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Algemeen 

Volgens artikel 221 van de Algemene wet inzake de douane 
en de accijnzen (Stb. 1961, 31) wordt het in werking treden 
van die wet nader bij de wet geregeld. 

Deze afwijking van de meer gebruikelijke gedragslijn, waar-
bij de inwerkingtreding van een wet door die wet zelf of 
door een Koninklijk besluit wordt geregeld, was om twee 
redenen gewenst. In de eerste plaats maakt de herziening, 
welke in de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen 
— hierna te noemen de nieuwe Algemene wet — besloten 
ligt, het noodzakelijk een aanpassing tot stand te brengen 
niet alleen van wetten inzake de invoerrechten en accijnzen, 
doch ook van wetten, waarin bepalingen voorkomen van straf-
rechtelijke aard of waarin naar voorschriften van de bestaande 
douanewetgeving wordt verwezen. Voorts kan het overgangs-
recht, dat nauw moet aansluiten aan de ten tijde van de 
invoering bestaande praktijk, het best worden tot stand ge-
bracht in de tijd, waarin de inwerkingtreding van de nieuwe 
wetgeving nabij is. Hoewel deze omstandigheden zowel een 
beletsel vormden voor de regeling van de inwerkingtreding 
in de nieuwe Algemene wet zelf als voor een regeling ter zake 
bij Koninklijk besluit, gaat het belang van een afzonderlijke 
invoeringswet in dezen niet uit boven een formele regeling 
van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving op andere 
wijze. 

Het onderhavige wetsontwerp strekt ertoe, het tijdstip vast 
te stellen, waarop de nieuwe Algemene wet in werking treedt 
(hoofdstuk 1), de bestaande wetgeving inzake de in-, uit- en 
doorvoer in te trekken (hoofdstuk III), de gevolgen van de 
inwerkingtreding van de nieuwe Algemene wet te regelen 
voor de beslaande accijnswetgeving (hoofdstuk IV) en voor 
de overige wetgeving, daaronder begrepen het treffen van 
enige voorzieningen met betrekking tot het Wetboek van 
Strafvordering (hoofdstuk V) , welke bepalingen in hoofd-
zaak bestaan uit een terminologische aanpassing, zonder ma-
teriële betekenis en bepalingen van overgangsrecht vast te 
stellen (hoofdstuk VI) . Van deze gelegenheid is ten slotte 
gebruik gemaakt om de nieuwe Algemene wet op enkele 
punten te wijzigen (hoofdstuk II) . 

Tijdstip van inwerkingtreding 

De nieuwe Algemene wet bevat, in het voetspoor van de 
thans nog in werking zijnde Algemene wet over de heffing der 
rechten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede 
van het tonnengeld der zeeschepen van 26 augustus 1822 (Stb. 
38) zowel bepalingen voor de invoerrechten als voor de ac-
cijnzen. Omdat beide soorten van heffingen veel punten van 
overeenkomst vertonen, konden een groot aantal algemene, 
voor die heffingen gelijkelijk geldende regels worden gegeven. 

In de nieuwe Algemene wet heeft intussen het stelsel van 
formaliteiten en toezicht met betrekking tot binnenkomende 
en uitgaande goederen, dus het eigenlijk gezegde douanestelsel, 
een volledige regeling gekregen. Inzake het systeem van hef-
fing en toezicht bij de vervaardiging hier te lande van accijns-
goederen zijn daarentegen in de nieuwe Algemene wet slechts 
die bepalingen neergelegd, welke een algemeen karakter dragen; 
bepalingen derhalve die gemeenschappelijk zijn voor alle ac-
cijnzen. Het stelsel van heffing en toezicht bij de vervaardiging 

van accijnsgoederen is niet opgenomen in de nieuwe Algemene 
wet. Dat stelsel hangt nl. zo nauw samen met de wijze van 
produktie van de verschillende accijnsgoederen en met het eigen 
karakter van de accijnsfabrieken, dat deze materie zich niet 
leent voor een uniforme regeling. 

Uit het vorenstaande moge blijken, dat de regelingen in de 
nieuwe Algemene wet zich dus in tweeën laten onderscheiden: 
enerzijds het douanerecht met een afgeronde regeling voor de 
in-, uit- en doorvoer van goederen en anderzijds de accijns-
materie, welke slechts is geregeld voor zoveel de desbetreffende 
bepalingen van de accijnswetgeving voor een algemene regeling, 
die gelijkelijk voor alle accijnzen zou kunnen gelden, in aan-
merking kwamen. 

Het is duidelijk dat de nieuwe Algemene wet derhalve in de 
eerste plaats betekenis heeft voor het douanestelscl. Het belang 
van de nieuwe Algemene wet voor de accijnswetgeving is slechts 
secundair. De eigenlijke herziening van de accijnswetgeving — 
die door veroudering op vele punten nodig is — vindt dan ook 
niet plaats door de nieuwe Algemene wet, maar zal tot stand 
moeten komen door nieuwe accijnswettcn. 

Ten einde de nieuwe Algemene wet zo spoedig mogelijk in 
werking te kunnen doen treden, heeft de ondergetekende bij de 
parlementaire behandeling van de nieuwe Algemene wet de 
hoop uilgesproken, dat het mogelijk zal zijn nog in 1961 ont-
werpen van een nieuwe Alcoholwet. een nieuwe Bierwet, een 
nieuwe Suikerwet, enz., te kunnen indienen. Met de voorberei-
ding van ontwerpen van wet tot vernieuwing van de accijns-
wetgeving zijn thans zodanige vorderingen gemaakt, dat de in-
diening van enige wetsontwerpen op zeer korte termijn kan 
worden tegemoet gezien. De aan de voorbereiding van de ove-
rige wetsontwerpen verbonden werkzaamheden worden met 
kracht voortgezet. Ook al zou echter de indiening van ont-
werpen van nieuwe accijnswetten reeds hebben plaatsgehad, 
zou naar alle waarschijnlijkheid toch nog geruime tijd verstrij-
ken, voordat die ontwerpen het Staatsblad hebben bereikt. In-
dien voorts, zoals aanvankelijk in de bedoeling lag, met de in-
voering van het nieuwe douanerecht zou worden gewacht tot-
dat de herziening van de accijnswetgeving is voltooid, zou de 
parlementaire behandeling van de nieuwe accijnswetten moe-
ten plaatshebben met de wetenschap, dat deze wetgevende ar-
beid niet alleen wordt verricht in verband met de accijnswet-
geving zelf, maar mede, en vooral, voor de bepaling van het 
tijdstip waarop de nieuwe douanewetgeving kan gaan werken. 

Nadere overweging van de te dezen gevolgde gedragslijn heeft 
dan ook geleid tot de gevolgtrekking, dat het niet verantwoord 
is, met de invoering van de nieuwe douanewetgeving te wach-
ten totdat ook de accijnswetgeving zal zijn vernieuwd, een wet-
geving die overigens alleen voor de beperktere categorie van 
betrokkenen bij de produktie en distributie van accijnsgoederen 
van praktisch belang is. Zou daarop wel worden gewacht, dan 
wordt de inwerktreding van het douanerecht langer uitgesteld 
dan met het oog op de daarvoor tot stand te brengen voorzie-
ningen nodig is. langer ook dan met het belang van een spoe-
dige inwerkingtreding ervan in overeenstemming is. Door de 
nieuwe Algemene wet thans in werking te stellen, zulien handel 
en verkeer reeds dadelijk kunnen profiteren van een aan de 
eisen van de tijd aangepaste, overzichtelijke en sterk vereen-
voudigde wetgeving, welke in voldoende mate waarborgen geeft 
voor de rechtszekerheid en voor de rechtsbescherming, hetgeen, 
zoals in de memorie van toelichting op de nieuwe Algemene 
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wet (nr. 5005. sink 3) is uiteengezet, van tic bestaande wct-
geving nici kan worden gezegd. 

Een en ander heefl de ondergetekende aanleiding gegeven 
in hei ontwerp voor te stellen hel nieuwe douanerecht thans in 
werking te doen treilen en in de huidige accijnswetten nu te 
volstaan niet hel aanbrengen van die wijzigingen, welke de aan-
sluiling hij de in de nieuwe Algemene wel geregelde onderwer-
pen verzekeren. 

Hel tijdstip waarop de nieuwe Algemene wet in werking 
treedt, bepaalt artikel 1 op 1 september 1902. Naar hel zich 
laat aanzien zullen de belangrijkste uitvoeringsmaatregelen, 
waarover thans nog overleg word! gevoerd mei hel bedriji's-
leven, in de eerste helft van 1962 hel Staatsblad hebben be-
reikt. Door de datum van inwerkingtreding vast ie stellen op 
1 september 1962 zijn er voor de belanghebbenden hij de-
nieuwe wetgeving dan nog enige maanden beschikbaar, waarin 
zij zich kunnen inwerken. 

Aanpassing van de beslaande wetgeving 

In hoofdstuk IV zijn de wijzigingen voorgesteld, welke nodig 
zijn om de accijnswetten te doen aansluiten op de in de nieuwe 
Algemene wet geregelde onderwerpen. In die wetten kunnen 
allerlei bepalingen vervallen, welke onderwerpen regelen, waar-
voor in de nieuwe Algemene wet regelingen zijn voorzien. Het 
van toepassing worden van die regelingen brengt geen verande-
ring in het systeem van helling en toezicht. Voorts zijn een 
aantal wijzigingen van terminologische aard nodig. 

Ook de in hoofdstuk V voorgestelde wijzigingen zijn voor 
het merendeel alleen nodig om aansluiting te krijgen aan de 
rechtsfiguren, geregeld in de nieuwe Algemene wet en aan de 
daar gebezigde terminologie. 

Artikel 13 bevat een bepaling aangaande het toepassen van 
voorlopige hechtenis. De Commissie tot herziening van het 
fiscaal straf- en strafprocesrecht, die in 1936 onder meer een 
ontwerp van wet voor een nieuwe Algemene wet heeft aan-
geboden, welk ontwerp tot grondslag heeft gestrekt voor de 
thans bestaande nieuwe Algemene wet, heeft in dat ontwerp 
een bepaling opgenomen, die, met uitbreiding in zoverre van 
artikel 64, tweede lid, letter b, van het Wetboek van Straf-
vordering, bij bepaalde douanedelicten het toepassen van voor-
lopige hechtenis mogelijk maakt. 

Die bepaling is niet overgenomen in het ontwerp van de be-
staande Algemene wet, omdat de ondergetekende, in overeen-
stemming met het gevoelen van de Minister van Justitie, van 
oordeel was, dat het uit een oogpunt van wetgeving minder 
gewenst is om afwijkingen van deze bepaling van het Welhoek 
van Strafvordering builen dat wetboek te regelen. 

Overgangsrecht 

In hoofdstuk VI zijn enkele bepalingen van overgangsrecht 
samengebracht. Die bepalingen beogen de overgang naar het 
nieuwe douanerecht zo geruisloos mogelijk Ie doen verlopen. 
Daarom krijgen bij voorbeeld bestaande entrepots automatisch 
de status van entrepots, voorzien in de nieuwe wetgeving, be-
hocven op de voet van de bestaande wetgeving geadmitteerde 
expediteurs geen nieuwe toelating volgens de nieuwe Algemene 
wet en gelden bestaande zekerheidstellingen in beginsel als 
zekerheid, vereist ingevolge de nieuwe wetgeving. 

Verder bevat dit hoofdstuk in artikel 54 een aantal voorzic-
ningen voor allerlei lopende zaken, welke volgens het artikel 
moeten worden afgewikkeld op de voet van de oude wetgeving. 
Zodanige voorzieningen zijn nodig omdat de juridische ge-
volgen, verbonden aan b.v. het niet zuiveren van documenten, 
volgens de nieuwe wetgeving anders zijn dan volgens de be-
staande wetgeving. Het zou naar de mening van de ondergcte-
kende niet juist zijn om aan het niet zuiveren van documenten, 
afgegeven onder de werking van de beslaande wetgeving, de 
rechtsgevolgen te verbinden, welke volgens de nieuwe wetgeving 
ter zake bestaan. Voorts zijn zodanige voorzieningen nodig, 
omdat de rechtsmiddelen, welke volgens de nieuwe Algemene 
wet bestaan, om formele redenen geen toepassing kunnen vin-

dut. Hel beroep op de Taricfcommissic bij voorbeeld, dat arti-
kel 109 van de nieuwe Algemene wel toelaat, moet volgens hel 
artikel zijn gericht legen uitspraken, gedaan op de voet van 
arlikel 101, 105 of I0S van die wet. Ieder e van het voor-
gestelde artikel beoogt nu het beroep, gericht tegen uitspraken, 
gedaan op de voel van artikel I van de wel van 28 juni 1935 
{Stb, 381), Ie behouden. Letter /( is mede opgenomen, ten 
einde formele verwikkelingen ten aanzien van lopende invordc-
ringszaken te vermijden. In letter / is de mogelijkheid open-
gehouden om bij algemene maatregel van bestuur nog bcpa-
lingen van overgangsrecht vasl Ie stellen. Deze bepaling heefl 
sleehls ten doel om, indien bij de verdere werkzaamheden, ver-
bonden aan hel inwerkingstellen van het nieuwe douanerecht, 
onverhoopt mocht blijken dal aanvullende voorzieningen van 
overgangsrecht nodig zijn, die hij algemene maatregel van be-
Stuur Ie kunnen treilen. 

Toelichting hij de artikelen 

Na helgeen onder Algemeen is opgemerkt omtrent de aan-
passing van de beslaande welgcving aan de nieuwe Algemene 
wet, kan bij de afzonderlijke artikelen terzake worden volstaan 
mei een toelichting op slechts enkele wetstechnische punten. 

Arlikel 2, onderdelen A, li, D, li. en F. Bij de voorbereiding 
van de accijnswetten is gebleken dat het aanbeveling verdient, 
de verschuldigdheid van belasting van goederen, ten aanzien 
waarvan wordt afgezien van de voorwaardelijke vrijstelling van 
belasting welke zij genieten, algemeen te regelen. In de nieuwe 
Algemene wet is deze verschuldigdheid thans slechts geregeld 
voor ten invoer aangegeven goederen en voor goederen, uit-
geslagen uit accijnsentrepot. De hier bedoelde onderdelen strek-
ken ertoe de te dezen reeds bestaande voorschriften te ver-
algemenen. 

Arlikel 2, onderdelen C en G. Volgens de aanvankelijke op-
zet van de nieuwe algemene wet zouden bepalingen over de 
wijze, waarop de op de voet van arlikel 130 te betalen be-
lasting moei worden berekend, in de verschillende accijns-
wellen worden opgenomen. Bij de voorbereiding van die wetten 
is gebleken, dat een voor alle accijnzen gelijkluidende bepaling 
zou moeten komen te gelden. Onder die omstandigheden is het 
juister, aan artikel 130 van de nieuwe Algemene wet een tweede 
lid toe te voegen, hetwelk de berekeningswijze regelt op de-
zelfde wijze als artikel I 16, eerste lid, van de nieuwe Algemene 
wet, dat voor de daarbedoelde goederen heeft gedaan. 

Voorts worden in het derde lid van artikel 130 en in het 
tweede lid van artikel 116 bepalingen opgenomen, welke in 
strekking overeenkomen met enkele artikelen van de Suikerwet 
1924 {Stb. 425). Die artikelen schrijven uit overwegingen van 
doelmatigheid voor, dat de belasting welke bij niet-zuivering 
van een document moet worden betaald, wordt berekend naar 
de hoogste accijns voor de betreffende soort van goederen. 
Het voorstel strekt ertoe deze nuttige bepalingen van de 
Suikerwet algemeen te maken. De voorgestelde leden regelen 
deze aangelegenheid overigens minder stringent dan de bestaan-
de Suikerwet, omdat niet in alle bedoelde gevallen berekening 
van de belasting naar het hoogste tarief is voorgeschreven, doch 
alleen indien de werkelijke hoedanigheden van de goederen niet 
zijn komen vast te staan. 

Artikel 2, onderdeel 11. In de laatste jaren valt er een streven 
te onderkennen om de controle op de heffing van invoerrech-
ten, welke controle niel alleen in Nederland, maar ook in de 
omringende landen berust op een stelsel van feitelijk toezicht, 
hetwelk o.m. gebruik maakt van voor iedere gocdcrcnzcnding 
af te geven documenten, te vervangen door een stelsel van toe-
zicht aan de hand van de administratie van de belanghebbende. 
In zoverre ter verzekering van de heffing van invoerrecht met 
het uitoefenen van een zodanige administratieve controle zou 
kunnen worden volslaan, zou dat niet alleen handel en verkeer 
bevrijden van allerlei formaliteiten, noodzakelijkerwijs verbon-
den aan een stelsel van fysieke controle, maar zou tevens de 
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overheid profijt kunnen trokken van de naoorlogse ontwikke-
ling van de administratiemethode, zodat de expeditie van de 
goederen ZOU worden versneld. Ten gevolge van die ontwikkc* 
ling en de daaruit voortvloeiende verfijning van de controle-
mogelijkheden zou het dan ook verantwoord kunnen blijken 
om allhans in bepaalde sectoren de fysieke controle Ie ver-
vangen door administratief toezicht. 

Mede tegen deze achtergrond moeten ook de pogingen wor-
den gezien om de heffing van omzetbelasting ter zake van de 
invoer van goederen, binnenkomende over de Nederlands-
Belgische grens, te vervangen door een helling in hel binnen-
land. Van Nederlandse zijde wordt een ontwikkeling als hier 
is aangegeven, mei kracht nagestreefd. 

De nieuwe algemene wel gaal in haar bepalingen over maat-
regelen ter verzekering van de heffing van invoerrecht uit-
sluitend uit van een stelsel van feitelijk toezicht. Hoewel een 
zodanig stelsel van toezicht naar de mening van de ondeige-
tekend ook in de toekomst in de meeste gevallen de enige ma-
nier zal blijken om een doelmatige controle op de goederen-
stroom te kunnen uitoefenen, is het wenselijk om, indien de 
voorwaarden zijn vervuld, waaronder een dergelijke ontwikke-
ling kan worden bevorderd, bij wijze van proef daarvoor rcge-
lingen te geven. Omdat het niet elegant is zodanige regelingen 
te treffen buiten de wet om, voor/iet het voorgestelde, in de-
nieuwe algemene wet op te nemen artikel 22()a erin dat onder 
de nodige voorwaarden proel regelingen kunnen worden ge-
troffen, welke ertoe strekken dal de belanghebbenden bijv. 
binnengekomen goederen zonder formaliteiten tot zich kunnen 
nemen en in een later stadium, bijv. na afloop van het kwar-
taal, met de belastingdienst afrekenen. 

Artikel 9. Omdat de accijnswetten geen voorzieningen be-
vatten inzake de verificatie van accijnsgoederen in de zin van 
de nieuwe Algemene wet, is in het voorgestelde artikel be-
paald dat accijnsaangiften en documenten aan verificatie zijn 
onderworpen en zijn de rechtsgevolgen van de verificatie ge-
regeld op overeenkomstige wijze als in de nieuwe Algemene wet 
is gedaan. 

Artikel 10. De in de accijnswetlcn nog voorkomende straf-
bepalingen kennen soms nog geldboelen met bijzondere minima 
of vaste geldboeten. Ook is de verbeurdverklaring van aangc-
haalde goederen vaak imperatief voorgeschreven. Het voor-
gestelde artikel doet deze, van het Wetboek van Strafrecht af-
wijkende bepalingen vervallen. 

Artikel II. Hij de artikelen 4—8 zijn onder meer enige be-
palingen vervallen die de regeling van met name aangeduide 
onderwerpen delegeren aan de Kroon, omdat de nieuwe A1-
gemene wet reeds in een zodanige delegatie voorziet. Het 
onderwcrpelijke artikel strekt ertoe te bewerkstelligen dat de 
ter zake bestaande uitvoeringsregelingen kunnen blijven be-
staan. 

Artikel 12. Het eerste lid van dit artikel stemt overeen met 
artikel 95, derde lid, van de Algemene wet inzake Rijksbe-
lastingcn (Sth. 1959, 301). Het beoogt, zoals reeds in de me-
morie van toelichting op de nieuwe Algemene wet (5005, 
stuk 3, blz. 55, eerste kolom) is aangekondigd, de bijzondere 
regeling van het Wetboek van Strafvordering inzake de straf-
vordering in rijksbelastingzaken, de in artikel 56 van de Wet 
op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie voor-
komende bepaling met betrekking tot de volstrekte bevocgtlheid 
van de arrondissementsrechtbanken inzake de berechting van 
bclastingdelicten en de in artikel \4<i van het Wetboek van 
Strafrecht voorkomende bepaling welke aan voorwaardelijke 
veroordeling tot geldboete in belastingstrafzaken in de weg 
staat, buiten toepassing te stellen. 

Het tweede lid treft een voorziening, verband houdende met 
een verwijzing naar buiten toepassing gestelde bepalingen. 

Artikel 13. Na hetgeen over dit artikel onder „Algemeen" 
is opgemerkt zij vermeld dat voorlopige hechtenis zonder deze 
bepaling bij de bestrijding van de grensfraudc en van daar-
mede samenhangende vervoerdelicten alleen zou kunnen wor-

ikn gebezigd tegen van fraude verdachte personen, die hier 
te lande geen vasle WOOn- of verblijfplaats hebben, aangezien 
ingevolge de artikelen 64 en 66 van hel Welhoek w.\n Straf* 
vordering de toepassing daarvan ten opzichte van andere per-
sonen is beperkt lol misdrijven, waarop naar de wettelijke om-
schrijving een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld, 
en enkele andere mei name genoemd;, niet fiscale strafbare 
feiten. 

Artikel 15. De in de nieuwe Algemene wet neergelegde her-
ziening van hel fiscale straf- en strafprocesrecht brengt mede 
dal artikel 7 van de wet van 15 april 18X6 (Sth. 64) tot in-
voering van het Wetboek van Strafrecht, kan worden inge-
tiokken. 

Artikel 20. in artikel 6, tweede lid, van de Absintwet (Sth. 
1909, 402) komt de bepaling voor dal op feilen, vallende in 
een strafbepaling van die wei, de strafbepalingen, voorkomen-
de in de wetten betreffende de invoerrechten en accijnzen niet 
van toepassing zijn. Deze bepaling beoogt situaties van een-
daadse samenloop te vermijden, omdat naai' de memorie van 
toelichting op de Absintwet dat uitdrukte, „die door de eigen-
aardigheden van het fiscale strafrecht tol allerlei lastige kwes-
lies kan leiden". Nu de strafbepalingen inzake de douane en 
de accijnzen zijn aangepast aan liet algemene strafrecht, be-
siaat geen aanleiding deze bijzondere bepaling in stand te bou-
den. 

Overeenkomstige bepalingen komen voor in de Veewet (Sth. 
1920, 153), in de Wet op sera en vaccins (Sth. 1927, 91), 
in de Opiumwet (Sth. 1928, 167), in de Besmettelijke Ziekten-
wet (Sth. 1928, 2(>5), in de Crisisuitvoerwet (Sth. 1931, 553) 
en in de Retorsiewet 1933 (St/>. 417). Die bepalingen zijn 
ingetrokken bij de artikelen 23, 26, 28, 29, 33 en 34. 

Artikel 23. Verwezen zij naar de toelichting op artikel 20. 
Artikel 25. De bepalingen van de Waardcwet 1927 

(Sth. 17) zijn voor het merendeel overgebracht naar de 
nieuwe Algemene wet (artikelen 98—107). In verband daar-
mcde kon een groot aantal artikelen vervallen. De in de arti-
kelen 14—16 aangebrachte wijzigingen behoeven geen toe-
lichting. 

Artikel 26. Met betrekking tot de in artikel 3, 2", van 
de Wet op sera en vaccins (Sth. 1927, 91) toegekende be-
voegdheid om o.rn. de invoer van sera en vaccins te verbie-
den, zij opgemerkt, dat de hantering van een zodanige bc-
voegdheid ingevolge artikel 75 van de Algemene wet van 
2o augustus 1822 (Sth. 38) medebrengt, dat dan tevens de 
doorvoer van sera en vaccins is verboden. Aangezien de 
nieuwe Algemene wet niet een met genoemd artikel 75 ovcr-
eenkomende bepaling bevat, is artikel 3, 2", van de Wet op 
sera en vaccins gewijzigd. 

Inzake de wijziging van artikel 8 van die wel zij verwezen 
naar de toelichting op artikel 20. 

Artikelen 28 en 29. Verwezen zij naar de toelichting op ar-
tikel 20. 

Artikel 32. De in de Wet op de belasting van minerale 
oliën (Sth. 1931. 527) aangebrachte wijzigingen zijn van hct-
zelfde karakter als de wijzigingen, welke bij de artikelen 4—8 
in de accijnswetgeving zijn aangebracht. Na hetgeen Ie dien 
aanzien hiervoor onder Algemeen is vermeld, behoeft dit arti-
kel geen verdere toelichting. 

Artikelen 33 en 34. Verwezen zij naar de toelichting op 
artikel 20. 

Artikel 36. De bepalingen van de wet van 28 juni 1935 
(Sth. 381) zijn ten dele overgebracht naar de nieuwe AIge-
mene wet (artikelen 108, 109 en 220). In verband daarmede 
konden enige artikelen van deze wet vervallen. 

Artikelen 38 en 39. Op de gronden, vermeld in de loelich-
ting op artikel 26 is in artikel 16 van de Warenwet 1935 
(Sth. 793) en in enkele artikelen van de Vogelwct 1936 (Sth. 
700) naast het verbod van invoer, het verbod van doorvoer 
genoemd. 
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Artikel 47. De Statistiekwet 1950 (Sib. K 302), die een 
materie regelt die nauw aansluit bij de nieuwe Algemene wet, 
behoeft een minder incidentele wijziging dan de meeste andere 
bij dit hoofdstuk gewijzigde wetten. 

Onderdeel A. Wijziging van artikel 1 is, behalve om ter-
minologische redenen, noodzakelijk, omdat de Kroon volgens 
artikel 45, letter b, van de nieuwe Algemene wet reeds bc-
voegd is, bepalingen vast te stellen omtrent de vorm van aan-
giften. Om verder de bestaande toestand te legaliseren — 
behalve de in artikel 1, tweede lid, vermelde gegevens wordt 
ten behoeve van de statistiek aangifte van nog andere ge-
gevens van de belanghebbenden gevraagd — is de opsom-
ming in het voorgestelde tweede lid niet meer limitatief. 

Onderdeel B. Het bestaande artikel 2, hetwelk bepaalt, dat 
de bij de uitvoer van goederen vereiste aangiften moeten wor-
den gedaan door de afzender van de goederen, komt in con-
flict met de bij artikel 55 van de nieuwe Algemene wet aan 
de douane-expediteurs toegekende bevoegdheid. Aangezien 
aan een afwijking van het in artikel 55 van de nieuwe Alge-
mene wet neergelegde beginsel voor aangiften ten uitvoer niet 
langer behoefte bestaat, is voorgesteld het artikel te doen ver-
vallen. 

Onderdeel C. De in artikel 3 toegekende ambtelijke be-
voegdheid tot het nemen van inzage van vracht- en Iadings-
papieren is in overeenstemming gebracht met artikel 86 van 
de nieuwe Algemene wet. Het gevolg, dat het bestaande twee-
de lid aan het niet verlenen van inzage verbindt— de gedane 
aangifte wordt dan als niet gedaan beschouwd —, is uit een 
oogpunt van douanetechniek niet langer aanvaardbaar. Daar-
om voorziet het nieuwe tweede lid van artikel 6 in een pas-
sende sanctie op het niet verlenen van inzage van de be-
scheiden. 

Onderdelen D en E. De bestaande artikelen 4 en 5 voor-
zien in een regeling, volgens welke de kosten van onderzoe-
kingen en opnemingen van goederen ten laste komen van 
het bedrijfsleven. Die regeling kan, gezien hetgeen de nieuwe 
Algemene wet inzake de kosten van ambtelijke werkzaam-
heden bepaalt (artikel 97), niet worden gehandhaafd. 

Onderdeel F. Met betrekking tot het voorgestelde tweede lid 
van artikel 6 zij verwezen naar de toelichting op onderdeel C. 

Onderdelen G en H. De artikelen 7 en 8 zijn in overeen-
stemming gebracht met de artikelen 98, 99, 101 en 109 van 
de nieuwe Algemene wet. 

Onderdeel K. Artikel 10 bevat een regeling, welke erop 
neerkomt dat men bij lichtvaardig procederen een boete be-
loopt. 

Een dergelijke bepaling komt ook voor in artikel 18 van 
de Waardewet 1927 (Stb. 27). Aangezien laatstgenoemd arti-
kel in verband met de daartegen bestaande bezwaren niet in 
de nieuwe Algemene wet is opgenomen, dient ook artikel 10 
van de Statistiekwet te vervallen. 

Onderdeel L. Artikel 11 is in overeenstemming gebracht 
met artikel 138 van de nieuwe Algemene wet. 

Artikel 48. Evenals de Statistiekwet 1950 behoeft ook de 
Waarborgwet 1950 {Stb. 1951, 526) een omvangrijker wijzi-
ging dan de andere in dit hoofdstuk gewijzigde wetten, omdat, 
in overeenstemming met de beginselen die ten grondslag liggen 
aan de herziening van het fiscale straf- en strafprocesrecht, 
zoals die herziening besloten ligt in de Algemene wet inzake 
de douane en de accijnzen, alsmede in de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, de afwijkingen van het gewone strafrecht, 
neergelegd in de Waarborgwet, niet kunnen worden bestendigd. 

Aangezien die wet dus met name op het gebied van het straf-
recht moest worden gewijzigd, is van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om de strafbepalingen meer overzichtelijk te maken. 
Thans zijn die bepalingen met de normen verbonden, ten ge-
volge waarvan zij over de gehele wet zijn verspreid. Die be-
palingen zullen voortaan aan het eind van de wet, in één hoofd-

stuk, het achtste, zijn samengebracht. De onderdelen van dit 
artikel, welke in verband hiermede wijzigingen in de wet aan-
brengen, zijn hierna niet afzonderlijk toegelicht. 

Onderdeel C. Na het uitlichten van de strafbepaling is het 
artikel ter verduidelijking opnieuw vastgesteld. 

Onderdeel E. De bepaling van artikel 105, nopens de rech-
terlijke bevoegdheid voor civiele waarborgzaken waarin het rijk 
partij is, welke bepaling in het hoofdstuk Strafrechtelijke bepa-
lingen niet op haar plaats is, is overgebracht van artikel 25ter, 
waarin reeds van burgerlijke gedingen sprake is. 

Onderdeel F. Het nieuwtoegevoegde vierde lid beoogt aan 
het begrip ondernemer ook een formele betekenis te geven, in 
zoverre dat hij die eenmaal aangifte heeft gedaan, ondernemer 
blijft zolang hij geen aangifte van staking van zijn beroep heeft 
gedaan. 

Onderdeel R. Artikel 44 betreft in wezen hetzelfde feit als 
is omschreven in artikel 437te , onder 3, van het Wetboek van 
Strafrecht. Met de strafbepaling kan dus hier ook de norm 
vervallen. 

De verplichting om zich te voorzien van een stempel tot 
afslag van een mecsterteken is reeds uitgesproken bij artikel 13. 
Ook artikel 45 kan dus in zijn geheel vervallen. 

Onderdeel V. De nieuwe Algemene wet bevat een tweetal 
regelingen over de ambtelijke bevoegdheid tot het betreden 
van panden, nl. in de vierde afdeling van hoofdstuk V, waar 
die bevoegdheid is toegekend in het kader van het uit te oefe-
nen ambtelijk toezicht en in artikel 201, waar die bevoegdheid 
is toegekend in het kader van het opsporingsonderzoek. Het is 
juist voorgekomen die beide, naar de ermede beoogde doel-
stellingen verschillende bevoegdheden, ook in de Waarborgwet 
te scheiden. Het nieuwe op te nemen artikel 51a bevat een 
overeenkomstige regeling als is vervat in de vierde afdeling 
van het vijfde hoofdstuk van de nieuwe Algemene wet. De be-
voegdheid in het kader van het opsporingsonderzoek is geregeld 
in artikel 93, tweede lid. Het vierde lid van het voorgestelde 
artikel 51a, komt overeen met het bestaande artikel 88 van de 
Waarborgwet. 

Onderdeel W. „Reizende kooplieden", waarvan in artikel 52 
sprake is, zijn ondernemer in de zin van artikel 29, eerste lid, 
van de Waarborgwet. De in artikel 52 opgesomde verplichtin-
gen en het aldaar omschreven verbod, alle voor ondernemers 
geldend, zijn dus vanzelf op hen van toepassing. De bepaling 
kan dus worden gemist. 

Onderdeel X. In artikel 61, eerste lid, zijn norm en straf-
bepaling zodanig samengekoppeld, dat na uitlichting van de 
strafbepaling herziening van de norm noodzakelijk bleek. Daar-
om is een nieuwe redactie voor het eerste lid voorgesteld. 

Onderdeel K.K. Met betrekking tot de bij dit onderdeel 
ingevoegde artikelen zij het volgende opgemerkt. 

Artikel 86 strekt ter vervanging van de uit de artikelen 19 
en 22 verwijderde strafbepalingen. 

Artikel 87 strekt ter vervanging van de uit artikel 18 ver-
wijderde strafbepalingen. 

Artikel 49. Nu de termijnen voor bezwaar en beroep in de 
artikelen 108 en 109 van de nieuwe Algemene wet op twee 
maanden zijn gesteld, is de ondergetekende van oordeel, dat die 
termijn ook in omzetbelastingzaken moet komen te gelden. 
De onderdelen B—I en C strekken daartoe. 

Artikel 59. Ten gevolge van het toevoegen van nieuwe arti-
kelen en het vervallen van bestaande artikelen bestaat tussen 
de bepalingen van de Statistiekwet 1950 en van de Waarborg-
wet 1950, gelijk ook tussen de hoofdstukken van laatstgenoem-
de wet, niet meer de gewenste regelmatige volgorde. Het artikel 
strekt ertoe dit ongerief weg te nemen. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
VAN DEN BERGE. 


