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Vijfentwintigste Aanvullend Protocol, op 22 maart 1965 
ie Brussel tot stand gekomen, bij het op 25 juli 1958 te 
Brussel ondertekende Protocol tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groot-
hertogdom 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 Statcn-Generaal 
ontvangen: 28 september 1965. 
De wens, dat deze overeenkomst aan de uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Statcn-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 28 oktober 1965. 

's-Gravenhage, 27 september 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 Hoogedelgestrenge 
hiernevens de Nederlandse tekst van het op 22 maart 1965 
te Brussel tot stand gekomen Vijfentwintigste Aanvullend Pro-
tocol (Trb. 1965, 83) x) 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 bij-
lagen, 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., 
TH. H. BOT. 

Toelichtende nota 
a. Rundvlees 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Ingevolge het bepaalde in artikel 3 van de Verordening van 
5 februari 1964, nr. 14/64/E.E.G., van de Ministerraad van 
de E.E.G. (de Verordening houdende de geleidelijke totstand-
koming van een gemeenschappelijke ordening der markten in 
de sector rundvlees, opgenomen in het Publikatieblad van de 
Europese Gemeenschappen van 27 februari 1964, 7de jaargang, 
nr. 34) moesten met ingang van 1 april 1965 de ten aanzien 
van de importen uit niet-E.E.G.-landen en -gebieden te heffen 
invoerrechten op de onder die verordening vallende produkten 
zodanig worden gewijzigd, dat het verschil in hoogte tussen de 
op 1 januari 1957 door de lid-staten van de E.E.G. geheven 
invoerrechten en de rechten van het gemeenschappelijk douane-
tarief der E.E.G. met 50 pet. wordt verminderd. Een uitzon-
dering is gemaakt ten aanzien van bevroren rundvlees (tarief-
post 02.01-A-II-a-2) waarvoor met ingang van 1 april 1965 het 
gemeenschappelijke E.E.G.-recht moest worden opgenomen in 
de tarieven van invoerrechten van de E.E.G.-Ianden. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van de veror-
dening moesten de ten aanzien van de importen uit E.E.G.-
Ianden en "gebieden geheven invoerrechten op de desbetreffende 
produkten met ingang van 1 april 1965 worden teruggebracht 
tot 45 pet. van de op 1 januari 1957 geheven invoerrechten. 

Het betreft hier de tweede van een reeks maatregelen, welke 
ten aanzien van rundvlees op het terrein van de invoerrechten 
moet worden getroffen. De eerste maatregel van deze reeks is 
vervat in het Koninklijk besluit van 26 oktober 1964 (Stb. 390). 
Het aan dit Koninklijk besluit ten grondslag liggende Benelux-
protocol is reeds aan de Staten-Generaal aangeboden. (Ver-
wezen moge worden naar de brief van de Minister van Buiten-
landse Zaken van 25 maart 1965. Gedrukte stukken, zitting 
1964—1965 — 8015). 

1) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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b. Ruwe tabak 
In het kader van de Associatieraad, bedoeld in de overeen-

konist, waarbij een associatie tot stand is gebracht tussen de 
Europese Economische Gemeenschap en Griekenland, zijn de 
lid-staten der E.E.G. met Griekenland overeengekomen op 
1 mei 1965 voor ruwe tabak en afvallen van tabak in het onder-
linge goederenverkeer een douanerecht in werking te stellen, 
dat gelijk is aan 30 pet. van het op 1 januari 1957 feitelijk toe-
gepaste recht. Het besluit van de vertegenwoordigers van de 
Regeringen der lid-staten van de E.E.G. van 2 maart 1965, 
opgenomen in het Publikatieblad van de Europese Gemeen-
schappen van 6 maart 1965, 8ste jaargang, nr. 36, heeft op 
deze overeenkomst betrekking. 

De Griekse export van ruwe tabak maakt een zeer belangrijk 
deel uit van het totale Griekse exportpakket. Bij het tot stand 
komen van de overeenkomst hebben de exportbelangen van 
Griekenland een voorname rol gespeeld. 

c. Diversen 
Op 12 december 1964 heeft de Raad van Ministers der 

E.E.G. besloten om met ingang van 1 januari 1965 een aantal 
wijzigingen aan te brengen in het gemeenschappelijke E.E.G.-
tarief van invoerrechten. 

Met enkele van die wijzigingen is — in verband met het 
late tijdstip, waarop zij bekend werden — geen rekening 
kunnen worden gehouden bij de op 16 december 1964 tot stand 
gekomen wijziging van het Beneluxprotocol, betreffende de 
invoerrechtenwijzigingen per 1 januari 1965. In verband hier-
mede moest het Beneluxtarief van invoerrechten nader worden 
gewijzigd. Het betreft de tariefposten 40.02-C, 74.06 en 92.11. 

Voorts is het bij de invoer uit de andere E.E.G.-Ianden en 
"gebieden op zwavelkoolstof (tariefpost 28.15 B) te heffen in-
voerrecht, hetwelk nog 0,9 pet. der waarde bedroeg, geheel 
afgeschaft. Dit produkt, dat in de Benelux praktisch niet meer 
wordt vervaardigd en dat in grote hoeveelheden toepassing 

vindt in de textielindustrie, wordt door de Beneluxlanden in 
hoofdzaak betrokken uit andere E.E.G.-Ianden. 

Tenslotte zijn in artikel 36, eerste lid, van het Tariefbesluit 
1960 de woorden „of uit de Nederlandse Overzeese Rijks-
delen", vervangen door: uit Suriname of uit de Nederlandse 
Antillen. 

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

tarief van invoerrechten werd op 22 maart 1965 tussen de 
Beneluxlanden het onderhavige protocol gesloten. 

Aangetekend zij, dat, wat Nederland betreft, de hogerbe-
doelde wijzigingen van het Tarief van invoerrechten zijn vervat 
in het Koninklijk besluit van 24 maart 1965, (Stb. 116), waar-
bij die wijzigingen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, 
derde lid, laatste volzin, van het protocol in werking zijn ge-
steld. 

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. 


