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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal
Den Haag, 10 januari 2001

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal ontvangen op
25 januari 2001.
De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke
goedkeuring van de Staten-Generaal wordt
onderworpen kan door of namens een van de
Kamers of door ten minste vijftien leden van
de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de
Tweede Kamer of door de Gevolmachtigde
Ministers van de Nederlandse Antillen
onderscheidenlijk van Aruba te kennen
worden gegeven uiterlijk op 24 februari 2001.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel
5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking
verdragen, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, heb ik de eer U
hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen het op 15 december
1950 te Brussel totstandgekomen Verdrag houdende instelling van een
Internationale Douaneraad (Trb. 1951, 120).1
Een toelichtende nota bij dit verdrag treft U eveneens hierbij aan.
De goedkeuring wordt voor de Nederlandse Antillen en Aruba gevraagd.
Aan de Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba is
verzocht hogergenoemde stukken op 24 januari 2001 over te leggen aan
de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba.
De Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba
zijn van deze overlegging in kennis gesteld.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
J. J van Aartsen
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Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.
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TOELICHTENDE NOTA
1. Het verdrag
Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt, omdat het zonder meer
instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onder
b, van de Wet op de Raad van State).

Het op 15 december 1950 te Brussel totstandgekomen Verdrag houdende
instelling van een Internationale Douaneraad (Trb. 1951, 120 en laatstelijk
1991, 111), hierna te noemen Douaneraad, heeft de volgende strekking. De
oprichting van onderhavige organisatie, middels dit verdrag, werd
ingegeven door de behoefte een permanent gremium tot stand te
brengen voor de bespreking van douane-technische vraagstukken en
aangelegenheden. Directe aanleiding daarvoor was de invoering van een
gemeenschappelijke basisnomenclatuur voor de indeling van goederen in
douanetarieven en van gemeenschappelijke waarde definities voor de
heffing van invoerrechten in een groot aantal West-Europese landen. De
destijds totstandgekomen Douaneraad biedt de gelegenheid voor het
houden van het noodzakelijke en voortdurende overleg tussen de
uitvoerende organen van de betrokken landen om zo tot een gecoördineerd optreden te komen.
De Douaneraad, die is gevestigd te Brussel, heeft in juni 1994 het besluit
genomen, zich voortaan onofficieel «Wereld Douane Organisatie» te
noemen. Dit heeft geen verdragswijziging of ander juridisch effect ten
gevolge gehad.
2. Goedkeuring voor de Nederlandse Antillen en Aruba
Het verdrag is indertijd alleen goedgekeurd voor Nederland (zie kamerstukken 2706), en dus ook alleen voor Nederland bekrachtigd aangezien
de regering van de Nederlandse Antillen medegelding ervan voor haar
land niet wenselijk achtte. Het Koninkrijk is dus alleen voor wat betreft
Nederland lid van de Douaneraad.
De regering van de Nederlandse Antillen heeft thans verzocht om
uitbreiding van de gelding van het verdrag tot haar land, om de volgende
redenen.
Tijdens de jaarlijkse conferentie van de «Carribean Customs Enforcement
Council» (CCLEC), gehouden te Dominica in november 1999, is het
wenselijk gebleken dat de Caraïbische landen zich zoveel mogelijk
aansluiten bij de Douaneraad.
Landen als Bermuda en Barbados zijn de Nederlandse Antillen in dezen
recentelijk voorgegaan. De Douaneraad is een internationale organisatie
die een voortrekkersrol vervult in douane-aangelegenheden, zoals
douanewet- en regelgeving, maar ook bijvoorbeeld de integriteitsprogramma’s voor de douane. Mede ten behoeve van de lokale handelsbevordering is het van groot belang dat de Nederlandse Antillen, in de
hoedanigheid van zelfstandig douanegebied, direct betrokken zijn.
Bovendien zijn de faciliteiten die de Douaneraad kan bieden slechts
beschikbaar voor leden. Tevens worden jaarlijks vergaderingen belegd,
waar inhoudelijke discussies worden gevoerd en ontwerp-verdragen en
afspraken worden voorgelegd, toegelicht en geamendeerd, zodat deze
wereldwijd door de lidstaten kunnen worden aangenomen en tot
uitvoering worden gebracht.
Op grond van artikel 2 van het verdrag kunnen de Nederlandse Antillen,
als afzonderlijk douanegebied, zelf lid worden van de Douaneraad.
Ingevolge artikel 28 van het Statuut voor het Koninkrijk is zulks mogelijk,
nadat het verdrag ook voor de Nederlandse Antillen zal zijn goedgekeurd.
De lidmaatschapskosten voor de Nederlandse Antillen zullen een jaarlijkse
contributie van Nafl. 30 832, en een eenmalige bijdrage van ongeveer
Nafl. 3 877 inhouden.
Teneinde mogelijk te maken dat wanneer de regering van Aruba, met het
oog op een eigen lidmaatschap van de Douaneraad, eveneens
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medegelding wenselijk zal achten, die medegelding direct tot stand wordt
gebracht, wordt de goedkeuring thans zowel voor de Nederlandse Antillen
als voor Aruba gevraagd.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
J. J. van Aarten
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