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Negenentwintigste Aanvullend Protocol, op 
2 november 1966 te Brussel tot stand gekomen, 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 

BRIEF VAN DE 
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Gcneraal 
ontvangen: 24 mei 1967. 
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 23 juni 1967. 

's-Gravenhage, 23 mei 1967. 

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 
hierbij het op 2 november 1966 te Brussel tot stand gekomen 
Negenentwintigste Aanvullend Protocol 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 invoer-
rechten, met Bijlagen, (Trb. 1966, 269) 1) over te leggen. 

Een toelichtende nota bij dit aanvullend protocol gelieve u 
hiernevens aan te treffen. 

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

het aan-

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 

DE JONG. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal i) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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Toelichtende nota 

Algemeen 
De Ministerraad van de Europese Economische Gemeen-

schap heeft bij een verordening van 22 september 1966, 
nr. 136/66/E.E.G., bepalingen vastgesteld ten einde een ge-
meenschappelijke ordening der markten voor oliën en vetten 
tot stand te brengen. Voor de daaronder vallende sector olijf-
olie zijn de bepalingen van deze verordening op 10 november 
1966 van toepassing geworden. (Ter zake moge worden ver-
wezen naar de Publicatiebladen van de Europese Gemeen-
schappen van 30 september 1966, nr. 172, en van 29 oktober 
1966, nr. 197). 

In deze verordening is onder meer bepaald, dat voor olijven 
de invoerrechten moesten worden afgeschaft ten aanzien van 
importen uit andere E.E.G.-lid-staten en dat ten aanzien van 
andere importen de invoerrechten van het gemeenschapppelijk 
E.E.G.-douanetarief moesten worden toegepast. Voor olijf-
oliën en voor bij de winning van olijfoliën verkregen afvallen 
is in genoemde verordening bepaald, dat de toepassing van 
enig douanerecht onverenigbaar is met de toepassing van het 
bij de verordening ingestelde stelsel van heffingen. Als gevolg 
daarvan dienden de invoerrechten, welke ten aanzien van die 
goederen in het tarief van invoerrechten waren opgenomen, te 
worden afgeschaft. 

A Igerië 
In 1965 werd reeds besloten om de van 1 januari 1966 af 

in het E.E.G.-intraverkeer tot stand komende verlagingen van 

invoerrechten niet toe te passen ten aanzien van goederen, 
welke herkomstig zijn uit het vrije verkeer met Algerië. Deze 
gedragslijn werd bestendigd. 

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

tarief van invoerrechten werd op 2 november 1966 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 26 oktober 1966 (Stb. 444), waar-
bij die wijzigingen, in overeenstemming met het bepaalde in 
artikel 1 van de Verordening van 28 oktober 1966, nr. 171/ 
66/E.E.G., met ingang van 10 november 1966 in werking zijn 
gesteld. 

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

De Minister van Financiën, 
WITTEVEEN. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS, 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
P. J. LARDINOIS. 


