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Zevenenveertigste Aanvullend Protocol, op 18 juni 1969 
te Brussel tot stand gekomen, bij het op 25 juli 1958 
te Brussel ondertekend Protocol tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden, het Koninkrijk België en 
het Groothertogdom Luxemburg tot vaststelling van een 
nieuw tarief van invoerrechten 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 9 januari 1970. 
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 8 februari 1970. 

's-Gravenhage, 6 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 18 juni 1969 te Brussel 
tot stand gekomen zevenenveertigste Aanvullend Protocol, 
bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekend 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, 161)x). 

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

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft zal dit protocol 
alleen voor Nederland gelden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Toelichtende nota 
Met ingang van 1 juli 1969 is het gemeenschappelijk douane-

tarief van de Europese Economische Gemeenschap gewijzigd. 
Deze wijziging heeft in hoofdzaak betrekking op enige correcties 
van redactionele aard in de tariefnomenclatuur. In de hoogte 
van de invoerrechten is geen wijziging gebracht. 

Ingevolge een indelingsadvies van de Internationale Douane-
raad moeten verdampers en condensors voor koelapparaten, 
andere dan die voor huishoudelijk gebruik worden ingedeeld 
onder post 84.15 van het tarief van invoerrechten. In verband 
hiermede moest de op die goederen betrekking hebbende onder-
verdeling van post 84.17 komen te vervallen en moest, aan-
gezien deze wijziging niet van invloed mag zijn op de hoogte 
van het invoerrecht, voor die goederen een nieuwe onderver-
deling in post 84.15 worden opgenomen. Deze wijzigingen van 
het vorenbedoelde gemeenschappelijk douanetarief moesten 
worden overgenomen in het Beneluxtarief van invoerrechten, 
van welke gelegenheid tevens gebruik is gemaakt om een 
correctie aan te brengen in de Nederlandse tekst van dit tarief. 

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

tarief van invoerrechten is op 18 juni 1969 tussen de Benelux-
landen het onderhavige protocol gesloten. 

Aangetekend zij dat, wat Nederland betreft, de hogerbedoelde 
wijzigingen van het tarief van invoerrechten zijn vervat in het 
Koninklijk besluit van 25 juni 1969 (Stb. 274), waarbij die 
wijzigingen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, derde 
en vierde lid, 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. 

De Minister van Economische Zaken, 
L. DE BLOCK. 

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

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