Zitting 1967-1968 - 9 6 9 8
Zevenendertigste Aanvullend Protocol, op 21 maart 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 tarief van invoerrechten
BRIEF V A N D E MINISTER VAN
BUITENLANDSE ZAKEN
Nr. 1
's-Gravenhage, 23 augustus 1968.
Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
ontvangen: 26 augustus 1968.
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goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworden, kan door of namens de Kamer of door ten
minste dertig leden der Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 27 september 1968.

Ter voldoening aan het bepaalde in 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 21 maart 1968 te Brussel ondertekende Zevenendertigste 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 (Trb. 1968,69) *).
Een toelichtende nota bij dit aanvullend protocol gelieve u
hiernevens aan te treffen.
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het aanvullend protocol alleen voor Nederland gelden.
De Minister

van Buitenlandse

Zaken,

J. LUNS.

Toelichtende nota
A Igemeen
Met ingang van 1 april 1968 zijn in het tarief van invoerrechten enkele wijzigingen aangebracht, zulks in verband met
de in het kader van de Europese Economische Gemeenschap
getroffen maatregelen inzake de ordening van de markten in de
sector rundvlees.
Ingevolge het bepaalde in artikel 3 van de Verordening van
5 februari 1964, nr. 14/64/ E.E.G., van de Raad van de E.E.G.
(Publikatieblad van 27 februari 1964, nr. 34) zijn met ingang
van 1 april 1968 de invoerrechten ten aanzien van importen uit
niet-E.E.G.-landen en gebieden van de onder die verordeningen
vallende produkten zodanig gewijzigd dat het verschil in hoogte
tussen het op 1 januari 1957 feitelijk geheven invoerrecht en het
recht van het gemeenschappelijk E.E.G."douanetarief met
85 pet. werd verminderd. Voorts zijn, ingevolge het bepaalde in
artikel 7, eerste lid, van de evengenoemde Verordening, met
ingang van dezelfde datum de ten aanzien van importen van de
bedoelde produkten uit E.E.G.-landen en "gebieden geheven invoorrechten teruggebracht tot 15 pet. van de op 1 januari 1957
feitelijk geheven invoerrechten.
Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier de op een na
laatste maatregel op het terrein van de invoerrechten welke
voor het tot stand komen van de ordening van de markten in de
sector rundvlees nodig is. Eerdere maatregelen op dit terrein zijn
vervat in de Koninklijke besluiten van 26 oktober 1964 (Stb.
390), van 24 maart 1965 (Stb. 1 16), van 24 maart 1966 (Stb.
106) en van 22 maart 1967 (Stb. 173).
Bcnehtx-protocol
Aan
de Heer Voorzitter van de Tweede
der Staten-Generaal

Kamer

Om te komen tot de nodige wijzigingen van het Beneluxtarief
van invoerrechten werd op 21 maart 1968 tussen de Beneluxlanden het onderhavige protocol gesloten.
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) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden.
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Aangetekend zij, dat, wat Nederland betreft, de hogerbedoelde wijzigingen van het Tarief van invoerrechten zijn
vervat in het Koninklijk besluit van 25 maart 1968 (Stb. 125),
waarbij die wijzigingen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, 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.
De Minister van Landbouw en Visserij a.i.,
H. J. WITTE VEEN.

