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Zesenveertigste Aanvullend Protocol, op 27 maart 1969 
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 

VGravenhage, 22 december 1969. 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staren-Generaal 
ontvangen: 22 december 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 21 januari 1970. 

Ter voldoening aan het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 60 en onder verwijzing naar het derde lid van artikel 61 
van de Grondwet, de Raad van State gehoord, heb ik de eer 
U Hoogedelgestrenge de tekst en de vertaling in het Neder-
lands over te leggen van het op 27 maart 1969 te Brussel tot 
stand gekomen zesenveertigste 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 invoerrechten, met Bijlagen (Trb. 1969, 157) 1). 

Een toelichtende nota bij deze overeenkomst gelieve u hier-
nevens aan te treffen. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft zal deze over-
eenkomst alleen voor Nederland gelden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 
DE JONG. 

Toelichtende nota 
Algemeen 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

De Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen 
heeft een verordening vastgesteld, waarbij onder meer de 
nomenclatuur van post 20.07 van het E.E.G.-gemeenschappe-
lijk douanetarief is gewijzigd. Ter zake moge worden verwezen 
naar de verordening van de raad van 11 maart 1969, (E.E.G.) 
nr. 455/69, opgenomen in het Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen van 14 maart 1969, nr. L64. 

De wijziging van tariefpost 20.07 strekt tot aanpassing van 
de tariefnomenclatuur aan de heffing op basis van de aan 
bepaalde produkten toegevoegde suiker, bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, van de verordening van bovengenoemde raad van 
28 juni 1968, (E.E.G.) nr. 865/68, opgenomen in het Publi-
katieblad van 1 juli 1968, nr. LI53. De wijziging heeft ten 
doel het mogelijk te maken dat bedoelde heffing niet wordt 
toegepast op vruchte- en groentesappen met een hoge concen-
tratie aan van nature in de vruchten of groenten aanwezige 
suiker. 

Daarbij is het uitgangspunt geweest dat deze produkten vrij-
wel steeds een hogere waarde bezitten dan gelijksoortige goede-
ren met een lagere concentratie aan van nature in de vrucht»^ 
of groenten aanwezige suiker. 

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

tarief van invoerrechten werd op 1969 tussen 
de Beneluxlanden het onderhavige protocol gesloten. 

Aangetekend zij dat, wat Nederland betreft, de hoger bedoel-
de wijziging van het Tarief van invoerrechten is vervat in het 
Koninklijk besluit van 25 maart 1969 (Stb. 136), waarbij die 
wijziging met ingang van 4 april 1969 in werking is 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 a.i., 
DE JONG. 

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

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