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Goedkeuring van het Verdrag van Brussel van 15 decem-
ber 1950 inzake de nomenclatuur voor de indeling van 
goederen in de douanetarieven, zoals gewijzigd bij 
Protocol van Brussel van 1 juli 1955, met bijlage; goed-
keuring van liet op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende 
Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot 
vaststelling van een nieuw Tarief van invoerrechten; 
aanpassing van de Wet op de Omzetbelasting 1954 aan 

het nieuwe Tarief van invoerrechten 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot: 

a. goedkeuring van het Verdrag van Brussel van 15 de-
cember 1950 inzake de nomenclatuur voor de indeling van 
goederen in de douanetarieven, zoals gewijzigd bij Protocol 
van Brussel van 1 juli 1955, met bijlage; 

b. goedkeuring van het op 25 juli 1958 te Brussel onder-
tekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot 
vaststelling van een nieuw Tarief van invoerrechten; 

c. aanpassing van de Wet op de Omzetbelasting 1954 aan 
het nieuwe Tarief van invoerrechten. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 24 september 1958. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

W I J JULIANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het vanwege 
Ons op 15 december 1950 te Brussel ondertekende Verdrag 
inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de 
douanetarieven, zoals gewijzigd bij Protocol van Brussel van 
1 juli 1955, met bijlage, ingevolge artikel 60, tweede lid, der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal behoeft, al-
vorens te kunnen worden bekrachtigd; dat eveneens het op 
25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, 
Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw Tarief 
van invoerrechten, met bijlage, ingevolge artikel 60, tweede 
lid, der Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal behoeft, 
alvorens te kunnen worden bekrachtigd; en dat wettelijke 
voorzieningen moeten worden getroffen tot aanpassing van de 
Wet op de Omzetbelasting 1954 aan het nieuwe tarief van 
invoerrechten; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. Het vanwege Ons op 15 december 1950 te 
Brussel ondertekende Verdrag inzake de nomenclatuur voor de 
indeling van goederen in de douanetarieven, zoals gewijzigd 
bij Protocol van Brussel van 1 juli 1955, met bijlage, van welk 
Verdrag de Franse en de Engelse tekst in Tractatenblad 1951, 
122, en de Nederlandse vertaling in Tractatenblad 1956, 104, 
zijn geplaatst, en welk Protocol de Franse en de Engelse tekst 
alsmede de Nederlandse vertaling in Tractatenblad 1956, 106, 
zijn geplaatst, zijnde de bijlage aan de Staten-Generaal mede-
gedeeld bij brieven van 27 april 1957 (Bijl. Hand. II. 1956/ 
57, nr. 4655, 1) wordt voor Nederland goedgekeurd. 

Artikel 2. Het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende 
Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststel-
ling van een nieuw Tarief van invoerrechten, met bijlage, waar-
van de Nederlandse en de Franse tekst in Tractatenblad 1958, 
130, zijn geplaatst, wordt voor Nederland goedgekeurd. 

Artikel 3. In tabel I, behorende bij de Wet op de Omzet-
belasting 1954 (integratietabel) worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht: 

I. Post 1 wordt gelezen: 
I. Goederen, als zijn bedoeld in afdeling XI van het Tarief 

van invoerrechten met uitzondering van die, welke grondstof 
zijn voor technische weefsels voor de rubberindustrie. 

II. Post 4 wordt gelezen: 
4. Goederen, als zijn bedoeld in de posten 26.03, 74.01, 

74.02, 75.01, 76.01, 77.01, 77.04, letter a, 78.01, 79.01, 80.01, 
81.01, letter a, 81.02, letter a, 81.03, letter a, 81,04, letter a, 
van het Tarief van invoerrechten. 
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Artikel 4. In tabel IV, behorende bij de Wet op de Omzet-

belasting 1954 (vrijgestelde goederen) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

I. Post lOri wordt gelezen: 
10c;. Goederen als zijn bedoeld in: 

a. afdeling XI van het Tarief van invoerrechten; 
b. de volgende posten van dat Tarief, te weten de posten 

05.03; 
30.04, voor zover betreft watten, gaas, verband en dergelijke 

artikelen geheel of hoofdzakelijk van textielstoffen, opgemaakt 
voor de verkoop in het klein voor medische of chirurgische 
doeleinden, mits niet geïmpregneerd of bedekt met farmaceu-
tische zelfstandigheden; 

40.07, voor zover betreft draad en koord, van gevulcani-
seerde rubber, ook indien omwoeld of omvlochten met textiel; 

40.08, letter r, voor zover betreft schuimrubber verbonden 
met weefsel; 

43.04; 
46.02, voor zover betreft matten, vloerkleden en matstof, 

welke voor tenminste 30 ten honderd uit textielstoffen bestaan; 
48.01, letter a; 
48.11, letter b, voor zover betreft lincrusta; 
48.12; 
64.06, letter b, voor zover betreft geheel of hoofdzakelijk 

uit textielstoffen vervaardigde artikelen; 
65.05, letter a; 
65.05, letter />, nrs. 1 en 2; 
70.20, letter a, nrs. 1 en 2; 
83.09, voor zover betreft sluitingen van textielband met 

daarop bevestigde haken en ogen; 
94.04, letter b, nr. 1, met uitzondering van artikelen voor-

zien van verwarmingselementen; 
97.03, voor zover betreft cowboy-pakjes en dergelijke geheel 

of hoofdzakelijk van textielstoffen, mits niet tevens vermeld in 
tabel III; 

98.01, letter b, nr. 1; 
98.02, letter a, nr. 2; 
98.02, letter />, met uitzondering van treksluitingen en delen 

daarvan van edel metaal: 
98.08, voor zover betreft inktlinten, geïmpregneerd met inkt 

of met een kleurstof, al dan niet op spoelen, voor schrijf- of 
rekenmachines of voor dergelijke machines. 

II. Post 20 vervalt. 

III. Post 21a wordt gelezen: 
21«. Goederen als zijn bedoeld in de volgende posten van 

het Tarief van invoerrechten, te weten de posten: 
02.05, letter h; 
05.05; 
05.15, voor zover betreft hom en kuit van vis en afvalvis; 
12.01; 
12.02; 
15.01 tot en met 15.07; 

15.08, voor zover betreft geoxydeerde oliën van alle soorten; 
lijnolie en dergelijke, gekookt; drogende oliën, al of niet ge-
kookt, waaraan siccatieven zijn toegevoegd. 

15.10; 
15.12; 
15.13; 
15.14; 
15.17; 
29.04, letter a, nr. 4, letter A; 
29.04, letter a, nr. 6; 
29.14, letter b; 
29.24, letter a; 
32.11, voor zover betreft drogende oliën, al of niet gekookt, 

waaraan siccatieven zijn toegevoegd; 
34.04, letter «, nr. 1. 

Bijzondere bepalingen 

1. Mengsels, welke slechts ingevolge artikel 10 van het 
Tariefbesluit 1947 onder de hiervoor bedoelde posten van het 
Tarief van invoerrechten dienen te worden gerangschikt, be-
horen niet tot de post. 

2. In de post bedoelde oliën en vetten waaraan conser-
veringsmiddelen, kleurstoffen, vitaminen, water, smaak- of 
reukstoffen zijn toegevoegd, worden onder de post begrepen, 
mits niet tevens vermeld in tabel III. 

Artikel 5. 1. De artikelen 1 en 2 van deze wet treden in 
werking met ingang van de dag na heden. 

2. De overige artikelen treden in werking op een door Ons 
nader te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Financiën, 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

De Minister van Economische Zaken, 

De Minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening, 


