
6 6 7 1 (Tweede Kamer) 

EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Z i t t i n g 1961—1962 

Nr. 168« 

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG 
van de commissie van rapporteurs voor het ontwerp-Invoe-
ringswet douanewetgeving. (Ingezonden 26 juli 1962.) 

Het ontwerp-Invoeringswet douanewetgeving heeft ten doel 
het mogelijk te maken dat handel en verkeer reeds aanstonds 
zullen kunnen profiteren van de nieuwe wetgeving op het 
gebied van de douane. Het belang daarvan acht de onder-
getekende zo groot, dat dit moet prevaleren boven het belang 
dat op het tijdstip van het in werking stellen van de Algemene 
wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1961, 31) reeds 
dadelijk een geheel gave wetgeving op het gebied van de 
accijnzen bestaat. Met voldoening heeft hij dan ook kennis 
genomen van de instemming met deze gedachtengang die vele 
leden hebben betuigd en van hun uit het verslag blijkende 
waardering voor de incidentele aanpassing die bij het ontwerp 
in de bestaande wetgeving is tenuitvoergelegd. 

Het aan die aanpassing verbonden werk moest, zoals in het 
verslag is opgemerkt, worden verricht benevens het vele andere 
werk dat op het departement is en wordt verzet om te komen 
tot een algehele vernieuwing van de accijnswetgeving. Op het 
gebied van de wetgeving inzake de douane en de verbruiks-
belastingen is in deze periode een sterke beweging gaande. 
De ondergetekende moge onder meer wijzen op het telkenmale 
wijzigen van het tarief van invoerrechten, op het tot stand 
brengen van uitvoeringsmaatregelen inzake het systeem van 
formaliteiten en toezicht op het gebied van de douane en op 
de onlangs in werking getreden wijziging van de omzetbelasting 
(herziening van de vrijstellingstabellen). 

Het moet echter geenszins worden toegeschreven aan het 
vele werk dat het de ondergetekende aanvankelijk voor ogen 
staande denkbeeld is verlaten om de nieuwe Algemene wet 
tegelijk met vernieuwde accijnswetten in werking te doen 
treden. In dat project lag het voor de hand dat de indiening 
van ontwerpen van nieuwe accijnswetten vooral ook met het 
oog op het belang van een spoedige inwerkingtreding van het 
nieuwe douanerecht zo vlug als maar enigszins mogelijk was 
zou plaats vinden. Die indiening zelve zou intussen een spoe-
dige inwerkingtreding van het nieuwe douanerecht niet verze-
keren. Daarvoor was in de aanvankelijke opzet immers voor-
waarde dat voor alle accijnzen de parlementaire weg zou zijn 
afgelegd en nieuwe wetten zouden zijn tot stand gekomen. 
Eerst dan zou tot indiening van het ontwerp van wet tot 
invoering van de nieuwe Algemene wet kunnen worden over-
gegaan. Dat zou hebben betekend dat de inwerkingtreding 
van de nieuwe Algemene wet ook voor de douanesector afhan-
kelijk zou zijn van het tijdstip waarop de laatste nieuwe 
accijnswet zou zijn tot stand gekomen. De mogelijkheid dat 
ten aanzien van enige accijnswet de gedachtenwisseling tussen 
Parlement en Regering langere tijd zou kunnen duren heeft 
de ondergetekende ertoe geleid deze zaken te ontkoppelen, 
temeer nu de grote betekenis van de nieuwe Algemene wet 
toch vooral in de douanesector is gelegen. Daarmede meent 
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hij te hebben bereikt dat het nieuwe douanerecht thans op een 
aanzienlijk vroeger tijdstip in werking kan worden gesteld 
dan het geval zou zijn geweest als aan die inwerkingtreding 
had moeten voorafgaan het tot stand brengen van een vijftal 
accijnswetten, van onderscheidene op die accijnswetten betrek-
king hebbende omvangrijke uitvoeringsmaatregelen en van een 
invoeringswet. Bij die laatste gedragslijn zou het bedrijfsleven 
nog geruime tijd van het nieuwe douanerecht verstoken zijn 
gebleven. 

Door deze, naar het oordeel van de ondergetekende ten 
volle gewettigde verandering in het systeem van inwerking-
stelling van de nieuwe wetgeving moest het tot stand brengen 
van ontwerpen van nieuwe accijnswetten vanzelfsprekend 
enigermate worden vertraagd. Van een onverklaarbare ernstige 
vertraging, waarvan vele andere leden gewagen, kan zeker 
niet worden gesproken. De ondergetekende verklaart gaarne 
dat voor het bestaan van enige vrees dat thans de stimulans 
om te komen tot een snelle vernieuwing van de accijnswet-
geving is verzwakt, generlei aanleiding bestaat. Aan dit pro-
ject, waarvan inmiddels een tweetal ontwerpen van nieuwe 
accijnswetten is ingediend, wordt met voortvarendheid gewerkt. 
Een voor-ontwerp van wet inzake de accijns op suiker is om 
advies naar het bedrijfsleven gezonden. Voor-ontwerpen voor 
de twee laatste accijnswetten zijn in een vergevorderd stadium. 

De bezetting van de desbetreffende afdeling aan het depar-
tement acht de ondergetekende kwantitatief en kwalitatief 
voldoende. Aan de snelheid van het overleg met het bedrijfs-
leven wordt veel aandacht gegeven; uiteraard dient bij het 
voeren van overleg in acht te worden genomen dat ook de 
overlegspartner voldoende tijd en gelegenheid heeft om zich 
in een bepaalde nieuw ontworpen wettelijke regeling in te 
werken. 

Met betrekking tot het voorgestelde artikel 220a van de 
nieuwe Algemene wet, houdende de mogelijkheid het stelsel 
van fysieke controle te vervangen door een stelsel van admi-
nistratief toezicht, merkt de ondergetekende het volgende op. 
Wat de goederen betreft, zal een zodanige vervanging van 
toezichtstelsel het gemakkelijkste te verwezenlijken zijn voor 
massagoederen, waarvan de hoogte van de belasting niet afhan-
kelijk is van bepaalde vrijwel uitsluitend door daadwerkelijk 
toezicht te controleren fysieke eigenschappen. Wat de bedrijven 
betreft, zal als belangrijkste voorwaarde worden gesteld dat 
een boekhouding aanwezig is welke aan de in verband met het 
toezicht te stellen eisen beantwoordt. Aldus zal voor een 
bona-fide, administratief goed geoutilleerd bedrijf dat bijv. 
zelf de inkomende en uitgaande transporten verzorgt van een 
goederenpakket dat aan evengenoemde omschrijving voldoet, 
een stelsel van administratief toezicht kunnen gelden. Zulks 
is echter evenmin uitgesloten voor een gedeelte van een zodanig 
bedrijf, bijv. voor de afdeling transport ervan. Aangaande het 
uiteraard pas korte tijd geleden aangevangen overleg met het 
bedrijfsleven kunnen in dit stadium nog geen mededelingen 
worden gedaan. Bedacht moet overigens worden dat dit nieuwe 
terrein met behoedzaamheid moet worden betreden. Bevoegd-
heden om voorschriften omtrent de administratie uit te vaar-
digen acht de ondergetekende, zeker in dit stadium, niet 
nodig. De te treffen voorzieningen kunnen erin bestaan dat 
tot het volgen van een bepaalde regeling een vergunning kan 
worden verleend, indien voldoende administratieve waarborgen 
aanwezig zijn. Mochten de waarborgen tijdens de toepassing 
van die regeling komen te vervallen, dan zou de vergunning 
moeten worden ingetrokken. 

De Staatssecretaris van Financiën, 

VAN DEN BERGE. 


