
ZITTING 1958—1959 — 5314 
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 het 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 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

§ 1. Algemeen 
Het Protocol van 25 juli 1958, dat het onderwerp vormt 

van het onderhavige ontwerp van wet, heeft ten doel het tarief 
van invoerrechten, behorende bij de Nederlands-Belgisch-
Luxemburgse Douane-overeenkomst van 1944, te vervangen 
door een nieuw tarief van invoerrechten, hetwelk gebaseerd 
is op een bij multilateraal verdrag vastgestelde tariefnomen-
clatuur, welke ook door vele andere landen zal worden gehan-
teerd als basis voor hun tarieven van invoerrechten. Met dit 
nieuwe tarief van invoerrechten wordt niet beoogd wijziging 
te brengen in de hoogte van de verschillende invoerrechten. ^ 
Integendeel, er is in de mate van het mogelijke naar ge-
streefd de thans bestaande invoerrechten nauwkeurig op het-
zelfde niveau te houden. 

Het onderhavige ontwerp van wet beoogt tevens de goed-
keuring van het evenbedoelde verdrag omtrent de tariefnomen-
clatuur. 

Voorts brengt het enige wijzigingen aan in bij de Wet op de 
Omzetbelasting 1954 behorende tabellen, zulks ter aanpas-
sing van de verwijzingen in de tabellen aan het nieuwe tarief. 

§ 2. Belang van een internationale nomenclatuur 
voor tarieven van invoerrechten 

Aan een internationaal aanvaarde nomenclatuur voor tarie-
ven van invoerrechten zijn èn voor de handel èn voor de pro-
ducenten van gQederen èn voor de Overheid van de verschil-
lende landen belangrijke voordelen verbonden. 

Een internationaal aanvaarde nomenclatuur vergemakkelijkt 
het een exporteur — namelijk door de in het eigen land van 
kracht zijnde nomenclatuur te raadplegen — te bepalen onder 
welke tariefposten de te exporteren goederen in het land van 
bestemming moeten worden ingedeeld en aldus uit te vinden 
met welke invoerrechtbedragen in het buitenland rekening moet 
worden gehouden. 

Voorts gaat het merendeel van de hogergenoemde landen, 
welke hun tarieven van invoerrechten op de nieuwe nomen-
clatuur zullen baseren, ook de statistische cijfers betreffende 
de import en de export volgens deze nomenclatuur rubriceren 
en publiceren. Daardoor wordt het raadplegen van de statis-
tische cijfers betreffende de import en de export van de ver-
schillende landen aanmerkelijk vergemakkelijkt. 

Het gebruik door verschillende landen van één en dezelfde 
nomenclatuur voor de tarieven van invoerrechten is in bepaal-
de gevallen zelfs noodzakelijk. De Nederlands-Belgisch-Luxem-
burgse Douane-overeenkomst zou moeilijk denkbaar zijn zon-
der een gemeenschappelijk tarief van invoerrechten. Ook was 
het, toen de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in wer-
king trad, noodzakelijk, de tarieven van invoerrechten van de 
bij het verdrag partij zijnde landen, voor zover het de posten 
betrof, waaronder de onder de werkingssfeer van dit verdrag 
vallende goederen moeten worden ingedeeld, op een gemeen-
schappelijke basis te stellen. 

De invoering van een gemeenschappelijke nomenclatuur, die 
door geheel West-Europa wordt aanvaard, is bijzonder urgent 
geworden nu er gemeenschappelijke douanetarieven moeten 
worden vastgesteld ingevolge het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeenschap {Trb. 1957, 91; zie 

ook Trb. 1957, 249) en het Verdrag tot oprichting van de Eu-
ropese Gemeenschap voor Atoomenergie {Trb. 1957, 92; zie 
ook Trb. 1957, 250) en voorts onderhandelingen gaande zijn 
over een vrijhandelszone. 

§ 3. Eerdere pogingen om te komen tot een 
gemeenschappelijke tariefnomenclatuur 

In de laatste halve eeuw zijn verschillende pogingen ge-
daan om te komen tot een grotere eenvormigheid wat betreft 
de in de verschillende landen toegepaste tarieven van invoer-
rechten, in het bijzonder met betrekking tot een gemeenschap-
pelijke nomenclatuur voor die tarieven. 

Reeds in het laatst van de vorige eeuw en in het begin van 
deze eeuw werden op verschillende congressen van handel 
en industrie wensen geuit, welke op dit onderwerp betrekking 
hadden, terwijl kort na afloop van de eerste wereldoorlog de 
Internationale Kamer van Koophandel dit vraagstuk opnieuw 
aan de orde stelde. 

Overleg over dit onderwerp in het kader van de Volken-
bond heeft tot waardevolle resultaten geleid. In het jaar 1937 
kwam een nomenclatuur voor de indeling van goederen in 
douanetarieven, met een uitvoerige toelichting, gereed. Deze 
nomenclatuur, welke een systematische indeling van de goe-
deren naar hun aard bevatte, is de basis geweest van het tot 
dusverre vigerende Beneluxtarief van invoerrechten. 

Deze Volkenbondsnomenclatuur, opgesteld in de dertiger 
jaren, is ten achter geraakt bij de zeer snelle ontwikkeling 
van wetenschap, techniek en produktie. Zo zijn er nieuwe 
produkten in het internationale handelsverkeer gekomen (tele-
visie, radar, elektronische apparaten, enz.), andere produkten 
hebben een veel grotere belangrijkheid gekregen dan destijds 
kon worden voorzien (kunstvezels, kunstmatige plastische stof-
fen), weer andere produkten hebben in economisch opzicht 
aan betekenis ingeboet. 

Het tariferen van nieuwe produkten levert meermalen moei-
lijkheden op, hetgeen leidt tot conflicten met de invoerders 
en tot onbevredigende heffingen. Uit een tarieftechnisch oog-
punt bestonden er daarom goede gronden de Volkenbonds-
nomenclatuur 1937 door een aan de ontwikkeling aangepaste 
nomenclatuur te vervangen. 

§ 4. De nieuwe tariefnomenclatuur van Brussel van 1955 

Het vraagstuk van een gemeenschappelijke nomenclatuur 
als basis voor de tarieven van invoerrechten kwam in 1947 
opnieuw aan de orde in de Studiegroep voor de Europese 
Douane-Unie. 

Die studiegroep, die in 1947 mede in verband met het 
streven naar een economische integratie van Europa is opge-
richt, kreeg tot taak de mogelijkheden te onderzoeken tot 
het oprichten van één of meer douane-unies in Europees ver-
band, tot welke taak ook behoorde het ontwerpen van een 
gemeenschappelijk tarief van invoerrechten. 

Toen in 1950 bleek, dat het verwezenlijken van een Euro-
pese douane-unie niet mogelijk was, is aan het douane-
comité van de studiegroep opgedragen, een basisnomenclatuur 
te ontwerpen voor de indeling van goederen in douanetarieven 
en een waardedefinitie te ontwerpen voor het vaststellen van 
de waarde van goederen in douanezaken. De besprekingen 
hebben geleid tot een drietal verdragen, te weten: 
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1. het bij wet van 2 januari 1953 (Stb. 7) goedgekeurde 
Verdrag van Brussel van 15 december 1950, houdende op-
richting van een Internationale Douaneraad en het daarbij be-
horende Protocol betreffende de Studiegroep voor de Eu-
ropese Douane-Unie (Trb. 1951, 120 en 121); 

2. het bij wet van 2 januari 1953 (Stb. 6) goedgekeurde 
Verdrag van Brussel van 15 december 1950, nopens de waar-
de van goederen in douanezaken, met bijbehorend Protocol 
(Trb. 1951, 123); 

3. het thans ter goedkeuring voorgelegde Verdrag van Brus-
sel van 15 december 1950 inzake de nomenclatuur voor de 
indeling van goederen in de douanetarieven. De bijlage van 
laatstbedoeld verdrag — de nomenclatuur — is bij brief van 
25 augustus 1951 aangeboden aan de Staten-Generaal (Bijl. 
Hand. II 1950—1951, 1900, nr. 63). 

Toen tegen het einde van het jaar 1950 de bij het laatst-
bedoelde verdrag behorende nomenclatuur gereed was ge-
komen, is het samenstellen van een toelichting ter hand ge-
nomen, waarin de draagwijdte van de onderscheidene bepa-
lingen en van de posten van de nomenclatuur zou worden ver-
duidelijkt, opdat de landen, welke deze nomenclatuur zouden 
bezigen als basis voor hun tarieven van invoerrechten, zouden 
komen tot een uniforme uitlegging en toepassing. 

Bij het opstellen van deze toelichtingen bleek aan de nomen-
clatuur nog een aantal onvolkomenheden te kleven, terwijl 
ook bleek, dat er tussen de Franse en de Engelse tekst van de 
nomenclatuur verschillen bestonden. Dit heeft geleid tot het 
Protocol van Brussel van 1 juli 1955 tot wijziging van het 
verdrag inzake de nomenclatuur. Dit Protocol vervangt de 
bijlage, behorende bij het verdrag inzake de nomenclatuur, 
door een bijgewerkte nomenclatuur, die als bijlage bij het Pro-
tocol is gevoegd. Het Protocol met de bijlage zijn bij brief 
van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 april 1957 aan-
geboden aan de Staten-Generaal (Bijl. Hand. II 1956—1957, 
4655, nr. 1). 

De nomenclatuur van Brussel wordt reeds toegepast in 
Frankrijk en in Oostenrijk. In de Bondsrepubliek Duitsland, in 
Italië en in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland zijn bij de Parlementen voorstellen ingediend om 
de aldaar geldende tarieven van invoerrechten te vervangen 
door een tarief, gebaseerd op laatstgenoemde tariefnomencla-
tuur. Van de overige landen, die partij zijn bij het verdrag, 
houdende instelling van een Internationale Douaneraad, is een 
tarief van invoerrechten, gebaseerd op deze nomenclatuur, in 
voorbereiding in Denemarken, Spanje, Ierland, Noorwegen, 
Pakistan, Portugal, Zweden, Zwitserland en Turkije. 

De nieuwe nomenclatuur heeft ook de aandacht van een 
aantal landen, welke tot dusver niet partij zijn bij het Verdrag, 
houdende instelling van een Internationale Douaneraad. De 
invoering van een tarief van invoerrechten, gebaseerd op de 
nomenclatuur van Brussel 1955, is in voorbereiding of zelfs 
reeds voltooid in Brazilië, Cuba, Irak, Iran, Marokko, de 
Philippijnen, Frans West-Afrika, Frans Equatoriaal Afrika, 
Frans Polynesië en Frans Nieuw-Caledonië. Opgemerkt worde 
hierbij echter, dat er van de laatstgenoemde groep landen 
enkele zijn, welke de Brusselse nomenclatuur 1955 met enkele 
afwijkingen — b.v. door een aantal posten tot één post te 
groeperen — hebben overgenomen. Dit is o.a. ook het geval 
in Suriname, in welk land onlangs een nieuw tarief van invoer-
rechten in werking is gesteld. 

5. Strekking en inhoud van het verdrag 
inzake de nomenclatuur 

Zoals uit het vorenstaande reeds zal zijn gebleken, bevordert 
het verdrag een vergemakkelijking van de internationale han-
del en een betrekkelijk nauwkeurige vergelijking van statistie-
ken betreffende de in- en uitvoer van goederen. In de pream-
bule van het verdrag wordt als doelstelling nog vermeld het 
vereenvoudigen van internationale onderhandelingen over 
douanetarieven, hetgeen samenhangt met de onderlinge ver-
gelijkbaarheid van de evenbedoelde statistieken. Omdat de 
vorming van een douane-unie, welke oorspronkelijk eveneens 
bij het opstellen van een nieuwe tariefnomenclatuur voor ogen 

stond, niet is doorgegaan, is daarvan geen melding gemaakt in 
de preambule. Door het achteraf toch tot stand komen van 
de Europese Economische Gemeenschap en van Euratoom 
is — zoals hiervoor eveneens reeds werd aangeduid — de 
nomenclatuur voor de tot deze Gemeenschappen toegetreden 
landen van zeer groot belang geworden. 

Artikel II van het nomenclatuurverdrag legt aan de partijen 
de verplichting op om: 

a. het tarief van invoerrechten te vervangen door een ta-
rief van invoerrechten, dat is gebaseerd op de tariefnomen-
clatuur, met dien verstande, dat onvermijdelijke formele aan-
passingen van de tekst van dat tarief van invoerrechten, 
die de nationale wetgeving vereist, toegelaten zijn; 

b. geen enkele post van de nomenclatuur weg te laten, 
geen nieuwe posten in te voegen en niet af te wijken van de 
nummering van deze nomenclatuur; 

c. in de aantekeningen op de hoofdstukken en afdelingen 
van de nomenclatuur geen verandering aan te brengen, welke 
de strekking van de hoofdstukken, van de afdelingen en van de 
posten zou kunnen wijzigen; 

d. de Algemene Regels voor de interpretatie van de nomen-
clatuur op te nemen. 

Artikel II, letter c, geeft aan de partijen in het bijzonder 
de vrijheid om op de posten van de nomenclatuur onderver-
delingen op te nemen, waarbij bepaalde goederen of groepen 
van goederen worden afgesplitst. 

Artikel VIII verplicht de partijen zo nodig andere verdragen 
aan dit verdrag aan te passen. Op de overige verdragsbepalin-
gen wordt hierna bij de artikelsgewijze behandeling terugge-
komen. 

6. Het overbrengen van de geldende invoerrechten 
op de nieuwe tariefnomenclatuur; overleg met het 

bedrijfsleven 
De inwerkingstelling van het verdrag voor Nederland -J-

en dit geldt evenzeer voor België en Luxemburg — betekent, 
dat het tarief van invoerrechten, hetwelk deel uitmaakt van de 
Beneluxdouane-overeenkomst, moet worden vervangen door 
een nieuw tarief, hetwelk voldoet aan de eisen, welke zijn 
omschreven in het hiervóór behandelde artikel II van het 
verdrag. 

Rekening houdend met deze eisen, heeft de Administratieve 
Raad voor de Douaneregelingen, bedoeld in artikel 3 van de 
Douane-overeenkomst van 1944, zoals gewijzigd in 1947, een 
ontwerp voor een nieuw tarief van invoerrechten opgesteld, 
hetwelk gevoegd is bij het in artikel 2 van het onderhavige 
ontwerp van wet bedoelde Protocol. De Franse tekst kon 
worden ontleend aan het verdrag over de tariefnomenclatuur. 
De Nederlandse tekst van het tarief is een zo getrouw moge-
lijke vertaling van de originele Franse en Engelse verdrags-
teksten. Deze vertaling sluit zoveel mogelijk aan bij de Franse 
tekst en alleen in gevallen, waarin dit terwille van de duide-
lijkheid vereist was, is aansluiting gezocht bij de Engelse 
tekst. Voorts is bij het opstellen van deze Nederlandse tekst 
een woordkeus gevolgd, waarvan moet worden aangenomen, 
dat zij zowel in Nederland als in het Nederlands sprekende 
gedeelte van België tot een uniforme interpretatie zal leiden. 

Aan de in de nomenclatuur opgenomen aantekeningen op 
de afdelingen, op de hoofdstukken en op sommige posten 
zijn enkele aantekeningen toegevoegd, welke nodig zijn om de 
bestaande interpretaties van het thans geldende tarief van 
invoerrechten ook voor het nieuwe tarief van invoerrechten 
mogelijk te maken. 

Ook de Inleidende bepalingen van het huidige tarief van 
invoerrechten zijn overgenomen in het nieuwe tarief van in-
voerrechten, waarbij de in de nomenclatuur opgenomen A1-
gemene Regels voor de interpretatie van de nomenclatuur 
in de nieuwe Inleidende bepalingen de plaats hebben inge-
nomen van de thans bestaande regels voor de toepassing 
van het tarief van invoerrechten. 

Is er in de mate van het mogelijke naar gestreefd het 
thans bestaande niveau van de invoerrechten te handhaven, 
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geringe wijzigingen zijn onvermijdelijk. Zo is de werkings-
sfeer van de posten van het nieuwe tarief van invoerrechten 
niet steeds gelijk aan die van de posten van het thans be-
staande invoerrechtentarief. Dit blijkt reeds uit het aantal 
posten, dat in het nieuwe tarief iets groter zal zijn dan in 
het oude tarief. Voorts wordt de werkingssfeer van een be-
paalde post in een aantal gevallen beheerst door de tekst 
van de algemene regels voor de toepassing van het tarief of 
door de tekst van aantekeningen op afdelingen of op hoofd-
stukken. Indien nu in dit opzicht verschillen bestaan tussen 
het thans bestaande tarief en het nieuwe tarief, kunnen er 
verschuivingen voorkomen. Veelal zijn deze verschuivingen 
opgevangen door in de posten onderverdelingen aan te bren-
gen. Soms ook is in het nieuwe tarief van 'invoerrechten een 
invoerrecht opgenomen, dat hetzij neerkomt op een gemid-
delde van de thans toegepaste invoerrechten, hetzij overeenkomt 
met het invoerrecht, dat thans van toepassing is op de be-
langrijkste groep goederen, welke onder de vorenbedoelde 
nieuwe tariefposten moeten worden ingedeeld. 

Voor het bereiken van het beoogde doel, de omzetting 
van het huidige tarief van invoerrechten op basis van de ta-
riefnomenclatuur van Brussel zonder wijziging te brengen in 
de hoogte van de verschillende invoerrechten, achtten de on-
dergetekenden het niettemin, met het oog op de gespeciali-
seerde kennis, welke in handel en industrie aanwezig is aan-
gaande aard en aanwending van de voor elke bedrijfstak 
ingevoerde goederen, nuttig, dat overleg werd gepleegd met het 
bedrijfsleven. Daartoe is een voorontwerp voor het tarief van 
invoerrechten (vergezeld van een voorontwerp van de ver-
taling van de toelichtingen) door de eerste ondergetekende 
aan het bedrijfsleven gezonden met het verzoek ter zake van 
advies te dienen. 

Voor zover het de agrarische sector van het tarief van in-
voerrechten betreft, zijn de verschillende schappen ingescha-
keld, die door tussenkomst van de laatste ondergetekende 
hun adviezen hebben aangeboden. Voor wat de andere sec-
toren van het tarief van invoerrechten betreft, is de mede-
werking verkregen van het Centraal Orgaan voor de Eco-
nomische Betrekkingen met het Buitenland, welk orgaan 
op dit punt als schakel heeft gefungeerd tussen het Ministerie 
van Financiën en de diverse takken van handel en industrie. 

Met de op deze wijze ontvangen adviezen is — uiteraard 
in samenwerking met de Beneluxverdragspartners — reke-
ning gehouden bij de opstelling van het eindontwerp van 
het tarief van invoerrechten en bij het vaststellen van de 
Nederlandse tekst van de toelichtingen. 

Samenvattende, achten de ondergetekenden de conclusie ge-
wettigd, dat in vergelijking tot het aantal gevallen, waarin 
een volkomen nauwkeurige transponering kon plaatsvinden, 
de verschuivingen van relatief geringe betekenis zijn, zowel 
qua aantal als wat betreft de omvang van het goederenpakket, 
dat bij deze verschuivingen is betrokken. 

De ondergetekenden, die bij de overgang van het oude op 
het nieuwe tarief ervan zijn uitgegaan, dat de invoering van 
het nieuwe tarief van invoerrechten zowel in fiscaal opzicht 
als in economisch opzicht geen veranderingen in de thans be-
staande situatie zou moeten brengen, menen, dat in dit op-
zicht in het protocol van 25 juli 1958 het praktisch bereikbare 
is verwezenlijkt. 

Bij de memorie van toelichting is een tweetal tabellen ge-
voegd, waarvan de eerste (tabel A) aangeeft op welke wijze 
de posten van het thans geldende tarief van invoerrechten 
zijn getransponeerd in de posten van het nieuwe tarief, ter-
wijl de tweede tabel (tabel B) aangeeft hoe de posten van het 
nieuwe tarief van invoerrechten corresponderen met de pos-
ten van het oude tarief. 

7. In nationale wetgeving verwerken van 
het nieuwe tarief; wijziging van de omzetbelasting-

en accijnswetgeving 

Op grond van artikel 3 van de wet van 1 augustus 1947 
(Stb. H 282), houdende goedkeuring en uitvoering van de 
Beneluxdouane-overeenkomst, zullen bij algemene maatregel 

van bestuur de Inleidende bepalingen en het eigenlijke 
tarief in de nationale wetgeving worden geïncorporeerd. Het 
Tarief besluit 1947 (Besluit van 19 december 1947, Stb. H 
438, herhaaldelijk gewijzigd) zal daarbij worden vervangen 
door een nieuw besluit. In de omzetbelastingwetgeving en 
de wetgeving op de accijnzen zullen op grond van dezelfde 
bepaling bij algemene maatregel van bestuur de daarin voor-
komende verwijzingen naar het tarief van invoerrechten en 
naar het Tariefbesluit worden aangepast aan de nieuwe si-
tuatie. 

Bij de voorbereiding van de aanpassing van de in de omzet-
belastingwetgeving voorkomende verwijzingen is het de eerste 
ondergetekende gebleken, dat het gewenst is op het terrein 
van vrijstellingen van omzetbelasting voor textielprodukten 
(post 10a van tabel IV, behorende bij de Wet op de Omzet-
belasting 1954) en voor oliehoudende zaden en vruchten en 
plantaardige en dierlijke oliën en vetten (post 21a van ge-
noemde tabel) enkele wijzigingen van materiële betekenis 
aan te brengen, welke de in genoemd artikel 3 bedoelde dele-
gatie te buiten gaan. Datzelfde geldt voor de verwijzingen, 
vervat in tabel I, behorende bij de Wet op de Omzetbelas-
ting 1954. In verband daarmede bevat het ontwerp van wet 
in de artikelen 3 en 4 enige daartoe strekkende bepalingen. 

8. Tijdstip van inwerkingtreding van het 
nieuwe tarief van invoerrechten 

Op welk tijdstip het nieuwe tarief van invoerrechten in 
werking zal kunnen treden, kan thans nog niet worden aange-
geven. Wanneer het onderhavige ontwerp van wet en de over-
eenkomstige ontwerpen bij de Beneluxpartners zijn aange-
nomen, moeten nog een nieuw Tariefbesluit en overgangs-
maatregelen voor de omzetbelastingwetgeving en de accijns-
wetgeving tot stand worden gebracht. 

Ook op administratief terrein moeten nog bepaalde voor-
bereidingen worden voltooid, alvorens het nieuwe tarief van 
invoerrechten in werking kan treden, zoals het opstellen 
van een nieuwe naamlijst voor de statistiek van de in-, uit-
en doorvoer van goederen, overeenkomende met de in de 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie toe te passen lijst, 
en het vertalen in het Nederlands van de omvangrijke in het 
kader van de Internationale Douaneraad opgestelde toe!ich-
tingen op de nomenclatuur. 

Door de Regeringen van de Beneluxlanden wordt in onder-
ling overleg gestreefd naar inwerkingtreding van het nieuwe 
tarief van invoerrechten op 1 januari 1959. Op die dag moe-
ten nl. enige maatregelen op tariefgebied in werking treden 
ter uitvoering van de verdragsverplichtingen, welke zijn aan-
gegaan tussen de zes landen, die samenwerken in de Europese 
Economische Gemeenschap en in Euratom. 

Artikelen 

§ 9. Artikelen 3 en 4. In de tabellen I en IV, behorende bij 
de Wet op de Omzetbelasting 1954, is bij de omschrijving 
van de goederen gebruik gemaakt van verwijzingen naar het 
huidige tarief van invoerrechten. Nu dat tarief wordt gewij-
zigd, dienen de omschrijvingen aan het nieuwe tarief te wor-
den aangepast. De wijzigingen van tabel I, vervat in artikel 
3, zijn materieel niet van betekenis. Anders is dat met de 
wijzigingen van tabel IV (artikel 4 ) . 

De voorgestelde redactie van post 10a, waarin de vrijstelling 
voor textielprodukten is vervat, is niet het resultaat van een 
blindelings overnemen van de nieuwe tariefposten. Van de 
onderhavige gelegenheid heeft de eerste ondergetekende ge-
bruik gemaakt zich nader te bezinnen op de inhoud van de 
desbetreffende posten, waaruit enige voorstellen tot wijzi-
ging van materiële betekenis zijn voortgevloeid. Voorts be-
vatten de bepalingen nog enkele andere wijzigingen. Aan de 
vrijstelling worden enige goederen onttrokken, welke krach-
tens het doel van deze vrijstelling niet daaronder behoren. Het 
gaat hierbij om enkele goederen, welke onder afdeling XI 
van het huidige tarief van invoerrechten worden ingedeeld en 
op grond van die indeling thans zijn vrijgesteld. Destijds is 
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ter wille van de overzichtelijkeheid ervan afgezien bij voor-
noemde afdeling XI, welke het leeuwedeel der textielproduk-
ten in uitgebreide zin omvat, deze goederen uit te zonderen. 
Voor het nieuwe tarief van invoerrechten gelden vorenstaande 
bezwaren echter niet meer. De vorenbedoelde goederen worden 
in de Europese nomenclatuur n.1. niet meer onder afdeling 
XI gerangschikt — welke afdeling overigens verder groten-
deels gelijk is aan de huidige afdeling XI —, zodat indien deze 
goederen van omzetbelasting vrijgesteld zouden moeten blijven, 
zij naast de nieuwe afdeling XI uitdrukkelijk in voornoemde 
post 10a moeten worden vermeld. Te dezen betreft het de 
volgende posten van het nieuwe tarief van invoerrechten: 
14.02-a plantaardige stoffen (kapok, plantehaar, zeegras 
e.d.), bevestigd op een onderlaag van textiel; 14.05-6 alfa, -
esparto e.a. plantaardige stoffen, bevestigd op een onderlaag 
van textiel; 40.06-6 rubberkit of andere rubberkleefmiddelen, 
op dragers van textiel, zoals garens en weefsels; 40.07 textiel-
garens, geïmpregneerd met gevulcaniseerde rubber; 40.10 
drijfriemen, transportbanden van textiel met rubber; 42.01 
zadeldekken, kniestukken e.d. zadel- en tuigmakerswerk van 
textiel; 42.02 reisartikelen en tassen van textiel; 64.05 stukjes 
gesneden katoen voor schoenneuzen; 65.01-d onderdelen van 
hoeden, zoals zweetranden, genaaide voeringen, overtrekken, 
stormbanden; 96.05 poederkwastjes, donsjes e.d. van textiel. 

Gelet op de aard en het karakter van de vrijstelling voor 
textielprodukten, is de eerste ondergetekende van mening, dat 
nu voor deze goederen het argument van indeling onder afde-
ling XI niet meer geldt en handhaving van de vrijstelling daar-
voor juist tot een uitgebreider formulering leidt, deze goe-
deren aan de vrijstelling van voornoemde post 10a kunnen 
worden onttrokken. 

Evenals thans komt ook bij het nieuwe tarief buiten af-
deling XI een aantal goederen voor, welke met textielgoederen 
op één lijn kunnen worden gesteld. Deze zijn vermeld onder 
letter b van de voorgestelde post 10a. 

De voorgestelde wijziging van post 21a heeft mede ten doel 
de draagwijdte van de vrijstelling voor goederen, behorende 
tot de oliën- en vettensector, te verduidelijken. Voor de be-
antwoording van de vraag welke goederen in geval van le-
vering hier te lande naar de huidige regeling onder de vrij-
stelling vallen, dient namelijk niet slechts acht te worden 
geslagen op de opsomming, welke in de post zelf voorkomt, 
doch mede op artikel 1, eerste lid, letter k, van het Uitvoe-
ringsbesluit omzetbelasting 1954. De in dat artikel vervatte 
bepaling, ingevolge welke het verrichten van één of meer al-
daar genoemde handelingen met betrekking tot in post 21a 
vermelde oliën en vetten, alsmede tot de goederen, die door het 
verrichten van één of meer dier handelingen zijn verkregen, 
niet als het voortbrengen van goederen wordt aangemerkt, 
brengt mede, dat ook de goederen, welke het produkt van deze 
handelingen zijn, in de vrijstelling delen. De invoer van deze 
goederen is vrijgesteld op grond van het bepaalde in artikel 
37, letter d, van het besluit. 

De gevolgde methode geeft in de praktijk moeilijkheden, 
in het bijzonder bij invoer, aangezien niet steeds valt na te 
gaan, of een bepaald produkt door het verrichten van één of 
meer der in artikel 1, eerste lid, letter k, van het besluit 
genoemde handelingen uit in post 21a vermelde oliën en 
vetten zijn verkregen. De eerste ondergetekende heeft het 
dan ook wenselijk geacht in de thans voorgestelde post alle 
goederen, waarvoor vrijstelling wordt beoogd, door vermel-
ding van de desbetreffende tariefkosten op te nemen. Dit 
brengt mede, dat post 20 kan vervallen, aangezien margarine 
reeds onder bedoelde tariefposten valt. Enkele goederen, 
welke thans nog zijn vrijgesteld — waarbij in het bijzonder 
wordt gewezen op glycerine —, zullen worden belast. 

Ter toelichting van de artikelen van het verdrag moge nog 
het navolgende worden medegedeeld. 

Artikel 1. In artikel I van het verdrag zijn enkele de-
finities opgenomen, welke geen toelichting behoeven. Het 
Verdrag van Brussel van 15 december 1950, houdende op-
richting van een Internationale Douaneraad, is hiervóór reeds 
aangehaald. 

Artikel III. Ten einde te voorkomen, dat de gelijkheid 
op het gebied van de interpretatie en de toepassing van de 
nomenclatuur zou gaan verwateren, doordat de onderschei-
dene Verdragsluitende Partijen de nomenclatuur op verschil-
lende wijzen zouden interpreteren en toepassen, is in artikel 
III aan de Internationale Douaneraad opgedragen, op de 
juiste uitvoering van het verdrag toe te zien. Blijkens artikel 
VI omvat het verdrag ook de nomenclatuur, welke een inte-
grerend deel van het verdrag uitmaakt. 

De raad wordt ter zijde gestaan door een door hem in te 
stellen „Comité voor de nomenclatuur", hetwelk onder gezag 
van de raad en overeenkomstig de door deze te geven richt-
lijnen zijn functies vervult. 

Artikel IV. De taak van het Comité voor de nomenclatuur, 
welke in artikel IV nader is omschreven, is voornamelijk ge-
richt op het nemen van maatregelen, welke een zo gelijk moge-
lijke interpretatie en toepassing van de nomenclatuur be-
vorderen. Voorts kan het comité, indien het een wijziging 
van het verdrag of van de daarvan deel uitmakende nomen-
clatuur noodzakelijk acht, daartoe strekkende voorstellen bij 
de Internationale Douaneraad indienen. 

Bovendien heeft het comité ingevolge artikel IX een taak 
te vervullen bij het beslechten van geschillen tussen twee of 
meer Verdragsluitende Partijen nopens de interpretatie en de 
toepassing van het verdrag. Indien zodanige geschillen 
niet door rechtstreekse onderhandelingen tussen partijen kun-
nen worden opgelost, dienen zij te worden voorgelegd aan het 
comité, dat aanbevelingen doet voor de beslechting. Ge-
schillen, waaromtrent het comité niet tot een conclusie kan 
komen, moeten worden voorgelegd aan de Internationale 
Douaneraad. 

Artikel Vil. Dit artikel geeft aan de Verdragsluitende 
Partijen de volledige vrijheid de hoogte van de invoerrech-
ten zelf te bepalen of te laten beheersen door internationale 
verplichtingen, welke buiten het kader van het onderhavige 
verdrag vallen. 

Artikel VUL Ten einde te voorkomen, dat reeds vroeger 
tussen partijen bij het onderhavige verdrag gesloten over-
eenkomsten op het stuk van de nomenclatuur de bepalingen 
van het verdrag zouden doorkruisen, worden ingevolge ar-
tikel VIII zodanige overeenkomsten, voor zover deze in strijd 
zijn met de bepalingen van het verdrag, tussen de Verdrag-
sluitende Partijen buiten werking gesteld. 

Uiteraard laat het verdrag onverlet de overeenkomsten, 
welke enige Verdragsluitende Partij mocht hebben gesloten 
met Staten, die geen partij zijn bij het verdrag. De Ver-
dragsluitende Partijen verbinden zich echter om, zodra de 
omstandigheden zulks toelaten, zodanige overeenkomsten in 
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het 
verdrag. 

Zoals reeds werd aangestipt, is het op grond van dit ar-
tikel, dat het tarief van invoerrechten, hetwelk deel uitmaakt 
van de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Douaneovereen-
komst, moet worden vervangen door een tarief van invoer-
rechten, hetwelk is gebaseerd op de hogerbedoelde nomen-
clatuur. 
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