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Drieëndertigste Aanvullend Protocol, op 16 mei 1967 te 
Brussel ondertekend, bij het op 25 juli 1958 te Brussel 
ondertekende Protocol tussen het Koninkrijk der Neder-
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 13 november 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 13 december 1967. 

's-Gravenhage, 10 november 1967. 

Ter voldoening aan 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 ondertekende 
Drieëndertigste Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te 
Brussel ondertekende Protocol tussen het Koninkrijk der Neder-
landen, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxem-
burg tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten, 
met Bijlagen (Trb. 1967, 103) ] ) . 

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, 

J. LUNS. 

Toelichtende nota 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Algemeen 

Bij de Verordening van de Ministerraad van de Europese 
Gemeenschap van 27 oktober 1966, nr. 160/66 E.E.G., ge-
wijzigd bij de Verordening van 21 maart 1967, nr. 61/67 
(Publikatiebladen van de Europese Gemeenschappen 1966, 
nr. 195 en 1967, nr. 56) werden bepalingen vastgesteld, welke 
mede van invloed waren op de heffing van invoerrechten van 
een aantal uit landbouwprodukten vervaardigde goederen. 

De in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
van de E.E.G. vastgestelde bepalingen hebben slechts betrek-
king op de in bijlage II van het E.E.G.-verdrag genoemde 
landbouwprodukten. Behoudens enige uitzonderingen gelden 
die bepalingen niet voor goederen verkregen door verwerking 
van bedoelde landbouwprodukten. Niettemin werd de kostprijs 
van die goederen beïnvloed door de in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid van de E.E.G. getroffen 
maatregelen. Bovendien bestonden er soms aanzienlijke ver-
schillen tussen de prijzen op de binnenlandse markt van de 
lid-staten voor bepaalde nog niet onder een gemeenschappelijke 
marktordening vallende landbouwprodukten en de prijzen bij 
uitvoer naar andere lid-staten voor goederen welke door ver-
werking van deze landbouwprodukten werden verkregen. Ten 
gevolge hiervan verkeerden de bedrijfstakken in de lid-staten, 
die de landbouwprodukten verwerkten, onderling in een onge-
lijke concurrentiepositie. 

De uit het stelsel van landbouwheffingen voortvloeiende be-
invloeding van de kostprijs van door verwerking van land-

i) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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bouwprodukten verkregen goederen had voorts in een aantal 
gevallen geleid tot een aanmerkelijke vermindering van de 
bescherming welke de bedrijfstakken die landbouwprodukten 
verwerkten vóór de invoering van het stelsel van landbouw-
heffingen genoten. 

In verband met het vorenstaande kwam in het kader van de 
E.E.G. een regeling tot stand ten aanzien van het handels-
verkeer van door verwerking van bepaalde landbouwprodukten 
(granen, melk en room, boter, suiker, melasse en enkele daar-
mede op één lijn te stellen produkten) verkregen goederen. 
Op het terrein van de invoerrechten kwam deze regeling erop 
neer, dat de invoerrechten op een aantal door verwerking van 
de evenbedoelde landbouwprodukten verkregen goederen wer-
den vervangen door een uit twee elementen bestaande heffing, 
te weten: 

a. een vast element, zijnde een douanerecht naar de waarde, 
strekkende tot bescherming van de bedrijfstak die de des-
betreffende goederen vervaardigt; 

b. een variabel element, verband houdende met het prijs-
verschil van de landbouwprodukten in de lid-staten. 

Met betrekking tot het onder letter a bedoelde vaste element 
kan worden medegedeeld, dat ten aanzien van importen uit 
niet-E.E.G.-landen het douanerecht in de zes landen van de 
E.E.G. op gelijke hoogte kwam te liggen. In het onderlinge 
goederenverkeer tussen de E.E.G.-landen bedroeg het vaste 
element tot 1 juli 1967 1 pet. der waarde. Met ingang van 
die datum werd dit in het onderlinge goederenverkeer tussen 
de E.E.G.-landen geheel afgeschaft. 

Met betrekking tot het onder letter b bedoelde variabele 
clement wordt nog medegedeeld dat dit — wat Nederland be-
treft —• wordt geheven op basis van de „In- en uitvoerwet" 
(Stb. 1962, 295) . 

Wijziging van het Tarief van invoerrechten 

In verband met het vorenstaande moesten in de nomenclatuur 
van het tarief van invoerrechten, met name in de onderver-
delingen van de tariefposten, waaronder de uit landbouwpro-
dukten verkregen goederen vallen, wijzigingen worden aange-
bracht. De tekst van de desbetreffende onderverdelingen, als-
mede de hoogte van het vaste element — het douanerecht naar 
de waarde — werden vastgesteld bij de Verordening van de 
Ministerraad van de E.E.G. van 18 april 1967, nr. 83 /67 / 
E.E.G. (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 
26 april 1967, nr. 81) . De verplichting om de nomenclatuur 
hiermede in overeenstemming te brengen is neergelegd in 
artikel 2, vijfde lid, van de in de aanhef dezer genoemde ver-
ordening nr. 160/66. 

Opgemerkt wordt nog dat bij artikel 3 van de Verordening 
van de Ministerraad van de E.E.G. van 18 april 1967, nr. 8 3 / 
67/E.E.G., het evenbedoelde douanerecht naar de waarde, voor 
wat betreft de invoer uit niet-E.E.G.-landen, met het oog op de 
onderhandelingen die destijds in het kader van het Algemeen 
Akkoord voor Tarieven en Handel (G.A.T.T.) plaatsvonden, 
gedeeltelijk werd geschorst. Wat Nederland betreft werd de 
schorsingsmaatregel vastgesteld op grond van artikel ib van het 
Tariefbesluit 1960 (Stb. 30) . 

Opgemerkt wordt voorts, dat de wijzigingen van de posten 
35.05A en 38.12AI van het tarief van invoerrechten in werking 

moesten treden met ingang van de datum van de daadwerkelijke 
toepassing van de verordening van de E.E.G. betreffende de 
regeling voor restituties bij de produktie van zetmeel en 
„Quellmehl". Deze datum is vastgesteld op 1 juli 1967. Ter 
zake moge worden verwezen naar artikel 1 van de Verordening 
van de Ministerraad van de E.E.G. van 25 juli 1967, nr. 371 / 
67/E.E.G. (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 
van 31 juli 1967, nr. 174). 

A Igerië 

Aangezien destijds werd besloten de in het E.E.G.-intraver-
keer tot stand komende verlagingen van invoerrechten niet toe 
te passen ten aanzien van goederen, welke herkomstig zijn uit 
het vrije verkeer van Algerië, moesten de invoerrechten, welke 
op importen uit Algerië van toepassing waren, in beginsel op het 
bestaande niveau worden gehandhaafd. Strikte toepassing van 
dit beginsel zou echter hebben geleid tot een zeer groot aantal 
onderverdelingen op de desbetreffende tariefposten en wel twee 
of drie maal zoveel als het reeds zeer grote aantal onderver-
delingen, dat uit de desbetreffende Verordening van de Minis-
terraad van de E.E.G. voortvloeide. Gezien de verhoudings-
gewijs geringe betekenis van de desbetreffende importen uit 
Algerië werd, indien twee of meer verschillende invoerrechten-
percentages in aanmerking zouden komen, uitsluitend het 
laagste van die percentages aangehouden, waardoor een al te 
grote uitbreiding van het aantal onderverdelingen werd voor-
komen. 

Benelux-protocol 

Om te komen tot de nodige wijzigingen van het Benelux-
tarief van invoerrechten werd op 16 mei 1967 tussen de Bene-
luxlanden met onderhavige protocol gesloten. 

Aangetekend zij, dat, wat Nederland betreft, de hogerbe-
doelde wijzigingen van het Tarief van invoerrechten zijn vervat 
in de Koninklijke besluiten van 29 mei 1967 (Stb. 271) en 
van 27 juni 1967 (Stb. 341), waarbij die wijzigingen, overeen-
komstig het bepaalde in artikel 2, derde lid, laatste volzin, van 
het protocol in werking zijn gesteld. 

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

De Staatssecretaris van Financiën, 

F. H. M. GRAPPERHAUS. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

J. LUNS. 

De Minister van Economisrhe Zaken, 

L. DE BLOCK. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 

P. J. LARDINOIS. 


