
Zitting 1965-1966 - 8 7 2 8 
Zesentwintigste Aanvullend Protocol, 
op 21 december 1965 te Brussel tot stand gekomen, 
bij het op 25 juli J 958 te Brussel ondertekende 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: 14 september 1966. 's-Gravenhage, 14 september 1966. 
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 16 oktober 1966. 

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 gchcord, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge 
hierbij de Nederlandse tekst van het op 21 december 1965 te 
Brussel tot stand gekomen Zesentwintigste Aanvullend Protocol 
(Trb. 1966, 151) ] ) bij het op 25 juli 1958 te Brussel onder-
tekende Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het 
Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot vast-
stelling van een nieuw tarief van invoerrechten, met bijlagen, 
over te leggen. 

Een toelichtende nota bij dit Aanvullend Protocol gelieve U 
hiernevens aan te treffen. 

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

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 

TOELICHTENDE NOTA 

Algemeen 

Ingevolge de artikelen 14 en 23 van het Verdrag tot oprich-
ting van de Europese Economische Gemeenschap (Trb. 1957, 
91) moesten met ingang van 1 januari 1966 maatregelen wor-
den getroffen met betrekking tot de heffing van invoerrechten. 

Deze maatregelen zijn de navolgende. 

1. Verlaging E.E.G.-rechten 
De in verband met het bepaalde in artikel 14 van het E.E.G.-

verdrag getroffen maatregelen betreffen een verlaging van in-
voerrechten ten aanzien van goederen, welke uit andere E.E.G.-
landen en -gebieden dan België of Luxemburg worden inge-
voerd, zodanig, dat de totale opbrengst aan invoerrechten op 
die goederen — berekend op basis van de waarde van de im-
porten tijdens het jaar 1956 — met 10 pet. wordt verminderd, 
met dien verstande, dat de verlaging voor elk produkt ten 
minste 5 pet. bedraagt van het op 1 januari 1957 geheven in-
voerrecht. Besloten is aan deze verplichting te voldoen in de 
vorm van een lineaire verlaging van 10 pet. Deze verlaging 
moest ook komen te gelden voor de importen uit de met de 
E.E.G. geassocieerde landen (behalve Turkije) en uit Mada-
gaskar, met dien verstande evenwel dat ten aanzien van im-
porten uit Griekenland voor een aantal in het associatieverdrag 
met Griekenland met name genoemde goederen de invoerrech-
ten moesten worden gehandhaafd. 

Bedoelde verlaging van invoerrechten heeft tot resultaat ge-
had, dat de Beneluxinvoerrechten ten aanzien van het goederen-

1) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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verkeer 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 1966 zijn verlaagd 
tot op 20 pet. van de op 1 januari 1957 geheven invoerrechten. 

Ten aanzien van vorenbedoelde landbouwgoederen werden 
de invoerrechten verlaagd tot 40 pet. of 35 pet. van de op 
1 januari 1957 geheven invoerrechten, zulks in het algemeen 
afhankelijk van de omstandigheid of de invoer van deze goede-
ren in de Benelux in het jaar 1960 al dan niet geliberaliseerd 
was. 

2. Aanpassing van de invoerrechten aan het E.E.G.-tarief 
De in verband met het bepaalde in artikel 23 van het E.E.G.-

verdrag getroffen maatregelen betreffen een zodanige wijziging 
van de hoogste van de ten aanzien van uit andere landen en 
gebieden (Turkije daaronder begrepen) ingevoerde goederen te 
heffen invoerrechten, dat het verschil tussen de op 1 januari 
1957 door de E.E.G.-landen geheven invoerrechten en de rech-
ten van het E.E.G.-tarief van invoerrechten voor de tweede 
maal met 30 pet. — derhalve in totaal met 60 pet. — werd 
verminderd. 

Voor wat de andere dan „landbouwgoederen" betreft was 
reeds eerder in zekere mate een tweede aanpassing van 30 pet. 
aan de rechten van het E.E.G.-tarief tot stand gekomen. Voor 
de berekening van laatstbedoelde aanpassing is echter niet uit-
gegaan van de in het E.E.G.-tarief vermelde rechten, doch 
— in grote lijnen — van 80 pet. van deze rechten, zoals zij 
waren vastgesteld voordat zij in het kader van het Algemeen 
Akkoord voor Tarieven en Handel (G.A.T.T.) waren verlaagd. 
Dit hield verband met de omstandigheid, dat, op het ogenblik 
dat de aanpassing tot stand werd gebracht, in het kader van het 
G.A.T.T. onderhandelingen over verlagingen van invoerrechten 
werden gevoerd. Ook thans worden zodanige onderhandelingen 
gevoerd (de zogenaamde Kennedy-ronde). In verband hiermee 
is besloten de ten aanzien van uit niet-E.E.G.-Ianden en -gebie-
den ingevoerde goederen (andere dan „landbouwgoederen") 
geldende invoerrechten met ingang van 1 januari 1966 niet te 
verhogen. 

Voor wat betreft de „landbouwgoederen", ten aanzien waar-
van slechts een aanpassing van 30 pet. plaatsvond, moest de 
tweede aanpassing van 30 pet. nominaal worden tot stand ge-
bracht. 

3. Algerië 
Hoewel Algerië op 3 juli 1962, derhalve na het in werking 

treden van het E.E.G.-verdrag, een onafhankelijke staat is ge-
worden, zijn de invoerrechten ten aanzien van de uit dit land 
ingevoerde goederen in het verleden in gelijke mate verlaagd 
als de invoerrechten voor uit E.E.G.-landen en -gebieden in-
gevoerde goederen. 

In het kader van de E.E.G. werd besloten de met ingang van 
1 januari 1966 in werking getreden verlaging van invoerrechten 
ten aanzien van importen uit de E.E.G.-landen en -gebieden 
niet toe te passen ten aanzien van uit Algerië ingevoerde 
goederen. 

Bijzondere gevallen 
1. Rundvlees 
Ingevolge het bepaalde in de verordening van de Raad van 

de E.E.G. van 5 februari 1964, nr. 14/64/E.E.G., houdende 
de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector rundvlees, behoefden de 
invoerrechten op de onder deze verordening vallende goederen 
op 1 januari 1966 niet te worden gewijzigd. (De evenbedoelde 
verordening is opgenomen in het Publikatieblad van de Euro-
pese Gemeenschappen van 27 februari 1964, 7de jaargang, 
nr. 64) . 

2. Rozijnen en krenten 
Ingevolge een besluit van de vertegenwoordigers van de lid-

staten van de E.E.G. van 30 juli 1963 moest het in het E.E.G.-
inlraverkeer geheven recht op krenten en rozijnen in verpak-
kingen met een netto-inhoud van 15 kg of minder met ingang 
van 1 januari 1966 worden verlaagd van 2,4 pet. tot 1,2 pet. 
der waarde. (Dit besluit is opgenomen in het Publicatieblad 
van de Europese Gemeenschappen van 23 augustus 1963, 6de 
jaargang, nr. 129). 

3. Ongebrande koffie 
Volgens het bepaalde in het op 20 juli 1963 te Jaoende 

ondertekende protocol tussen de lid-staten van de E.E.G. 
(Trb. 1963, 175) moest met ingang van 1 januari 1966 het 
invoerrecht op uit derde landen ingevoerde ongebrande koffie 
worden verhoogd van 2 pet. tot 5 pet. der waarde. 

4. Ruwe tabak 
Ingevolge een besluit van de vertegenwoordigers van de lid-

staten van de E.E.G. van 15 april 1964 is met ingang van 
1 januari 1965 ten aanzien van ruwe tabak het verschil tussen de 
op 1 januari 1957 geheven invoerrechten en de voor dat produkt 
in het E.E.G.-tarief vermelde rechten in totaal met 45 pet. ver-
minderd. (Dit besluit is opgenomen in het Publikatiehlad van de 
Europese Gemeenschappen van 22 april 1964. 7de jaargang, 
nr. 64) . Ingevolge het bepaalde in artikel 23 van het E.E.G.-
verdrag moest dit verschil met ingang van 1 januari 1966 met 
nogmaals 15 pet. worden verminderd. 

5. Diversen 
Nu het tarief van invoerrechten per 1 januari in verband 

met het vorenstaande moest worden gewijzigd, zijn daarin 
tevens enige correcties aangebracht. De in de posten 32.12, 
44.09 en 73.37 aangebrachte correcties houden verband met 
uit de praktijk gebleken gevallen waarin de hoogte van de 
rechten in strijd was met artikel 12 van het E.E.G.-verdrag. 
De in de aantekening 1 op hoofdstuk 69 alsmede de in de 
posten 07.01, 07.03, 20.01, 20.02 en 85.23 aangebrachte cor-
recties zijn van redactionele aard. 

Benelux-protocol 

Om te komen tot de nodige wijzigingen van het Benelux-
tarief van invoerrechten werd op 21 december 1965 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 23 december 1965 (Stb. 
593) waarbij die wijzigingen overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 2, derde lid, laatste volzin, van het protocol met ingang 
van 1 januari 1966 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. 


