
ZITTING 1963—1964 — 7651 
Negentiende Aanvullend Protocol, op 13 december 1963 
te Brussel ondertekend, (bij het op 25 juli 1958 te Brussel 
ondertekende Protocol tussen het Koninkrijk der Neder-
landcn, het Koninkrijk België en het Groothertogdom 
Luxemburg tot vaststelling van een nieuw tarief van 

invoerrechten 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE 
ZAKEN 

. , . 's-Gravenhage, 22 mei 1964. 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Statcn-Gencraal 
ontvangen: 25 mei 1964. 

De wens, dat deze overeenkomst aan de uitdrukke-
lijke 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 24 juni 1964. 

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 Hoogedelgcstrenge hierbij 
de tekst van het op 13 december 1963 te Brussel ondertekende 
Negentiende Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te 
Brussel ondertekende Protocol tussen het Koninkrijk der Neder-
landen, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxem-
burg tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten, 
met Bijlage, (Trb. 1964, 25) ' ) over te leggen. 

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

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het Protocol 
alleen voor Nederland gelden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

J. L U N S 

' ) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 

Toelichtende nota 

Gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Geineen-
schappen 

Het gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Ge-
meenschappen werd met ingang van 1 januari 1964 op een 
aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen, welke zowel be-
trekking hadden op de E.E.G.-goederen als op de E.G.K.S.-
goederen, zijn vervat in een besluit van de Raad van Ministers 
der E.E.G. voor wat betreft de E.E.G.-goederen en in een 
besluit van de Bijzondere Raad van Ministers van de E.G.K.S. 
voor wat betreft de E.G.K.S.-goederen. 

E.E.G.-goederen 
Voor wat de E.E.G.-goederen aangaat betrof het tekst-

wijzigingen in de posten 15.04, 53.06, 53.07, 70.20, 73.13, 
73.15, 75.05, 82.05, 88.02 en 92.12, alsmede in de aanvullende 
aantekening 1 op afdeling XVI en de aanvullende aantekening 
op afdeling XVII. Voorts werden nieuwe aanvullende aan-
tekeningen opgenomen op de hoofdstukken 44 en 58. 

E.G .K.S.-goederen 
Voor wat de E.G.K.S.-goederen aangaat betrof het een 

wijziging van de tekst van post 26.02 en een hergroepering van 
enkele onderverdelingen in de posten 73.13 en 73.15. 

Andere correcties 
Ingevolge de beslissing van de vertegenwoordigers van de 

Regeringen van de lid-staten der E.E.G. van 12 mei 1960 werd 
de tweede toenadering per 1 juli 1963 van de nationale invoer-
rechten naar die van het E.E.G.-tarief voor een aantal bijzonder 
gevoelige produkten van lijst G berekend op basis van de daar-
voor in het E.E.G.-tarief vermelde rechten, in plaats van — 
zoals voor het merendeel der goederen — op basis van de met 
20 pet. verminderde E.E.G.-rechten. Bij de beslissing van 11 juli 
1963 hebben de vertegenwoordigers van de lid-staten achteraf 
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nog besloten dat voor cacaomassa (post 18.03) en cacaopoeder 
(post 18.05) eveneens als berekeningsgrondslag het E.E.G.-
tarief verminderd met 20 pet. moet gelden. 

Eveneens moest als gevolg van een beslissing van de ver-
tegenwoordigers van de Regeringen van de lid-staten der 
E.E.G. voor rozijnen en krenten worden overgegaan tot een 
versnelde afbraak van de rechten in het verkeer binnen de 
E.E.G. en tot een verdere toenadering van de nationale invoer-
rechtcn tot de E.E.G.-invoerreehten ten aanzien van het 
goederenverkeer met derde landen. 

Ten gevolge van de hiervoor bedoelde beslissingen moest het 
Benelux-tarief van invoerrechten, bedoeld in de artikelen 11 
en 78 van het verdrag tot instelling van de Benelux Econo-
mische Unie, worden gewijzigd. Nu dit tarief toch moest 
worden gewijzigd, zijn tegelijkertijd correcties aangebracht 
welke verband houden met de omzetting van het vóór 1 maart 
1960 gegolden hebbende Beneluxtarief van invoerrechten in 
het met ingang van die datum in werking getreden — op een 
andere nomenclatuur gebaseerde — Beneluxtarief van invoer-
rechten. 

Bij die omzetting zijn enkele verschuivingen ontstaan in de 
indeling van bepaalde goederen. Voor zover die verschuivingen 
een verhoging van invoerrechten hebben medegebracht en deze 
invoerrechten betrekking hebben op de invoer in de Benelux 
uit andere E.E.G.-landen en "gebieden, zijn zij onlangs door 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in 
strijd geoordeeld met artikel 12 van het E.E.G.-verdrag. In 
verband hiermede werden verbeteringen aangebracht. Het be-
treft hier de in kolom „Tarief E.G." vermelde rechten bij de 
tariefposten 21.04-B-I, 21.07-B-I-a, 38.12-A-II-a, 38.19-Q-IV-a, 
39.03-A-lI-ft-l, 39.07-E-V, 40.11-C-I, 56.05-A-I, 56.05-A-II, 
74.19-E, 84.61-B-II, 87.12-A-III, 87.12-B-III en 95.05-C-I-a. 

Ten slotte werd tussen de Beneluxlanden overeenstemming 
bereikt om voor cederappelen de bepalingen van het E.E.G.-
verdrag betreffende de invoerrechten versneld uit te voeren. 

Dit betekende een afschaffing van het in het E.E.G.-verkeer 
geldende recht. Het voor de betrekkingen met derde landen 
geldende recht (18,8 pet.) werd op het peil van het E.E.G.-
tarief gebracht, te weten 16 pet. 

Benelux-Protocol 
Om te komen tot de nodige wijzigingen van het Benelux-

tarief van invoerrechten werd op 13 december 1963 tussen de 
Beneluxlanden het onderhavige Protocol gesloten. 

Aangetekend zij, dat, wat Nederland betreft, de hoger-
bedoelde wijzigingen van het Tarief van invoerrechten zijn 
vervat in het Koninklijk besluit van 17 december 1963 
(Stb. 507) waarbij die wijzigingen overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 2, derde lid, laatste volzin, van het Protocol met 
ingang van 1 januari 1964 in werking zijn gesteld. 

De wet van 23 juni 1960 (Stb. 262) biedt daartoe de 
mogelijkheid. 

De Staatssecretaris van Financiën, 

VAN DEN BERGE. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

J. LUNS. 

De Minister van Economische Zaken, 

J. E. ANDRIESSEN. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 

B. W. BIESHEUVEL. 


