe niet dAt

normatieve gezag aan de MFN heeft verleend, dat haar zou ont-
trekken aan de vrijwillige aanvaarding door de leden van deze

gemeenschap, of door nieuwe leden.

De invoering van een algemeen stelsel van ontwikke-

lingspreferenties als uitzondering op de meestbegunstigings-

clausule van het GATT betekent dus niet, dat onder druk van

een meerderheid van ontwikkelingslanden algemeen verbindend
volkenrecht terzijde is gesteld. Integendeel, het is een

1) Eventueel zou men nog kunnen wijzen op het Cobden-decenium
van 1860-1870.

2) HYDER, op.cit.1968, p.20-33.



-302-

bewijs van het aanpassingsvermogen en de levensvatbaarheid

van het volkenrechtstelsel. Het APS markeert in onze visie

op het beperkte, maar uiterst belangrijke terrein van de

internationale handel een evolutie, die binnen onze natio-

nale staten al eerder begonnen is, namelijk van een formeel

gelijkheidsregime 'zonder aanzien des persoons' naar de er-

kenning van het feit, dat gelijkheid tussen ongelijken soms

alleen bereikt kan worden door maatregelen van ongelijkheid.
In de woorden van het Permanente Hof van Internationale
Justitie:

"Equality in law precludes discrimination of any
kind; whereas equality in fact may involve the
necessity of different treatment in order to
attain a result which establishes an equilibrium
between different situations." 1)

Door een zeer dogmatische houding van de 'Groep van 77' is

helaas verhinderd, dat deze gedachte middels een gedifferen-

tiderd preferentiestelsel is doorgetrokken tot binnen  de

kring van de ontwikkelingslanden.

Bij de beoordeling van de mogelijke waarde van deze

aanpassing moet men steeds bedenken, dat inhoudelijke gelijk-

heid ook mdt ontwikkelingspreferenties onbereikbaar is.

Immers, de internationale handel is slechts Odn aspect in de

problematiek van de derde wereld. Waar het echter om gaat is:

leveren de maatregelen op dit ene terrein een bijdrage tot de
oplossing van deze problemen, oftewel, resulteert de over-
heidsbemoeienis met de internationale handel in een tendens

naar werkelijke gelijkheid, of naar steeds grotere ongelijk-
heid.

Door de waiver van 25 juni 1971 is ook binnen het

stelsel van het GATT - dat op laissez faire berust en waar-

van de verplichtingen voornamelijk uit een non facere bestaan -

de mogelijkheid geschapen om op een positieve manier een bij-

drage te leveren in de strijd om welvaart voor het overgrote
deel der mensheid.

1) Minority Schools in Albania (Advisory Opinion), Series
A/B, no. 64, p.19.
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ANNEX. DE AANBIEDINGEN VAN DE EEG, JAPAN, HET VERENIGD
KONINKRIJK EN DE VERENIGDE STATEN.

Onderstaande Engelse teksten zijn overgenomen uit de defini-
tieve aanbiedingen van september 1970. (TD/B/AC.5/34).

Voorzover enig commentaar is toegevoegd, is dit ontleend aan

een doctoraal-scriptie van R.KEIJSERS, R.KUSTER, H. DE LAHAYE
en J. PINCKAERS.

(Tariefpreferenties voor ontwikkelingslanden, Tilburg,

februari 1971).

1. Het EEG-aanbod. (TD/B/AC.5/34/Add.1, d.d. 19 september 1970).

In transmitting to the UNCTAD the attached revised offer
concerning generalised preferences, the European Economic
Community wishes to confirm that the offer is made on the
assumption that all the main industrialized countries of the
O.E.C.D. will take part in the system of preferences and will
make comparable efforts.

It is also confirmed that the Community's offer is subject to
possible modifications following the consultations which the
Community is obliged to hold with some of its Associated
countries, in accordance with the provisions of the Associa-
tion agreements.

I. - MANUFACTURES AND SEMI-MANUFACTURES (Chapters 25 to 99)

A

- As a general rule (1) preferential treatment will be given
to all industrial manufactures and semi-manufactures in
Chapters 25 to 99 of the Brussels Nomenclature originating
in the developing countries;

- preference will take the form of exemption from Customs
duties;

- preferential imports will be effected up to ceilings in
value terms to be calculated for each product on a basis
common to all products;

- in order to limit the preferences granted to the more
competitive developing country or countries and to reserve
a substantial share for the less competitive preferential

(1) The phrase "as a general rule" implies that a very limited
number of exceptions might be introduced in the light of
consultations to be held with the O.E.C.D. Member countries.
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imports of a given product from a single developing country
should not as a general rule exceed 50 per cent of the
ceiling fixed for that product.

Annual ceilings will normally be calculated in accordance
with the following formula: c.i.f. value of imports for
1968 from beneficiaries under the system (basic quota) plus
5 per cent of the c.i.f. value of imports from other sources
(supplementary quota).
Subject to improvements in the basis of calculation after
several years of operation, the basic quota will be a fixed
amount corresponding to imports in a reference year. The
supplementary quota will be variable and recalculated annually
on the basis of the latest available figures without, however,
resulting in a reduction in the ceiling.

B

For cotton textiles covered by the long-term Agreement,
preferences in the form of ceilings for duty-free imports
calculated according to the formula under A above will be
granted to countries which are beneficiaries under the
system of generalised preferences and signatories to the
long-term Agreement, for the duration of that Agreement.

Preferences may also, however, be granted for the same period,
in accordance with terms and procedures to be agreed bilate-
rally, to countries which are beneficiaries under the system
of generalised preferences but not signatories to the long-
term Agreement, which give similar undertakings vis-8-vis
the Community to those given in the long-term Agreement.

C

For coir and jute products, Customs exemption is also envi-
saged under specific measures to be arranged with the ex-
porting developing countries.

II. - PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS

The E.E.C. will grant tariff preferences for the processed
agricultural products in the list transmitted to the UNCTAD
on 15th November, 1969 and for the products in the list
annexed hereto. The preferential rate for each product
is indicated in the list.

III. - SAFEGUARD MECHANISMS AND ESCAPE CLAUSE

For industrial manufactures and semi-manufactures, the
safeguard mechanism is the direct result of the system
chosen by the Community (predetermined import ceilings).
On the other hand, for processed agricultural products,
an escape clause will apply.



-305-

Het totale aanbod op landbouwgebied omvat nu een invoer in
de Gemeenschap van meer dan 30 miljoen dollar. Desondanks

is het EEG-voorstel in zijn geheel het meest vooruitstrevende
van allemaal.

2. Het aanbod van Japan. (TD/B/AC.5/34/Add.7, d.d.19 september 1970)

Japan is prepared to grant generalised tariff preferences
for developing countries, subject to the approval of the Diet
and is considering the following scheme.

I.  Products falling within Chapters 25-99 of the B.N.

1.  Duty-free entry will be granted in principle to all goods
falling within Chapters 25-99 of the Brussels Tariff
Nomenclature.

2.  In spite of paragraph 1 above, a 50 per cent tariff reduc-
tion will be made for selected products, a list of which
is attached as Annex I, and apart from hydrocarbons which
are subject to customs duties of a fiscal character, a
very limited number of products listed in Annex II will
be excluded from preferential treatment.

3.  In granting preferences, a ceiling will be set for each
product, which will be calculated as follows:
the value or quantity of imports from beneficiaries in
a reference year (basic quota) plus 10 per cent of the
value or quantity of imports from other sources than
beneficiaries in the latest year for which statistics
are available (supplementary quota).

Preferences will be suspended if preferential imports of
a particular product from a given beneficiary exceeds
50 per cent of the ceiling in the course of a year.

The supplementary quota will be revised every year, and
it will not be less than that of the preceding year.

II. Products falling within Chapters 1-24 of the B.N.

1.  Preferences will be granted to the agricultural products
listed in Annex III.

2.  As to the products included in the list referred to in
paragraph 1 above, a safeguard mechanism will be of an
escape clause type which can be invoked vis-&-vis a
specific product of a specific beneficiary.

Alle produkten uit BTN 25-99, die niet op de geselecteerde
lijst staan ( 57 produkten, tariefverlaging tussen 50 en

100%) en die niet uitgesloten zijn (petroleumprodukten,
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leerprodukten, schoeisel, triplex, kleren, ruwe zijdefabri-
katen, gelatine en lijm) hebben een rechtenvrije toegang.
Het landbouwaanbod is schriel, 59 produkten met een invoer-

waarde in Japan van 36 miljoen dollar in 1969. Protesten van

de ontwikkelingslanden gelden de uitsluiting van de voor hen

zo belangrijke arbeidsintensieve produkten.

3. Het aanbod van het Verenigd Koninkrijk.

(TD/B/AC.5/34/Add.8,d.d. 19 september 1970)

1. The provisional proposals tabled by the United Kingdom in
November, 1969 (TD/B/AC.5/24/Add.8) indicated the preferen-
tial tariff treatment which the United Kingdom would be pre-
pared to grant if certain conditions were met, and the con-
ditions and assumption on which illustrative lists of pro-
ducts had been prepared. The cover note stated that it was
apparent from the proposals already exchanged in the OECD
that the conditions were unlikely to be met and that it would
be necessary for the United Kingdom to modify the indications
provisionally made.

2. Following the consultations between prospective donor
countries in the OECD, the consultations with the developing
countries in the Fourth Session of the UNCTAD Special Committee
on Preferences, the U.K. has considered it necessary in accor-
dance with the burden sharing principle to modify its illus-
trative proposals, the U.K. submits the statement below of
the preferential tariff treatment it is prepared to grant,
and the following lists of products:

List I - Manufactures and semi-manufactures, falling
within Chapters 25-99 of the Brussels Nomen-
clature, on which the United Kingdom is not
prepared to grant preferences.

List II -Processed agricultural products, falling within
Chapters 1-24 of the Brussels Nomenclature,
on which the United Kingdom is prepared to
grant preferences.

3. The United Kingdom is prepared to grant generalised, non-
discriminatory, non-reciprocal tariff preferences on the
basis of entry free of protective duty (or, when so specified,
at a reduced duty) for all products within Chapters 25-99 of
the Brussels Nomenclature other than those specified in List
I, and for the products within Chapters 1-24 of the Brussels
Nomenclature specified in List II.
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4. In its illustrative proposals on textiles the United
Kingdom indicated its willingness to consider the grant of
duty free entry for non-cotton textiles without limitation
on condition that at least all the other major prospective
donor countries similarly granted duty free entry to imports
from all countries and territories claiming developing coun-
try status without any form of quota or other limitation.
This condition has not been met.
Moreover, there have since been significant developments,
some of them advurse, affecting and likely to affect inter-
national trade in textiles. In these circumstances the U.K.
has found it necessary to except non-cotton as well as cotton
textiles generally from its offer but is ready to reconsider
this decision with a view to increasing the opportunities
of developing countries when the general outlook for inter-
national trade in this particular field has become clearer
as a result of any further discussions which may take place,
e.g., in the GATT. However, the United Kingdom's proposals
envisage duty free entry for those textile products specified
in the Annex to List I.

5. The United Kingdom's proposals envisage duty free entry
for all primary products within Chapters 25-99 of the Brussels
Nomenclature (other than those in List I). The United Kingdom
reserves the right to withdraw or modify its offer of duty
free entry for primary products classified within these
chapters of the Brussels Nomenclature in the light of the
treatment offered for those products by other prospective
donors.

6. The United Kingdom has based its revised proposals on the
recommendations in the Report of the Special Group on Trade
with Developing Countries, which were broadly endorsed by
the Council of Ministers of OECD.

Qualifications

7. In accordance with the burden sharing principle, the United
Kingdom reserves the right to modify at any time the arrange-
ments now proposed if this is judged necessary as the result
of modifications which other donor countries may make to their
preferential arrangements.

8. It will be necessary for the United Kingdom to obtain the
consent of countries in the Commonwealth Preference Area with
trade agreements rights to margins of preference on certain
products to waive these rights to the extent required to
enable preferences on these products to be extended to non-
Commonwealth developing countries.

9. One of the considerations the United Kingdom will bear
in mind in determining any modifications to the preferential
tariff treatment now proposed will be the extent to which
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Commonwealth developing countries and territories receive
new advantages in the markets of other donor countries in
compensation for sharing their existing preferential advan-
tages in the U.K. market.

10. The United Kingdom's preferential arrangements will be
subject to modification in the event of successful negotiations
for entry of the United Kingdom into the E.E.C.

Safeguards

11. The U.K. reserves the right to withdraw or modify the
preferential tariff treatment. The grounds for such action
will normally be the import of a product in such increased
quantities and under such conditions, as a result of the
preference, as to cause or to threaten in the opinion of
the United Kingdom Government serious injury to domestic
producers of like or directly competitive products.

Rules of Origin

12. Detailed rules of origin will be worked out as soon as
possible. The present intention is that the rules should be
based on process criteria such as those operated under the
EFTA and Yaounde Conventions.

Het Verenigd Koninkrijk is het enige land dat in het gewijzig-

de voorstel de preferentieverlening over de gehele lijn in-

krimpt. Aan de negatieve lijst voor BTN 25-99 is een groot

aantal produkten toegevoegd, van de positieve lijst voor BTN
1-24 zijn veel produkten afgevoerd, waaronder een dertigtal

textielprodukten en 17 tropische landbouwprodukten. De in-

krimping is het gevolg van pressie van de onderontwikkelde

Commonwealth-landen en van de hantering van het "burden

sharing" principe.

4. Het aanbod van de Verenigde Staten.

(TD/B/AC.5/34/Add.5/Rev.1, d.d.24 september 1970 + Corr.1,
d.d. 16 oktober 1970).

The U.S. is prepared to participate, subject to Congressional
approval, in a system of tariff preferences for developing
countries, which should be liberal and should confer the
maximum range of benefits on the developing countries. We
consider that all the major developed countries must partici-
pate in the system and implement preference schemes which
are harmonized as much as possible and can be expected to
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yield comparable results.
The U.S. proposal contains the following elements:
1. Preferential duties set at zero.
2. Preferences granted on:

(a) manufactured and semi-manufactured products in BTN
Chapters 25-99, excepting only textiles, shoes, and petro-
leum products. (A list of the exceptions by TSUS - Tariff
Schedules of the United States - item numbers is attached
as Annex I.)
(b) a selective list of primary products in BTN Chapters
25-99. (A list by TSUS number of products which the U.S.
considers to be primary products is attached as Annex II.
A positive list of the primary products to be granted
preferences is attached as Annex III).
(c) a selective list of agriculture and fishery products
in BTN Chapters 1-24. (A positive list of such products
is attached as Annex IV).

3. A simple scheme, without ceilings on preferential imports,
relying on the standard escape clause and adjustment assis-
tance as safeguards for domestic industry.

4. A temporary scheme, i.e. not more than ten years, which
would not constitute a binding commitment and would not
impede future tariff reductions on a most-favoured-nation
basis.

5. Developing countries which receive special preferences in
developed country markets for products covered by the
scheme would be excluded from preferences. However, if
adequate assurances are provided that these special prefe-
rences would be phased out within a reasonable period of
time, the developing countries concerned could be granted
preferences from the outset.

6. Developing countries which grant reverse preferences to
developed countries would be excluded from preferences.
However, if such developing countries provide adeauate
assurances that the reverse preferences would be phased
out within a reasonable period of time, they could be
granted preferences from the outset.

De V.S. sluiten zeer belangrijke produkten uit: textielpro-

dukten (alhoewel een drietal textielprodukten van de negatieve

lijst is afgevoerd), non-ferro metalen( uitgezonderd die,

welke als grondstof op een positieve lijst staan) schoeisel

en petroleumprodukten.

De grondstoffenlijst verhoogt de rechtenvrije invoer van

grondstoffen van 30% tot ongeveer de helft. De positieve
lijst voor BTN 1-24 omvat nu in totaal een invoer van 114

miljoen dollar. Omdat al een groot aantal van de BTN 1-24

produkten rechtenvrij was kan nu twee-derde van de totale



-310-

import van deze produkten uit de ontwikkelingslanden tegen

een nultarief worden ingevoerd in de V.S.

Paragraaf 5 van het Amerikaanse voorstel kwam enkele weken
later te vervallen. Paragraaf 6 bleef gehandhaafd:

Statement by the Representative of the United States of
America on Special Preferences.

I would like to make a statement concerning our position on
special preferences. This statement does not affect in any
way our position with regard to reverse preferences which
remains unchanged.
I have been authorized to announce that the United States no
longer insists that special preferences be fully eliminated
over a five-year period for countries enjoying such preferen-
ces to be eligible to receive generalized preferences from
the United States. We have therefore decided to permit coun-
tries now receiving special preferences to be included as
beneficiaries under our scheme from the outset.
We appreciate the fact that the implementation of the gene-
ralized preferences schemes will go a long way toward elimi-
nating the special preferences which now exist, especially
in the field of manufactures. We earnestly hope this progress
will continue.
We continue to oppose special preferences. If trade under
special preferences in items covered by the scheme grows
and assumes significant trade proportions, we would then have
to declare the beneficiaries of such special preferences ineligible
under our generalized preferences. Furthermore, if special
preferences are maintained by other countries, we would reserve
the right to extend comparable special preferences ourselves.
It is our hope that continued progress toward the elimination
of special preferences will make it unnecessary for the United
States to resort to either of these courses of action.
Our position on special preferences is therefore no longer an
obstacle to participation by any develcping country as an
original beneficiary of our preference system.
In as much as there has been some confusion about the condition
in the United States' scheme dealing with reverse preferences,
I must re-emphasize this condition and the importance we
attach to it as a matter of principle. We agree with the
objective that in princiFle all developing countries should be
included in our scheme. Our present position in this respect
already reflects a major concession in that instead of insis-
ting on immediate elimination of reverse preferences, we are
prepared to accept a phasing-out of reverse preferences over
a reasonable period of time. In addition, we are prepared to
be reasonable as to the kind of assurance on this matter
which would be satisfactory. But it must be recognized that
our position on reverse preferences is an integral part of our
offer. I earnestly hope this problem can be resolved in the
way we have suggested so that the beneficiaries of our scheme
can, in principle, include  all developing countries from the
outset.
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