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Invoeringswet douanewetgeving 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp-
Invoeringswet douanewetgeving. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 29 maart 1962. 

JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen in wer-
king te doen treden en enige in de accijnswetgeving en andere 
wetten voorkomende bepalingen aan te passen aan die wet; 
Li: 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

HOOFDSTUK I 

Inwerkingtreding van de Algemene wet inzake de douane 
en de accijnzen 

Artikel 1 
De Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 

1961, 31) treedt in werking met ingang van 1 september 
1962. 

HOOFDSTUK II 

Wijziging van de Algemene wet inzake de douane 
eu de accijnzen 

Artikel 2 

In de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen wor-
den de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Van de artikelen 111, 112 en 114 vervalt het laatste 
lid, terwijl het cijfer „ 1 " voor het overblijvende enig lid van 
artikel 114 wordt geschrapt. 

B. Artikel 115 wordt gelezen: 
Artikel 115. Van aan accijns onderworpen goederen welke 

na aangifte ten invoer ter beschikking van de aangever zijn 
gesteld tot inslag in accijnsentrepot, is bij niet-zuivering of 
bij gedeeltelijke zuivering van het voor die goederen afgegeven 
document, de accijns aan welke de goederen of dat gedeelte 
daarvan waarvoor het document niet is gezuiverd, binnen-
lands zijn onderworpen, verschuldigd door degene te wiens 
name het document is afgegeven. 

C. In artikel 116 worden de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

1. Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid. 
2. Als tweede lid wordt tussengevoegd: 
2. Indien de gegevens in het document hoedanigheden 

van goederen betreffen welke slechts door een onderzoek van 
een monster van die goederen kunnen worden vastgesteld en 
die hoedanigheden niet zijn komen vast te staan, worden die 
goederen voor de berekening van de belasting geacht die hoe-
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