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Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Ter griffies van de Eerste en Tweede Kamer 
der Staten-Generaal ontvangen 29 november 
1985. De wens dat deze overeenkomst aan de 
uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Ge-
neraal zal worden onderworpen, kan door of 
namens een van beide Kamers of door ten 
minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan 
wel dertig leden van de Tweede Kamer te 
kennen worden gegeven op uiterlijk 29 
december 1985. 

Aan de Voorzitters van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 28 november 1985 

Ter voldoening aan het ter zake bepaalde in de Grondwet', de Raad van 
State gehoord, heb ik de eer u hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te 
leggen het op 14 juni 1985 te Schengen tot stand gekomen Akkoord tussen 
de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de 
Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de 
geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke 
grenzen en Proces-verbaal, met bijlagen (Trb. 1985, 102)2. 

Een toelichtende nota bij dit akkoord gelieve u hiernevens aan te treffen. 
De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
H. van den Broek 

1 Art. 91, (1), add.art.XXI, (1)(a) G. W. en art. 
61, (3), G.W. 1972. 
2 Ter inzage gelegd op de bibliotheek. 
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TOELICHTENDE NOTA 

Inleiding 

Het Akkoord dat de Regering thans aan de Staten-Generaal ter goedkeuring 
voorlegt, dient gezien te worden in het licht van de doelstellingen van de 
Europese Gemeenschap. Bilaterale contacten op het niveau van regerings-
leiders, waaronder contacten van de Nederlandse minister-president met 
de Duitse Bondskanselier en de Belgische minister-president, hebben ertoe 
bijgedragen dat de op 25 en 26 juli 1984 te Fontainebleau gehouden 
Europese Raad van regeringsleiders een uitspraak deed over de betekenis 
voor de «Europese Burger» van een vergaande versoepeling van de 
formaliteiten en controles aan de communautaire binnengrenzen (kamer-
stukken II 1983/84, 18100 V, nr. 127; 1984/85, 18600 V, nr. 71 en 91; 
1984/85, 18600 V/VII, nr. 111 (herdruk); 1984/85, 18 600 V, nr. 124, en de 
Handelingen II 1984/85, blz. 6423-6425 en 6523), alsmede Aanhangsel 
Handelingen II 1985/86, nr. 138). De EG-Raad en de lid-staten werd daarin 
onder meer gevraagd uiterlijk medio 1985 na te gaan, welke maatregelen 
zouden dienen te worden getroffen om te komen tot invoering van het 
«enig document» voor het goederenverkeer en de afschaffing van alle 
politie- en douaneformaliteiten, alsmede te komen tot uitvoering van de 
overige aanbevelingen zoals neergelegd in het Adonnino-rapport. 

Op 28 en 29 mei 1984 hadden de regeringsleiders van Frankrijk en de 
Bondsrepubliek Duitsland tijdens de Frans-Duitse Top hun voornemens 
openbaar gemaakt om te komen tot een vrijer personenverkeer. Een direct 
gevolgvan bovenbedoelde uitspraakvan de Europese Raadte Fontainebleau 
was dat de Duitse Bondskanselier en de Franse President in het kader van 
het Frans-Duitse Vriendschapsverdrag van 1958 op 13 juni 1984 te Saar-
brücken een Akkoord tekenden inzake de geleidelijke vermindering van de 
controles aan hun gemeenschappelijke grens. Hoewel in de preambule van 
dit Akkoord de vrijheid van zowel het personen- als van het goederenverkeer 
als doelstelling wordt vermeld, richt het zich toch in de eerste plaats op de 
vergemakkelijking van de grensovergang voor personen, i.c. de onderdanen 
van de EG-lid-staten. De in dit Akkoord opgenomen bepalingen met 
betrekking tot goederen, met name die ten aanzien van de douane en de 
belastingen, beogen slechts de grenspassage voor de individuele burger 
verder te vereenvoudigen en zijn geen doel op zichzelf. Daarnaast zijn 
maatregelen voorzien ter bescherming van openbare orde en veiligheid, 
waaronder de bestrijding van de handel in verdovende middelen, de 
criminaliteit en de illegale binnenkomst. 

Wat ons land betreft hadden reeds in maart 1984 de regeringsleiders van 
Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland een eerste contact om te bezien 
of en zo ja, hoe de formaliteiten aan de Nederlands-Duitse grens vereen-
voudigd en uiteindelijk afgeschaft zouden kunnen worden. 

Op 3 mei 1984 vond overleg plaats tussen de Ministers van Verkeer van 
Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland om na te gaan hoe de afwikkeling 
van het grensverkeer zou kunnen worden versoepeld. Daarna werden onze 
Benelux-partners bij het overleg betrokken en hebben de vervoersministers 
van de Benelux-landen en de Bondsrepubliek Duitsland op 31 mei 1984 te 
Neustadt/Aisch overeenstemming bereikt over een aantal te treffen 
maatregelen, die de grenscontroles bij het beroepsgoederenvervoer 
vereenvoudigen. Een en ander resulteerde in een op 11 december 1984 te 
Brussel tussen deze landen gesloten technische overeenkomst. 

De na bovenbedoelde bijeenkomst te Neustadt/Aisch tussen de regerings-
leiders van Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland gevoerde briefwis-
seling, waarbij de regeringsleiders van België en Luxemburg zich aansloten 
en waarin de wil tot verdere vereenvoudiging van de grensformaliteiten tot 
uitdrukking kwam, leidde in het najaar van 1984 tot overleg in Benelux-
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verband, waarbij gezien het Frans-Duitse akkoord van Saarbrückern, 
onderhandelingen zowel met de Bondsrepubliek Duitsland als met Frankrijk 
werden voorzien. Dit overleg resulteerde in een Memorandum, dat door 
het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie op 12 december 
1984 werd goedgekeurd (kamerstukken II 1984/85,18941, nr. 1). In dit 
Memorandum werd voortgebouwd op het Frans-Duitse akkoord voor wat 
betreft het personenverkeer, doch werd als tweede hoofddoelstelling de 
vrijmaking van het goederenverkeer toegevoegd. De in dit Benelux-Memo-
randum vervatte voorstellen werden door de Bondsrepubliek Duitsland en 
Frankrijk te zamen met het Saarbrücken-akkoord als uitgangspunt voor de 
te voeren onderhandelingen aanvaard. Het resultaat hiervan was dat het in 
februari 1985 op bewindsliedenniveau begonnen overleg reeds op 14 juni 
1985 kon worden afgesloten met de ondertekening van het onderhavige 
Akkoord. Op 25 juni 1985 werd de tekst van het Akkoord, met bijbehorend 
Proces-Verbaal, vervolgens bij brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken aan de Staten-Generaal medegedeeld. Bij brief van gelijke datum 
werden voorts de vertrouwelijke bijlagen bij het Proces-Verbaal ter vertrou-
welijke kennisneming aan de Staten-Generaal toegezonden. Deze medede-
ling sloot aan bij het overleg dat op 29 mei 1985 over het Akkoord had 
plaatsgevonden tussen de vaste commissies van Buitenlandse Zaken en 
van Justitie van de Tweede Kamer en de Staatssecretarissen van Buiten-
landse Zaken en van Justitie (kamerstukken II 1984/85, 18941, 2). 

Ter aanvulling op wat bij dit overleg aan de orde is geweest over de 
status van het Akkoord en over de parlementaire betrokkenheid bij de 
realisering van de inhoud daarvan, moge het volgende dienen. Tijdens het 
overleg werd er nog van uitgegaan dat het Akkoord als beleidsafspraak en 
niet als verdrag gezien zou kunnen worden. Het Akkoord betreft immers 
slechts verwezenlijking van een gezamenlijk beleid op administratief 
terrein, uitgaand van de bestaande wetgeving van de vijf landen. In de 
eindfase van de onderhandelingen is van Nederlandse kant gepoogd deze 
uitgangspunten ook in de tekst weerspiegeld te krijgen. Daarbij is echter 
gebleken dat de andere landen de afspraken als volkenrechtelijk verbindend 
wensten te zien. Het Akkoord is daarom dus uiteindelijk een verdrag in de 
zin van de Grondwet geworden. Met het oog op de ten aanzien van dit 
verdrag te vervullen constitutoinele vereisten is daarop (in artikel 32) 
voorzien in ondertekening al dan niet onder voorbehoud van bekrachtiging 
of goedkeuring. Voor wat Nederland betreft is toen uiteraard, gelet op 
artikel 91, eerste lid, van de Grondwet, ondertekend onder voorbehoud van 
goedkeuring. Voorts is, omdat het Akkoord dus niet op de dag na onderte-
kening direct in werking zou kunnen treden, ook (eveneens in artikel 32) 
voorzien in voorlopige toepassing vanaf de dag na ondertekening, tot het 
moment van inwerkingtreding, dertig dagen na nederlegging van de 
laatste akte van bekrachtiging of goedkeuring. Het moment van inwerking-
treding zal overigens geheel van ons land afhankelijk zijn, omdat het 
Akkoord in geen van de andere landen parlementaire goedkeuring behoeft 
en dus voor de andere landen zonder voorbehoud is ondertekend. 

Mede naar aanleiding van wat bij het overleg op 29 mei gezegd is op het 
punt van de wetgevende bevoegdheden van het parlement, is in het 
Akkoord opgenomen (in de preambule) dat de toepassing van het Akkoord 
wetgevende maatregelen kan vereisen die zullen moeten worden voorgelegd 
aan de nationale parlementen overeenkomstig de grondwettelijke bepalin-
gen van de betrokken landen. Hier te landen zullen de Staten-Generaal 
uiteraard betrokken worden bij die eventuele wetgeving wanneer het gaat 
om wetten in formele zin. Voorts zij hierbij toegezegd - aanhakende aan de 
toezegging van de Staatssecretaris van Justitie tijdens het overleg van 29 
mei - dat het parlement ook betrokken zal worden wanneer het zal gaan 
om wetgeving in materiële zin, alsook bij de verdere uitvoering van het in 
het Akkoord belichaamde beleid. Het Akkoord valt in een drietal fasen te 
verdelen. Bij elke fase zullen de verantwoordelijke bewindslieden op 
periodieke basis internationaal overleg voeren, waarover het parlement 
zoveel mogelijk zal worden geïnformeerd. 
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Ten slotte zij vermeld dat gemeend is ten aanzien van de parlementaire 
goedkeuring te kunnen kiezen voor de stilzwijgende procedure, omdat bij 
overleg van 29 mei al was komen vast te staan dat de vaste commissies 
konden instemmen met de inhoud van het Akkoord. 

Inhoud 

Het Akkoord bevat, behalve de korte-termijnmaatregelen, vele lange-ter-
mijnbeleidsdoelstellingen. Tussen deze maatregelen bestaat een samenhang 
in die zin dat bij een verdere vrijmaking van de grenzen steeds de openbare 
orde en de veiligheid gewaarborgd dienen te blijven. 

De regering is er zich van bewust dat veel van de doelstellingen, zoals 
die in het Akkoord genoemd worden, eveneens nagestreefd worden in het 
kader van de Europese Gemeenschap. Zij benadrukt dat het onderhavige 
Akkoord op non-discriminatoire basis voor alle EG-onderdanen van 
toepassing is en dat het in grote mate overeenstemt met het voorstel voor 
een richtlijn van de Raad tot vereenvoudiging van de controles en formali-
teiten die van toepassing zijn voor de burgers van de lid-staten bij het 
overschrijden van de binnengrenzen van de Gemeenschap. Met name op 
het fiscale terrein wordt gestreefd naar gezamenlijke initiatieven in EG-ver-
band. 

Voorts zij vermeld dat de Raadgevende Interparlementaire Benelux-raad 
in zijn vergadering van 27 oktober 1984 te Luxemburg een aanbeveling in 
verband met de vereenvoudiging van het grensverkeer, waarvan de inhoud 
in grote mate overeenstemt met de tekst van het Akkoord, unaniem heeft 
aangenomen (Handelingen Beneluxraad N 140 en 141, blz. 68). Een van de 
gedachten daarbij was dat de samenwerking in Benelux-verband die op 
vele terreinen al plaatsvindt een positieve voorbeeldfunctie zou kunnen 
vervullen naar buiten toe. Zo is bij het personenverkeer op grond van de 
Overeenkomst van 11 april 1960 (Trb. 1984, 111) de controle naar de 
buitengrenzen verplaatst; in samenhang daarmee is een visum, geldig 
voor het gehele Beneluxgebied, in het leven geroepen en zijn de voorwaarden 
voor binnenkomst, verblijf voor maximaal drie maanden en verwijdering 
geüniformeerd. 

De opstellers van het Akkoord hebben zich er van rekenschap gegeven 
dat de versoepeling op korte termijn en de afschaffing op langere termijn 
van de persoonscontrole aan de binnengrenzen van de staten die partij zijn 
bij het Akkoord, gevolgen zal kunnen hebben voor de controleerbaarheid 
van de illegale binnenkomst van vreemdelingen en de illegale invoer van 
goederen en voorwerpen. In verschillende bepalingen wordt er 
in dit verband toe aangespoord te komen tot een toename van de aandacht 
voor en van de samenwerking bij de bestrijding van bepaalde vormen van 
grensoverschrijdende criminaliteit, zoals het illegale verkeer in verdovende 
middelen en wapens, andere vormen van smokkel, douane- en belasting-
fraude e.d. Het is ongetwijfeld zo, dat van het bestaan van grenscontrole 
een zekere preventieve werking op dergelijke vormen van criminaliteit 
uitgaat en dat dit ook tot de opsporing van een vrij aanzienlijk aantal 
delicten leidt alsmede tot aanhouding van gesignaleerde personen. Het is 
echter niet goed mogelijk om de betekenis van deze effecten op juiste 
waarde te schatten. De stapsgewijze benadering van het Akkoord, bestaande 
uit bescheiden maatregelen op korte termijn, en een streven naar meer 
ingrijpende op langere, biedt echter een goede gelegenheid om de effecten 
van de versoepeling en van de beoogde intensivering van de internationale 
samenwerking tussen politie en justitie te beoordelen en te bezien of een 
verdergaande versoepeling om aanvullende wettelijke en bestuurlijke 
voorzieningen zal vragen. 

De effecten van de liberalisering van de personencontrole op het vreem-
delingentoezicht zullen door het ministerie van Justitie nauwgezet worden 
gevolgd, aan de hand van signalen en informatie afkomstig van de diensten 
belast met de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving, opdat zo nodig 
tijdig gepaste maatregelen kunnen worden genomen. Met de eventuele 
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noodzaak van het op enigerlei wijze versterken van het binnenlands 
toezicht op vreemdelingen heeft de ministerraad van meet af aan rekening 
gehouden. Of die noodzaak zich op grond hiervan daadwerkelijk zal 
voordoen, valt thans nog niet te zeggen. Veel zal in dit verband ook 
afhangen van wat tussen de verdragspartners tot stand komt op het gebied 
van internationale samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van 
illegale immigratie. Regelmatige evaluatie van de grenscontroleresultaten, 
waaromtrent tussen de vijf landen afspraken zijn gemaakt, is ook in dit 
kader van belang. 

De gedachte is wel geopperd, dat de uiteindelijke verwezenlijking van de 
doelstellingen van het Akkoord zou nopen tot de invoering in Nederland 
van een door een ieder te dragen en desgevraagd te tonen persoonsdocu-
ment, zoals dit in de ons omringende landen bestaat, of anderszins tot een 
legitimatieplicht in een of andere vorm. 

In antwoord op mondelinge vragen van het lid van de Tweede Kamer, 
mevrouw Salomons, heeft de Minister van Justitie op 23 april 1985 namens 
de regering te kennen gegeven, dat de invoering van èen algemene 
legitimatieplicht vooralsnog niet wordt overwogen (Handelingen II 1984/85, 
nr. 25). Wel wordt bezien of en in hoeverre belanghebbenden meer dan 
thans kunnen en moeten worden verplicht om zich in het algemeen dan 
wel in bepaalde gevallen in het maatschappelijk verkeer c.q. tegenover 
uitvoerings-, controle- en opsporingsinstanties te legitimeren (zie ook brief 
van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 
18 juni 1985 (kamerstukken II, 1981, 17050, nr. 39, blz. 4). Voor de goede 
orde zij er overigens nog op gewezen dat het voorliggende Akkoord niet tot 
de invoering van een dergelijke regeling verplicht. Wel betekent de uitein-
delijke afschaffing van de persoonscontrole aan de binnengrenzen, dat bij 
voorbeeld het vreemdelingentoezicht in Nederland geheel binnenslands zal 
moeten worden uitgeoefend. De verhoging van de politiële inspanning als 
gevolg van het wegvallen van grenscontrole zal vooral verwezenlijkt 
moeten worden door een intensivering van de internationale samenwerking 
en een optimale toepassing van de verschillende bestaande internationale 
instrumenten daartoe. Hierop zal in de artikelsgewijze toelichting nader 
worden ingegaan. 

Ten aanzien van het goederenverkeer is in de Benelux sinds 1971 sprake 
van één douanegebied, terwijl krachtens de besluiten van de Benelux-rege-
ringsconferenties van 1969 en 1970 de formaliteiten en controles aan de 
intragrenzen naar het binnenland of naar de buitengrenzen zijn verlegd, 
hetgeen op een groot aantal terreinen een nauwe afstemming van het 
beleid en administratieve samenwerking met zich meebracht. Het is 
verheugend te kunnen constateren dat deze Benelux-samenwerking kon 
worden uitgebreid door hierbij de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk te 
betrekken. Het uiteindelijke doel is om aan de Benelux-grenzen met de 
Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk tot een situatie te komen die 
vergelijkbaar is met die welke thans aan de Benelux-binnengrenzen 
bestaat. Terwijl reeds de dag na de ondertekening voor het personenverkeer 
de versoepelde controles met behulp van een groene schijf zijn ingegaan, 
zijn op 1 juli de meeste systematische controles, op de controle op de 
tankinhoud na, voor de transportsector afgeschaft en vervangen door 
steekproefsgewijze controles. Van groot belang acht de regering de 
bereidheid van de Bondsrepubliek Duitsland om mee te werken aan een 
proef tot het omzetten van de ritvergunningen in termijnvergunningen. Ten 
aanzien van de afschaffing van de douanegrens en het liberaliseren van het 
goederenvervoer is de regering zich er van bewust dat een identieke 
situatie, zoals deze binnen de Benelux bestaan, niet op korte termijn 
bereikbaar is. 

Met de uitvoering van het Akkoord is een reeds bestaande Centrale 
Onderhandelingsgroep belast, die de werkzaamheden van de vier werk-
groepen (personenverkeer, politie en veiligheid, douane en goederenverkeer 
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alsmede transport) zal coördineren. Tevens zullen de bevoegde autoriteiten 
op het gebied van openbare orde en veiligheid en visum- en vreemdelingen-
beleid op gezette tijden samenkomen om de samenwerking tussen de vijf 
landen op dat gebied te versterken, zoals in artikel 10 van het Akkoord is 
vermeld. 

Artikelsgewijze toelichting 

Bij het Akkoord zijn vijf lid-staten van de Europese Gemeenschappen 
betrokken, doch het heeft voor wat de op korte termijn te treffen maatregelen 
betreft, betrekking op de onderdanen van alle lid-staten van de Europese 
Gemeenschappen (artikel 1). Dat in dezen geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen onderdanen van lid-staten die wel en van lid-staten die geen partij 
bij het Akkoord zijn, is in overeenstemming met de geest van het EEG-
verdrag. Datzelfde verdrag laat wel toe dat onderscheid wordt gemaakt in 
de behandeling van onderdanen van EG-lid-staten en onderdanen van 
andere staten, ongeacht waar deze woonachtig zijn. Overigens zij er op 
gewezen, dat ingevolge artikel 17 van het Akkoord het streven er op gericht 
is om op langere termijn de controles op het personenverkeer aan de 
gemeenschappelijke binnengrenzen van de vijf EG-lid-staten geheel op te 
heffen en te verleggen naar de buitengrenzen, zodat het personenverkeer 
over land tussen die EG-staten onderling voor ieder, ongeacht zijn nationa-
liteit, vrij zal zijn. 

Voor wat Nederland betreft zijn de eerste op korte termijn te verwezenlijken 
maatregelen, dankzij een tijdige voorbereiding, probleemloos tot stand 
gebracht. Ter voorbereiding daarvan is intensief overleg gevoerd met de 
Nederlandse grensbewakingsautoriteiten. Het betreft hier overigens slechts 
de aan de grens met de Bondsrepubliek gesitueerde overgangen, aangezien 
zoals bekend, aan de grens met België geen persoonscontrole plaatsvindt, 
uit hoofde van het Benelux-verdrag van 1960 inzake de verlegging van de 
persoonscontrole naar de buitengrenzen van de Benelux. 

Aan de door artikel 2 verlangde visuele controle van EG-onderdanen 
beantwoordt de bestaande praktijk aan de Nederlandse oostgrens in feite 
reeds. Het meest in het oog springende verschil met de gang van zaken 
van voor 15 juni 1985 is dat degenen die wel aan een verdergaande 
controle worden onderworpen, thans zoveel mogelijk buiten de rijbaan 
worden gedirigeerd, ten einde filevorming te voorkomen. Waar dit wegens 
de lokale omstandigheden nog niet mogelijk is, zal worden bezien welke 
aanpassingen kunnen worden aangebracht. 

Wel zij opgemerkt dat de voorzieningen die thans getroffen zijn om 
controle buiten de rijstrook mogelijk te maken vaak een geïmproviseerd 
karakter dragen, hetgeen soms de verkeersveiligheid negatief beïnvloedt. 
Borden, die de grensoverschrijdende automobilist tijdig vóór het controle-
punt waarschuwen, dat snelheid dient te worden geminderd, zijn thans nog 
niet overal aangebracht. Over de wijze waarop het beste duurzame voorzie-
ningen waren te treffen vindt overleg plaats tussen de betrokken departe-
menten. Uit dat overleg is de behoefte gebleken aan enige ervaring 
alvorens dergelijke voorzieningen aan te brengen. De hierboven beschreven 
wijze van controleren vraagt per controlepost mini maal twee functionarissen, 
één ambtenaar die ten behoeve van de steekproefsgewijze verdergaande 
controle de desbetreffende voertuigen van de rijbaan dirigaert en één 
ambtenaar die deze controle buiten de rijstrook uitvoert. 

Met het voeren van degroene schijf achter de voorruit geven de inzittenden 
van het voertuig aan dat zij aan de voorschriften ter zake van het grensverkeer 
voldoen, dat zij niet meer goederen vervoeren dan de hoeveelheden die 
belastingvrij zijn toegestaan en dat zij de valutabepalingen naleven (artikel 
3). Wat dit laatste betreft, dient te worden opgemerkt dat van de partijen 
alleen Frankrijk beperkende maatregelen kent ter zake van het over de 
grens brengen van nationale en vreemde valuta. 
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De groene schijf, welke geen recht geeft op vrijstelling van controle, 
dient slechts als hulpmiddel voor het systeem van de visuele controle. 
Juridische betekenis kan er niet aan worden toegekend. Alhoewel de schijf 
door (met name) de ANWB in grote aantallen is aangemaakt en zij gratis 
aan het publiek beschikbaar wordt gesteld, is het een ieder toegestaan de 
schijf in eigen beheer te vervaardigen. 

Bijlage A geeft een overzicht van de hoeveelheden goederen die bij 
grensoverschrijding belastingvrij kunnen worden meegevoerd. 

De gedurende de laatste maanden opgedane ervaring met het controle-
systeem zoals dat is voorzien in de artikelen 2 en 3 heeft uitgewezen dat 
enige vermindering van het grensoponthoud heeft plaatsgevonden. Er 
wordt evenwel relatief weinig gebruik gemaakt van de groene schijf. Ook 
blijkt niet van algemene bekendheid dat het voeren van een groene schijf 
niet inhoudt dat men gevrijwaard is van steekproefsgewijze controle. Het 
effectueren van een dergelijke controle is uiteraard slechts mogelijk indien, 
zoals in artikel 2 is voorzien, de grens met beperkte snelheid wordt over-
schreden. Ook infrastructureel zijn nog problemen te overwinnen. Het 
betreft in het bijzonder adequate voorzieningen om - conform artikel 2 -
controles buiten de rijstrook te kunnen uitvoeren en om effectieve snel-
heidsbeperkende maatregelen te bereiken. Voor deze problemen wordt in 
overleg met de betrokken departementen naar oplossingen gezocht. 

Het beroepsvervoer van personen over de weg (artikel 4) tussen de 
Benelux, de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk is onderworpen aan 
verschillende controles en formaliteiten die een remmende werking 
hebben op het vrije verkeer van diensten. De onderdanen van de lid-staten 
die van dit vervoer gebruik maken, ondervinden als gevolg hievan wachttij-
den aan de grenzen. 

Ten einde de controle en formaliteiten te vereenvoudigen en de wachttij-
den te reduceren tot een minimum zal, naar verwachting, vanaf 1 januari 
1986 de controle op het ritblad en de vervoervergunningen steekproefsge-
wijze plaatsvinden. 

Artikel 5 bepaalt voor het wegvervoer dat aan de samengevoegde 
nationale controleposten, voor zover dit in de praktijk niet reeds het geval 
is en de infrastructuur dit toelaat, gezamenlijk controles zullen worden 
ingesteld. Praktisch alle aan de Nederlands-Duitse grens gesitueerde 
grensovergangen zijn echter al «samengevoegd» op grond van de op 30 
mei 1958 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek 
Duitsland ter zake gesloten overeenkomst (Trb. 1985, 106), evenals zulks in 
het kader van de Benelux aan de Nederlandse-Belgische grens reeds het 
geval is. De aan die grensovergangen uitgevoerde controles vinden in de 
praktijk reeds veelal gezamenlijk plaats. Dit zal nu algemene regel worden. 

De in artikel 6 bedoelde vereenvoudiging van het verkeer van EG-onder-
danen had tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland reeds 
vergaand gestalte gekregen. Te denken valt hierbij in het bijzonder aan de 
reeds op 30 juni 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bonds-
republiek Duitsland gesloten overeenkomst inzake het «kleine grensverkeer» 
(Trb. 1969,71). 

Daarnaast worden sedert 1 mei 1984 enkele bepalingen van de overeen-
komst tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland inzake het kleine 
grensverkeer (Trb. 1960/162) soepeler toegepast, waardoor het EG-onder-
danen die woonachtig zijn in de in het Nederlands-Duitse grensgebied 
gelegen gemeenten, ook buiten de daarvoor geldende openstellingsuren, 
wordt toegestaan de grens via de in hun woonplaats gesitueerde grenso-
vergang(en) te kunnen overschrijden. 

De harmonisatie van het visumbeleid tussen de vijf landen (artikel 7) is 
een zaak van lange termijn. Materieel bestaat er veel overeenkomst ter zake 
tussen deze landen, maar er zijn in relatie met 46 landen nog verschillen, 
dat wil zeggen dat onderdanen van deze 46 landen niet voor alle vijf landen 
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visumplichtig of visumvrij zijn. In het onderhavige Akkoord wordt een 
inspanningsverplichting aangegaan om het aantal verschillen te verminde-
ren en te streven naar harmonisatie van het visumbeleid van de vijf. Het 
nader tot elkaar brengen van het visumbeleid is het meest urgent ten 
aanzien van die landen waarvan de onderdanen immigratieproblemen 
opleveren en ten aanzien waarvan het visumbeleid thans verschillen laat 
zien. 

Ook de harmonisatie van de voorwaarden voor binnenkomst op het 
grondgebied van elk der vijf landen zal niet op korte termijn gerealiseerd 
kunnen worden. In het Akkoord wordt een inspanningsverplichting aange-
gaan om vóór 1 januari 1986 bij de voorwaarden voor toegang tot het 
grondgebied van elk der vijf landen tevens rekening te houden met eikaars 
belangen, voor zover het betreft de binnenkomst van onderdanen van 
landen die immigratieproblemen opleveren, zulks binnen de thans geldende 
nationale wettelijke bepalingen ter zake. Indien het hier vreemdelingen 
betreft die tevens aan de visumplicht zijn onderworpen, dienen de voor-
schriften voor de visumverlening daaraan te worden aangepast, om te 
voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen de voorwaarden voor 
visumverlening en de voorwaarden voor binnenkomst. 

Het hierbovenstaande is tevens van toepassing op onderdanen van 
landen die een veiligsheidsrisico, en met name een risico voor de veiligheid 
van de staat, opleveren. 

In artikel 8 komt tot uiting, dat elk der partijen de eigen verantwoordelijk-
heid erkent voor een krachtige aanpak van de illegale handel in verdovende 
middelen op zijn eigen grondgebied. Deze handel is echter vaak internatio-
naal georganiseerd of is grensoverschijdend. En juist waar die handel een 
grensoverschrijdend karakter heeft, hebben de wetgevers van de betrokken 
landen veelal reden gezien voor een verhoogde strafbedreiging. (Vergelijk 
de artikelen 10, vierde lid, en 11, derde lid, van de Opiumwet). Voor zover 
een versoepeling van de personencontrole aan de grens de kansen op 
illegale invoer of uitvoer van verdovende middelen vergroot, is er derhalve 
alle aanleiding scherp de aandacht op de voorkoming en bestrijding 
daarvan gericht te houden. Hierop is het Nederlandse beleid gericht en de 
onlangs vastgestelde wijziging van de Opiumwet (Stb. 1985, 495) beoogt 
de mogelijkheden voor een effectieve aanpak van die vormen van handel 
te verruimen. Overigens doet dit artikel, blijkens de verwijzing naar de 
verschillen tussen de wetgeving van de betrokken staten, niet af aan het 
feit dat ieder land voor de bestrijding van de illegale handel in verdovende 
middelen slechts zijn eigen wetgeving en beleid als uitgangspunt heeft te 
hanteren 

Artikel 9 van het Akkoord betreft de versterking van de samenwerking 
tussen douane- en politieautoriteiten, onder meer op het gebied van de 
belasting- en douanefraude en van smokkel. In het bij het Akkoord behorende 
Proces-Verbaal is omschreven wat onder belastingfraude in de zin van het 
Akkoord wordt verstaan. Slechts overtredingen van de wetgevingen met 
betrekking tot de bij invoer verschuldigde rechten en heffingen worden als 
belastingfraude aangemerkt. Deze bepaling strekt zich dus niet uit tot 
frauduleus handelen in het binnenland met betrekking tot nationale 
belastingen als bij voorbeeld de inkomstenbelasting en de vennootschaps-
belasting. 

Een goede informatie-uitwisseling, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, 
is de hoeksteen van de internationale samenwerking bij de bestrijding van 
internationale of grensoverschrijdende criminaliteit. Uit dit artikel mag niet 
worden afgeleid, dat het niveau van informatie-uitwisseling tussen de 
politiediensten en douanediensten van de betrokken landen ernstig te kort 
zou schieten. Het spoort slechts aan te bezien of de bestaande vormen van 
samenwerking nog verder kunnen worden geïntensiveerd. 
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Informatie-uitwisseling tussen de politiediensten verloopt via de zoge-
naamde Interpolkanalen. De grondslag hiervoor vormt het Statuut van de 
Internationale Politie Organisatie (Interpol). Voor wat de Nederlandse 
wetgeving betreft zij verwezen naar de artikelen 552h en 552i, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafvordering. 

Grondslag voor de informatie-uitwisseling tussen de douanediensten 
vormen de Overeenkomst van Rome van 7 september 1967 inzake weder-
zijdse bijstand tussen de onderscheiden douane-administraties (Trb. 1968, 
172) en de EEG-verordening 1468/81 van 19 mei 1981 (Publicatieblad EEG, 
L 144 van 2 juni 1981) inzake wederzijdse administratieve bijstand tussen 
de lid-staten en samenwerking tussen deze en de Commissie ter verzekering 
van een juiste toepassing van de douane- en landbouwwetgeving. Ook het 
Benelux-verdrag inzake administratieve en strafrechtelijke samenwerking 
van 29 april 1969 (Trb. 1 1971, 114) en het Aanvullend protocol houdende 
bijzondere bepalingen op het stuk van de regeling van de in-, uit- en 
doorvoer bevatten in dit opzicht de nodige verplichtingen (Trb. 1971, 114). 

De laatste volzin van artikel 9 betreft de versterking van de wederzijdse 
bijstand bij de bestrijding van onregelmatig kapitaalverkeer. Deze bijstand 
is uitdrukkelijk beperkt tot de handelingen die tevens strijdig zijn met de 
eigen nationale wetgeving. 

Ten aanzien van de bepalingen inzake het goederenvervoer hebben de 
vijf landen zich laten leiden door de EEG-richtlijn 83/643 (Publicatieblad 
EEG, L 359-8 van 22 december 1983) inzake de vereenvoudiging van de 
fusieke controle en de administratieve formaliteiten bij het goederenvervoer 
tussen lid-staten. Deze richtlijn biedt de lid-staten ook de ruimte om 
onderling tot verdergaande vereenvoudiging te komen. 

Het afzien van systematische controles op rij- en rusttijden, op afmetingen 
en gewichten van bedrijfsvoertuigen en op de technische toestand van de 
voertuigen, artikel 11 van het onderhavig Akkoord, is een herbevestiging 
van een van de grondbeginselen van de richtlijn, namelijk de steekproefs-
gewijze controle. 

Verder evenwel strekken de artikelen met betrekking tot de gecontingen-
teerde vergunningen, waaraan het wegvervoer tussen enerzijds de Benelux 
en anderzijds Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland nog onderhevig is. 
Behalve dat de gecontingenteerde vergunningssystemen een kwantitatieve 
beperking van het wegvervoer zijn, betekenen zij ook veel tijdverlies als 
gevolg van de controles die er het gevolg van zijn. 

In het kader van de Benelux is na een eerste evaluatie-overleg geconclu-
deerd dat alle landen aan artikel 11 uitvoering hebben gegeven en dat er in 
verschillende landen maatregelen zijn getroffen om dubbele controle te 
voorkomen. Het wordt niet wenselijk geacht om de verschillende maatre-
gelen, die in de landen zijn getroffen ter voorkoming van dubbele controles 
te standaardiseren, aangezien de verschillende systemen in de praktijk 
goed blijken te werken. 

Een vignet1 wordt geïntroduceerd om de controle te vereenvoudigen 
voor het vervoer dat niet aan vergunning of aan contingentering onderhevig 
is (artikel 12). Hetzelfde geldt voor verhuisvervoer en gecombineerd 
vervoer. 

Ten einde op korte termijn de belemmeringen die van deze vergunnings-
systemen uitgaan, weg te nemen zullen de ritmachtigingen die bij grens-
passage dienen te worden afgestempeld, zoveel mogelijk worden omgezet 
in termijnvergunningen. Bij deze omzetting zal dezerzijds als leidraad 
dienen de behoefte aan vergunningen die de vervoerders hebben. Vervoer-
ders zouden daardoor niet in hun dienstverlening geremd kunnen worden 
door gebrek aan een vergunning (artikel 13). Hiermee wordt tevens 
uitvoering gegeven aan het arrest van het Hof van Luxemburg inzake de 
ingebrekestellingsprocedure van het Europees Parlement versus de Raad 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 326, nr. 1 9 

' Dit vignet is vastgesteld op een groen vlak 
van 15x12 cm met daarin een witte vrachtwa-
gen afgebeeld met 5 assen, welke 10 cm lang 
en 3,5 cm hoog is. 



op vervoersgebied. Ook de Interne Marktraad en de Europese top hebben 
gesteld, dat vrije uitwisseling van goederen en diensten een hoge prioriteit 
heeft. 

In de nog nadere uitwerking van artikel 13 van het Akkoord zal een 
gelijkwaardig systeem opgezet worden voor het vervoer dat nog wel aan 
gecontingenteerde vergunningen onderworpen is. De EEG-Vervoersraad 
heeft inmiddels op 14 november 1985 een akkoord bereikt, dat uiterlijk in 
1992 een vrije markt zonder kwantitatieve beperkingen in de vervoerssector 
gerealiseerd dient te zijn. In de periode tot 1992 zullen de bestaande 
systemen van bilaterale en communautaire contingentering geleidelijk aan 
deze situatie worden aangepast. 

Ook in het goederenvervoer per spoor (artikelen 14 en 15) wordt verdere 
afbouw van grensoponthoud nagestreefd. Hierbij kan gedacht worden aan 
het aanwenden van moderne informatietechnieken alsook aan het inzetten 
van zgn. «GONG»-treinen, «goederentreinen zonder noemenswaardig 
grensoponthoud» waarmee bepaalde goederen van het ene land naar het 
andere worden vervoerd. 

Ter bevordering van een snelle grenspassage langs de binnenwateren is 
in het Akkoord (artikel 16) overeengekomen om op korte termijn de 
openingsdata en -uren van de douaneposten op elkaar af te stemmen, 
uiteraard voor zover zulks niet reeds het geval is. Opgemerkt wordt in dit 
verband dat de douaneposten aan de Nederlands-Duitse grens (evenals 
aan de Nederlands-Belgische grens in het kader van de Benelux) voor het 
vervoer langs de binnenwateren voor zover geografisch mogelijk reeds zijn 
samengevoegd. 

De in titel II opgenomen bepalingen bevatten alle voornemens van de 
partijen bij het Akkoord om te trachten bepaalde doelstellingen te verwe-
zenlijken. 

Artikel 17 bevat in dit opzicht de kern van het Akkoord, omdat daarin tot 
uitdrukking komt de wens om uiteindelijk te geraken tot een stelsel van 
algehele afschaffing van de persoonscontrole aan de binnengrenzen van 
de bij het Akkoord betrokken staten en de verlegging daarvan naar hun 
buitengrenzen. De thans binnen de Benelux bestaande situatie heeft 
daartoe duidelijk model tegestaan. Deze doelstelling kan echter pas worden 
verwezenlijkt als voordien een vergaande mate van van harmonisatie tot 
stand is gekomen van regelgeving op een aantal terreinen. Die terreinen 
worden in de volgende artikelen aangeduid. Uit deze bepaling blijkt 
duidelijk, dat de verwezenlijking van deze doelstelling afhankelijk wordt 
gemaakt van het resultaat van het in die volgende artikelen beoogde 
streven naar intensievere samenwerking en verdergaande gelijkgerichtheid 
op het gebied van de rechtshandhaving en het beleid inzake de voorwaarden 
voor binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen. Tot welke uitkomsten 
het daartoe te voeren overleg tussen de partijen bij het Akkoord zal leiden 
is uiteraard thans niet te voorzien en zal moeten worden afgewacht. 

In artikel 18 wordt nauwere samenwerking voorzien ten aanzien van 
enkele belangrijke vraagstukken die nauw samenhangen met de misdaad-
bestrijding. 

Op het ogenblik bestaan reeds intensieve contacten tussen de politie-
diensten van de landen die partij zijn bij het Akkoord. Deze contanten 
verlopen doorgaans via de Interpol-kanalen. De contacten bestaan groten-
deels uit de uitwisseling van inlichtingen en het doen van signaleringen. 
Artikel 18 biedt een grondslag voor nader onderzoek of de bestaande 
vormen van politiesamenwerking voldoen of andere uitwerking behoeven. 
Denkbaar is dat de sterk verhoogde aandacht van de laatste tijd, niet alleen 
in ons land, maar ook in de andere betrokken landen, voor de noodzaak van 
een betere organisatie van de preventie van bepaalde vormen van crimina-
liteit, tot een toename van de internationale uitwisseling van ervaringen en 
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gegevens op dat terrein zal leiden. De bestaande verdragsrelaties tussen de 
vijf betrokken landen op het gebied van het internationale rechtshulp in 
strafzaken en van de uitlevering functioneren over het algemeen bevredi-
gend. Een anachronisme in dezen vormt, wat Nederland betreft, nog het uit 
1895 daterende uitleveringsverdrag met Frankrijk (Stb. 1898, 113), dat bij 
voorbeeld niet voorziet in de verplichting tot uitlevering ter zake van 
drugdelicten. De Franse regering heeft echter op 19 maart 1985 aangekon-
digd de Franse bekrachting van het Europees Uitleveringsverdrag van 13 
december 1957 (Trb. 1982, 6), waarbij Nederland, de Bondsrepubliek 
Duitsland en Luxemburg ook reeds partij zijn, op korte termijn te zullen 
bevorderen. Met België en Luxemburg is het Benelux-verdrag inzake 
uitlevering en wederzijds rechtshulp in strafzaken van 27 juni 1962 (Trb. 
1982, 8) van toepassing, alsmede het daarbij behorende Protocol van 11 
mei 1974 (Trb. 1982,9). 

Met de Bondsrepubliek Duitsland heeft Nederland overeenkomsten 
gesloten ter aanvulling en vergemakkelijking van de toepassing van de 
Europese Uitleverings- en rechtshulpverdragen van 30 augustus 1979 (Trb. 
1983, 13 laatstelijk). 

Bij de besprekingen over de praktijk van het rechtshulp- en uitleverings-
verkeer tussen de vijf betrokken staten zou kunnen worden bezien of een 
aantal recente ontwikkelingen, zoals die bij voorbeeld in de hogergenoemde 
Overeenkomsten tussen de Bondsrepubliek en Nederland in bilaterale 
verhoudingen gestalte hebben gekregen, in de relaties tussen alle vijf 
landen toepassing kan krijgen. 

Het achervolgingsrecht voor politie-ambtenaren tot een bepaalde afstand 
over de grens is geregeld in de artikelen 27 en 28 van het Benelux-verdrag 
aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken, alsmede in het 
daarbij behorende protocol betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid voor ambtenaren die optreden op het grondgebied van een andere 
partij. Een soortgelijke regeling geldt niet tussen Nederland en de Bondsre-
publiek Duitsland. Ook in de aanvullende overeenkomst met dit land ter 
vergemakkelijking van de toepassing van het Europees Rechtshulpverdrag 
(Trb. 1979, 143) is zij niet voorzien. Noch aan Nederlandse, noch aan Duitse 
zijde bestaat thans enige concrete behoefte om een regeling van het 
achtervolgingsrecht voor het grensgebied tussen beide landen te introdu-
ceren. Veeleer wordt gestreefd naar een verdere verbetering van de 
onderlinge afstemming van de communicatie tussen de politiediensten. 

Ook artikel 19 bevat een streefverplichting. De doelstelling te streven 
naar harmonisatie van de wetgeving en de wettelijke voorschriften op de in 
dit artikel genoemde terreinen houdt niet in dat het tot volstrekte uniforme 
wetgeving moet komen in de vijf betrokken staten, doch dat de hoofdlijnen 
van die wetgeving op dezelfde uitgangspunten dient te zijn gebaseerd. Op 
twee terreinen bieden internationale verdragen de nodige houvast voor 
zulke uitgangspunten, namelijk waar het betreft de wetgeving op het 
gebied van verdovende middelen en op het gebied van wapens en explo-
sieven. 

Alle betrokken staten zijn partij bij het Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen 30 maart 1961 (Trb. 1980,108) en naar verwachting 
zullen zij voor 1990 ook alle partij zijn bij het wijzigingsprotocol bij dat 
Verdrag van 25 maart 1972 (Trb. 1980,184). In die internationale instrumenten 
liggen de uitgangspunten voor een op hoofdlijnen geharmoniseerde 
wetgeving op dit gebied. 

Voor wat de wetgeving ter zake van wapens en explosieven betreft kan 
enerzijds worden gewezen op het Verdrag van de Raad van Europa inzake de 
controle op het verwerven en het bezit van vuurwapens door personen van 
28 juni 1978 (Trb. 1982, 74) dat reeds is bekrachtigd door Nederland en 
Luxemburg. Frankrijk en België hebben het nog niet getekend, doch in het 
voorliggende Akkoord ligt een aanknopingspunt om er bij die landen op 
aan te dringen zulks alsnog te doen. Voorts kan worden gewezen op de 
aanbeveling nr. R(84)23 van het Comité van Ministers van de Raad van 
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Europa, waarin in aansluiting op het verdrag, nadere richtlijnen voor de 
inrichting van de wetgeving en het beleid bij de bestrijding van de onge-
controleerde verspreiding van vuurwapens zijn neergelegd. 

Ten slotte dient te worden genoemd de Benelux-overeenkomst inzake 
wapens en munitie van 9 december 1970 (Trb. 1971, 41), die reeds door 
Luxemburg is en binnenkort door Nederland zal worden bekrachtigd. Een 
bekrachtiging door België zou een verdere harmonisatie van de wetgeving 
op dit gebied tussen de Benelux-landen bevorderen. Ook daartoe kan in dit 
artikel van het Akkoord een aanknopingspunt worden gevonden. 

Wettelijke voorschriften met betrekking tot de registratie van reizigers in 
hotels zijn in de Nederlandse wetgeving vervat in artikel 438 van het 
Wetboek van Strafrecht. De mate van toezicht op de naleving van de in dit 
artikel neergelegde voorschriften loopt van plaats tot plaats uiteen en ook 
de betekenis daarvan voor de opsporing van voortvluchtigen is wegens de 
hoge arbeidsintensiviteit van de verwerking van de van het hotelwezen 
verkregen gegevens niet bijzonder groot. Niettemin kan het nuttig zijn om 
met de andere partners bij het Akkoord hierover ervaringen uit te wisselen 
ten einde te bezien of op grond van de praktijk in de andere betrokken 
landen een aanpassing van de wetgeving nodig is. 

Het streven van partijen naar opheffing (artikel 20) van de controles aan 
de gemeenschappelijke grenzen en verlegging daarvan naar de buitengren-
zen van het grondgebied van de vijf landen ook ten aanzien van onderdanen 
van staten die geen lid zijn van de Europese Gemeenschappen, moet 
gezien worden als het sluitstuk, dat pas gerealiseerd kan worden nadat de 
betreffende onderdelen van het vreemdelingenrecht zullen zijn geharmoni-
seerd en een visum geldig voor het gehele grondgebied is ingesteld. Het 
onderhavige Akkoord voorziet slechts in een voorbereiding van de harmo-
nisatie van regelen betreffende bepaalde aspecten van het vreemdelingen-
recht, terwijl van een visum geldig voor het gehele grondgebied van partijen 
niet wordt gerept. Een en ander zal in een later te sluiten overeenkomst 
kunnen worden geregeld. 

In artikel 21 van het Akkoord is vastgelegd dat de partijen binnen de 
Europese Gemeenschappen gemeenschappelijke initiatieven zullen 
ontplooien ten einde te komen tot een verhoging van de zogenaamde 
reizigersvrijstellingen. In het bij het Akkoord behorende Proces-Verbaal is 
bij dit artikel een kanttekening gemaakt, inhoudende dat een aanzienlijke 
verhoging van de reizigersvrijstelling slechts kan worden overwogen voor 
zover een toenadering tussen de b.t.w.- en accijnstarieven tot stand is 
gebracht. In dit verband kan overigens worden opgemerkt dat inmiddels in 
juli 1985 binnen de Europese Gemeenschappen overeenstemming is 
bereikt over een verhoging van de reizigersvrijstellingen in het intra-EG-
verkeer met ingang van 1 oktober 1985. 

Wat het toeristenvervoer betreft is overeengekomen in het kader van de 
Europese Gemeenschappen initiatieven te ontwikkelen ten einde te 
bereiken dat de b.t.w. over internationale vervoersprestaties in het land van 
vertrek over het gehele traject wordt geheven (artikel 21, laatste volzin). 

In sommige lid-staten wordt thans aan de grens b.t.w. geheven over de 
vervoersdienst over het nationale traject. Dat betekent grensoponthoudt en 
juist dit oponthoud dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Overigens 
is de hiervoor weergegeven regeling ook reeds als een op langere termijn 
te bereiken doelstelling opgenomen in de 6e b.t.w.-richtlijn. 

Met betrekking tot het toerisme is ook overeengekomen om binnen de 
Europese Gemeenschappen te streven naar een verhoging van de vrijstelling 
voor motorbrandstof tot de normale tankinhoud (600 liter) van autobussen 
en autocars (artikel 22). Deze bepaling in het Akkoord is inmiddels reeds 
achterhaald. In juli 1985 is binnen de Europese Gemeenschappen overeen-
stemming bereikt over de vrijstelling per 1 oktober 1985 van de normale 
tankinhoud van deze vervoermiddelen tot 600 liter. 
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Voor vrachtauto's kan op grond van EEG-regelingen de vrijstelling van 
de tankinhoud nog beperkt blijven tot 200 liter. Sommige van de partijen 
hanteren inderdaad geen hogere vrijstelling, hetgeen bij controle op de 
naleving daarvan leidt tot grensoponthoud. Nederland verleent ook voor 
vrachtauto's vrijstelling van indirecte belastingen tot een normale tankin-
houd van 600 liter. Tussen partijen kon geen overeenstemming bereikt 
worden over opneming van een artikel met betrekking tot de verlegging 
van de betaling van de bij invoer verschuldigde b.t.w. naar het binnenland 
(Proces-Verbaal). Binnen de Benelux wordt deze regeling reeds enige jaren 
toegepast. Ook in EG-verband wordt over verplichte toepassing van de 
verleggingsregeling (voorstel voor de 14e b.t.w.-richtlijn) overleg gevoerd. 

Het bepaalde in artikel 23 heeft voor Nederland, gezien de reeds bestaande 
situatie in de praktijk waarbij aan de Nederlands-Duitse en Nederlands-Bel-
gische grenzen vrijwel alle douane-posten zijn samengevoegd, nauwelijks 
betekenis. 

Artikel 24 dat op Benelux-instigatie in het verdrag is opgenomen, beoogt 
waar nodig en mogelijk de thans aan de gemeenschappelijke grenzen 
uitgeoefende niet-fiscale goederencontroles te verleggen naar de buiten-
grenzen of naar het binnenland. In onderling verband en in het kader van 
de Europese Gemeenschappen kunnen initiatieven worden genomen om 
de aan de controles en formaliteiten op het goederenverkeer liggende 
bepalingen, zoals fytosanitaire, veterinaire en kwaliteitskeuringen, te 
harmoniseren c.q. wederzijds te erkennen. 

Mede om het grensoponthoud te beperken zal de samenwerking om de 
beoogde vrijmaking van goederen te vergemakkelijken (artikel 25) worden 
uitgebreid door middel van een systematische en geautomatiseerde 
uitwisseling van de gegevens zoals die vastgelegd zijn in het EG-enig 
document. Dit document waarvan de invoering is voorzien met ingang van 
1 januari 1988 zal een aantal documenten vervangen die tot op heden in 
het intracommunautaire handelsverkeer werden gebruikt. Het document 
wordt thans op zijn bruikbaarheid in de praktijk getest. 

De bereidheid om onderzoek te doen naar de wijze waarop de indirecte 
belastingen (b.t.w. en accijnzen) kunnen worden geharmoniseerd, is 
verwoord in artikel 26 van het Akkoord. 

Voor grensbewoners zijn de vrijstellingen voor tabaksprodukten en 
alcoholische dranken enigszins beperkt (zie bijlage A, kolom 3). Deze 
beperkingen, die in overeenstemming zijn met het gemeenschapsrecht, 
worden gehanteerd om de locale middenstand een zekere mate van 
bescherming te verlenen en ook vanwege een zeker budgettair belang. In 
het Akkoord (artikel 27) zijn de partijen overeengekomen te studeren op 
mogelijkheden om wederkerig de beperkingen van de vrijstellingen voor 
grensbewoners op de langere termijn af te schaffen. 

De overeenkomst is in eerste instantie beperkt tot de vijf ondertekenende 
staten, omdat deze, of - zoals de Benelux-landen - reeds vrije intragrenzen 
hebben of, zoals Frankrijk en de Bondsrepubliek, bezig zijn dan te verwe-
zenlijken. De aan elkaar grenzende landen zijn vervolgens gezamenlijk tot 
het onderhavig Akkoord gekomen. 

Artikel 28 schrijft consultaties tussen de vijf deelnemende landen voor, 
indien andere EG-lid-staten zich hetzij zouden willen aansluiten bij dit 
Akkoord, hetzij bilateraal een soortgelijk akkoord zouden willen sluiten. 
Kortgeleden werd als gevolg hiervan door Frankrijk medegedeeld dat Italië 
interesse had getoond te komen tot vereenvoudigde controles aan de 
gemeenschappelijke grens. Consultaties zijn in het najaar aangevangen. 

Het bepaalde in artikel 31 laat de afspraken die de Bondsrepubliek 
Duitsland en de Franse Republiek hebben gemaakt in de artikelen 5, 6 en 8 
tot en met 16 van het Akkoord van Saarbrücken onverlet. 
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Ter toelichting op bijlage 3 bij het Akkoord zij vermeld dat voor Nederland 
het centrale punt voor daarinbedoelde informatie-uitwisseling wordt 
gevormd door de Centrale Recherche Informatiedienst. Wanneer informatie 
wordt ingewonnen door justitiële autoriteiten ten behoeve van de vervolging 
van een strafbaar feit, gelden de daarvoor in de toepasselijke strafrechtelijke 
rechtshulpverdragen voorziene procedures. Uit de slotzin van de eerste 
alinea volgt, dat een aangezochte staat bij voorbeeld kan stipuleren dat 
gegevens, die ten behoeve van de opsporing en vervolging van een 
strafbaar feit zijn gevraagd en verstrekt, vervolgens niet worden aangewend 
om te dienen als grondslag voor de heffing van invoerrechten. 

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, 
W. F. van Eekelen 

De Minister van Economische Zaken, 
G. M. V. van Aardenne 

De Staatssecretaris van Justitie, 
V. N. M. Korte-van Hemel 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
N. Smit-Kroes 

De Staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. G. Rietkerk 
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BIJLAGE A Tabel van de reizigersvrijstellingen 

Aanduiding Goederen 
ingevoerd uit 
EG-lid-staten 

1 

Goederen Verminderde 
ingevoerd uit vrijsteltingen 
niet-EG-lid-staten 

1. Tabaksprodukten: 
sigaretten 
of cigarillo's 
of sigaren 
of rooktabak 

2. Alcolholische 
dranken: 
- niet mousserende 
wijn en hetzij 
— gedistilleerde of 
alcoholische 
dranken met een 
alcoholgehalte van 
meer dan 22% vol. 
hetzij 
gedistilleerde of 
alcoholische dranken , 
of aperitieven, met 
een alcoholgehalte 
van ten hoogste 22°t 
vol. mousserende 
wi jn , likeur wijn 

3. Parfum 

4. Toiletwater 

5. Koffie 
of koffieextracten 
of koffie-essences 

6. Thee 
of thee-extracten 
of thee-ecsences 

7. Andere artikelen 

300 stuks 
150 stuks 
75 stuks 

400 gram 

5 liter 

200 stuks 
100 stuks 
50 stuks 

250 gram 

2 liter 

100 stuks ' 
50 stuks I 
25 stuks | 

125 gram 

1 liter 

1,5 liter (dit komt 
overeen met 
2 flessen van 
0,75 I inhoud) 

in t.jtaal 3 liter 

75 gram 

0,375 liter 

1000 gram 

400 gram 

200 gram 

80 gram 

totale maximum-
waaide: f i 885 

1 fles van het 
gebruikelijke type 
van 0,70 tot 1 liter 0,25 liter 

in totaal 2 liter 

50 gram 

0,25 liter 

500 gram 

200 gram 

100 gram 

40 gram 

totale maximum-
waarde: f 125 

in totaal 0,50 liter 

7,5 gram 

0,125 liter 

500 gram 

200 gram 

100 gram 

40 gram 

totale maximum-
waarde3 

1 Deze hoeveelheden gelden slechts voor 
de Nederlandse strijdkrachten in andere 
EG-landen. Voor grensbewoners, grens-
arbeiders en personeel in het inter-
nationale verkeer is in Nederland de 
vrijstelling voor deze produkten vermin-
derd tot 40 stuks sigaretten, 10 stuks 
sigaren, 20 stuks cigarillo's en 50 gram 
rooktabak. 
2 De reizigers van minstens 17 jaar die 
België/Nederland binnenkomen over de 
Luxemburgse grens mogen daarenboven 
een maximumhoeveelheid van 8 liter 
niet-mousserende wijn van Luxemburgse 
oorsprong invoeren. 
3 Voor grensbewoners, grensarbeiders en 
personeel internationaal verkeer worden 
geen afwijkingen toegepast van de 
bedragen vermeld in kolommen 2 en 3. 
Voor de Nederlandse strijdkrachten gelden 
de volgende bedragen: in Benelux f 150: 
in andere EG-landen: f 125. 
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