
Zitting 1964-1965-8175 

Vierentwintigste Aanvullend Protocol, op 16 december 
1964 te Brussel tot stand gekomen, bij het op 25 juli 
1958 te Brussel ondertekend Protocol tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en 
het Groothertogdom Luxemburg, tot vaststelling van 
een nieuw tarief van invoerrechten , 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 4 augustus 1965. 
De wens, dat deze overeenkomst aan de uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onder-
worpen, kan door of namens de Kamer of door ten 
minste dertig leden der Kamer te kennen worden ge-
geven uiterlijk op 3 september 1965. 

's-Gravenhage, 30 juli 1965. 

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 Hoogcdelgestrenge 
hierbij de tekst van het op 16 december 1964 te Brussel tot 
stand gekomen Vierentwintigste Aanvullend Protocol (Trb. 
1965, 42) ] ) 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 dit aanvullend protocol gelieve 
U Hoogedelgestrenge hiernevens aan te treffen. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het aan-
vullend protocol alleen voor Nederland gelden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 

J. CALS. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Toelichtende nota 

Algemeen 

1. Wijziging van de tariefnomenclatuur 
De Internationale Douaneraad, bedoeld in artikel I van het 

bij de wet van 2 januari 1953 (Stb. 7) goedgekeurde Verdrag 
houdende instelling van een Internationale Douaneraad (Trb. 
1951, 120) heeft een drietal aanbevelingen gedaan tot wijziging 
van de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de 
douanetarieven, te weten de aanbevelingen van 16 juni 1960, 
nr. 7672, van 8 december 1960, nr. 8072, en van 9 juni 1961, 
nr. 8549. Deze aanbevelingen zijn gegrond op artikel XVI 
van het bij artikel 1 van de wet van 16 december 1959 (Stb. 
469), goedgekeurde Verdrag inzake de nomenclatuur voor de 
indeling van goederen in de douanetarieven (Trb. 1951, 122, 
en Trb. 1956, 104 en 106). 

De aanbevolen wijzigingen van de nomenclatuur betreffen 
een aanpassing daarvan aan de technische ontwikkelingen van 
de laatste 10 jaren en een correctie van een aantal in de praktijk 
gebleken onvolkomenheden van de nomenclatuur. In verband 
met het bepaalde in letter c van evengenoemd artikel XVI zijn 
de wijzigingen met ingang van 1 januari 1965 in werking ge-
treden. 

Deze wijzigingen zijn met ingang van de evengenoemde 
datum verwerkt in het gemeenschappelijk tarief van invoer-
rechten van de Europese Gemeenschappen en in het tarief van 
invoerrechten, bedoeld in de artikelen 11 en 78 van het bij de 
wet van 23 juni 1960 (Stb. 246) goedgekeurde Verdrag tot 
instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 1958), 18). 

1) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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2. Verlaging E.E.G.-rechten 
Ingevolge artikel 14 van het Verdrag tot oprichting van 

de Europese Economische Gemeenschap (Trb. 1957, 91) 
moesten met ingang van 1 januari 1965 maatregelen worden 
getroffen met betrekking tot de heffing van invoerrechten. 
Deze maatregelen betreffen een verlaging van invoerrechten 
ten aanzien van goederen welke uit andere E.E.G.-landen en 
-gcbieden dan België of Luxemburg worden ingevoerd, zodanig 
dat de totale opbrengst aan invoerrechten op die goederen —• 
berekend op basis van de waarde van de importen tijdens het 
jaar 1956 — met 1Ü pet. wordt verminderd, met dien verstande, 
dat de verlaging voor elk produkt ten minste 5 pet. bedraagt 
van het op 1 januari 1957 geheven invoerrecht. Besloten is 
aan deze verplichting te voldoen in de vorm van een lineaire 
verlaging van 10 pet. 

Bedoelde verlaging van invoerrechten heeft tot resultaat 
gehad, dat de Bencluxinvoerrechten ten aanzien van het goe-
dcrenverkeer tussen de E.E.G.-landen onderling voor andere 
dan de „landbouwgoederen" •— dit zijn de in Bijlage II bij het 
E.E.G.-verdrag bedoelde goederen — per 1 januari 1965 zijn 
verlaagd tot op 30 pet. van de op 1 januari 1957 geheven in-
voerrechten. 

Ten aanzien van vorenbedoelde landbouwgoederen zijn de 
invoerrechten verlaagd tot 50 of 45 pet. van de op 1 januari 
1957 geheven invoerrechten, zulks in het algemeen afhankelijk 
van de omstandigheid of de invoer van deze goederen in de 
Benelux in het jaar 1960 al dan niet geliberaliseerd was. 

3. Enkele bijzondere gevallen 
a. Ruwe tabak en afvallen van tabak 
De vertegenwoordigers van de Regeringen van de lid-staten 

van de Europese Economische Gemeenschap zijn op 15 april 
1964 overeengekomen om de invoerrechten ten aanzien van 
ruwe tabak en afvallen van tabak in het goederenverkeer tus-
sen de E.E.G.-landen en -gcbieden onderling met ingang van 
1 juli 1964 te verlagen tot 40 pet van de op 1 januari 1957 
voor die produkten geheven invoerrechten, terwijl voorts met 
betrekking tot het goederenverkeer met derde landen werd 
overeengekomen om ten aanzien van die produkten het ver-
schil tussen de op 1 januari 1957 feitelijk toegepaste rechten 
en die van het gemeenschappelijk E.E.G.-tarief van invoer-
rechten met ingang van 1 januari 1965 opnieuw te vermin-
deren, en wel met 15 pet. van dat verschil. 

De artikelen 15 en 24 van het E.E.G.-verdrag openen hiertoe 
de mogelijkheid. (Verwezen moge worden naar het Publikatie-
blad van de Europese Gemeenschappen van 22 april 1964, 
7de jaargang, nr. 64). 

b. Krenten en rozijnen 
Voorts zijn de vertegenwoordigers van de Regeringen van de 

lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap op 30 juli 
1963 overeengekomen om het invoerrecht op krenten en rozij-
nen, in verpakkingen met een netto-inhoud van 15 kg of min-
der, in het goederenverkeer tussen de E.E.G.-landen en "ge-
bieden met ingang van 1 januari 1965 onderling te verlagen 
tot 20 pet. van het op 1 januari 1957 feitelijk toegepaste in-
voerrecht, hetgeen voor de Beneluxlanden een verlaging van 
dit invoerrecht betekent tot 2,4 pet. der waarde. Ook hiertoe 
opent artikel 15 van het E.E.G.-verdrag de mogelijkheid. (Ver-

wezen moge worden naar het Publikaüeblad van de Europese 
Gemeenschappen van 23 augustus 1963, 6de jaargang, nr. 
129). 

c. E.G.K.S."goederen 
Aangezien de aanbevelingen van de Hoge Autoriteit van de 

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, gedagtekend 15 
januari 1964, nrs 1-64 en 2-64, ook na 1 januari 1965 van 
kracht zijn gebleven was het noodzakelijk de wijzigingen van 
invoerrechten, welke zijn vervat in het twintigste aanvullend 
protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondergetekende 
Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Konink-
rijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot vaststelling 
van een nieuw tarief van invoerrechten {Trb. 1964, 63) en 
welke krachtens artikel 1 van dat aanvullend protocol uiterlijk 
op 1 januari 1965 buiten werking zouden treden, te hand-
haven. 

d. Vrijstelling van invoerrecht bij wederinvoer van in het 
buitenland verwerkte, bewerkte of herstelde goederen 

Aangezien de wijze waarop in elk der E.E.G.-landen rechten 
werden geheven op wederingevoerde goederen, welke tijdelijk 
worden uitgevoerd met het oog op verwerking, bewerking of 
herstelling daarvan in het buitenland, aanzienlijk uiteenloopt 
heeft de Commissie der E.E.G. aan de lid-staten een aan-
beveling gedaan met betrekking tot de heffingsregels, welke in 
deze gevallen moeten worden toegepast. (Verwezen moge wor-
den naar het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 
van 17 januari 1962, 5de jaargang, nr. 3). De Beneluxlanden 
hebben gemeend deze aanbeveling te moeten aanvaarden, in 
verband waarmede de desbetreffende bepalingen aan die aan-
beveling zijn aangepast. 

Dit betekent in vele gevallen enige verruiming van de thans 
bestaande mogelijkheden op dit gebied. 

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

tarief van invoerrechten werd op 16 december 1964 tussen de 
Beneluxlanden het onderhavige protocol gesloten. 

Aangetekend zij, dat, wat Nederland betreft, de hogerbedoel-
de wijzigingen van het Tarief van invoerrechten zijn vervat in 
het Koninklijk besluit van 18 december 1964 (Stb. 527) waar-
bij die wijzigingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, 
derde lid, laatste volzin, van het protocol met ingang van 
1 januari 1965 in werking zijn gesteld. 

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

De Staatssecretaris van Financiën, 
W. HOEFNAGELS. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 

De Minister van Economische Zaken, 
J. M. DEN UYL. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
B. W. BIESHEUVEL. 


