
Algemeen 
Bij de behandeling van dit wetsontwerp in de vaste Com-

missic voor Financiën sprak men van verschillende zijden 
zijn waardering uit voor de vele arbeid, die moest worden 
verricht om te bereiken, dat de concrete voordelen van het 
nieuwe douanerecht met de meeste spoed ten behoeve van alle 
belanghebbenden zullen worden gerealiseerd. 

Hoewel vele leden het juist achtten, dat met de invoering 
van de nieuwe douanewetgeving niet is gewacht totdat ook de 
accijnswetgeving zal zijn vernieuwd, zouden zij gaarne ver-
nemen welke de oorzaken zijn, die tot het kiezen van deze 
gedragslijn hebben geleid, een gedragslijn, welke de Staats-
secretaris bij de behandeling van de Algemene wet inzake de 
douane en de accijnzen (Handelingen Tweede Kamer, deel I. 
28 juni 1960, blz. 1141) klaarblijkelijk niet voornemens was 
te volgen. 

In dit verband stelden deze leden enkele vragen over een 
in het begin van het vorige jaar door de Minister van Finan-
ciën ingestelde commissie ter bestudering van het accijns-
vraagstuk, die blijkens persberichten thans met haar werk 
gereed is gekomen. Wat is dit voor een commissie geweest en 
ligt het in de bedoeling haar rapport te publiceren dan wel aan 
de Kamer ter inzage te doen toekomen? Heeft het werk van 
deze commissie enige betekenis voor de blijkbaar niet vol-
doende snel tot stand gekomen nieuwe accijnswetten ' ) en zo 
ja, waarom werd deze commissie dan eerst vorig jaar ingesteld? 

Kan thans een volledig overzicht worden gegeven van de 
accijnswetten, die geheel vernieuwd dan wel zeer ingrijpend 
gewijzigd moeten worden, en kan worden medegedeeld in welk 
stadium van voorbereiding elk van de hiertoe in te dienen 
wetsontwerpen zich thans bevindt1)? 

Mede naar aanleiding van deze opmerkingen en vragen 
merkten verschillende andere leden op, dat de oorzaak van het 
feit, dat de ontwerpen voor de nieuwe accijnswetten nog niet 
verschenen zijn1) , huns inziens hoofdzakelijk gezocht moet 
worden in de verre van eenvoudige materie en de vele vraag-
stukken, die daarbij tot een oplossing moeten worden gebracht. 
Deze leden zouden het •— nu de memorie van toelichting ge-
waagt van een beperkte categorie van betrokkenen — op prijs 
stellen indien de Staatssecretaris zich zou vergewissen van het 
oordeel van het bedrijfsleven omtrent de in te dienen wets-
ontwerpen. 

Deze leden hadden er overigens geen onoverkomelijke 
bezwaren tegen, ondanks het ontbreken van de nieuwe accijns-
wetten1) , reeds thans de nieuwe Algemene wet aan te passen. 
Wel rees bij hen de vraag, of die aanpassing niet evengoed 
had kunnen plaatsvinden nadat de ontwerpen van de vernieu-
wing der accijnswetgeving zouden zijn ingediend. 

Was het — zo vroegen deze leden nog —, gelet op de omvang 
van dit wetsontwerp en de zeer vele wijzigingen die in tal van 

1) De commissie wijst erop, dat enkele dagen vóór de vast-
stelling van dit verslag bij de Kamer wetsontwerpen zijn ingediend 
betreffende de accijns van alcoholhoudende stoffen en de accijns 
van bier (stukken 6734 en 6735). Tijdens de bespreking van het 
ontwerp-Invoeringswet douanewetgeving in de commissie had deze 
indiening nog niet plaats gevonden. 
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bestaande wetten door aanvaarding ervan zullen worden aan-
gebracht, niet mogelijk geweest om het ontwerp wat eerder 
bij de Kamer in te dienen? De ingangsdatum van 1 september 
1962 betekent onder meer, dal zo enigszins mogelijk de parlc-
mentaire behandeling vóór het zomerreces zal moeten plaats-
vinden. De sterk technische inslag van dit wetsontwerp maakt 
dit — bij handhaving van de wenselijke zorgvuldigheid — 
echter tot een geenszins eenvoudige opgave. 

Verschillende leden vroegen zich at, of het geen aanbeveling 
zou verdienen, dat de fiscus tijdig schriftelijke en mondelinge 
voorlichting aan de belanghebbenden geeft met het oog op 
de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving indien daaraan 
behoefte blijkt te bestaan. 

Artikelen 
Artikel 2, onderdeel B. Moet in de zesde/zevende regel 

van het voorgestelde artikel I 15 niet worden gelezen ,,hinnens-
lands"? 

Artikel 2, onderdeel G. Dient het eerste woord van de 
tweede volzin in het toegevoegde tweede lid van artikel 130 
niet als twee woorden te worden geschreven? 

Artikel 2, onderdeel H. Met veel belangstelling hadden vele 
leden van het nieuw in te voegen artikel 220a kennis genomen, 
alsmede van de daarop gegeven toelichting. Het zal — onder 
bepaalde voorwaarden — dus mogelijk worden, dat het stelsel 
van feitelijk toezicht wordt vervangen door een stelsel van toe-
zicht aan de hand van de administratie van belanghebbenden. 
Welke zijn deze voorwaarden en in welke omvang zullen deze 
naar verwachting kunnen worden vervuld? Kan, met andere 
woorden, een globale indruk worden gegeven van de kwantita-
tieve betekenis welke dit artikel zal kunnen hebben? 

Andere leden merkten op, dat dit nieuwe artikel volledig 
past in de opzet van een moderne douanewetgeving. Naar het 
deze leden voorkwam, wordt met een dergelijk ,,caoutchouc-
artikel'' bereikt, dat een snelle en toch verantwoorde aan-
passing aan veranderde omstandigheden mogelijk wordt. 
Weliswaar is hier sprake van delegatie, maar deze blijft beperkt 
tot de controle en heeft geen betrekking op de grondslagen 
van de heffing. 

Nu in het artikel wordt gesteld, dat deze maatregel zal 
worden genomen in het belang van het bedrijfsleven, zouden 
de hier aan het woord zijnde leden het op prijs stellen indien 
de Staatssecretaris zou willen verklaren, dat voor de uitvaar-
diging telkenmale overleg met dat bedrijfsleven zal worden 
gepleegd. 

Artikel 3. In de memorie van toelichting op het ontwerp 
voor de nieuwe Algemene wet (kamerstuk 5005, nr. 3, blz. 54) 
worden de onder 4°, 8° en 13° vermelde wetten niet genoemd, 
terwijl bij de onder 10° vermelde wet van 4 december 1920 
(Stb. 872) was opgenomen, dat deze wet slechts gedeeltelijk 
zou worden ingetrokken. Vele leden zouden hieromtrent gaarne 
enige verduidelijking ontvangen. 

Artikel 5, lid 1, onderdeel F. Dient de hier voorgestelde 
vervanging van „vrijdom" door „vrijstelling" ook niet te wor-
den aangebracht in de artikelen 82, § 3, letter e en 87, § 1, 
letter i? 

Artikel 5, lid 1, onderdeel N, 2. Moet ook de verwijzing 
naar artikel 97 niet vervallen? 

Artikel 5, lid 1, onderdeel S. Naar het voorkomt dient ook 
artikel 123, § 2, waarin „peiling" tweemaal voorkomt, te wor-
den aangepast. 

Artikel 5, lid 1, onderdeel V. Is het, nu in onderdeel B van 
het IXe hoofdstuk „peiling" is vervangen door „opneming", 
niet noodzakelijk om in artikel \26bis, § 1, te spreken van: 
aan peiling, opneming of onderzoek? 

Artikel 5, lid 1, onderdeel W, 3. Moeten in de nieuwe tekst 
van § 32 ook niet worden vermeld de §§ 2 van de artikelen 59 
en 76? 

Artikel 5, lid 4, onderdeel A. Hoewel de redactie van het 
gewijzigde artikel 3 nauw aansluit bij die van het oude arti-
kel 3, is zij wellicht toch minder geslaagd. Het is de bedoeling 
dat, hoewel het buitenlands gedistilleerd in een binnenlandse 
fabriek wordt ingeslagen, het invoerrecht niet behoeft te wor-
den voldaan en wel door een kredietverlening. Dit krediet gaat 
in bij inslag in de fabriek, dus op het moment waarop hel 
invoerdocument zijn dekkingskracht verliest. Zou het — zo 
vroegen de vele hier aan het woord zijnde leden — niet beter 
zijn als het eerste lid van artikel 3 zou luiden: 

1. Er wordt doorlopend krediet verleend voor het invoer-
recht van het buitenlands gedistilleerd, dat ter bewerking hier 
te lande in een distillcerderij of branderij onder krediet voor 
de accijns wordt ingeslagen met de beslemming om na bewer-
king weder te worden uitgevoerd. 

Artikel 6, lid J. Waarom is in de wet van 31 december 
1908 (Stb. 448) het woord „vrijdom" behouden? Is er een 
wezenlijk verschil tussen de regeling van de wet van 1908 en 
die van artikel 88 van de Suikerwet 1924 (Stb. 425) waarin, 
blijkens artikel 6, lid 2, onderdeel K, van het ontwerp, „vrij-
dom" vervangen wordt door „vrijstelling"? 

Artikel 6, lid 2, onderdeel D. In het voorgestelde artikel 9, 
lid 3, van de Suikerwet 1924 wordt de voorraadscontrole uit-
gezonderd voor geraffineerde suiker en voor rechtstreeks uit 
zeeschepen gekomen ruwe suiker. Waartoe — zo vroegen vele 
leden — dient deze uitzondering en waarom is zij zo beperkt 
gehouden? Zou het niet wenselijk zijn ook voor buittenlandse 
melado enz. deze uitzondering mogelijk te maken? 

Artikel 7, onderdeel C. Waarom is, gelet op artikel 32, 
letter b, van de nieuwe Algemene wet, de tweede volzin van 
artikel 35 nodig? Kan — indien deze zin, in verband met het-
geen in artikel 33 eerste lid van de nieuwe Algemene wet 
is geregeld, moet worden gehandhaafd — worden toegelicht 
welke de bedoeling ervan is? 

Artikel 7, onderdeel F. Waarom is deze afwijking van de 
nieuwe Algemene wet hier nodig? 

Artikelen 9—//. De hier ontworpen noodvoorziening van 
tijdelijke aard betekent — zo merkten verschillende leden op 
— in het algemeen geen wezenlijke verandering in het bestaan-
de systeem. Toch zijn alle wijzigingen niet van betekenis ont-
bloot. Verbeurdverklaringen bv. worden door artikel 10 buiten 
werking gesteld. In dit verband zouden deze leden gaarne 
vernemen, welke min of meer wezenlijke verschillen dit ont-
werp — de aanpassing betreffende — creëert. 

Artikelen 12—53 (hoofdstuk V). Ook de in hoofdstuk V 
voorgestelde wijzigingen zijn blijkens de memorie van toelich-
ting (blz. 14) voor het merendeel alleen nodig om aansluiting 
te verkrijgen aan de nieuwe Algemene wet. Voor welke wijzi-
gingen geldt dit niet en waarom worden deze voorgesteld, zo 
vroegen vele leden. 

Artikel 27. Is gelet op artikel 1, letter d, van de nieuwe 
Algemene wet de schrijfwijze van „'s Rijks" wel juist? 

Artikel 36, onderdeel B. Heeft de voorgestelde wijziging 
geen betrekking op artikel 6, derde lid, van de wet van 28 juni 
1935 in plaats van op artikel 2 van deze wet? 

Artikel 39, onderdeel D. Luiden de te vervangen woorden 
van artikel 30 niet „de ambtenaren van invoerrechten en 
accijnzen"? 

Artikel 48, onderdeel E, 3. Waarom is de uit artikel 105 
van de Waarborgwet 1950 naar artikel 25ter, eerste lid, over-
gebrachte bepaling ontdaan van de, in artikel 105 voorkomen-
de, tweede volzin? 

Artikel 48, onderdeel Z, 2. Is het niet juister om te spreken 
van „de ambtenaren van 's Rijks belastingdienst", of de term 
als één woord te schrijven? 
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Artikel 48, onderdeel A.A. Vermeldt het huidige artikel 64 

niet „van buitenslands ingevoerd"? 

Artikelen 54—57 (hoofdstuk VI). In verband met de on-
mogelijkheid alle facetten van het overgangsrecht van te voren 
nauwkeurig te overzien, is het naar de mening van verschillende 
leden volkomen verantwoord — te meer nu de belangrijkste 
gevolgen wettelijk geregeld zijn — later opkomende aanpas-
singsmoeilijkheden bij algemene maatregel van bestuur te 
regelen. 

De grondgedachte waarop hoofdstuk V[ is gebaseerd, nl. het 
behoud van verkregen rechten naast een zo soepel mogelijk 
doen verlopen van de voorgenomen overgang, beschouwden 
deze leden als een zekere aanwijzing, dat de regelingen, ge-
noemd onder letter i van artikel 54, op de meest verantwoorde 
wijze zullen worden genomen. 

Artikel 54, lid 1, letter f. Wat zijn „aanhalingen" van ver-
voermiddelen? 

Vertrouwende, dat de Staatssecretaris bereid zal zijn het 
bovenstaande vóór de openbare behandeling van het wetsont-
werp schriftelijk te beantwoorden, is de vaste Commissie voor 
Financiën van oordeel, dat die behandeling daarmede vol-
doende zal zijn voorbereid. 

Vastgesteld 21 juni 1962. 
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