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MEMORIE VAN ANTWOORD. 

(Ingezonden bij brief' van 21 Juni 1903. 

In antwoord op het Voorloopig Verslag hebben de onder-
geteekenden de eer het volgende mede te deelen. 

De indiening van deze wetsvoordracht is door toevallige 
omstandigheden tot leedwezen der oudergeteekenden ver
traagd geworden. Daardoor zijn evenwel geene belangen ge
schaad, wijl bij decreet van den president der Fransche Re
publiek, daartoe door de wet gemachtigd, de door deze over
eenkomst bevestigde gunstige toestand is gehandhaafd in af
wachting van hare ratificatie. In Frankrijk is de overeen
komst inmiddels reeds goedgekeurd. 

Ter voldoening aan het in het Voorloopig Verslag uitge
sproken verlangen, om eenige nadere toelichting, zij het vol
gende opgemerkt. 

(tnze handelsbetrekkingen met Frankrijk worden (afgezien 
van deze ter bekrachtiging voorgedragen conventie) nog steeds 
beheerscht door de nota's welke op 27 en 28 Januari 1892 
tusscheu den Franschen gezant namens zijne Regeering eu 
den Nederlandschen Minister van Buitenlandsche Zaken wer
den gewisseld. 

Door die notawisseling is de toepassing van het Fransche 
minimum-tarief verzekerd voor den invoer van producten uit 
Nederland in Frankrijk en m de Fransche koloniën, zoolang 
de producten van Frankrijk en van de Fransche koloniën bij 
invoer in Nederland op den voet vau de meest begunstigde 
vreemde natie worden behandeld. 

Voor zoover dus voor den. invoer in Frankrijk naast het 
tarif général een verminderd tarief gold, waren de producten 
en koopmanschappen uit Nederland in dat land ingevoerd 
slechts aan dat verminderde tarief onderworpen. 

Voor de producten uit de Nederlaudsehe koloniën bestond 
zulk een verminderd tarief niet eu gold dus het voor derge
lijke goederen vastgesteld enkele tarief. 

Eerst bij de Fransche wet van 24 Februari 1900 is voor 
sommige van die koloniale producten een dubbel tarief van 
invoerrechten vastgesteld en tevens in artikel 5 bepaald: 
„Le Gouvernement est autorisé, pendant deux ans, a conférer 
provisoirement par décret le benefice du tarif minimum men-
tionné a Partiele premier aux pays actuellement soumis au 
tarif général. La durée de cette concession ne pourra excéder 
deux ans, a partir de la promulgation de la présente loi." 

Door een brief van den Franschen gezant, den heer 
BIHOUED, dd. 12 Februari 1900, werd aan de Nederlandsche 
Regeering kennis gegeven van de indiening van het desbe
treffend wetsontwerp en tevens van het voornemen der Fran
sche Regeering om voorloopig het bedoelde minimum-tarief 
toe te patsen op de koloniale producten uit Nederlandsch-
Oost- en "West-Indië in Frankrijk ingevoerd wordende, in 
afwachting van eene definitieve regeling, waarbij die maat
regel zou worden bestendigd indien Nederland zijnerzijds 
wederkeerige voordeelen aan den Franschen handel toestond. 

Dezerzijds is toen herhaaldelijk betoogd dat eene nadere 
regeling overbodig was, omdat de produ"ten uit onze koloniën 
krachtens de in Januari 1892 gewisselde nota's recht hadden 
op de toepassing van liet minimum-tarief zoodra voor derge
lijke producten zulk een tarief in Frankrijk zou zijn inge
voerd : maar dit l>ctoog is van den aanvang at' met klem be
streden door de Fransche Regeering. die beslist weigerde het 
minimum-tarief op de producten uit de Nederlandsche kolo
niën toepasselijk te verklaren, tenzij onzerzijds eene concessie 
aan Frankrijk werd gedaan. 

De gronden voor deze houding der Fransche Regeering 
mogen nader blijken nit het volgend uittreksel uit een brief 
van'den minister DKI.CASSÉ aan den Nederlandschen gezant te 
Par i j s : 

..Il est abeolnment impossible au Gouvernement de la Ré-
pnblique de reconnaitre la légitimité de cette prétention (nl., 
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dat de producten uit. de Nedei landseho koloniën in het alge
meen recht hadden op de toepassing vau het minimum-tarief 
in Frankrijk, zoodra zulk een tarief aldaar werd vastgesteld) 
et le bien fondé des arguments sur lesquels Pappuio le Gou
vernement do la Reine. Contra i rem ent, en effet, a 1'opinion 
qu'il vous a chargé de lui exprimer il considère que les lettres 
échangéas les 27 et 28 janvier 1892, entre la Légatiou de 
France a La Ilaye et le Ministre des Affaires Etrangères des 
I'ays-Bas n'ont trait qu'aux produits ou marchandises des 
1'ays-Bas et ne concernent dans aucune des dispositions qu'el-
los contiennent les produits et niarchandises des colonies néer-
landaises. 

En écrivalit a M. DK TIENHOVEN M. LEGRAND a eu soin de 
lui oommuniquer le texte même de la loi du 29 décembre 
1891, en vertu de laquelle le Gouvernement de la République 
était autorisé a appliquer a partir du Ier février suivaut, le 
tarif minimum aux produits ou marchandises originaires des 
1'ays qui bénéficiaient alors du tarif conventionnel francais 
et. a ceux-la seulement. 

Aussi M. LEGRAND a-t-il bien soin de ne faire porter sou 
offre du tarif minimum que sur les ,,produits ou marchan
dises originaires des Pays-Bas '. 

Par le paragraphe suivaut M. LEGRAND fait sans doute 
ronnaitre que cette disposition comprend les colonies et pos
sessions coloniales- mail il ne donne par la aucune extension a 
ses offres quant a leur objet qui reste limité aux „produits 
ou marchandises originaires des Pays-Bas", il en définit seu
lement le champ d'applieation eu spécifiant que ce n'est pas 
seulement en France mais aussi dans les colonies et posses-
sions de la France que les produits et marchandises des Pays-
Bas jouiront du tarif minimum. 

Au surplus, soucieux a la fois de ne pas commettre un exces 
de jKiuvoirs en dépassant oeux qu'il tenait de la loi du 29 
décembre 1891 et de ne laisser aucune obscurité sur la portee 
de ses offres, le Ministre de la République a La Ilaye s'est, 
dans sa lettre ïi M. DE TIENITOVKX ré f ë ré expressément, en ce 
qui concerne la France, a 1'artiole '■> de la loi du 11 janvier 
1S92. Or, la disposition visée de eet article est ainsi con?ue: 

„Les produits étrangers importés dans les colonies, les pos
sessions francaises et les pays de protectorat de 1'Indo-Chine, 
a 1'exception des territoires énumérés au par. 2 sont soumis 
aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France". 

Il résulte de cette disposition que les produits étrangers, 
dans 1'espèce les produits des Pays-Bas, importés dans les 
colonies, les possessions francaises et les pays de protectorat de 
1'Indo-Cbine, doivent être soumis, en vertu de L'accord des 
27/28 janvier 1892, aux droits du tarif minimum qu'ils paie-
raient s'ils étaient importés en France. Et e'est bien ce qu'é-
dicte le décret du '50 janvier 1892 rendu en exécution de 
l'accord d«*s 27/28 du même mois. „Vu", dit ce décret, „la loi 
du 29 décembre 1S91 nutorisuut le Gouvernement a appliquer 
en tout ou en part ie le tarif minimum aux marchandises 
originaires des pays qui l>énéficient actuellement du tarif 
conventionnel et qui consentircnt de leur eóté, a appliquer 
aux marchandises francaises te traite.ment de la nation la 
plus favorisée (M. LEGRAND cite le même texte dans sa lettre 
du '27 janvier); Vu, est-il ajouté, en ce qui concerne les colo
nies et les possessions francaises, l'artiele •> de la loi du 11 
janvier 1892, (c'est encore l'artiele visé par M. LEGRAND en 
ce qui concerne la France); il'est décrété q\ie : le tarif mini
mum sera appliqué en France, y compris 1'Al-
gério et dans les colonies, les possessions fran
caises et les pays de protectorat de l'Indo-Chine . . . . aux 
marchandises originaires des Pays-Bas 

Quant aux marchandises originaires des colonies néerlan-
daises il n'en est question ni dans le décret du 30 janvier 1892, 
ni dans l'accord des 27/28 du menie mois. Elles sont restées, 
après comme avant eet BCCOld, en deliors du régime conven
tionnel. 

Il peut. y avoir d'autant inoins de doute au sujet du tem 
et de la portee des offres de M. LI.(.KAM) que celui-ci, non 
content de se rét'érer a l'artiele 3 de la loi du 11 janvier 1892 
0 ajouté par surcvoit de précaution que les Pays-Bas >e trou-
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Teront B l'avenir placéi en Francs dans la méme rituatiou 
que celle faite a l'Angleterre par la loi du 27 février l̂ .H-J. 

Ur, cbaeuu tavail que si en vertu de oetta loi vieille alon 
«In dix ans di'ja, Lee produits du Uovaunie-Uni étaient et SOUt 
enoore re$ua au régime du tarif Ie plus reduit, en Franco et 
dans les eoloniee francaises. les produits des eolonics britan-
niquea y lupportent, au contraire, les t.axes du tarif-général. 

C'esl en et't'et, uu principe traditionnel de. la législation 
douaniers trancaiee que les conoeeeiona d'ordre, tarifaire, con-
senties par la Franco ïi une Puissance étrangère 110 s'appli-
quent pas aux marchandises provenant du domsine colonial 
de cette dernière. 11 en est et il en a toujours été ainsi pour 
les eoloniee non seulenient du Royaume-Üni et des Pays-Has 
niais de 4ous les pays européens sans exception. 

('e principe essentiel a été bien souvent énoncé dans les 
doeuments francais .-elatifs ii la législation douanière. On Ie 
trouve, notaniinent, formule sous Ie n°. 387 des observations 
préliminaire* du tarif des douanes, ou il est d i t : 

,,Les pays d'Europe adniis au tarif minimum soit en vertu 
de conventions, soit en vertu do lois inférieure* ou décrets, ne 
bénéf icient de ce tarif que pour les produits naturels ou fabri-
qués de leurs territoires européens." 

Quelquea exceptions strictoment limitatives sout faites sous 
les n°. suivants des observations préliminaires, mais aucune 
«Telles ne concerne les eoloniee néerlandaisee dont les pro<luits 
ne sauraieut en effet, prétendre aetuellement pas plus d'ail-
leurs que sous Ie régime du traite de commerce du 19 avril 
1884 a aucun traitement de faveur." 

Ofschoon de woorden van de nota van den heer LEGUAND, 
waarin met betrekking tot de toepassing van het minimum
tarief gezegd wordt: „Cette disposition comprend les colonies 
ou possessions respeetires", etc. moeilijk overeen te brengen 
zijn met deze uitlegging, moet aan den anderen kant erkend 
worden dat de verwijzing naar den tekst van artikel 2 der 
Fransche wet van 29 December 1891, luidende: „Le Gouver
nement est autorisé a appliquer, en fout ou en partie, le tarif 
minimum aux produits ou marchandises originaires des pays 
qui bénéf icient act uell(inent du tarif conventionnel et qui 
consentiront de leur cóté a appliquer aux marchandises fran-
eaises le traitement de la nation la plus favorisée", in verband 
met liet feit dat er toen geen tarif conventionnel voor de kolo
niale producten bestond, wel eeni^en grond voor de Fransche 
opvatting oplevert. 

Toen uu gebleken, was dat de Fransche Regeering aan hare 
opvatting bleef vasthouden en tevens, dat zij de gevraagde 
contrapraestatie beperkte tot het verlangen dat op Fransche 
goederen bij invoer in de Nederl.uilsche koloniën de laagste 
tarieven zouden worden toegepast, meende de Regeering den 
handel niet te moeten blootstellen aan het gevaar van onder
werping der Nederlandiche producten aan het hooge Fran
sche „tarif général" bij invoer in dat Rijk, maar in 'slands 
belang te handelen door het sluiten van deze overeenkomst, 
waardoor do toepassing van het nieuwe Fransche minimum
tarief op bijna allo onze koloniale producten is verzekerd. 

In het Yoorloopig Verslag wordt de opmerking gemaakt, 
dat er geene gelijkheid zou bestaan tusschen hetgeen door ons 
verkregen en hetgeen door ons beloofd is, en dat dus, anders 
dan uit den tekst der conventie zou volgen, van wederkeerig-
heid geen sprake kan zijn. 

Die opmerking steunt in de eerste plaats op de omstandig
heid, dat slechts verkregen wordt het Fransche rninimum-ta-
rief voor enkele onzer koloniale producten, terwijl toegezegd 
is meeat-begunstiging in onze koloniën voor alle F'ransche 
producten, zoowel van het moederland als van de, koloniën. 

Zeker schijnt hier ongelijkheid te bestaan indien men onze 
enkele koloniale producten stelt naast al de producten van 
Fraiisohen en Fransch-kolonialon oorsprong. De vergelijking 
schijnt echter te moeten worden aangevuld met hetgeen aan 
den cenen kant voor die bepaalde Xederlandsche producten is 
verkregen en aan den anderen kant voor die vele Fransche 
producten is beloofd. 

En dan ziet men dat verkregen zijn minimuin-rechten, ter
wijl een liooger algemeen tarief bestaat, dat zonder bijzonder 
beding zou worde.\ toegepast, terwijl dezerzijds slechts is be
loofd in den bestaanden toestand geeie verandering to bren
gen en Fransche producten bij invoer in de koloniën niet | 

ongunstiger te behandelen dan die van andere lauden. 
Bovenvermelde opmerking steunt in de tweede plaats op de 

nieening, dat het voor ons een nadeel is, (lat de conventie, wat 
Nederland betreft, slechts betrekking heeft op koloniale pro
ducten, terwijl zij ten aanzien van Frankrijk cok op produc
ten van het moederland betrekking heeft. Na kennisneming 
van het. in den aanvang dezer .Memorie gegeven overzicht van 
onze. verhouding tot Frankrijk zal de onjuistheid dezer mee
ning echter wel worden ingezien. 

Juist is het intusschen, dat de conventie nietopaó'eNeder-
landsche koloniale producten betrekking heeft. Gelijk reeds 
vernield, weegt tegen deze. beperking voldoende op de aard 
der door Frankrijk ons gegeven concessie. Die beperking 
vindt haar reden in de nieening van de F'ransche Regeering 
dat van de zijde van Frankrijk de artikelen ten aanzien van 
welke een dubbel tarief bestaat, in de conventie konden wor
den betrokken. In artikel 1 der conventie nu zijn alle kolo
niale verbruiksartikelen opgenoemd, die in hoofdstuk V I I I 
van het Fruische douanetarief voorkomen, voor zoover de wet 
van 24 Februari 1900 het minimum-tarief er voor vaststelt, 
hetgeen niet noodig was o. a. voor suiker en suiker bevatten
de artikelen, alsmede tabak, welke om voor de hand liggende 
redenen (de bijzondere positie van de suiker in het inter
nationaal verkeer en de tabaksregie in Frankrijk) eene bij
zondere plaats innemen. 

Ten aanzien van de vertaling der overeenkomst wordt niet 
ingezien, dat het woord „tariefsgunst" niet als Nederlandsen 
woord zou kunnen worden gebruikt, terwijl wordt erkend dat 
de woorden „désirant faciliter" eenvoudiger weergegeven had
den kunnen worden en dat „gestipuleerd" en „geviseerd" geen 
Nederlandsch klinkende woorden zijn. Ter gelegenheid van 
de plaatsing van de overeenkomst in het Staatsblad zal de 
vertaling nog zorgvuldig worden nageziem en waar noodig, 
verbeterd. Of echter meer bepaaldelijk voor „geviseerd" 
eenige andere uitdrukking beter zou voldaan hebben, mag 
betwijfeld worden. 

Het voorkomen van sommige woorden cursief in de ge
drukte exemplaren van de overeenkomst kan niet anders wor
den opgehelderd dan door daarin drukfouten te zien, daar 
toch in het geschreven stuk, hetwvlk aan den heer Voorzitter 
van de Tweede Kimer der Staten-Generaal is toegezonden, 
die woorden geheel in gewoon schrift zijn opgenomen. 

Door het liovenstaande zijn ook ten deele reeds de, in de 
Nota van den heer VAX KARXEBEEK gemaakte opmerkingen 
beantwoord. Voor het overige kan op hetgeen in die Nota is 
gezegd nog het volgende worden aangeteekend. 

liet is volkomen waar, dat wij door de conventie niet de
zelfde lage rechten hebben verkregen als voor de producten 
der Fransche koloniën gelden, maar in dien toestand, die 
gegrond is op artikel 3 van de Fransche wet van 11 Januari 
1892, verkeeren tevens alle andere Mogendheden, die kolo
niale producten naar Frankrijk uitvoeren, en het voordeel 
dezer overeenkomst is, dat wij bij die andere Mogendheden in 
geen enkel opricht zullen achterstaan. 

Ook is het juist, dat wij eigenlijk gezegd niet het minimum
tarief verkrijgen doch het laagste tarief op de producten van 
eenige vreemde natie van toepassing. Dit is echter een voor
deel, daar nu niet slechts het bestaand minimum-tarief, doch 
ook alle, mogelijke latere verlagingen daarvan op onze pro
ducten toepasselijk zullen zijn. 

Door den heer VAN KARXEUEEK wordt ten .-lotte opgemerkt, 
dat door de conventie wat onze koloniën betieft, een niet be
staande band wordt aangelegd aan onxj vrijheid in tarief-
wet gering. 

Ten aanzien van deze opmerking wordt er op gewezen, dat 
die band in geen geval ki.ellend zal zijn, daar de overeenkomst 
slechts één jaar na opzegging, welke steeds kan geschieden, 
van kracht blijft. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
R. MELVIL VAN LYNDEN. 
De Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid, 
DE MAREZ ÖYENS. 

De Minister van Koloniën, 
IDENI3ÜRG. 


