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Samenvatting g 

(Summaryy in Dutch) 

Artike ll  XXI V van het General Agreement on Tariff s and Trade (GATT ) is de dikwijl s 
ingeroepenn bepaling die voorziet in de vestiging van vrijhandelszones en douane-unies. Dit boek 
onderzoektt  de vereisten aangaande de 'interne handel'  van zulke verbanden in paragraaf 8 van 
artikell  XXIV. De betekenis van begrippen als 'het wezenlijk deel van de handel'  ('substantially 
alll  trade') en 'andere de handel beperkende regelingen' ('other  restrictive regulations of 
commerce')) is nog niet opgehelderd in het recht van de GATT, net zomin als de lijst 
uitzonderingsartikelenn die in paragraaf 8 wordt genoemd. Het boek stelt dat de interpretati e van 
dezee vereisten directe gevolgen heeft voor  het functioneren van het multilateral e handelssysteem, 
omdatt  zij  gezamenlijk het bereik bepalen van de regionale uitzondering op het 
meestbegunstigingsbeginsel.. Interpretaties die een hoge mate van preferentiële handel tussen 
ledenn van regionale handelsverbanden bevorderen vormen een garantie dat de effecten van 
regionalee verbanden als afwijkingen van de meestbegunstiging binnen de perken blijven. Ook 
zullenn interpretaties die de voortdurende toepassing van GATT regels op leden van regionale 
verbandenn bevorderen het voortschrijdende multilateral e handelssysteem tot voordeel strekken. 

Deell  I van het boek behandelt voorkeursregelingen in de internationale handel vóór  de 
totstandkomingg van de GATT regels, tot en met het ontwerp van het Verdrag van Havana voor 
eenn internationale handelsorganisatie, zowel wat betreft de uitzondering voor  douane-unies 
waaroverr  werd onderhandeld in Genève (1947) als die voor  vrijhandelszones waarover  werd 
onderhandeldd in Havana (1948). De uiteindelijk e uitzondering voor  regionale handelsverbanden 
hingg nauw samen met 'standstill'  bepalingen ten aanzien van het meestbegunstigingsbeginsel 
voorr  reeds bestaande preferentiële regelingen. Uit de historische stukken blijk t dat the ontwerpers 
dee bepalingen voor  douane-unies wilden uitbreiden tot vrijhandelszones, teneinde 
ontwikkelingslandenn flexibilitei t te geven om preferentiële regelingen te treffen. 

Deell  II  bespreekt de praktij k ten aanzien van de regionale exceptie onder  GATT 1947. Aandacht 
wordtt  besteed aan rapporten van werkgroepen die regionale handelsverbanden onderzochten op 
hunn verenigbaarheid met artikel XXIV. Veel van de nog altij d niet opgeloste vragen werden aan 
dee orde gesteld in het onderzoek van de associatie met de overzeese gebiedsdelen van de EEG uit 
1958.. Besproken werden toen reeds hoe 'substantially all trade' te meten, het probleem van 
omgekeerdee preferenties die van ontwikkelingslanden verlangd werden en of de lijst met 
genoemdee GATT artikelen (XI-X V en XX) uitputtend was bedoeld. Deze kwesties werden ook 
besprokenn tegen de achtergrond van economische overwegingen: moest paragraaf 8 worden 
uitgelegdd in het licht van het probleem van externe handelsverleggingen? Dit tijdvak wordt 
beslotenn met een bespreking van twee niet gerapporteerde uitspraken van GATT 
geschillenbeslechtingspanels.. In het kader  van de preferenties van de EEG en haar  lidstaten ten 
aanzienn van bananen in het Lomé IV verdrag hebben deze panels een begin gemaakt met de uitleg 
vann een aantal begrippen en meer  in het algemeen met de vaststelling van de verhouding tussen 
geschillenbeslechtingg onder  artikel XX m en regionale verbanden onder  artikel XXIV . 

Deell  m behandelt de regionale exceptie in het WTO tijdperk . De verplichting in artikel XXIV : 8 
omm 'andere de handel beperkende regelingen' tussen leden van een regionaal verband te 
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verwijderenn lijk t betrekking te hebben op onder andere oorsprongsregels in vrijhandelszones, 
onderlingee niet-tariffaire belemmeringen, en interne vrijwaringsmaatregelen. Ónder de nieuwe 
WTOO regels voor geschillenbeslechting hebben panels en het Beroepsorgaan tot nu toe tweemaal 
dee gelegenheid gehad artikel XXI V te onderzoeken. Hun rapporten vormen de basis voor de 
toekomstigee interpretatie van de exceptie voor regionale verbanden. Het Beroepsorgaan heeft in 
Turkey-TextilesTurkey-Textiles bepaald dat de exceptie in artikel XXIV voorwaardelijk is. De partij die haar 
inroeptt moet aantonen dat het regionale verband volledig in overeenstemming is met de vereisten 
inn de paragrafen 5 en 8 van artikel XXTV en dat de strijdige maatregel noodzakelijk is voor 
tenuitvoerleggingg van de regionale overeenkomst. Deze test werd herhaald door het 
Beroepsorgaann in Argentina-Footwear in verband met een non-discriminatiebepaling in de WTO 
overeenkomstt inzake vrijwaringsmaatregelen. Op basis van deze uitspraken van het 
Beroepsorgaann stelt dit boek dat een dergelijke test ook van toepassing zou moeten zijn wanneer 
regelingenn tussen leden van een regionaal verband worden beoordeeld. De bepalingen van het 
Weenss verdrag inzake verdragenrecht over wijzigingen in multilaterale verdragen worden 
onderzochtt op hun relevantie voor het beoordelen van regionale verbanden onder artikel XXTV 
GATT. . 

Hett laatste deel brengt verband aan tussen de geschillenbeslechtingspraktijk en het werk van het 
Committee on Regional Trade Agreements (CTRA), dat zich bezighoudt met rapporteren over de 
zogenoemdee 'systemic issues'. De auteur concludeert dat het Beroepsorgaan in feite de bewijslast 
vann verenigbaarheid met de WTO bij de voorstanders en deelnemers van regionale verbanden 
heeftt gelegd. Interpretaties van artikel XXI V die neerkomen op een hogere drempel mogen in de 
toekomstt verwacht worden, wanneer deelnemers van regionale verbanden positieve 
aanbevelingenn van de CRTA moeten vragen. Dit is een welkome ontwikkeling aangezien 
belangrijkee WTO leden bij veelomvattende regionale overeenkomsten zijn betrokken, zowel met 
elkaarr als met minder ontwikkelde WTO leden. 
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