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Zesendertigste Aanvullend Protocol 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, op 20 december 1967 te Brussel 
tot stand gekomen 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 
's-Gravenhage, 11 juni 1968. 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 13 juni 1968. 
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 juli 1968. 

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 leg-
gen van het op 20 december 1967 te Brussel tot stand gekomen 
Zesendertigste 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. 1968, 16) l). 

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, 
J. LUNS. 

Toelichtende nota 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Algemeen 
a. Tabak 
Bij Protocol nr. 15, behorende bij de Associatie-overeenkomst 

tussen de Europese Economische Gemeenschap en Griekenland 
(Trb. 1961, 132) is onder meer bepaald, dat de lid-staten van 
de E.E.G. de douanerechten op de invoer van ruwe tabak en 
van afvallen van tabak in de lid-staten uit Griekenland uiterlijk 
op 31 december 1967 moeten afschaffen en dat tegelijkertijd het 
gemeenschappelijk douanetarief van de E.E.G. voor die pro-
dukten moet worden ingevoerd. In verband hiermede moest 
post 24.01 van het tarief van invoerrechten worden gewijzigd, 
waarbij wordt opgemerkt, dat, indien het invoerrecht op de uit 
Griekenland ingevoerde ruwe tabak en tabaksafvallen moet wor-
den afgeschaft, eveneens geen invoerrecht kan worden geheven 
bij invoer van deze produkten uit de tot de E.E.G. behorende 
landen en gebieden. 

b. Kaas 
De wijziging van post 04.04 van het tarief van invoerrechten 

betreft een aanpassing van de tariefnomenclatuur aan de nomen-
clatuur voor de toepassing van de E.E.G.-landbouwheffingen. 
Ter zake moge worden verwezen naar de Verordening van de 
Ministerraad van de E.E.G. van 28 juli 1967, nr. 358/67/ 
E.E.G. (Publikatieblad van Europese Gemeenschappen van 29 
juli 1967, nr. 173). De vrijstelling van invoerrechten blijft ge-
handhaafd. 

c. Maniokwortel en aanverwante produkten; geperst of ge-
smolten varkensvet 

De wijziging van de posten 07.06, 15.01 en 23.07 van het 
tarief van invoerrechten betreft een aanpassing van het tarief 
aan bepalingen van de Verordeningen van de Ministerraad van 

1 ) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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de E.E.G. van 13 juni 1967, nrs. 120/67/E.E.G. en 121/67/ 
E.E.G. (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 
19 juni 1967, nr. 117). Ook hier betreft het een formalisering, 
te weten een redactionele inpassing in de nomenclatuur van het 
tarief, materieel verandert er niets aangezien in de Benelux-
landen sinds 1 juli 1967 bij wijze van schorsing van de heffing 
van invoerrechten aanpassing aan de genoemde verordeningen 
heeft plaatsgevonden. 

d. Artikel 29, letter a, van het Tarief besluit 1960 
De wijziging van artikel 29, letter a, van het Tariefbesluit 

1960 is noodzakelijk om de uitvoeringsmaatregelen met betrek-
king tot de vrijstelling van invoerrecht van goederen voor de 
bouw, de uitrusting, het onderhoud of de herstelling van vaar-
tuigen of luchtvaartuigen aan te passen aan de desbetreffende 
in het kader van de E.E.G. tot stand komende maatregelen. 

Bijzonder geval: Algerië 
Aangezien destijds is besloten de 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 van Algerië zijn de invoerrechten ten aanzien van 
importen uit Algerië op het bestaande niveau gehandhaafd. 

Benelux-protocol 
Het vorenstaande maakte een wijziging van het Beneluxtarief 

van invoerrechten noodzakelijk. Hiertoe werd op 20 december 

1967 tussen de Beneluxlanden het onderhavige protocol ge-
sloten, hetwelk het tarief van invoerrechten, bedoeld in de ar-
tikelen 11 en 78 van het Verdrag tot instelling van de Benelux 
Economische Unie (laatstelijk Trb. 1960, 134) wijzigt. 

Aangetekend zij, dat wat Nederland betreft, de hogerbedoelde 
wijzigingen van het tarief van invoerrechten zijn vervat in het 
Koninklijk besluit van 22 december 1967 (Stb. 652), waarbij 
deze wijzigingen op grond van het bepaalde in artikel 2, derde 
lid, laatste volzin, van het onderwerpelijke protocol met ingang 
van 1 januari 1968 in werking zijn gesteld. 

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

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

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 

De Minister van Economische Zaken, 
L. DE BLOCK. 

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


