
In het ontwerp van wet wordt de volgende wijziging aange-
bracht: 

Na artikel 52 wordt ingevoegd artikel 52A, luidende: 
Artikel 52a 
Artikel 82 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 

(Stb. 1959, 301) wordt gelezen als volgt: 
Artikel 82. 1. In zaken waarin het bestuur van 's Rijks 

belastingen het proces-verbaal niet ingevolge het bepaalde in 
artikel 80, tweede lid, aan de officier van justitie heeft doen 
toekomen, geldt ten aanzien van het bestuur van 's Rijks belas-
tingen hetgeen in artikel 118 van het Wetboek van Strafvor-
dering ten aanzien van het openbaar ministerie is bepaald. 

2. In de zaken, bedoeld in het vorige lid, wordt bij de toe-
passing van artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering, 
alvorens het gerecht ingevolge het vierde lid van dat artikel 
een beschikking neemt, ook het bestuur van 's Rijks belastingen 
in de gelegenheid gesteld te worden gehoord en is, in afwijking 
van het bepaalde in artikel 552d van dat wetboek, niet het 
openbaar ministerie doch het bestuur van 's Rijks belastingen 
bevoegd tot het instellen van beroep in cassatie. De griffier van 
het gerecht hetwelk in die zaken ingevolge artikel 552a, vierde 
lid, van dat wetboek een beschikking neemt, deelt deze onver-
wijld mede aan het bestuur van 's Rijks belastingen. 

Toelichting 

De in de nota van wijziging voorgestelde tekst van artikel 82 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is thans opge-
nomen in artikel 69, letter c, van het ontwerp van Wet op de 
inkomstenbelasting 1960 (Zitting 1960—1961—5380). De 
wijziging van artikel 82 is noodzakelijk geworden doordat op 
1 februari 1959 in werking is getreden de wet van 22 mei 1959 
(Stb. 296), houdende wijziging van de bepalingen betreffende 
verbeurdverklaring en inbeslagneming. De voorgestelde nieuwe 
tekst voor artikel 82 komt overeen met die van artikel 208 van 
de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 
1961, 31). 

Het komt de ondergetekende uit een oogpunt van doel-
matigheid gewenst voor dat het strafrecht van de beide Alge-
mene wetten op eenzelfde tijdstip — 1 oktober 1962 — en in 
dezelfde vorm in werking zal treden. Teneinde de Algemene 
wet inzake rijksbelastingen op dit punt in overeenstemming te 
brengen met de Algemene wet inzake de douane en accijnzen 
is de in artikel 69, letter c, van het ontwerp van Wet op de 
inkomstenbelasting 1960 vervatte wijziging van meergenoemd 
artikel 82 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen over-
gebracht naar het ontwerp Invoeringswet douanewetgeving. 
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