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Drieënveertigste Aanvullend Protocol, op 20 december 
1968 te Brussel ondertekend, 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 tariej van invoerrechten 

BRIEF VAN D E MINISTER VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 
's-Gravenhage, 30 juli 1969. 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 30 juli 1969. 
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 29 augustus 1969. 

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 20 december 1968 te Brussel onder-
tekende Drieënveertigste Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 
1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertog-
dom Luxemburg tot vaststelling van een nieuw tarief van 
invoerrechten (Trb. 1969, 58) »). 

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

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het proto-
col alleen voor Nederland gelden. 

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

Toelichtende nota 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Algemeen 
De Ministerraad en de Commissie van de Europese Gemeen-

schappen hebben enige verordeningen vastgesteld strekkende 
tot wijziging van het tarief van invoerrechten. De uit die ver-
ordeningen voortvloeiende wijzigingen betreffen in hoofdzaak 
een vereenvoudiging van de opzet van de nomenclatuur van 
het tarief van invoerrechten, waarbij de hoogte van de invoer-
rechten ongewijzigd blijft. Slechts in een tweetal gevallen 
(namelijk voor de tariefposten 45.04A en 50 .09CH) is een 
wijziging van de invoerrechtenpercentages tot stand gekomen, 
doch dit betreft in beide gevallen het omzetten van een gedeel-
telijke schorsing van de heffing van invoerrechten in een defi-
nitieve verlaging van invoerrechten. De daadwerkelijk toege-
paste percentages ondergaan in feite geen wijziging. 

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

tarief van invoerrechten werd op 20 december 1968 tussen de 
Beneluxlanden het onderhavige protocol gesloten. 

Aangetekend zij, dat, wat Nederland betreft, de hoger-
bedoelde wijzigingen van het Tarief van invoerrechten zijn ver-
vat in de Koninklijke besluiten van 28 oktober 1968 (Stb. 569) 
en van 23 december 1968 (Stb. 696) waarbij die wijzigingen, 
overeenkomstig 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 mogelijkheid. 

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

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 

i) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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