
Zitting 1967-1968 - 9 3 6 1 

Twee en dertigste Aanvullend Protocol, op 16 mei 1967 
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 Groot-
hertogdom Luxemburg tot vaststelling van een nieuw 
tarief van invoerrechten 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 
's-Gravenhage. 18 oktober 1967. 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Gcneraal 
ontvangen: 19 oktober 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 18 november 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 
de tekst over te leggen van het op 16 mei 1967 te Brussel tot 
stand gekomen Tweeëndertigstc Aanvullend Protocol bij het op 
25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen het Ko-
ninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groot-
hertogdom Luxemburg tot vaststelling van een nieuw tarief van 
invoerrechten, met Bijlage (Trb. 1967, 102) ! ) . 

Een toelichtende nota bij dit aanvullend protocol gelieve u 
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., 
DE JONG. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Toelichtende nota 

A /gemeen 
Met ingang van 1 juni 1967 moesten in het tarief van invoer-

rechten enkele wijzigingen worden aangebracht, zulks in ver-
band met in het kader van de Europese Economische Gcmeen-
schap getroffen maatregelen ten opzichte van enkele produkten 
van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika. Deze 
maatregelen hielden verband met de retorsiemaatregelen, die 
met ingang van 1 augustus 1962 door de E.E.G.-landen ten 
opzichte van de Verenigde Staten van Amerika werden ge-
troffen, nadat dit land op 17 juni 1962 had besloten de invoer-
rechten op geweven tapijten en op bepaalde soorten glas te 
verhogen. De Amerikaanse invoerrechtenverhoging bracht 
ernstig nadeel toe aan de belangen van die industrieën in de 
E.E.G., die voor de desbetreffende produkten in de Verenigde 
Staten van Amerika een belangrijke en traditionele afzet had-
den. Voorts bracht de verhoging een verstoring teweeg in het 
evenwicht der wederzijdse tariefconcessies tussen de E.E.G. 
en de Verenigde Staten van Amerika, zoals dat was vastgelegd 
in de in het kader van het G.A.T.T. tot stand gekomen tarief-
overeenkomsten. In het kader van artikel XIX van het G.A.T.T. 
zijn tussen de E.E.G. en de Verenigde Staten van Amerika 
nog onderhandelingen over deze aangelegenheid gevoerd met 
het doel de Amerikaanse maatregel ongedaan te maken of te 
compenseren door andere concessies van Amerikaanse zijde. 
Toen deze onderhandelingen niet het gewenste resultaat op-
leverden, heeft de E.E.G."Ministerraad bij beschikking van 
4 / 5 juni 1962, gewijzigd bij beschikking van 19 juli 1962 
(Publikatiebladen van de Europese Gemeenschappen 1962. 
nrs. 49 en 70) , onder meer besloten •— met opschorting van 
de verleende concessies — de in het gemeenschappelijk tarief 
van invoerrechten der E.E.G. vastgestelde rechten te verhogen 
ten aanzien van bepaalde soorten kunstmatige plastische stoffen 
en bepaalde soorten weefsels, voor zover zij van oorsprong uit 

l) Ncdcrgelcgd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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de Verenigde Stalen van Amerika waren. Bovendien — even-
eens op 4/5 juni 1962 — besloten de vertegenwoordigers van 
de Regeringen der lid-staten van de E.E.G. de verhogingen 
met toepassing van artikel 24 van het E.E.G.-verdrag met 
ingang van 1 augustus 1962 integraal in te voeren. Voorts 
besloot de E.E.G."Ministerraad de in het kader van het. 
G.A.T.T. voor verf en vernis aan de Verenigde Staten van 
Amerika verleende concessie ten aanzien van dat land in te 
trekken. De noodzakelijke wijzigingen in het Beneluxtarief van 
invoerrechten werden aangebracht bij het Veertiende Aan-
vullend Protocol (Trb. 1962, nr. 146). 

Wat Nederland betreft waren de in verband met het voren-
staande noodzakelijke maatregelen vervat in het Koninklijk 
besluit van 25 juli 1962 (5//). 264). 

Op 11 januari 1967 besloten de Verenigde Staten van 
Amerika echter de destijds ingevoerde verhogingen van invoer-
rechten op bepaalde soorten glas gedeeltelijk ongedaan te 
maken. In verband met de hiervoor omschreven ontwikkeling 
heeft de E.E.G. de noodzaak gezien eveneens wijziging te 
brengen in de destijds van die zijde getroffen maatregelen. De 
E.E.G."Ministerraad heeft dan ook bij beschikking van 11 april 
1967 (Pablikatieblad van de Europese Gemeenschappen 1967. 
nr. 74) besloten met ingang van 1 juni 1967 de in het kader 
van het G.A.T.T. voor verf en vernis en voor polystyreen en 
copolymeren daarvan aan de Verenigde Staten van Amerika 
verleende concessies ten aanzien van dat land wederom van 
toepassing te verklaren. Voorts werden de eerder voor enkele 
produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika 
ingevoerde verhogingen in bepaalde gevallen geheel of gedeel-
telijk ongedaan gemaakt, te weten geheel voor polystyreen en 

copolymeren daarvan en gedeeltelijk voor weefsels van synthe-
tische vezels. De vertegenwoordigers van de Regeringen der lid-
staten van de E.E.G. hebben — eveneens op 1 1 april 1967 — 
besloten ten aanzien van weefsels van synthetische vezels van 
oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika het nader vast-
geslelde invoerrecht met toepassing van artikel 24 van het 
E.E.G.-verdrag integraal in te voeren met ingang van 1 juni 
1967. 

Benelux-protocol 
Om te komen tot de nodige wijzigingen van het Bcnelux-

tarief van invoerrechten werd op 16 mei 1967 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 29 mei 1967 (Stb. 270), waarbij 
die wijzigingen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, derde 
lid. laatste volzin, van het protocol in werking zijn gesteld. 

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

De Staatssecretaris van Financiën, 
F. H. M. GRAPPERHAUS. 

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 
WITTEVEEN. 

De Minister van Economische Zaken, 
L. DE BLOCK. 


