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Invoeringswet douanewetgeving 

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 
(Ingezonden bij brief van 28 juni 1962) 

Nr. 5 

Algemeen 

1. De ondergetekende is erkentelijk voor de in het verslag 
uitgesproken waardering 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. 

2. In de memorie van toelichting op het wetsontwerp heeft 
de ondergetekende uiteengezet welke motieven hem aanleiding 
hebben gegeven tot het voorstel met de invoering van de 
nieuwe douanewetgeving niet te wachten totdat ook de accijns-
wetgeving zal zijn vernieuwd. Er bestaan bij hem geen andere 
motieven dan daar zijn vermeld. Bij de parlementaire behande-
ling van het ontwerp van de nieuwe Algemene wet stond hem, 
zoals van de aanvang van de vernieuwingswerkzaamheden af, 
uitsluitend voor ogen de conceptie om de vernieuwing van de 
wetgeving inzake de douane en de accijnzen, die steeds als één 
geheel is gezien, ook op hetzelfde tijdstip in zijn geheel in wer-
king te stellen. Nadat de nieuwe Algemene wet tot wet was 
verheven, heeft bij hem de overtuiging postgevat dat de bij het 
spoedig in werking treden van de nieuwe wettelijke bepalingen 
inzake de douane betrokken belangen zo groot waren dat daar-
bij het voordeel van een gave en doorzichtige legislatieve opzet 
moest achterstaan. 

3. Bij beschikking van 4 januari 1961, nr. DO/8977 {Neder-
landse Staatscourant 1961, nr. 5) , heeft de ondergetekende 
een commissie van advies voor de tabaksaccijns ingesteld, met 
als opdracht te onderzoeken of het, met handhaving van de 
opbrengst van de accijns en van de onderlinge relatie in de hef-
fingen op de verschillende categorieën tabaksprodukten, ge-
wenst is verandering te brengen in het bestaande stelsel van 
heffing van die accijns en in het bevestigend geval ter zake de 
nodige voorstellen te doen. Bedoelde commissie heeft zeer 
onlangs rapport uitgebracht. Dat rapport zal binnenkort wor-
den gepubliceerd. Het rapport behandelt een gedeelte van de 
materie, welke in het ontwerp van een nieuwe tabaksaccijns-
wet moet worden vervat en heeft daarvoor dus betekenis. Dat 
de commissie eerst in 1961 is ingesteld, is een gevolg van de 
omstandigheid dat de aanleiding tot het geven van de opdracht 
aan de commissie niet werd gevormd door de vernieuwing van 
de wetgeving inzake de tabaksaccijns, maar door een van 
buiten komende oorzaak, namelijk de verzwaring van de hef-
fing van invoerrecht van ruwe tabak in het kader van het van 
toepassing worden van het z.g. buitentarief van de E.E.G. en 
de concurrentiepositie van de tabakverwerkende industrie, 
zowel op de nationale markt als binnen de Europese Econo-
mische Gemeenschap. 

4. Alle accijnswetten moeten in de loop van de tijd geheel 
worden vernieuwd. Ontwerpen van een wet op de accijns van 
bier en van een wet op de accijns van alcoholhoudende stof-
fen zijn, zoals reeds in een noot op het verslag is opgemerkt, 
inmiddels bij de Kamer ingediend (wetsontwerpen nrs. 6735 
en 6734). Verder moeten tot stand worden gebracht een wet 
op de accijns van suiker, een wet op de accijns van tabak en 
een wet op de accijns van minerale oliën. Aan de voor-
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bereiding van de ontwerpen van de laatste drie wetten wordt 
nog gewerkt. 

5. De oorzaak van het feit dat een tweetal wetsontwerpen 
eerst zeer onlangs is ingediend en dat de andere drie nog niet 
zijn gereed gekomen, is inderdaad vooral toe te schrijven aan 
de verre van eenvoudige materie en aan de vele vraagstukken 
die daarbij tot oplossing moeten worden gebracht. Over de 
reeds ingediende wetsontwerpen is het bedrijfsleven geraad-
pleegd. de andere ontwerpen zullen niet worden ingediend 
alvorens het oordeel van het bedrijfsleven daarover is gevraagd. 

6. De wijzigingen van de Algemene wet ingevolge artikel 2, 
onderdelen A. B, D, E en F, betreffen regelingen inzake de 
verschuldigdheid van accijns, welke ook zouden kunnen plaats-
vinden bij het tot stand komen van nieuwe accijnswetten. Nu 
is voorgesteld de nieuwe Algemene wet reeds in werking te 
stellen voordat die wetten zijn tot stand gebracht, zouden dan 
echter bij wijze van noodvoorzieningen bepalingen dienaan-
gaande in de accijnswetten moeten worden ingebracht. Naar 
het oordeel van de ondergetekende verdient het om redenen 
van eenvoud de voorkeur, de werkingssfeer van de betreffende 
artikelen van de Algemene wet reeds thans te verruimen. Bij 
de reeds ingediende ontwerpen van accijnswetten en bij de 
voorbereiding van de andere wetsontwerpen is er van uit-
gegaan dat die verruiming reeds heeft plaatsgehad. 

7. Zoals hierboven reeds is opgemerkt, is het denkbeeld om 
bij het in werking treden van de nieuwe Algemene wet de 
gedragslijn te volgen welke in het ontwerp is voorgesteld, 
gerezen nadat de nieuwe Algemene wet het Staatsblad had 
bereikt. Met de voorbereiding van het onderhavige ontwerp 
is dan ook eerst in de loop van 1961 begonnen. Het vele tech-
nische werk dat bij de voorbereiding van het ontwerp — dat 
daarvan duidelijk de sporen vertoont — moest worden ver-
zet, vormde een beletsel voor indiening van het ontwerp op 
een vroeger tijdstip. 

8. Met het oog op de belangen van alle betrokkenen zal de 
ondergetekende naar de mate van het mogelijke bevorderen, 
dat indien daaraan behoefte zou blijken te bestaan, door de 
administratie de nodige voorlichting wordt verstrekt. Met be-
sturen van organisaties van belanghebbenden op dit terrein heb-
ben in het verleden reeds besprekingen over de nieuwe wet-
geving plaatsgevonden. Ten einde voor de voorlichting zowel 
aan het bedrijfsleven als aan de ambtenaren iets meer tijd 
beschikbaar te hebben dan er thans nog is — bij een inwerking-
treding op 1 september zou die voorlichting juist in de vakantie-
maand moeten worden gegeven — meent de ondergetekende 
dat het aanbeveling verdient de inwerkingtreding een maand 
uit te stellen. Bij de onderdelen I en IX van de nota van wijzi-
gingen heeft hij de daarvoor nodige wijzigingen in het wets-
ontwerp aangebracht. 

Artikelen 

9. Artikel 2, onderdeel B. Ten gevolge van een drukfout 
is in artikel 115 sprake van binnenlands in plaats van binnens-
lands. Bij onderdeel II A van de nota van wijzigingen is deze 
hersteld. 

10. Artikel 2, onderdeel G. Het woord ,,Ingeval" in de 
tweede volzin van het toegevoegde tweede lid van artikel 130 
moet inderdaad — in overeenstemming met de schrijfwijze 
in artikel 118 — worden geschreven als twee woorden. Bij 
onderdeel II B van de nota van wijzigingen is dit verbeterd. 

11. Artikel 2, onderdeel H. Met de invoeging van artikel 
220n in de nieuwe Algemene wet is beoogd in de wet de mo-
gelijkheid te leggen om het stelsel van fysieke controle in ge-
vallen waarin dit mogelijk is, te vervangen door een stelsel van 
administratief toezicht. De voorwaarde welke dan moet zijn 
vervuld, is, in het algemeen, dat de goederenbewegingen waar-
op controle moet worden uitgeoefend in een boekhouding 
kunnen worden achterhaald. De boekhouding moet daartoe 
voldoende waarborgen bevatten. 

Het artikel beoogt de wettelijke grondslag te leggen voor een 
ontwikkeling waarvan de ondergetekende goede verwachtingen 
heeft. 

In overleg met enkele daarvoor in aanmerking komende 
belanghebbenden heeft de ondergetekende reeds een aanvang 
doen maken met bestudering van het vraagstuk welke vereen-
voudigingen ten gevolge van de voortschrijdende ontwikkeling 
van de administratiemethoden in het kader van een proefrege-
ling zouden kunnen worden tot stand gebracht. Hij meent 
voorts te mogen aannemen dat ook het bedrijfsleven, in het 
belang waarvan de bedoelde regelingen worden getroffen, 
stappen zal ondernemen om tot het treffen van regelingen te 
komen. Ook dan zal, in het overleg met het betrokken bedrijf 
of b.v. met de betrokken vervoerssector kunnen worden onder-
zocht welke mogelijkheden aanwezig zijn om in dat geval tot 
een bevredigende regeling te komen. 

Uit het vorenstaande moge blijken dat thans nog geen 
indruk kan worden gegeven omtrent de kwantitatieve betekenis 
van het voorgestelde artikel. Tevens moge daaruit blijken dat 
de ondergetekende voor het treffen van regelingen het telken-
male voeren van overleg met het bedrijfsleven onmisbaar acht. 

12. Artikel 3. In de memorie van toelichting op het ont-
werp voor de nieuwe Algemene wet (Kamerstuk 5005, nr. 3, 
blz. 54) is een opsomming gegeven van de wetten welke door 
de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene wet kunnen 
vervallen. Dat in die opsomming enige wetten ontbreken, 
welker intrekking thans wordt voorgesteld, moet worden toe-
geschreven aan de omstandigheid dat bij die opsomming voor 
ogen hebben gestaan de wetten welke op het eigenlijke stelsel 
van heffing en toezicht betrekking hebben. Met betrekking tot 
de onder 4°, 8° en 13° vermelde wetten, respectievelijk be-
vattende nadere bepalingen omtrent de heffing van leges en 
emolumenten door ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, 
tijdelijke bepalingen inzake het vervoer en de nederlage van 
goederen en bepalingen tot beteugeling van de smokkelhandel 
in sigarettenpapier, is nader bij de uitwerking gebleken dat zij 
mede kunnen worden ingetrokken. 

De wet van 4 december 1920 (Stb. 872) behelst bepalingen 
nopens een zgn. ,.weekkrediet" te verlenen voor gelden, waar-
van de betaling moet geschieden op een ontvangkantoor der 
invoerrechten en accijnzen. Voor zoveel de werking van die 
wet betrekking heeft op het gebied van de invoerrechten en 
accijnzen, is haar regeling overgebracht naar artikel 146, derde 
lid, van de nieuwe Algemene wet. Omdat die wet ook buiten 
het terrein van de invoerrechten en accijnzen betekenis heeft, 
is in de memorie van toelichting op het ontwerp van de nieuwe 
Algemene wet medegedeeld dat zij slechts gedeeltelijk kon 
vervallen. De gedachte was namelijk dat die wet in stand moest 
blijven voor de betaling van andere gelden dan invoerrechten 
en accijnzen, waarvan de inning bij sommige regelingen — met 
name in enkele gemeenten ten aanzien van zeehavengeld •— is 
opgedragen aan de ontvangers der invoerrechten en accijnzen. 

Bij nadere overweging is de ondergetekende echter van 
oordeel dat het noodzakelijk is, hiervoor een afzonderlijke 
wetsbepaling te handhaven. Indien enige regeling voor de 
inning van gelden de ontvanger der invoerrechten en accijn-
zen inschakelt, zal daarbij tevens het tijdstip van betaling 
worden aangewezen en kan zo nodig artikel 146, derde lid, 
van de nieuwe Algemene wet van toepassing worden verklaard. 

13. Artikel 5, eerste lid, onderdeel F. Inderdaad dient ook 
in de artikelen 82, § 3, letter e, en 87, § 1, letter i, het woord 
„vrijdom" te worden vervangen door: vrijstelling. Bij onderdeel 
III-A van de nota van wijzigingen is dit verbeterd. 

14. Artikel 5, eerste lid, onderdeel N, 2. Inderdaad moet 
in artikel 109, § 2, behalve de verwijzing naar artikel 98 ook 
de verwijzing naar artikel 97 vervallen. Bij onderdeel III-B van 
de nota van wijzigingen is deze omissie hersteld. 

15. Artikel 5, eerste lid, letter S. Het tweemaal in artikel 
123, § 2, voorkomende woord „peiling" is niet aangepast 
omdat die bepaling, als een regeling van overgangsrecht, haar 
belang heeft verloren. 
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16. Artikel 5, eerste lid, onderdeel V. Inderdaad dient in 
artikel \26bis, § 1, gesproken te worden van peiling, opneming 
of onderzoek. In onderdeel III-C van de nota van wijzigingen 
is de wijziging aangebracht. 

17. Artikel 5, eerste lid, onderdeel W, 3. In de nieuwe tekst 
van § 32 zijn niet vermeld de §§ 2 van de artikelen 59 en 76, 
omdat het niet voldoen aan het bepaalde in die paragrafen zijn 
sanctie vindt in artikel 183, letters d en e van de nieuwe A1-
gemene wet. 

18. Artikel 5, vierde lid, onderdeel A. De ondergetekende 
erkent, dat de voorgestelde redactie van artikel 3, welke nauw 
aansluit bij de oude redactie, minder geslaagd is en aanleiding 
kan geven tot misverstanden. Hij neemt daarom gaarne de in 
het verslag voorgestelde redactie over. Verwezen zij naar onder-
deel III-D van de nota van wijzigingen. 

19. Artikel 6, eerste lid. Tengevolge van een omissie is in 
artikel 1 van de wet van 31 december 1908 (Stb. 448) het 
woord „vrijdom" behouden. Bij onderdeel IV van de nota van 
wijzigingen is deze hersteld. 

20. Artikel 6, tweede lid, onderdeel D. Ingevolge het voor-
gestelde artikel 9, derde lid, van de Suikerwet 1924 wordt, in 
overeenstemming met de bestaande regeling, geen voorraads-
controle uitgeoefend ten aanzien van geraffineerde suiker en 
rechtstreeks uit zeeschepen gekomen ruwe suiker voorhanden 
in particulier douane- of accijnsentrepot. De ondergetekende 
meent, dat aan het niet uitoefenen van voorraadscontrole in 
dezen in het kader van deze noodvoorzieningen geen uitbrei-
ding moet worden gegeven. Bij de voorbereiding van de nieuwe 
wet op de accijns van suiker zal worden bezien of en, zo ja, in 
welke mate suiker voorhanden in particuliere douane- en 
accijnsentrepots aan voorraadscontrole dient te worden onder-
worpen. 

21. Artikel 7, onderdeel C. De bedoeling van de tweede 
volzin van het nieuw voorgestelde artikel 35 is, de toestand te 
handhaven waarbij de vestiging van een particulier entrepot 
voor tot verbruik bereide tabak niet automatisch is toegestaan 
op plaatsen waar een publiek entrepot is gevestigd, maar waarbij 
in alle gevallen de aanwijzing van de gemeente van vestiging 
is vereist. De ondergetekende meende deze afwijking van het-
geen overigens met betrekking tot de vestiging van particuliere 
entrepots geldt, in het kader van de noodvoorzieningen welke 
het ontwerp treft, te moeten handhaven. Bij de voorbereiding 
van de nieuwe wet op de accijns van tabak kan beter dan thans 
worden bezien of die afwijking blijvend moet worden ge-
handhaafd. 

22. Artikel 7, onderdeel F. De bepalingen van de accijns-
wetten inzake vervoer, uit- en inslag en voorhanden hebben 
van goederen, moeten, voorzover zij verband houden met het 
stelsel van heffing en toezicht in die wetten, ook van kracht 
zijn op het terrein van toezicht. Artikel 24 van de nieuwe 
Algemene wet doet dat zelf reeds met betrekking tot b.v. bij-
zondere bepalingen inzake het vervoer tussen kredietpanden. 
Bij het onderwerpelijke artikel zijn enige essentiële bepalingen 
van toezicht van de Tabakswet (Stb. 1921, 712) inzake b.v. 
vervoer van ongebanderolleerde tabak, welke bepalingen ook 
thans in het gehele land gelden, mede van toepassing verklaard 
op het terrein van toezicht. 

23. Artikelen 9—//. Op het gebied van de accijnzen 
creëeren deze artikelen geen min of meer wezenlijke verschillen 
met het bestaande systeem. Veranderingen treden wel op door 
het van toepassing worden van de bepalingen van de nieuwe 
Algemene wet. Bij het ontwerp zijn een aantal strafbepalingen 
ingetrokken, omdat de nieuwe Algemene wet ter zake in 
sancties voorziet Het gevolg daarvan is dat veranderingen op-
treden in de strafmaat, dat minimum-geldboeten of vaste 
boeten niet meer bedreigd zijn en dat de straf van verbeurd-
verklaring niet meer imperatief is voorgeschreven. De speciale 
strafbepalingen voor de accijnswetgeving zijn gehandhaafd, 
omdat de nieuwe Algemene wet voor in die bepalingen be-

doelde gevallen geen sancties kent. Artikel 10 van het ontwerp 
brengt die gehandhaafde strafartikelcn met het nieuwe straf* 
recht van de Algemene wet in overeenstemming. 

24. Artikelen 12—53 (hoofdstuk V). De in hoofdstuk V 
voorgestelde wijzigingen welke niet nodig zijn om aansluiting 
te krijgen aan de nieuwe Algemene wet zijn de volgende: 

1°. artikel 13, dat toepassing van voorlopige hechtenis bij 
enige douanedelicten mogelijk maakt; 

2°. artikel 47, onderdeel A. Het voorgestelde tweede lid 
van artikel 1 van de Statistiekwet 1950, dat niet meer een 
limitatieve opsomming geeft, strekt tot legalisering van de be-
staande toestand; 

3°. artikel 48, hetwelk er mede toe strekt de strafbepalingen 
van de Waarborgwet 1950 (Stb. 1951, 526) meer overzichte-
lijk te maken. 

Elk van deze wijzigingen is in de memorie van toelichting 
afzonderlijk verklaard. Verwezen moge worden naar hetgeen 
dienaangaande op de bladzijden 15 en 16 van die memorie bij 
de betreffende artikelen is opgemerkt. 

25. Artikel 27. Bij onderdeel V van de nota van wijzi-
gingen is voorgesteld „'s Rijks" niet met een hoofdletter te 
schrijven. 

26. Artikel 36, onderdeel B. De mening dat de voorgestel-
de wijziging betrekking zou hebben op artikel 6, derde lid, van 
de wet van 28 juni 1935 (Stb. 381) in plaats van op artikel 2 
van die wet, berust op een misverstand, hetwelk verklaarbaar 
is, nu het oorspronkelijke artikel 6 van die wet bij artikel 1 van 
het Besluit Overgangsbepalingen ter uitvoering van de douane-
overeenkomst, 1947 (Stb. nr. H 439) is vernummerd tot arti-
kel 2. 

27. Artikel 39, onderdeel D. De te vervangen woorden 
luiden inderdaad „de ambtenaren van invoerrechten en accijn-
zen", en niet: de ambtenaren van de invoerrechten en accijn-
zen. Bij onderdeel VI van de nota van wijzigingen is deze ver-
schrijving hersteld. 

28. Artikel 48, onderdeel E, 3. De in artikel 105 van de 
Waarborgwet 1950 voorkomende tweede volzin is niet naar 
artikel 25ter, eerste lid overgebracht, omdat sedert de inwer-
kingtreding van de wet van 7 juli 1896, Stb. 103, de Lex-
Hartogh, op 1 januari 1897 voor alle gedingen de zgn. sum-
miere procesgang als regel is voorgeschreven. 

29. Artikel 48, onderdeel Z, 2. Het verdient voorkeur de 
hier genoemde woorden „de ambtenaren van de rijks belas-
tingdienst", in overeenstemming met artikel 1, letter c van de 
nieuwe Algemene wet te schrijven als: de ambtenaren van 
's rijks belastingdienst. Bij onderdeel VII-A van de nota van 
wijzigingen is de gewenste wijziging aangebracht. 

30. Artikel 48, onderdeel A.A. Het huidige artikel ver-
meldt niet „van buitenlands ingevoerd", maar: van buitenslands 
ingevoerd. Bij onderdeel VI I-B van de nota van wijzigingen is 
deze verschrijving hersteld. 

31. Artikelen 54—57 (hoofdstuk VI). Het behoeft naar 
de mening van de ondergetekende nauwelijks vermelding dat 
hij voornemens is te bevorderen, dat de regelingen, genoemd 
onder letter / van artikel 54, op de meest verantwoorde wijze 
zullen worden getroffen. 

32. Artikel 54, lid 1, letter f. De in deze bepaling bedoelde 
aanhalingen zijn inbeslagnemingen. Artikel \0bis van de bij 
artikel 3 ingetrokken wet van 4 april 1870 (Stb. 61), dat tot 
de hier bedoelde inbeslagnemingen de bevoegdheid verleent, 
noemt die inbeslagnemingen aanhalingen, evenals de Algemene 
wet van 1822 dat doet ten aanzien van elke inbeslagneming. In 
het overgangsrecht met betrekking tot de rechtsmiddelen tegen 
die aanhalingen zal deze verouderde term voor het laatst be-
hoeven te worden gebruikt. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
VAN DEN BERGE. 
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