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Dertiende Aanvullend protocol, op 20 juni 1962 te 
Brussel gesloten, tussen het Koninkrijk der Nederlan-
den, het Koninkrijk België en het Groothertogdom 
Luxemburg tot vaststelling van een nieuw tarief van 

invoerrechten, met bijlagen 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE 
ZAKEN 

Nr. 1 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 23 april 1963. 
ontvangen: 23 april 1963. 

De wens, dat deze overeenkomst aan de uitdrukke-
Iijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden 
onderworpen, kan door of namens de Kamer of door 
ten minste dertig leden der Kamer te kennen worden 
gegeven uiterlijk op 23 mei 1963. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 60, lid 2, en 
onder verwijzing naar artikel 61, lid 3, van de Grondwet, de 
Raad van State gehoord, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge 
hiernevens de tekst over te leggen van het op 20 juni 1962 te 
Brussel gesloten Dertiende Aanvullend Protocol bij het op 
25 juli 1958 te Brussel ondertekende protocol tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het 
Groothertogdom Luxemburg tot vaststelling van een nieuw 
tarief van invoerrechten, met bijlagen (Trb. 1962, 145) 1). 

Een toelichtende nota bij dit protocol gelieve U Hoogedel-
gestrenge hiernevens aan te treffen. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het pro-
tocol alleen voor Nederland gelden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

J. LUNS. 

Toelichtende nota 

Algemeen 

Op 12 mei 1960 hebben vertegenwoordigers van de Rege-
ringen van de Lid-Staten der Europese Economische Gemeen-
schap besloten het tempo van verwezenlijking van de doel-
stellingen van het E.E.G.-verdrag te versnellen, op grond van 
welk besluit maatregelen met betrekking tot de heffing van 
invoerrechten werden getroffen. Ter zake moge worden ver-
wezen naar het Koninklijk besluit van 28 december 1960 
(Stb. 573). Terzelfder tijd werd een tweede extraverlaging 
met 10 pet. per 31 december 1961 in het vooruitzicht gesteld, 
indien de economische omstandigheden zulks zouden toelaten. 
Na langdurig overleg hebben de vertegenwoordigers van de 
Regeringen der Lid-Staten op 15 mei 1962 besloten deze 
tweede extraverlaging van de invoerrechten in het onderlinge 
verkeer te effectueren per 1 juli 1962. De verlaging bedroeg 
voor andere dan de in bijlage II van het E.E.G.-verdrag ge-
noemde goederen 50 pet. van de op 1 januari 1957 toegepaste 
invoerrechten. Ten aanzien van een aantal van de in bijlage II 
van het E.E.G.-verdrag genoemde goederen bedroeg de ver-
laging 35 pet. van de op 1 januari 1957 toegepaste invoer-
rechten. Het desbetreffende besluit is opgenomen in het 
„Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen" van 28 
mei 1962, 5de jaargang, nr. 41. 

Benelux-protocol 

Het vorenstaande maakte een wijziging van het Bencluxtarief 
van invoerrechten noodzakelijk. Hiertoe werd op 20 juni 1962 
tussen de Beneluxlanden het onderhavige protocol gesloten, 
hetwelk het tarief van invoerrechten (met de inleidende be-
palingen), bedoeld in de artikelen 11 en 78 van het verdrag 
tot instelling van de Benelux Economische Unie (laatstelijk 
Trb. 1960, 124), wijzigt. Dit protocol is opgenomen in Trb, 
1962, 145. 

Aangetekend zij, dat, wat Nederland betreft, de hogerbe-
doelde wijzigingen van het Tarief van invoerrechten zijn vervat 

*) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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ifl het Koninklijk besluit van 22 juni 1962 (Stb. 223), waarbij 
deze wijzigingen op grond van het bepaalde in artikel 2, derde 
lid, laatste volzin, van het onderwerpelijk protocol met ingang 
van 1 juli 1962 in werking zijn gesteld. 

De wet van 23 juni 1960 (Sib. 262) biedt daartoe de moge-
lijkheid. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
VAN DEN BERGE. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 

De Minister van Economische Zaken, 
J. W. DE POUS. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
V. G. M. MARIJNEN. 


