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EINDVERSLAG van de commissie van rapporteurs voor het 
ontwerp-Invoeringswet douanewetgeving. 

Vele leden verklaarden zich te kunnen verenigen met de 
gedachtengang, welke er uiteindelijk toe heeft geleid om met 
het in werking doen treden van de nieuwe Algemene Wet 
inzake de douane en de accijnzen niet te wachten totdat de 
herziening van de accijnswetgeving is voltooid. Het voordeel, 
dat handel en verkeer reeds aanstonds zullen kunnen pro-
fiteren van de sterk vereenvoudigde nieuwe wet dient ook naar 
de mening van deze leden te prevaleren boven het belang van 
een geheel gave wetgeving ook voor het zo gedifferentieerd ge-
bied, waarop de accijnswetgeving betrekking heeft. Deze leden 
spraken dan ook hun waardering erover uit, dat benevens 
het vele werk, dat op het departement is en wordt verzet om 
te komen tot een algehele vernieuwing van de accijnswetgeving, 
een incidentele aanpassing in de bestaande wetgeving is ten-
uitvoergelegd, teneinde met handhaving van de bestaande 
wetten op de accijnzen de nieuwe algemene wet te kunnen 
invoeren. Zij verklaarden dan ook gaarne hun stem te zullen 
uitbrengen vóór het onderhavige wetsontwerp, opdat de 
nieuwe Algemene Wet inzake douane en accijnzen met ingang 
van 1 oktober a.s. in werking zal kunnen treden. 

Vele andere leden betreurden het ernstig, dat de door de 
Staatssecretaris gewekte verwachtingen omtrent het tijdstip 
van indiening van financiële en fiscale wetsontwerpen telken-
male onjuist blijken te zijn. In dit verband brachten deze 
leden in herinnering, dat in de memorie van antwoord aan deze 
Kamer omtrent het ontwerp van wet, dat heeft geleid tot 
de totstandkoming van de algemene wet inzake de douane 
en de accijnzen, 5005 (gedrukt stuk, nr. 6b der zitting 1960— 
1961, blz. 4, linkerkolom), was medegedeeld, dat het in het 
voornemen lag, dat in 1961 ontwerpen voor een nieuwe 
accijnswetgeving zouden worden ingediend. Zulks is intussen 
niet geschied en pas enkele weken geleden zijn de eerste twee 
ontwerpen — voor de bier- en alcoholaccijns (nrs. 6734 en 
6735) — bij de Tweede Kamer ingediend. Andere ontwerpen 
moeten nog volgen, maar omtrent het tijdstip van indiening 
daarvan schijnt thans onzekerheid te bestaan. Door de onver-
klaarbare ernstige vertraging wordt thans voorgesteld de 
nieuwe douanewetgeving afzonderlijk in te voeren, hetgeen 
aanvankelijk niet in de bedoeling heeft gelegen. Deze ver-
andering in het systeem heeft een aantal technische voor-
zieningen in de bestaande wetten nodig gemaakt, welke in het 
onderhavige ontwerp mede worden voorgesteld. Naar het 
oordeel der hier aan het woord zijnde leden zou de arbeid, 
besteed aan de studie van de gevolgen van een afzonderlijke 
invoering van de algemene wet inzake de douane en de accijn-
zen, beter zijn besteed aan een snellere voorbereiding van de 
nieuwe accijnswetgeving. Deze leden vreesden, dat, wanneer 
het onderhavige ontwerp aangenomen zal zijn, de stimulans 
om te komen tot een snelle vernieuwing van de accijnswet-
geving ten departemente zal verzwakken. Zij achtten daarom 
ten zeerste gewenst, dat de Staatssecretaris de tijdstippen ver-
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meldt, waarop uiterlijk de overigens nog nodige ontwerpen 
met betrekking tot de accijnswetgeving zullen worden inge-
diend, en dat ten departemente maatregelen zullen worden 
getroffen, dat die ontwerpen ook inderdaad op de te ver-
melden tijdstippen zullen worden ingediend. Is, zo vroegen deze 
leden, de desbetreffende afdeling van het departement kwanti-
tatief en kwalitatief voldoende bezet en wordt aan de snelheid 
van het overleg met het bedrijfsleven voldoende aandacht ge-
geven? 

Dezelfde leden memoreerden, dat in artikel 2, onder H, 
van dit ontwerp wordt voorgesteld in de Algemene wet inzake 
de douane en de accijnzen een nieuw artikel 220« in te voegen, 
hetwelk blijkens de memorie van toelichting (blz. 14, rechter-
kolom) beoogt de mogelijkheid te openen het stelsel van 
fysieke controle te vervangen door een stelsel van administra-
tief toezicht, berustende op boekhoudkundige gegevens. Gaarne 
zouden de hier aan het woord zijnde leden vernemen, of de 
Staatssecretaris bij wijze van voorbeeld kan mededelen, op 
welke groepen van goederen en bedrijven hij hierbij het oog 
heeft. Heeft, zo vroegen zij, het overleg met het bedrijfsleven 
te dezen reeds tot resultaten geleid? Op welke wijze denkt 
de Staatssecretaris de bevoegdheid te verkijgen, voldoende 
voorschriften omtrent de administratie uit te vaardigen? 

Vertrouwende, dat de Regering bereid zal zijn op het voren-
staande vóór de openbare beraadslaging over dit wetsontwerp 
schriftelijk bescheid te geven, acht de commissie van rappor-
teurs die beraadslaging daarmede voldoende voorbereid. 

Vastgesteld 24 juli 1962. 
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