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Eenentwintigste Aanvullend Protocol, op 12 juni 1964 
te Brussel ondertekend, hij het op 25 juli 1958 te Brussel 
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landen, 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 
's-Gravenhage, 25 maart 1965. 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
omvangen: zv maart iyoa. 
De wens, dat deze overeenkomst aan de uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Staten-Generaal /al worden onder-
worpen, kan door of namens de Kamer of door ten 
minste dertig leden der Kamer te kennen worden ge-
geven uiterlijk op 28 april 1965. 

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 Hoogedclgcstrenge 
hierbij de tekst van het op 12 juni 1964 te Brussel ondertekende 
Eenentwintigste Aanvullend Protocol (Trh. 1964, 126) ' ) 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, over te leggen. 

Een toelichtende nota bij het aanvullend protocol gelieve U 
Hoogedelgestrcnge hiernevens aan te treilen. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal dit aanvul-
lend protocol alleen voor Nederland gelden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

J. LUNS. 

Toelichtende nota 

Algemeen 

A. Associatie tussen de E.E.G. en de met deze Gemeenschap 
geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar 

Bij een op 20 juli 1963 te Jaoende gesloten Overeenkomst 
(Trh. 1963, 172), is een associatie tot stand gebracht tussen 
de Europese Economische Gemeenschap en de met deze Ge-
meenschap geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar. In-
gevolge het bepaalde in artikel 57 van deze. bij de wet van 26 
maart 1964 (Sth. 93) goedgekeurde overeenkomst, trad zij in 
werking op 1 juni 1964. Ingevolge het bepaalde in artikel 2 
van de Associatieovereenkomst en het bepaalde in een bij de 
overeenkomst behorend protocol, dienden op de datum van in-
werkingtreding een aantal maatregelen op het terrein van de 
invoerrechten te worden getroffen. Aangezien eerst op 30 mei 
1964 de daturn van inwerkingtreding van de Associatieovereen-
komst is komen vast te staan, was het — mede in verband met 
de noodzakelijke coördinatie in het kader van de Benelux — 
niet mogelijk deze maatregelen op een eerder tijdstip dan 15 
juni 1964 in werking te stellen. 

B. Aard van de tariefwijzigingen 

Voor de produkten van oorsprong uit de geassocieerde Staten 
moesten de lid-staten der E.E.G. vanaf de inwerkingtreding van 
de Associatieovereenkomst de rechten van de kolom „Tarief 
E.G." toepassen, waardoor deze produkten deelden in de in het 
kader van de E.E.G. op dat tijdstip reeds tot stand gebrachte 
verlagingen van invoerrechten. Voor een aantal met name in 
een bijlage van de Associatieovereenkomst genoemde produk-
ten, van oorsprong uit de geassocieerde Staten, bestond voorts 
de verplichting om op het tijdstip van inwerkingtreding van de 

1 ) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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overeenkomst de invoerrechten geheel af te schaffen, terwijl 
voor de invoer van deze produkten uit derde landen tegelijker-
tijd de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief moes-
ten worden toegepast. Bij beschikking van de Raad van Minis-
ters van de E.E.G. van 25 februari 1964, opgenomen in het 
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 1 I juni 
1964, 7de jaargang, nr. 93, welke beschikking tegelijk met de 
Associatieovereenkomst in werking trad, werden de rechten van 
het gemeenschappelijk douanetarief voor deze produkten ver-
laagd, zulks met het oog op de harmonische ontwikkeling van 
de handelsbetrekkingen met derde landen. 

In een bij de Associatieovereenkomst behorend protocol is 
een afzonderlijke regeling getroffen voor de invoer in de Bene-
luxlanden van ongebrande koffie. 

In verband met het bovenstaande moest het Bcneluxtaricf 
van invoerrechten, bedoeld in de artikelen 1 1 en 78 van het 
Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, wor-
den gewijzigd. 

Het was wenselijk van deze gelegenheid gebruik te maken 
door het bepaalde in paragraaf 34 van de inleidende bepalingen 
op dat tarief, alwaar onder meer gesproken wordt van ,,door de 
Belgische Staat beheerde gebieden van Afrika" en van „Neder-
lands Nieuw-Guinea", in overeenstemming te brengen met de 
huidige staatkundige verhoudingen. 

Be 11 elux-Protocol 

Het vorenstaande maakte een wijziging van het Benelux-
tarief van invoerrechten noodzakelijk. Hiertoe werd op 12 juni 

1964 tussen de Bcncluxlanden het onderhavige protocol gcslo-
ten, hetwelk het tarief van invoerrechten (met de inleidende 
bepalingen), bedoeld in de artikelen 1 1 en 78 van het Verdrag 
tot instelling van de Benelux Economische Unie (laatstelijk 
7/7». 1960, 124) wijzigt. 

Aangetekend zij, dat, wat Nederland betreft, de hogerbedoel-
de wijzigingen van het tarief van invoerrechten zijn vervat in 
het Koninklijk besluit van 9 juni 1964 (Sih. 188), waarbij deze 
wijzigingen op grond van het bepaalde in artikel 2, derde lid, 
laatste volzin, van het onderwerpelijke protocol in werking zijn 
gesteld. 

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

De Staatssecretaris van Financien, 

VAN DEN BERGE. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

i. LUNS. 

De Minister van Economische Zaken, 

J. E. ANDRIESSEN. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 

B. W. BIESHEUVEL. 


