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Negenenveertigste Aanvullend Protocol, op 17 september 
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, 10 maart 1970. 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten Generaal 
ontvangen: 11 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 
ministe dertig leden der Kamer te kennen worden ge-
geven uiterlijk op 10 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 17 september 1969 te Brussel tot stand ge-
komen negenenveertigste 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 Bijlage (Trb. 1969, 225) 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 
De Ministerraad van de Europese Gemeenschappen heeft 

op 4 maart 1969 een drietal „Richtlijnen" - nr. 69/73/E.E.G., 
nr. 69/74/E.E.G. en nr. 69/75/E.E.G. - vastgesteld, waarbij 
onder meer is bepaald dat de lid-staten van deze Gemeenschap-
pen de nodige maatregelen moeten treffen om de Richtlijnen 
per 1 oktober 1969 ten uitvoer te leggen. Deze Richtlijnen be-
treffen de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen met betrekking tot het stelsel van douane-entrepots 
en andere inrichtingen voor douane-opslag en met betrekking 
tot de regeling van de vrijstellingsmogelijkheden in het kader 
van het actieve veredelingsverkeer (ter zake moge worden ver-
wezen naar het Publikatieblad van de Europese Gemeenschap-
pen van 8 maart 1969, nr. L 58). 

In verband hiermede moesten onder meer bepalingen van 
het Tarief besluit 1960 worden gewijzigd en aangevuld. 

In verband met de Richtlijn betreffende de vrijstellings-
mogelijkheden in het kader van het actieve veredelingsverkeer 
moesten de paragrafen 20 en 21 van de Inleidende bepalingen 
betreffende het tarief worden gewijzigd. Vergeleken met de 
vóór 1 oktober 1969 bestaande vrijstellingsmogelijkheden met 
betrekking tot het actieve veredelingsverkeer behelst de nieuwe 
regeling enerzijds een beperking en anderzijds een verruiming. 
De beperking bestaat hierin dat de mogelijkheid is geschapen 
om geen vrijstelling te verlenen indien dat niet bijdraagt tot 
het scheppen van de meest gunstige voorwaarden voor de 
uitvoer van de behandelde goederen of indien door het ver-
lenen van de vrijstelling wezenlijke belangen zouden worden 
geschaad van producenten binnen de Europese Gemeenschap-
pen. De desbetreffende besluiten zullen door de E.E.G.- landen 
op uniforme wijze worden toegepast. De verruiming bestaat 

1) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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hierin dat in het kader van het actieve veredelingsverkeer ook 
vrijstelling kan worden verleend indien na uitvoer van goede-
ren, goederen worden ingevoerd van dezelfde soort, van de-
zelfde hoedanigheid en met dezelfde technische kenmerken als 
de goederen die als grondstof, halffabrikaat, enz. zijn gebezigd 
voor de vervaardiging van uitgevoerde goederen. 

Voorts moest in de „Bepalingen betreffende de douane-
waarde van de goederen" een nieuw artikel 11 bis worden op-
genomen, waarbij enige bijzondere regelingen worden getroffen 
voor het geval dat bij het bepalen van de waarde voor de 
berekening van invoerrechten wordt uitgegaan van de betaalde 
of te betalen prijs voor goederen, welke na opslag in douane-
entrepots of in andere inrichtingen voor douane-opslag in het 
vrije verkeer worden gebracht. 

Nu de Inleidende bepalingen in verband met het bepaalde 
in de hogergenoemde Richtlijnen per 1 oktober 1969 moesten 
worden gewijzigd zijn daarin nog enkele andere wijzigingen 
aangebracht. 

Op grond van enkele internationale verdragen en overeen-
komsten moeten vrijstellingen van invoerrechten worden ver-
leend, waarvoor in de „Inleidende bepalingen betreffende het 
tarief" geen regeling was getroffen. 

Ten einde te komen tot een wettelijke basis voor vaststelling 
van formaliteiten en voor aansluiting op verschuldigdheidsregels 
en strafbepalingen was het noodzakelijk ter zake een regeling te 
treffen, welke is opgenomen in een nieuwe paragraaf 26bis van 
de „Inleidende bepalingen betreffende het tarief". 

Ten slotte moest nog paragraaf 22 van deze Inleidende be-
palingen worden aangepast aan de invoerrechtenmaatregelen in 
verband met de associatie tussen de E.E.G. en Marokko en 
Tunesië, terwijl voorts nog de tekst van de Aanvullende Aan-

tekening op hoofdstuk Él van het tarief van invoerrechten en 
de tekst van onderverdeling C van de Tariefpost 84.17 in over-
eenstemming moesten worden gebracht met de desbetreffende 
teksten van het Gemeenschappelijk douanetarief van de Euro-
pese Gemeenschappen. 

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

tarief van invoerrechten is op 17 september 1969 tussen de 
Beneluxlanden 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 24 september 1969 (Stb. 398), 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. 


