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Achtenveertigste Aanvullend Protocol, op 20 augustus 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 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN 
BUITENLANDSE ZAKEN 

Nr. 1 
's-Gravenhage, 9 maart 1970. 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 10 maart 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 9 april 1970. 

Ter voldoening aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 
60 en onder verwijzing naar artikel 61, derde lid, van de Grond-
wet, de Raad van State gehoord, heb ik de eer U Hoogedel-
gestrenge hierbij de tekst en de vertaling in het Nederlands over 
te leggen van het op 20 augustus 1969 te Brussel tot stand ge-
komen achtenveertigste 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 invoer-
rechten met Bijlagen (Trb. 1969, 209) 1). 

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

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft zal deze overeen-
komst alleen voor Nederland gelden. 

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

Toelichtende nota 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Algemeen 
Met ingang van 1 september 1969 zijn in het Benelux-tarief 

van invoerrechten een aantal wijzigingen gebracht in verband 
met de associatie-overeenkomsten tussen de Europese Econo-
mische Gemeenschap enerzijds en Marokko en Tunesië ander-
zijds (verwezen moge worden naar de Publikatiebladen van de 
Europese Gemeenschappen van 8 augustus 1969, nrs. L 197 
en L 198). 

Deze wijzigingen hebben betrekking op een aantal tarief-
preferenties die aan genoemde landen zijn verleend. Met be-
trekking tot de goederen uit de industriële sector van oorsprong 
uit Marokko of Tunesië worden, behoudens enkele uitzonde-
ringen, geen invoerrechten geheven. Uitgezonderd van deze 
regeling zijn de goederen vallende onder het Verdrag tot op-
richting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 
alsmede de werken van kurk bedoeld bij de tariefposten 45.02, 
45.03 en 45.04. 

Voor een aantal landbouwprodukten is eenzelfde preferentie 
voorzien als voor de industriële goederen. Ten aanzien van 
sommige goederen uit de groente- en fruitsector worden in-
voerrechten geheven ter hoogte van 50 pet. van de bij invoer 
geldende rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van 
de E.E.G. De voor verse citrusvruchten verleende preferentie 
van 80 pet. van de bij invoer van toepassing zijnde rechten van 
het gemeenschappelijk douanetarief is niet in het onderhavige 
protocol opgenomen, aangezien zij slechts geldt zolang de aan-
biedingsprijzen niet beneden een bepaald minimum dalen. Hier-
in is voorzien door een schorsing van de heffing van invoer-
rechten. 

Voor goederen uit de visserijsector worden voorshands de-
zelfde invoerrechten geheven als bij invoer van die produkten 

1) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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uit de Lid-Staten van de E.E.G. Deze regeling blijft van kracht 
tot de totstandkoming van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
in het kader van de E.E.G. 

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

tarief van invoerrechten is op 20 augustus 1969 tussen de 
Benelux-landen het onderhavige protocol gesloten. 

Aangetekend zij dat, wat Nederland betreft, de hogerbedoel-
de wijzigingen van het tarief van invoerrechten zijn vervat in 
het Koninklijk besluit van 25 augustus 1969 (Stb. 343), 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, 
R. J. NELISSEN. 

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


