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PROJECT INVOERING VERKORTING OVERBRENGINGSTERMIJN

Voor u ligt het rapport waarin de uitkomsten van een onderzoek, gehouden in
het kader van het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT),
zijn weergegeven. PIVOT is een project-organisatie die in mei 1991 door de
Algemene Rijksarchivaris in het leven is geroepen. De aanleiding daarvoor
vormde de (voorgenomen) verkorting van de overbrengingstermijn conform de
nieuwe Archiefwet van vijftig naar twintig jaar. Vanuit het oogpunt van de-
mocratisering van het openbaar bestuur moet deze termijnverkorting positief
worden beoordeeld. Immers, eerder overgedragen archieven worden ook eerder
volledig toegankelijk voor het publiek. Voor de Rijksarchiefdienst betekent
deze termijnverkorting echter dat, wanneer er geen maatregelen worden geno-
men, zij overstroomd wordt met archiefmateriaal. De neerslag van dertig jaar
overheidshandelen zou bij de invoering van de nieuwe wet in een korte
periode moeten worden overgebracht naar de depots van de archiefdiensten.
Voor de centrale rijksorganen wordt de omvang van deze stroom van gege-
vensbestanden geschat op ongeveer 600 strekkende kilometer over de periode
1943-1973 en over de periode 1973-1990 op nog eens eenzelfde hoeveelheid.
Omdat een dergelijke hoeveelheid archiefmateriaal niet beheersbaar, noch
hanteerbaar is en de opslag ervan te kostbaar, heeft de Rijksarchiefdienst
in het kader van PIVOT tezamen met de verschillende Hoge Colleges van Staat
en de ministeries maatregelen getroffen om deze vloed te kanaliseren.

Bij het uitvoeren van deze inhaaloperatie moesten reeds bestaande problemen
bij de archiefzorg van de rijksoverheid in versneld tempo worden opgelost.
Onder de Archiefwet 1962 zijn grote achterstanden ontstaan in het selecteren
van naoorlogs archiefmateriaal en in het overbrengen van archief van vóór
1940 naar de Rijksarchiefdienst. In inspectierapporten van de Rijksar-
chiefdienst werd daar al op gewezen, maar door het rapport 'Archiefbeheer en
-behoud bij het Rijk' dat de Algemene Rekenkamer in 1988 uitbracht, is dit
probleem pas in zijn volle omvang tot politiek Den Haag doorgedrongen.

PIVOT is mogelijk geworden door de inzet van extra financiële middelen die
de minister van WVC in 1991 heeft toegezegd: fl. 17 miljoen over een periode
van tien jaar (de looptijd van het project). Daarnaast zetten de ministeries
en de Hoge Colleges van Staat, verantwoordelijk voor selectie en overdracht
van hun archieven, elk eigen middelen in om deze operatie mogelijk te maken.
Afspraken daarover zijn vastgelegd in convenanten die de verschillende
secretarissen-generaal of vertegenwoordigers van de Hoge Colleges van Staat
met de Algemene Rijksarchivaris hebben gesloten.

1. De uitgangspunten van PIVOT

Om de hierboven beschreven papiervloed op een verantwoorde manier te kunnen
beperken heeft PIVOT een nieuw selectie-instrument ontworpen. De traditio-
nele selectiemethoden zijn voor een operatie van deze omvang niet toerei-
kend: zij zijn te arbeidsintensief en dus te kostbaar waarbij de basis van
de gevoerde selectie niet altijd duidelijk is geformuleerd. Bij de traditi-
onele selectie worden als criteria gebruikt: de inhoudelijke of informatieve
waarde van documenten en de plaats die zij innemen in het geheel van een
dossier, een archief of verzameling archieven. Aangezien men bij die manier
van selecteren geen model hanteert waarmee men de context van de gegevens in
kaart kan brengen, kan men aan de gegevens op zich moeilijk een waarde
toekennen. De functie van de gegevens is in dat geval niet te achterhalen.
Het gevolg hiervan is een subjectieve selectie omdat iedereen die selecteert
een eigen interpretatie aan de gegevens geeft.

PIVOT gaat ervan uit dat de selectie moet worden uitgevoerd vanuit het
gezichtspunt van het overheidsorgaan of de organen die deze documenten in
het kader van hun taak en het daaruit voortvloeiende handelen hebben ontvan-
gen of geproduceerd: niet de informatiewaarde van documenten maar de waar-
debepaling van handelingen van overheidsorganen staat centraal. Met de gege-
vensbestanden die naar de Rijksarchiefdienst worden overgebracht moet het
handelen van de overheid in relatie tot haar omgeving op hoofdlijnen te
reconstrueren zijn. Daarbij wil PIVOT met het resultaat van de selectie op
basis van deze doelstelling bronnen voor de kennis van en het inzicht in de
Nederlandse samenleving (en cultuur) veiligstellen voor blijvende bewaring.



De methode om dit te bereiken is de methode institutioneel onderzoek van
PIVOT. Deze methode is in de afgelopen jaren ontwikkeld aan de hand van
praktijkervaringen en nieuwe, theoretische inzichten uit binnen- en
buitenland. Via wet- en regelgeving en andere bestuurlijk-organisatorische
bronnen wordt nagegaan welke handelingen overheidsorganen verrichten. Op
basis van de handelingen kan achterhaald worden welke neerslag er in princi-
pe zou moeten zijn. Met andere woorden, de selectie zal niet meer plaatsvin-
den op basis van het archiefstuk zelf, maar op basis van de handeling.
Handelingen worden gewaardeerd in het kader van de context.

Uiteindelijk zal PIVOT de overbrenging van het geselecteerde materiaal naar
de depots van de Rijksarchiefdienst begeleiden. De rijksorganen zijn zelf
verantwoordelijk voor de fysieke selectie en bewerking die de archieven en
andere gegevensbestanden moeten ondergaan om ze geschikt te maken voor over-
dracht. Desgewenst zal PIVOT hen daarbij adviseren. Richtsnoer voor de
bewerking na het institutioneel onderzoek en de institutionele selectie
vormen de door de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening
(PCDIN) in september 1991 aanvaarde 'Normen voor goede en geordende staat'
(zie hiervoor ook de PIVOT-brochure 'Om de kwaliteit van het behoud: normen
'goede en geordende staat' (Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage 1993).

2. Het institutioneel onderzoek

Om het voor de selectie noodzakelijke inzicht te krijgen in het handelen van
de overheidsorganen is PIVOT institutionele onderzoeken gestart bij de
verschillende ministeries. De onderzoekers worden door PIVOT zelf en door de
verschillende ministeries ingezet. Zij nemen gezamenlijk ongeveer 130
onderzoeksgebieden of beleidsterreinen voor hun rekening. Per beleidsterrein
beschrijft de onderzoeker de historische ontwikkeling van dat beleidsterrein
als context van de handelingen die er sinds 1940 zijn verricht. De onder-
zoeksperiode verschilt per beleidsterrein, maar bestrijkt in het algemeen de
periode 1940 tot heden.

Uitgangspunt bij de onderzoeken vormt de Methode van Institutioneel
Onderzoek (MIO), neergelegd in de brochure 'Handelend optreden' (PIVOT-
brochure, 's-Gravenhage 1994). De resultaten van een institutioneel
onderzoek worden beschreven in een Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO).
Een RIO is de contextbeschrijving van een beleidsterrein waarop over-
heidsorganen handelend optreden en omvat:
1. een historische schets van het beleidsterrein waarop het onderzoek

betrekking heeft, inclusief:
- de doelstellingen van de overheid op het beleidsterrein;
- de overheidsorganen en overige actoren;
- de onderlinge relaties tussen de actoren;
- de beleidsinstrumenten;
- een beschrijving van het taakgebied waartoe het beleidsterrein

behoort.

2. een overzicht van de handelingen die overheidsorganen verrichten of
hebben verricht, inclusief:
- de looptijd van elke handeling (begin- en einddatum);
- de grondslag (bron) van elke handeling;
- het produkt van de handeling (indien bekend).

Zo mogelijk worden de handelingen thematisch of procedureel geordend, waar-
door men de handelingen in hun context kan zien.

Een belangrijk begrip in het institutioneel onderzoek vormt de 'handeling'.
Een handeling is een complex van activiteiten, gericht op het totstandbren-
gen van een produkt, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of
op grond van een bevoegdheid. Aangezien we niet alleen willen beschrijven
wat de overheid moet doen maar ook wat zij daadwerkelijk doet, gebruiken we
als bron voor het beschrijven van het handelen niet alleen officiële wet- en
regelgeving en de daaruit voortvloeiende algemene maatregelen van bestuur,
koninklijke besluiten, ministeriële regelingen en beschikkingen zoals in-
stellings-, opheffings- en organisatiebesluiten als onderzoeksbron, maar ook
jaarverslagen en jaaroverzichten, staatsalmanakken, memories van toelichting
op de rijksbegroting en op bovengenoemde wetten, beleidsnota's, archieven en
literatuur. Daarnaast vormen interviews met beleidsmedewerkers en andere



deskundigen - in en buiten de overheid- op het beleidsterrein een bron van
informatie.

Naast het begrip 'handeling' neemt het begrip 'actor' in het institutioneel
onderzoek een belangrijke plaats in. 'Actor' volgens de PIVOT-methode wordt
gedefinieerd als "een overheidsorgaan of een particuliere organisatie of
persoon die een rol speelt op een beleidsterrein". Strekten de PIVOT-
onderzoeken zich tot 1995 uit tot de handelingen van overheidsorganen in de
strikte zin van het woord, in de Archiefwet 1995 wordt, gebaseerd op de
Algemene wet bestuursrecht, onder 'overheidsorgaan' verstaan "organen van
overheidsstichtingen, verenigingen en vennootschappen die, ook voor zover
zij niet krachtens publiekrecht zijn ingesteld, toch met openbaar gezag zijn
bekleed of waaraan toch één of meer overheidstaken zijn opgedragen en de
daarvoor benodigde publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend". Het
begrip 'overheidsorgaan' is hiermee aanzienlijk verbreed.

In de onderzoeksrapporten worden de handelingen van particuliere instel-
lingen niet opgenomen. Wel wordt hun rol op het beleidsterrein beschreven.
Op grond van het acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief wordt
bepaald of de archieven van particuliere instellingen voor overbrenging in
aanmerking komen.

3. De toepassingsmogelijkheden

De resultaten van het institutioneel onderzoek, neergelegd in het RIO,
worden daarna verwerkt in een wettelijk voorgeschreven selectie-instrument:
de selectielijst, in PIVOT-termen het "basis selectiedocument" (BSD). De
selectielijst is een lijst van handelingen die elk voorzien zijn van de
waardering 'bewaren' of 'vernietigen'. De selectielijst volgt uit de
beschrijving van het RIO. In overleg met de betreffende instelling(en) wordt
aan de hand van deze selectielijst bezien welke gegevensbestanden voor 'de
eeuwigheid' geselecteerd moeten worden en uiteindelijk overgebracht worden
aan de Rijksarchiefdienst. De ontwerp selectielijst wordt ter inzage gelegd
bij verscheidene instanties en de zorgdrager(s) bied(t)(en) de ontwerp-
selectielijst aan de minister van OCenW.  De definitieve selectielijst wordt
vastgesteld door de zorgdrager(s) in kwestie en de minister/staatssecretaris
van OCenW.

Wanneer de inhaaloperatie eenmaal voltooid is, zijn we er nog niet. In de
toekomst moet worden voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan bij
selectie en overbrenging van gegevensbestanden. Om de toepassingsmogelijk-
heden van het institutioneel onderzoek ook voor de toekomst te kunnen
garanderen, is het daarom noodzakelijk om ontwikkelingen in taken, hande-
lingen en organisatie van de overheid, alsmede de grondslag van die taken en
handelingen bij te houden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de
zorgdragers. Het RIO en het BSD kunnen gebruikt worden als basis voor de
ontwikkeling van een structureel documentair informatieplan teneinde het
beheer van de gegevensbestanden die de Rijksarchiefdienst na 20 jaar ver-
werft en het beheer van de gegevensbestanden bij de verantwoordelijke or-
ganen zelf te verbeteren.

Zo kan in samenwerking met de betreffende organen worden voorkomen, dat zich
in de toekomst nieuwe, onbeheersbare stuwmeren van archief en andere gege-
vensbestanden zullen vormen.

4. Volumevermindering archieven en vergroting opslagcapaciteit

Ook op deze terreinen is PIVOT werkzaam. Volumevermindering kan voor
bepaalde archieven worden bereikt door middel van substitutie: het overzet-
ten van de informatie op een andere drager, bijvoorbeeld microfilm, micro-
fiches en in de toekomst wellicht beeldplaat. Inmiddels kon uitbreiding van
de opslagcapaciteit met ca. 25 km. van bestaande depots in het Algemeen
Rijksarchief worden gerealiseerd door de installatie van verrijdbare
stellingen (compactus).

Gewapend met de opgedane ervaring zal PIVOT ook over deze kwesties de rijks-
organen kunnen adviseren, die daarmee bij het moderne gegevensbeheer weer



hun voordeel kunnen doen.

Algemeen Rijkarchief/PIVOT/Den Haag, juni 1995.
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1. Verantwoording

Dit rapport is het resultaat van een institutioneel onderzoek naar wet- en
regelgeving, koninklijke besluiten, algemene maatregelen van bestuur,
ministeriële regelingen, beleidsnotities, en literatuur op het taakgebied
van de rijksoverheid inzake de invoerrechten en accijnzen in de periode na
1940. De handelingen van voor 1962 zijn vastgelegd in dit rapport. Voor de
handelingen van na 1962 tot en met 1995 zij verwezen naar het door A.A.
Mietes samengestelde rapport "De grens geslecht". Het onderzoek werd
verricht bij het ministerie van Financiën en vond plaats in de maanden
oktober 1994 - december 1995.

Het doel van dit rapport is onder meer een instrument te bieden dat leidt
tot het formuleren van selectiecriteria ten aanzien van de handelingen van
de minister van Financiën en andere actoren op het beleidsterrein invoer-
rechten en accijnzen over de periode tot 1962.

De selectie-keuzes zijn neergelegd in een zgn. "Basis Selectie Document"
(BSD) dat de handelingen, die in dit rapport zijn opgenomen, verdeelt in te
bewaren, dat wil zeggen aan het Algemeen Rijksarchief te Den Haag over te
dragen (neerslag van) handelingen en daarnaast in op termijn te vernietigen
(neerslag van) handelingen. Deze laatste categorie van handelingen wordt
bovendien voorzien van een vernietigingstermijn.

Het rapport is als volgt ingedeeld:

Na de verantwoording (paragraaf 1) wordt in de tweede paragraaf ingegaan op
de organisatie van het ministerie van Financiën waarbij de nadruk ligt op de
plaats van directies c.q. afdelingen betreffende invoerrechten en accijns-
aangelegenheden. In de volgende paragraaf wordt het onderzochte
beleidsterrein afgebakend en gedefinieerd. De ontwikkeling van wetgeving op
het beleidsterrein wordt in de vierde paragraaf beschreven. Naast de
historische ontwikkeling van wet- en regelgeving met betrekking tot
invoerrechten wordt eveneens stilgestaan bij de diverse accijnswetten. Hier-
bij is begonnen met het Groot Placcaat uit 1725 aangezien dit tot 1816
(vrijwel) ongewijzigd van kracht was. Pas in 1822 kwam nieuwe wetgeving tot
stand die tot 1962 van kracht bleef. De Europese context komt in paragraaf 5
aan bod. Paragraaf zes geeft een overzicht van de actoren welke op het
beleidsterrein actief zijn. De handelingen van deze actoren zijn in
paragraaf 7 opgenomen. Een overzicht van de belangrijkste wet- en regelge-
ving betreffende de invoerrechten en accijnzen waarvan de handelingen in dit
rapport zijn opgenomen en van de geraadpleegde literatuur vormt de inhoud
van de paragrafen 8 en 9. De tiende bevat een opsomming van de in dit
rapport gebruikte afkortingen. De noten bij de inleiding zijn als laatste
paragraaf opgenomen.
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2. De organisatie van het ministerie van Financiën. 1

In 1995 is binnen het ministerie van Financiën een viertal beleidsterreinen
te onderkennen:

1. het algemene financieel-economische en monetaire beleid (zowel
nationaal als internationaal);

2. het begrotingsbeleid;
3. het algemeen fiscaal beleid (nationaal);
4. het beleid ten aanzien van de uitvoering van de belastingwetgeving.

Er zijn dan ook binnen het ministerie vier Directoraten-Generaal te
onderscheiden, die verantwoordelijk zijn voor een beleidsterrein, te weten:

1. De Generale Thesaurie;
2. Het Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting;
3. Het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken;
4. Het Directoraat-Generaal der Belastingen.

Binnen het ministerie van Financiën is het directoraat-generaal voor Fiscale
Zaken verantwoordelijk voor het wetgevingsbeleid betreffende de
invoerrechten en accijnzen. Het directoraat-generaal bestaat uit vijf
directies en een afdeling, te weten:

1. de Directie Algemene Fiscale Politiek (AFP);
2. de Directie Internationale Fiscale Zaken (IFZ);
3. de Directie Wetgeving Directe Belastingen (WDB);
4. de Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen (WV);
5. de Directie Wetgeving Douane (WD);
6. de Afdeling Wetgeving Milieubelastingen (WM).

De directie Wetgeving Verbruiksbelastingen heeft als taak het adviseren
over, het voorbereiden en het opstellen van wetgeving met betrekking tot de
verbruiksbelastingen (bijvoorbeeld de omzetbelasting, de accijnzen en de
belasting op personenauto's). Daarnaast ontwikkelt de directie standpunten
betreffende de nadere harmonisatie van verbruiksbelastingen binnen de
Europese Unie. Ook standpuntbepaling in Benelux- en OESO-verband behoort tot
haar taak. De directie Wetgeving Douane adviseert over en bereidt het
algemene douane-beleid voor, en daarnaast stelt zij wetten en internationale
regelingen op (o.a. de EU, de Benelux, de IDR en de GATT) inzake de in-,
uit- en doorvoer van goederen, voorzover de uitvoering is opgedragen aan de
Belastingdienst. Hierbij moet voornamelijk gedacht worden aan controle op de
in-, uit- en doorvoer van goederen, heffing van invoerrechten, landbouw-
heffingen en de verlening van vrijstelling van belastingen bij invoer.

Naast het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken is ook een belangrijke
taak weggelegd voor het directoraat-generaal der Belastingen. Dit directo-
raat-generaal bestaat uit zes directies en twee diensten. Het gaat hierbij
om:

1. de Directie Algemene Fiscale Zaken (AFZ);
2. de Directie Planning, Financiën en Control (PFC);
3. de Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst (POB);
4. de Directie Directe Belastingen (DB);
5. de Directie Verbruiksbelastingen (VB);
6. de Directie Douane-Aangelegenheden (DA);
7. de Interne Accountantsdienst Belastingen (IAB);
8. de Belastingdienst.

Het DG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de belastingwetgeving, de
douanewetgeving en de niet-fiscale wetgeving welke geheel of gedeeltelijk
aan de Belastingdienst is opgedragen. 2

De directie Verbruiksbelastingen en de directie Douane-aangelegenheden
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verrichten taken met betrekking tot de invoerrechten en accijnzen. De
directie Verbruiksbelastingen is belast met het te voeren beleid van onder
meer de omzetbelasting, de accijnzen (inclusief belasting op alcoholvrije
dranken, pruim- en snuiftabak), de motorrijtuigenbelasting, en het succes-
sie- en schenkingsrecht. Tot de taak van de directie Douane-aangelegenheden
behoren de beleidszaken inzake in-, uit- en doorvoer van goederen. Dit
beleid heeft betrekking op de heffing van verschillende belastingen bij
invoer, de douane-regelingen, opslag, vervoer, distributie, en de toepassing
van verschillende niet-fiscale bepalingen. Voorop staat hierbij de
afstemming van beleidsstandpunten binnen het ministerie van Financiën en met
andere ministeries. Daarnaast houdt de directie zich bezig met afstemming op
het terrein van de douane met andere ministeries en Hoge colleges van staat
(bijvoorbeeld de ministeries van Economische Zaken, Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij, Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu, en de
Algemene Rekenkamer) en de Europese Commissie, het Europees Parlement en de
Europese Rekenkamer.
De Belastingdienst is onderverdeeld in een vijftal divisies, te weten: de
Divisie Particulieren, de Divisie Ondernemingen Noord, de Divisie Onderne-
mingen Zuid, de Divisie Grote Ondernemingen, en de Divisie Douane. De drie
hoofdtaken van de douane zijn:

- het heffen en innen van de bij invoer verschuldigde belastingen en
accijnzen;

- het bijdragen aan de Nederlandse en Europese marktordening;
- het verrichten van taken ter bescherming van de kwaliteit van de

samenleving.

Verder houdt de douane zich o.a. bezig met:

- het administratief en fysiek toezicht en controle houden op in-, uit-
en doorvoer, opslag in samenhang met grensoverschrijdende bewegingen
van personen en goederen;

- het opsporen van fiscale fraude;
- controle en toezicht op een aantal niet-fiscale wetten;
- grensbewaking. 3

Het ministerie van Financiën kende in 1940 een aantal afdelingen, zoals de
Afdeling Kabinet en Secretarie, de administratie der Generale Thesaurie en
de administratie der belastingen. Onder deze laatste afdeling ressorteerden
de afdelingen en bureaus die belast waren met de invoerrechten en accijnzen.
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Organisatie van de Administratie der Belastingen van het ministerie van
Financiën, 1940 - 1947

                    ┌─────────────────┐
                    │ADMINISTRATIE DER│       
                    │BELASTINGEN      │                      
                    └────────────┬────┘   
         ┌─────────┬─────────┬───┴─────┬─────────┬──────────┬─────────┐
┌────────┴────────┐│┌────────┴────────┐│┌────────┴─────────┐│         │
│AFDELING PERSO-  │││AFDELING DIRECTE │││AFDELING INDIREC- ││         │
│NEEL VAN DE BE-  │││BELASTINGEN      │││TE BELASTINGEN    ││         │
│LASTINGDIENST    │││                 │││                  ││         │
└─────────────────┘│└─────────────────┘│└──────────────────┘│         │
                   │                   │                    │         │
          ┌────────┴───────┐  ┌────────┴────────┐  ┌────────┴┐        │
          │AFDELING ORGANI-│  │AFDELING INVOER- │  │AFDELING │        │
          │SATIE VAN DE    │  │RECHTEN          │  │ACCIJNZEN│        │
          │BELASTINGDIENST │  │                 │  │         │        │
          └────────────────┘  └───┬─────────────┘  └────┬────┘        │
              ┌─────────────┐     │                     │             │
              │Bureau       │     │      ┌──────────┐   │             │
              │Invoerrechten├─────┤      │Bureau    ├───┤   ┌─────────┴──┐
              └─────────────┘     │      │Accijnzen │   │   │BELASTING-  │
                                  │      └──────────┘   │   │DIENST      │
                                  │                     │   └─────┬──────┘
              ┌─────────────┐     │     ┌───────────┐   │         │      
              │Bureau       ├─────┘     │Bureau     ├───┘         │      
              │Verificatie  │           │Contentieus│   ┌─────────┤
              └─────────────┘           └───────────┘   │Ontvang- │
                                                        │kantoren │
                                                        └─────────┘

Binnen de afdeling Invoerrechten was het bureau invoerrechten belast met de
uitvoering van de verschillende wetten met betrekking tot de in-, uit- en
doorvoer van goederen en verder met de handelspolitiek en internationale
verdragen.
Het bureau Verificatie had tot taak het verifiëren, opnemen en sluiten van
de rekeningen, registers en schrifturen met betrekking tot het beheer van de
directe belastingen, de invoerrechten en accijnzen en van de waarborg en de
belasting van de gouden en zilveren werken. De regeling van de inzending, de
bewaring en de verkoop van buiten gebruik gestelde en/of volgeschreven reke-
ningen, registers en schrifturen met betrekking tot het beheer van de
directe belastingen en van verschillende andere Rijksinstellingen was
eveneens aan dit bureau opgedragen. Het bureau Accijnzen was belast met de
uitvoering van wetgeving betreffende de accijnzen op suiker, wijn, gedis-
tilleerd, zout, bier, geslacht en tabak, en in-, uit- en doorvoer van
accijnsgoederen, omzetbelasting, rijwielbelasting, recht op de mijnen,
zekerheidsstelling voor accijns, omzetbelasting of invoerrechten, waarborg
en belasting van de gouden en zilveren werken. Het bureau Contentieus
behandelde alle bij de afdelingen invoerrechten en accijnzen aangebrachte
strafzaken betreffende de wetgeving inzake invoerrechten en accijnzen en de
wetgeving betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen, civiele
procedures en vragen van juridische aard welke de afdeling accijnzen
betroffen. 4
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3. Afbakening van het beleidsterrein invoerrechten en accijnzen

De doelstelling van de Rijksoverheid op het beleidsterrein invoerrechten en
accijnzen was drieledig, te weten:

1. de verzekering van de heffing van de invoerrechten van in Nederland
ingevoerde goederen/produkten,

2. de verzekering van de heffing van accijnzen van ingevoerde goederen,
en in Nederland vervaardigde goederen/produkten,

3. het verkrijgen van afschrijving of teruggaaf van belasting.

Voor wat betreft de heffing van invoerrecht diende te worden onderscheiden:

1. heffing voor bepaalde goederen/produkten wordt in geen der beide
landen geheven;

2. heffing voor bepaalde goederen/produkten wordt in één der beide landen
geheven;

3. heffing voor bepaalde goederen/produkten wordt in beide landen geheven
waarbij: a. de hoogte van de heffing in beide landen gelijk is of b.
de hoogte van de heffing in beide landen niet gelijk is.

Handelingen voortvloeiende uit bovenvermelde doelstellingen zijn in dit
rapport opgenomen. Derhalve blijft in dit rapport buiten beschouwing het al
dan niet toelaten van personen, vreemdelingen, alsmede de politietaken van
de douane. Handelingen uit bijvoorbeeld de Vogelwet, de Landbouwwet en de
Politiewet zijn dan ook niet opgenomen. In afzonderlijke Pivot-rapporten
zijn deze handelingen terug te vinden. 5

Het beleidsterrein is dermate omvattend dat besloten is om het onderzoek in
twee gedeelten op te delen; bovendien werd in 1962 de wet- en regelgeving
inzake invoerrechten en accijnzen volledig herzien. De Algemene wet over de
heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede
van het tonnengeld der zeeschepen uit 1822 werd in 1961 vervangen door de
Algemene wet inzake de douane en accijnzen, welke in 1962 in werking trad.6

Op grond van deze wet uit 1822 kwam dertig jaar later, in 1852, de eerste
Waarborgwet tot stand. Onder waarborgen werd verstaan "de aangeboden werken
op hun gehalte aan (platina) goud en zilver keuren en van stempelmerken
voorzien." Gezien het specifieke karakter van de invoerrechten op gouden en
zilveren werken als ook de zogenaamde Waarborgbelasting en het essaailoon
werd hiernaar een afzonderlijk onderzoek verricht. 7

De begrippen invoerrechten en accijnzen zijn in het rapport als volgt
gedefinieerd: Invoerrechten zijn de belastingen welke ter zake van de invoer
van goederen worden geheven. Terwijl onder accijnzen wordt verstaan 
"belastingen op hier te lande vervaardigde of gegroeide, of daarmee
gelijkgestelde buitenlandse artikelen, die bestemd zijn tot direct inwendig
verbruik door de mens, of, -bijkomstig-, ook wel direct uitwendig gebruik
door de mens." 8 Accijnzen zijn als volgt onder te verdelen:

- formele accijnzen: dit zijn de accijnzen welke in de heffingswetten
benoemd zijn;

- verbruiksbelastingen; 9

- verhoogde tarieven van de omzetbelasting. 10

4. De ontwikkeling van wetgeving op het beleidsterrein

4.1 Algemene ontwikkeling van de accijnswetten tot 1963

De toenmalige minister van Financiën, Van Bosse, stond in 1849 afschaffing
van accijnzen voor. De Tweede Kamer ging hiermee echter niet accoord. 11 Twee
jaar later diende hij opnieuw een wetsvoorstel in dat voorzag in de afschaf-
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fing van de brandstofaccijnzen. Ook nu kwam het niet tot afschaffing. De
Tweede Kamer was echter wel bereid tot afschaffing van de accijns op het
gemaal. 12 Uiteindelijk werd besloten tot gedeeltelijke afschaffing van de
accijns op het geslacht. Om het verlies aan inkomsten te compenseren werd de
accijns op zout, suiker en gedistilleerd verhoogd. In 1853 stelde Thorbecke
de Tweede Kamer voor om de accijns op het geslacht volledig af te schaffen.
Net als de voorstellen van Van Bosse verwierp de Kamer dit voorstel. Minis-
ter van Financiën Vrolik stelde in 1856 de Kamer voor de vrijdom van
brandstofaccijnzen te verruimen; de Tweede Kamer was echter van mening dat
de accijns op brandstof volledig afgeschaft diende te worden. Het zou nog
tot 1863 duren voordat het zover kwam. Minister Betz ging tegelijkertijd
over tot verhoging van de accijns op gedistilleerd.
Bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van Justitie en
Financiën werd in maart 1929 een Commissie tot herziening van het fiscaal
strafrecht en strafprocesrecht ingesteld; de zgn. commissie Van den Dries.
Naast herziening van het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht zou deze
commissie onderzoeken of de toen bestaande belastingwetgeving eenvoudiger en
overzichtelijker gemaakt kon worden. In 1936 kwam de commissie met een
ontwerp voor een nieuwe algemene wet en diverse wetsontwerpen voor accijns-
wetten. Hierbij moet gedacht worden aan:

- een wet betreffende heffing van de invoerrechten en accijnzen;
- een wet tot heffing van een accijns van alcoholhoudende dranken;
- een wet tot heffing van een accijns van bier;
- een wet tot heffing van een accijns van wijn;
- een wet tot heffing van een accijns van suiker.

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd met de voorstellen van de
commissie niets gedaan. Het zou nog tot de jaren vijftig duren voordat de
wetsontwerpen opnieuw ter sprake kwamen.
Naast een algehele herziening van het belastingrecht werd ook de accijns op
minerale oliën en de tabaksaccijns herzien. Aanpassing aan de Benelux was
inmiddels ook noodzakelijk geworden.
In de periode tot 1962 zijn de volgende accijnzen te onderscheiden: accijns
op benzine, op bier, op gedistilleerd en houtgeest, suiker, tabak, wijn, en
zout. In 1963 werd de accijnswetgeving herzien. Zo kwamen tot stand:
- de Wet op de accijns van alcoholhoudende stoffen, 13

- de Wet op de accijns van bier, 14

- de Wet op de accijns van suiker, 15

- de Wet op de accijns van minerale oliën, 16

- de Wet op de accijns van tabaksfabrikaten. 17
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4.2 Bijzondere accijnswetten, 1940 - 1962

Accijns op benzine (1931 - 1962)

In 1931 werd besloten tot een tijdelijke heffing van een invoerrecht op
benzine. 18 Door in de wet voor te schrijven dat de produktstroom via
entrepot moest lopen, kon aansluiting worden gevonden bij de Algemene wet
1822. De werkingsduur van de wet werd meerdere malen verlengd. Op 1 januari
1944 werd het tijdelijke karakter afgeschaft. 19 Ondertussen was bij de wet
van 27 december 1938 besloten de wet te wijzigen in de Benzinewet 1931. Bij
de wet van 6 november 1951 (Stb. 536) kwam het besluit uit 1943 te verva-
llen, en werd tevens definitief een einde gemaakt aan het tijdelijke
karakter van de Benzinewet. Ingaande 1 januari 1962 werd de heffing
uitgebreid tot alle minerale oliën. 20

Accijns op bier ( - 1963)

De bieraccijns maakte lange tijd deel uit van het algemene belastingstelsel
zoals dat hier te lande gold. De heffing was gebaseerd op de inhoudsruimte
van de roerkuipen gekoppeld aan een aflopend krediet. In 1821 werd de
belastingheffing herzien; het heffingsstelsel bleef echter ongewijzigd. Pas
in 1867 werd een en ander grondig gewijzigd. Voortaan was het mogelijk om,
bij algemene maatregel van bestuur, proefsgewijs de heffing te leggen op de
bij de produktie ingezette hoeveelheid grondstof. 21 Pas in 1872 werd deze
regeling in de wet opgenomen. Bierbrouwers werden vrijgelaten welk stelsel
(de inhoud van de roerkuipen of grondstoffen) toegepast werd. De moderne
heffing vindt zijn oorsprong in 1917 22 bij de totstandkoming van de Bierwet
1917: accijns werd voortaan geheven naar de hoeveelheid en de dichtheid van
de wort. Aan deze verandering lag ten grondslag de steeds minder voorkomende
heffing naar inhoudsruimte en het feit dat de grotere bierbrouwerijen in
staat waren om een hoger rendement te halen uit de hoeveelheid grondstoffen
dan de kleinere brouwerijen. Met ingang van 1951 werd een progressieve
tariefstructuur doorgevoerd. Op 1 oktober 1963 trad de nieuwe wet in
werking. 23

Accijns op gedistilleerd en houtgeest ( - 1963)

Van 1822 tot 1963 was de accijnsheffing gebaseerd op de uitslagen tot
verbruik en een controle op het verbruik van grondstoffen en de vervaardi-
ging in branderijen. De vervaardigde hoeveelheden alcohol werden opgevangen
in de ambtelijk gesloten vergaderbak en aldaar feitelijk vastgesteld. Dit
heffingsstelsel wordt wel aangeduid als het stelsel van de minimumtrek.
In 1855 werd de accijns op het gemaal afgeschaft; dit hield in dat de voor-
schriften betreffende de grondstoffencontrole herzien moesten worden. De wet
op de accijns van binnenlands gedistilleerd van 20 juni 1862 (Stb. 62) was
het produkt van de herziening. Deze wet die enkele keren werd gewijzigd
bleef tot 1963 van kracht. Toen ook kwam een einde aan een afzonderlijke wet
voor de accijnsheffing op buitenlands gedistilleerd.
Bij het tot stand komen van de nieuwe wet in 1963 werd deze accijns voortaan
aangeduid met alcoholaccijns.
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Accijns op suiker (1924 - 1966)

Ingevolge artikel II van de wet van 8 juli 1924 (Stb. 337) werd bepaald dat
de wet van 29 januari 1897 (Stb. 63) aangehaald kon worden als de Suikerwet
1924. Hierin werd het entrepotstelsel voor de beetwortelsuikerfabrieken en
raffinaderijen ingevoerd. Vanaf 1908 bestond de mogelijkheid vrijstelling
van accijns voor suiker te verlenen. Met het inwerking treden van de
accijnsunificatie in 1950 werd de Suikerwet aan dit verdrag aangepast.
Behoudens enkele wijzigingen is deze wet tot 1966 van kracht gebleven.

Accijns op tabak (1921 - 1966)

Bij de wet van 6 mei 1921 (Stb. 712) werd de tabaksaccijns ingevoerd.
Ingevolge artikel 53 van de Tabakswet 1921 werd een commissie van deskundi-
gen voor de tabaksaccijns ingesteld. Zij kreeg als taak:
- het adviseren over de voorgenomen intrekking van bedrijfsvergunningen;
- het adviseren van de minister van Financiën omtrent aangelegenheden

betreffende de uitvoering van de wet;
- het uit eigen beweging voorstellen doen betreffende de uitvoering van

de wet.

De commissie zag als mogelijkheden: het invoeren van een banderolle- of
zegelbelasting, een debietrecht, een accijns op ruwe tabak en een staats-
monopolie. Uiteindelijk werd gekozen voor de invoering van banderollebelas-
ting. Hiertegen kwam groot verzet: opnieuw werd een commissie gevormd welke
de mogelijkheden van een ander stelsel onderzocht. Ook deze commissie kwam
tot de aanbeveling van het invoeren van banderollebelasting.

Accijns op wijn (- 1963)

De nadruk bij de accijns op wijn was voornamelijk gericht op ingevoerde
wijn. Op 7 mei 1878 (Stb. 34) kwam de Inlandse wijnwet tot stand. Deze wet
voorzag in een stelsel van heffing voor binnenlands vervaardigde wijn. In
1899 kwam de Vruchtenwijnwet tot stand. Hierin werd de vrijstelling voor met
name genoemde vruchtenwijnen en het toezicht op de fabricage van
vruchtenwijn geregeld. In 1941 werd de accijnsheffing op mousserende wijnen
ingevoerd. Sedert 1945 heeft de unificatie welke de Benelux voorstaat de
overhand gekregen. De heffing van de wijnaccijns werd geregeld in het
Besluit binnenlandse wijn en andere gegiste vruchtendranken 1948. Daarmee
kwamen bovengenoemde wetten te vervallen. Ingaande 1 april 1952 werd het
Besluit binnenlandse wijn en andere gegiste vruchtendranken 1951 van kracht.
24 Ten aanzien van de vorige besluiten zijn twee belangrijke verschillen te
onderscheiden: in de eerste plaats werd het begrip wijn beperkt tot uit
druiven verkregen produkten en ten tweede kwam de accijnsheffing op
ingevoerde wijn te vervallen en werd deze vervangen door een invoerrecht.
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Accijns op zout ( - 1951)

De wet van 17 juni 1918 (Stb. 383) stelde de accijns op ruw zout in. De
bepalingen betreffende de accijnsheffing en de verzekering van accijns
golden slechts indien steenzoutlagen door uitloging ontgonnen werden. De
zoutaccijns werd in 1942 buiten werking gesteld; bij de wet van 15 juni 1951
werd de accijns op zout definitief afgeschaft.
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4.3 De ontwikkeling van wetgeving betreffende invoerrechten

In 1725 werd het zgn. Groot Placcaat uitgevaardigd met daarin de voor-
schriften betreffende convoyen en licenten. Dit Placcaat gold tot 1816.
Ondertussen werd in de Grondwet van 1814 de mogelijkheid geschapen om
belasting te heffen. Dit was vastgelegd in artikel 117: "De Souvereine Vorst
en de Staten-Generaal gezamenlijk zijn alleen en bij uitsluiting bevoegd tot
het heffen en regelen van belastingen. De belastingen, bij het aannemen
dezer grondwet bestaande, blijven op denzelfden voet, tot dat er anders over
beschikt worde bij wet." 25 Op grond van dit artikel werden ook wetten met
betrekking tot de douane en accijnzen uitgevaardigd. In 1816 kwam een wet
tot stand over de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer. Tege-
lijkertijd werd het stelsel van accijnzen geregeld. Drie jaar later, in
1819, kwam er één wet welke naast de in- en uitvoer van goederen ook de
accijnsheffing regelde.
Artikel 10 letter a van de Wet van 12 juli 1821, de zgn. Stelselwet, 26 bood
de mogelijkheid om één algemene wet dan wel twee wetten te maken. Dit
laatste betekende dat er een wet voor de in- en uitgaande rechten en een wet
voor de accijnzen moest komen. Hiermee ging de Tweede Kamer niet accoord.
Deze Stelselwet vormde de basis voor de belastingstelsels zoals deze in
Nederland tot in de jaren dertig van deze eeuw golden.
In 1822 kwam er één wet voor de heffing van invoerrecht en accijnzen: de
Algemene wet over de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer en van de
accijnzen, alsmede van het tonnengeld der zeeschepen. 27 Het doel van de
Algemene wet 1822 was drieledig: in de eerste plaats de verzekering van de
heffing van de invoerrechten van hier te lande ingevoerde goederen en ten
tweede de verzekering van de heffing van accijnzen van hier te lande inge-
voerde goederen. Daarnaast was de wet van belang voor het verkrijgen van af-
schrijving of teruggaaf van belasting. Deze wet regelde tevens het stelsel
van formaliteiten en toezicht met betrekking tot de in-, uit- en doorvoer
van goederen. Daarnaast waren bepalingen betreffende het vervoer en de
nederlagen van goederen in het terrein van toezicht langs de grenzen en
zeekusten opgenomen. En tenslotte bevatte deze wet bepalingen betreffende
het vervoer en de nederlagen van goederen in het terrein van toezicht langs
de grenzen en zeekusten.
Al vrij snel nadat de Algemene wet 1822 tot stand was gekomen bleek de wet
niet geheel te voldoen. Onvoldoende rekening was gehouden met de belangen
voor de handel, industrie en scheepvaart. Daartoe werden in 1845 en 1862
zgn. Tariefwetten uitgevaardigd: zij machtigden de Kroon af te wijken van de
wettelijke voorschriften met betrekking tot de doorvoer. Zodoende moest in
de leemten van de Algemene wet worden voorzien. In de praktijk bleken ook
deze wetten niet te voldoen. Pas bij de Wet van 4 april 1870 (Stb. 61),
houdende wijziging en aanvulling der wetten omtrent de heffing en de verze-
kering der in- en uitgaande rechten en accijnzen werd dit definitief gere-
geld. De Kroon werd toegestaan "afwijkingen toe te staan van de voor-
schriften der belastingwetten omtrent de formaliteiten in acht te nemen bij
den invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer van goederen, wanneer dit in het
belang van handel, nijverheid of scheepvaart wenschelijk blijkt." Nu kon ook
ingespeeld worden op de eisen van het sneller geworden verkeer. In 1872 werd
voor het eerst in een afzonderlijk besluit, het besluit houdende bepalingen
tot vereenvoudiging van de formaliteiten, in acht te nemen bij de in-, uit-
en doorvoer van goederen, 28 uitvoering aan deze wet gegeven.
Het Besluit Vervoer 29 had tot doel het voor de bewoners van kust- en
grensstreek verminderen van de bezwaren welke voortvloeiden uit diverse
bepalingen van de Algemene wet 1822. Er werd getracht op een drietal
manieren deze bezwaren op te lossen. In de eerste plaats was een document
niet langer noodzakelijk voor het binnenlands vervoer van accijnsvrije
goederen, buiten de eerste linie als bedoeld in art. 177 van de Algemene
wet. Daarnaast werd toegestaan, wanneer documenten wel noodzakelijk waren,
dat deze door de afzenders zelf, onder de nodige voorwaarden, afgegeven
konden worden. Tenslotte werden verschillende faciliteiten toegestaan voor
het vervoer per trein en andere publieke vervoermiddelen.
Deze Algemene wet trad op 1 januari 1823 in werking en was, behoudens enkele
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wijzigingen, tot 1962 van kracht.
In de Algemene wet werden ook regels t.a.v. het entrepot opgenomen. Een
entrepot is "een bergplaats, door het Rijk, door de koopman of door derden
verstrekt, onder wederzijdse sluiting en zonder borgstelling, bestemd tot
opslag van uit het buitenland aangevoerde goederen, ten einde te verkrijgen
uitstel van betaling, of uitstel van de declaratie der definitieve bestem-
ming of -bijkomstig- tot opslag van binnenlands accijnsgoed om dezelfde
redenen." 30 Entrepots kunnen worden onderscheiden in zgn. accijnsentrepots
en douane-entrepots. In accijnsentrepots werden binnenlandse aan accijns
onderworpen goederen opgeslagen waarvoor nog geen accijns was voldaan. In de
Algemene Wet 1822 werd een drietal categorieën entrepots onderscheiden, te
weten, publieke, particuliere en fictieve entrepots. Daarnaast bestaat een
tweetal mengvormen, te weten het particulier-publiek entrepot en het parti-
culier-algemeen entrepot. 31 Een publiek entrepot wordt ambtelijk gesloten of
bewaakt en is "bestemd voor de opslag van goederen door een ieder." 32 In
particuliere entrepots daarentegen worden de goederen opgeslagen door de
beheerder van het entrepot. Fictieve entrepots worden gekenmerkt door het
niet ambtelijk sluiten of bewaken en bovendien door het feit dat de opslag
van goederen, door de beheerder van het entrepot, onder zekerheidsstelling
van belasting plaats vindt. Goederen kunnen voor onbepaalde tijd in entrepot
opgeslagen worden. In diverse besluiten werden nadere regels gesteld; onder
andere met betrekking tot het fictief entrepot en de gunst van entrepot.
Naast entrepots bestaan ook zgn. accijnspanden, hieronder worden verstaan de
inrichtingen waarin aan accijns onderworpen goederen vervaardigd worden en
onder krediet voor de accijns opgeslagen mogen worden. De oprichting en
inrichting van accijnspanden en eventuele veranderingen aan deze panden
moeten vooraf goedgekeurd worden door de minister van Financiën. Het
verlenen van de goedkeuring is gedelegeerd aan de inspecteur der
belastingen. Pas nadat de zgn. pandaangifte is afgegeven mogen
accijnsgoederen worden vervaardigd.
Het vervoer en de nederlage van goederen was geregeld in de besluiten van 4
augustus 1874 (Stb. 110) en van 28 oktober 1880 (Stb. 185). Aangezien in de
loop der tijd de naleving van deze besluiten verwaarloosd werd en het feit
dat de maatregelen onvoldoende aansloten bij de gewenste fraudebestrijding
werd een nieuw besluit uitgevaardigd. De maatregelen van toezicht werden
voortaan tot een minimum beperkt. Dit besluit bood de mogelijkheid tot het
beperken van de eerste linie aan de landzijde en de linie aan de zeezijde
voor de terreinen waar vervoerbepalingen (zouden) gelden. Voortaan bestond
de mogelijkheid dat naast ambtelijke bescheiden, ook door belanghebbenden
afgegeven handelsbescheiden tot dekking van het vervoer konden dienen. Naast
dit besluit bleef de regeling van de Algemene wet 1822 gelden. De
strafbepaling als vermeld in art. 219 van de Algemene wet 1822 gold ook voor
de niet naleving van de vervoersbepalingen in dit besluit.
In de jaren twintig werd gewerkt aan een internationale overeenkomst waarbij
de douaneformaliteiten vereenvoudigd zouden worden. 33 Een verdrag hiertoe
kwam reeds in 1923 tot stand. Door een groot aantal landen, waaronder
Nederland, werd dit verdrag in 1925 geratificeerd.
Het tarief van invoerrecht heeft betrekking op het verschuldigde invoerrecht
dat uitgedrukt wordt in een percentage van de waarde van goederen. De
Retorsiewet 1933 verschafte de regering de bevoegdheid om de invoer van
goederen uit andere landen, die Nederland ongunstiger behandelden dan andere
landen of behandelden op een wijze welke strijdig was met de levensbelangen,
te verbieden of te onderwerpen aan een extra heffing. Deze wet is nooit
ingetrokken; in de praktijk wordt de wet niet meer toegepast. In 1934 werd
de Tariefwet ingevoerd; deze wet verbreedde het tarief en verhoogde de
heffingspercentages. De percentages bedroegen 3, 6, 8, 10 en 12 procent. In
1939 verhoogd tot respectievelijk 6, 10, 12, 15, en 18 (20) procent. Tot dan
lagen fiscale redenen ten grondslag aan de heffing van invoerrechten.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was de Tariefwet niet van kracht, wel bleef
het Nederlandse recht van kracht "voor zoover het vereenigbaar is met de
bezetting en niet in strijd met de bepalingen van het decreet van den Führer
betreffende de regeeringsbevoegdheden in Nederland." 34 Nederland maakte deel
uit van het Duitse douane-gebied. Invoer van goederen uit Duitsland was niet
langer aan invoerrecht onderworpen.
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Na het einde van de oorlog had Nederland grote behoefte aan goederen. Gezien
deze goederen veelal ontbraken en dientengevolge ingevoerd moesten worden en
wegens de slechte Nederlandse economie werd besloten de heffing van
invoerrecht (tijdelijk) te schorsen. Pas in 1948 met de inwerking treding
van het Tariefbesluit 1947 werden weer invoerrechten geheven. Gerede
produkten werden hoger belast dan halffabrikaten en deze weer hoger dan
grond- en hulpstoffen.
De oprichting van de Benelux leidde tot een nieuwe vertraging bij de
herziening van de negentiende eeuwse wetten. Reeds bij het ontwerp van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen werd "een aan de tijd aangepaste, ver-
eenvoudigde en verbeterde" wet betreffende de douane en accijnzen aa-
ngekondigd. 35 Het duurde tot eind 1957 voordat een ontwerp van een Algemene
wet inzake de douane en accijnzen met een Memorie van Toelichting naar de
Tweede Kamer kon worden gezonden. Daarentegen werd reeds in juli 1958 het
Tarief van invoerrechten vastgesteld. In 1962 werd de Algemene wet uit 1822
ingetrokken en vervangen door de Algemene wet douane en accijnzen (de AWDA).
36 Het doel van de Algemene wet douane en accijnzen uit 1962 is het
verzekeren van de heffing van invoerrechten en accijnzen. Daarnaast behelst
de AWDA:

1. Het regelen van het stelsel van formaliteiten met betrekking tot de
in-, uit- en doorvoer van goederen.

2. Het regelen van het toezicht betreffende de in-, uit- en doorvoer van
goederen.

Deze doelstelling geldt voor:

1. binnenkomende goederen,
2. uitgaande goederen,
3. douanegoederen,
4. goederen welke na aangifte ten invoer met voorwaardelijke vrijstelling

van belasting zijn toegelaten,
5. goederen welke na aangifte ten invoer zullen worden vervoerd of in

vervoer zijn naar een plaats waar zij onder krediet voor belasting
worden ingeslagen,

6. gebouwen en terreinen waarin of waarop zich binnengekomen of uitgaande
douanegoederen bevinden.

Ondertussen was in 1960 een nieuwe tariefregeling tot stand gekomen
(Tariefbesluit 1960). Deze herziening was noodzakelijk geworden door de
ondertekening van het Protocol bij de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse
Douane-overeenkomst.
Dit nieuwe besluit regelde onder meer:

a. Regels welke toegepast moeten worden om goederen in het Tarief van
invoerrechten in te delen,

b. De waarde van goederen bij invoer,
c. De vrijstellingen bij invoer van goederen,
d. De teruggaven van invoerrecht.

Het Tariefbesluit 1960 kende hiernaast ook een bijlage, het 'tarief': een
naamlijst van goederen die gehanteerd werd om vast te stellen of een bepaald
produkt aan invoerrecht was onderworpen en het bedrag van het verschuldigde
invoerrecht. Dit besluit bleef van kracht tot 1985 en werd toen vervangen
door de Wet tarief van invoerrechten. 37

In de wetgeving zijn twee methoden van heffing te onderscheiden: de zgn.
heffing bij aanslag en de heffing 'bij wege van voldoening of afdracht op
aangifte'. In hoofdlijnen kan het heffingsproces als volgt worden samenge-
vat. In de eerste plaats gaat het om registreren en beheren van informatie
die ontleend is aan aangiften. Daarna wordt deze heffingsinformatie
beoordeeld zodat de belastingplicht op basis van de verschillende heffings-
wetten kan plaats vinden. Vervolgens wordt de behandelstrategie vastgesteld.
Dit houdt in dat een fiscaal-technische toetsing plaats vindt en een
heroverweging. Het vaststellen van de heffingsgrondslag is de vierde stap in
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het proces. Eventueel vindt toepassing van administratief rechterlijke
sancties plaats. Tenslotte worden de aanslagen en andere beschikkingen
berekend en vervaardigd. 38

Vanaf 1962 bestaat een drietal regelingen waarin het douanebeleid geregeld
is: de Algemene wet douane en accijnzen, het Douanebesluit en de beschikking
douane en accijnzen. De nadere uitwerking van het douanestelsel vinden we in
het Besluit douane en accijnzen (Besluit DA).
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5. De invoerrechten en accijnzen in Europees perspectief

Op het beleidsterrein invoerrechten en accijnzen is daarnaast een aantal
internationale organisaties actief, te weten: de Benelux, de Europese
Gemeenschap (EG), de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de
Europese Vrijhandels Associatie (EVA), de General Agreement on Tariffs and
Trade (GATT), de Internationale Douaneraad (IDR), en de Rijnvaartcommissie.
Voor wat betreft de periode tot 1962 zijn de Benelux, de Europese Gemeen-
schap, en de Rijnvaartcommissie het belangrijkst. De Benelux streeft naar
unificatie van de invoerrechten en accijnzen terwijl de EG een harmonisatie
van wetgeving op het gebied van de invoerrechten en accijnzen nastreeft.

De Benelux

In Londen werd op 5 september 1944 tussen Nederland, België en Luxemburg 
een douaneovereenkomst gesloten, welke op 1 januari 1948 in werking trad.
Hierin werd onder meer geregeld de afschaffing aan de binnengrenzen van de
douanetarieven en de invoering aan de buitengrenzen van een gemeenschappe-
lijk douanetarief. Ondanks deze overeenkomst bleef de tussen Nederland en de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gelegen douane-grens bestaan. Toen
deze grens opgeheven werd was het noodzakelijk om te komen tot afschaffing
van de invoerrechten in het onderlinge verkeer en unificatie van de in
Nederland, België, en Luxemburg geldende indirecte verbruiksbelastingen.
In 1950 werden in Brussel drie verdragen betreffende een samenwerking op
douanegebied gesloten. Het ging hierbij om: de instelling van de Internati-
onale Douane-Raad (IDR), het verdrag inzake de nomenclatuur (Nomenclatuur
van Brussel) en het verdrag inzake de douane-waarde (Waardedefinitie van
Brussel).
De overeenkomst uit 1948 leidde op 3 februari 1958 tot het Verdrag tot
instelling van de Benelux (economische unie tussen Nederland, België en
Luxemburg). 39 Artikel 1 van dit verdrag stelde een Economische Unie in welke
het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten omvat. Bij
invoer van goederen werden gelijke invoerrechten geheven volgens het bij de
overeenkomst toegevoegde tarief. Artikel 2 stelde dat beide partijen bij
wederzijdse goedereninvoer, voorzover de goederen afkomstig zijn uit het
partnerland, geen invoerrecht heffen. Binnen de Benelux werden drie Raden
ingesteld; de Administratieve Raad voor de Douaneregelingen, de Administra-
tieve Raad voor de regeling van de buitenlandse handel en de Raad voor de
Handelsaccoorden. 40

Als uitgangspunt gold de coördinatie van het economische, financiële en
sociale beleid. Dit hield in dat onder andere de omzetbelasting en accijnzen
in de betrokken landen geünificeerd dienden te worden. De tarieven zouden
gelijkgetrokken moeten worden opdat de grensformaliteiten opgeheven konden
worden. Binnen de Benelux houden onderstaande commissies, werkgroepen zich
met het beleidsterrein invoerrechten en accijnzen bezig:

- Commissie voor Douane en Belastingen;
- Werkgroep Vrijstellingen;
- Algemene Tariefzaken;
- Werkgroep douanewaarde.

De Europese Unie (EU) 41

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er in Europa een beweging die gericht was
op de vorming van een Europese federatie. Het begin werd gevormd door Franse
initiatieven die uiteindelijk zouden leiden tot de instelling van de EGKS,
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Het geval wilde dat een aantal
Franse en Duitse politici na de oorlog zocht naar wegen om de politieke
bezwaren die aan de opbouw van de Duitse kolen- en staalindustrie kleefden
(de dreiging van een nieuwe oorlogsindustrie) weg te nemen. Men wilde de
oplossing niet vinden in een frustratie van de Duitse wederopbouw, maar in
het ondergeschikt maken van het geheel van de Frans-Duitse produktie van
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kolen en staal aan een Hoge Autoriteit, verzoening in plaats van revanche.
In 1951 werd het EGKS verdrag ondertekend dat toen al veel breder van
doelstelling was dan de oorspronkelijk voorgestelde Frans-Duitse
samenwerking. In 1957 werden de verdragen voor de EEG (Europese Economische
Gemeenschap) en de EGA (de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ook wel
Euratom geheten) ondertekend. Het doel van al deze verdragen was om op de
betreffende deelgebieden te komen tot een hoge mate van samenwerking en
integratie om op die manier een gestage groei en ontwikkeling te bevorderen.

Ieder verdrag voorzag in de instelling van de volgende organen:

- een Raad; de Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten,
iedere regering vaardigt één van haar leden af; 42

- een Commissie, in het EGKS-verdrag Hoge Autoriteit genoemd; de
Commissie is een ambtelijk orgaan, de leden worden door de regeringen
van de lidstaten in onderling overleg benoemd;

- een Europees Parlement, ook wel de (Gemeenschappelijke) Vergadering
genoemd;

- Een Hof van Justitie.

Vlak na het sluiten van de EEG- en EGA-verdragen is besloten om voor alle
drie de verdragen met ingang van 1 januari 1958, één Europees Parlement en
één Hof van Justitie in te stellen. 43 In 1967 is verder besloten om de
Commissies en de Raden van de EGKS, de EEG en de EGA samen te trekken tot
één Europese Commissie en één Raad. 44 Alhoewel er institutioneel een eenheid
is, zijn er nog steeds drie afzonderlijke verdragen. De afkorting EG stond
daarom (tot 1 november 1993) voor Europese Gemeenschappen (meervoud). Sinds
1 november 1993 is, als gevolg van het verdrag van Maastricht, de structuur
veranderd. De EEG heet voortaan EG (Europese Gemeenschap). De drie orga-
nisaties EG, Euratom en EGKS vallen voortaan onder de overkoepelende
Europese Unie (EU).

Het hoofddoel van de EU, de economische integratie, wordt verwezenlijkt door
het creëren van een gemeenschappelijke markt. Dit houdt in dat binnen Europa
de volgende vier vrijheden gerealiseerd dienen te worden:
1 vrij verkeer van goederen;
2 vrij verkeer van personen;
3 vrij verkeer van diensten;
4 vrij verkeer van kapitaal.

De instrumenten die door de EU gehanteerd worden om tot een gemeenschappe-
lijke markt te komen zijn:

a het primaire gemeenschapsrecht; dit wordt gevormd door de EEG-, EGKS-
en EGA-verdragen. Deze verdragen zijn goedgekeurd door alle nationale
parlementen en kunnen alleen bij verdragswijziging veranderd worden;

b het secundaire gemeenschapsrecht; dit wordt gevormd door besluiten die
door de gemeenschappen op basis van de verdragen genomen kunnen
worden. De belangrijkste zijn:
1 verordeningen, regelgeving die binnen alle lidstaten geldend is

en
2 richtlijnen, die binnen zekere termijn onverkort door de

lidstaten in de nationale regelgeving gemplementeerd dienen te
worden.

Het tijdperk 1958-1970 gold wat betreft de totstandkoming van de gemeen-
schappelijke markt als overgangsperiode. Het was de bedoeling dat met ingang
van 1 januari 1970 de gemeenschappelijke markt gerealiseerd zou zijn. 45 Dat
deze termijn niet gehaald is mag duidelijk zijn. De fase die intreedt na
1970 wordt gekenmerkt door het algemeen geldig worden van de diverse ver-
dragsbepalingen betreffende de realisering van de vier vrijheden. De
toepassing van verdragsregels die met de nationale regels strijdig (kunnen)
zijn, kan via de gewone rechter worden afgedwongen. Dit heeft tot gevolg dat
strijdige nationale wetgeving buiten toepassing wordt verklaard. In deze
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fase krijgen de nationale overheden ook te maken met EEG-richtlijnen die als
hoofddoel hebben het harmoniseren van de nationale wetgevingen. Dit betekent
dat de nationale regeringen op sommige terreinen niet onaanzienlijke delen
van hun beslissingsbevoegdheid verliezen.

De verordeningen en richtlijnen van de EU komen op diverse wijzen tot stand.
De precieze procedure hangt sterk af van het te regelen onderwerp. De
verschillen betreffen echter allemaal de functie van het Europese Parlement
en de advisering. Het vaste element is het initiatief van de Commissie; in
praktisch alle gevallen kan de Raad slechts een besluit nemen indien er een
voorstel van de Commissie voorligt. Besluiten worden dus altijd door de
Commissie voorbereid en door de Raad vastgesteld, waarbij de Raad zijn
bevoegdheid tot vaststelling aan de Commissie kan delegeren. De inbreng van
de Nederlandse overheid beperkt zich tot de procedurestappen waarbij de Raad
en de Commissie betrokken zijn.
Het EEG-verdrag geeft middels artikel 99 de Commissie van de Europese
Gemeenschappen de bevoegdheid te onderzoeken hoe de diverse wetten van de
verschillende lidstaten met betrekking tot de omzetbelasting, de accijnzen
en diverse andere indirecte belastingen in het belang van de gemeenschappe-
lijke markt kunnen worden geharmoniseerd. Aan de hand van deze onderzoeken
worden voorstellen aan de Raad van Ministers ingediend. De Raad stelt op
grond van artikel 100 van het verdrag richtlijnen vast. De lidstaten dienen
hun wetgeving in overeenstemming met deze richtlijnen te brengen. Zo kwam
bijvoorbeeld in 1991 een wet tot stand welke tot doel had het in overeen-
stemming brengen van de Algemene wet inzake de douane en accijnzen met
diverse EG Verordeningen. 46 Het ging hierbij om de Verordeningen nr. 4046/89
betreffende de zekerheid die gesteld moet worden om de betaling van een
douaneschuld te waarborgen, Verordening nr. 2503/88 betreffende de douane-
entrepots, Verordening nr. 2561/90 tot uitvoering van de Verordening douane-
entrepots, Verordening nr. 2504/88 betreffende de vrije zones en de vrije
entrepots, Verordening nr. 2562/90 tot uitvoering van de Verordening vrije
zones en vrije entrepots en Verordening nr. 4151/88 tot vaststelling van de
bepalingen die van toepassing zijn op goederen die het douanegebied van de
Gemeenschap worden binnengebracht. Deze wet trad op 1 januari 1992 in
werking.

De Rijnvaartcommissie

Het Congres van Wenen stelde de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in;
deze commissie had tot taak het opstellen van een Reglement voor de
Rijnvaart. Door Nederland, Baden, Beieren, Frankrijk, Groot-Hertogelijk
Hessen, Nassau en Pruisen werden hiertoe commissarissen aangewezen. Op 5
augustus 1816 kwam zij voor het eerst in Mainz bijeen. Het Reglement voor de
Rijnvaart kwam tijdens het Verdrag van Mainz van 31 maart 1831 tot stand.
Dit verdrag trad op 17 juli 1831 in werking. 47 In 1868 vond een algehele
herziening plaats: de zgn. Herziene Rijnvaartakte, ook wel aangeduid als de
Akte van Mannheim.
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is een internationaal orgaan
dat krachtens de Akte van Mannheim 48 (de Rijnvaartakte) in het leven is
geroepen. De Akte van Mannheim regelt een ongehinderde scheepvaart op de
Rijn. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft tot taak: 49

a het onderzoeken van alle klachten, voortvloeiende uit de toepassing
van het verdrag en uit de uitvoering van de door de regeringen van de
oeverstaten onderling vastgestelde reglementen en de door hen in
gemeen overleg genomen maatregelen;

b het beraadslagen over de voorstellen der oeverstaten betreffende de
bloei van de rijnvaart, in het bijzonder over die voorstellen welke
aanvulling of wijziging van het verdrag en van de in gemeen overleg
vastgestelde reglementen ten doel hebben;

c het doen van uitspraken in gevallen van bij de Commissie ingesteld
hoger beroep tegen de vonnissen van de rijnvaartrechtbanken in eerste
aanleg.

De onder c genoemde taak wordt uitgeoefend door een Kamer van Beroep waarin
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rechters uit de oeverstaten zitting hebben. De rijnvaartrechtbanken zijn
nationale gerechten. In Nederland is een rijnvaartrechtbank gevestigd te
Arnhem. De CCR is samengesteld uit door de overeenkomstsluitende staten aan
te wijzen commissarissen. Het CCR vergadert twee maal per jaar. Door de CCR
worden Werkgroepen en comités ingesteld waarin veelal deskundigen uit de
overeenkomstsluitende staten zitting hebben. De CCR-vergaderingen worden
voorbereid binnen de werkgroepen en comités. 50

Tijdens het Verdrag van Versailles werd de bevoegdheid en samenstelling van
de Centrale Commissie gewijzigd. In mei 1936 werd te Straatsburg een
ontwerpovereenkomst voor de Rijnvaart opgesteld. Deze zou moeten leiden tot
de herziening van de Akte van Mannheim. De ontwerpovereenkomst voor de
Rijnvaart uit 1936 is echter nooit in werking getreden. Ingaande 1 januari
1954 werd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart een nieuw model
manifest ingesteld. 51 Twee jaar later werd het manifest gewijzigd. Nu was
mogelijk:

a. rechtstreekse doorvoer, met of zonder overlading,
b. inklaring met binnenlandse bestemming,
c. doorvoer van reeds hier te lande ingeklaarde goederen. 
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6. Actorenoverzicht

Op het voorliggende beleidsterrein is een groot aantal actoren actief. In
dit rapport zijn handelingen opgenomen van die overheidsorganen welke vallen
onder de werking van de artikelen 5, 13, en 37 van de Archiefwet 1962. Het
gaat hierbij om onderstaande actoren:

De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, 1940 - 1945

Ingevolge het Decreet van de Führer over de uitoefening van de regeeringsbe-
voegdheden in Nederland van 18 mei 1940 belast met het regeringsgezag. Hij
was dientengevolge bevoegd tot het uitvaardigen van verordeningen met de
kracht van wet.

De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën, 1940 - 1945

In de praktijk was de Secretaris-Generaal van het departement van Financiën
gedurende de periode 1940 - 1945 verantwoordelijk voor het uitvaardigen van
besluiten betreffende de invoerrechten en accijnzen. Een groot aantal van
deze besluiten bleef ook na 1945 van kracht. De verantwoordelijkheid lag
toen weer bij de minister van Financiën.

De minister van Financiën, 1940 -

De minister van Financiën was de gehele periode (politiek) verantwoordelijk
voor het beleid ten aanzien van de in-, uit- en doorvoer, het heffen van
accijns, en het waarborgen van platina, gouden en zilveren werken. Hiertoe
was hij o.a. belast met het (mede-) voorbereiden, wijzigen, en intrekken van
het tarief van rechten op in-, uit- en doorvoer en van (bijzondere) wetten.
De dagelijkse uitvoering hiervan is in de praktijk opgedragen aan de
belastingdienst.

De inspecteur der belastingen, 1940 -

Hij is namens de minister van Financiën bevoegd tot het afgeven van
vergunningen in het kader van o.a. het KB Vervoer, het afgeven van collec-
tieve geleibiljetten ingevolge het KB Nederlagen. De uitvoering van wet- en
regelgeving betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen alsmede de
accijnsheffing is in de meeste gevallen aan de inspecteur opgedragen.

De dienst douane en accijnzen, 1940 - 1962

Deze dienst was bevoegd tot o.a. het visiteren van personen die zich aan
boord van een uit zee gekomen schip bevinden of dit schip verlaten, het
vaststellen van onder meer het tarief van pakhuishuren voor goederen, in de
Rijksentrepots neergelegd en de herkomst van goederen.
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De ambtenaren der invoerrechten, 1940 -

Zij zijn o.a. belast met het toezicht op de in- en uitvoer van roerende
goederen op grond van Deviezenverordening 1940 en het instellen van
onderzoek naar de aanwezigheid van sigarettenpapier.

De ambtenaren van het Duitse deviezenbeschermingscommando, 1940 - 1945

Deze ambtenaren waren op grond van Deviezenverordening 1940 belast met het
toezicht op de in- en uitvoer van roerende goederen.

De bevoegde ambtenaren van de Rijksbelastingdienst, 1940 - 1962  

Zij waren belast met het aanslaan en heffen van in- en uitvoerrechten op per
burgerluchtvaartuig in- en uitgevoerde lading.

Een door de minister van Financiën aangewezen ambtenaar, 1940 - 1962

Deze gaf o.a. toestemming tot het vestigen van een nieuwe zoutziederij, sui-
kerraffinaderij, brouwerij, branderij, distilleerderij, azijnmakerij,
spijker-, papier-, wollen-, stoffen-, of andere grote fabriek op voorge-
schreven terreinen, afwijkingen van de voorschriften van de belastingwetten
betreffende de in acht te nemen formaliteiten bij de in-, uit-, door- en
vervoer van goederen indien dit in het belang van de handel, nijverheid of
scheepvaart gewenst was, aan maatschappijen en andere ondernemers om de vra-
chtlijsten in duplo in te leveren, en om in de tijdelijke lokalen als
vermeld in art. 26 buitenlandse stapelgoederen uit het vrije verkeer op te
slaan, die niet aan rechten of accijns waren onderworpen.

De commissie van deskundigen voor de tabaksaccijns, 1921 - 1971

Deze commissie werd op grond van artikel 53 van de Tabakswet 1921 ingesteld.
Zij had als taak het adviseren van de minister van Financiën over een
voorgenomen intrekking van (een) bedrijfsvergunning(en), omtrent
aangelegenheden betreffende de uitvoering van de Tabakswet 1921, en het uit
eigen beweging doen van voorstellen betreffende de uitvoering van de
Tabakswet 1921.

Deskundigen welke niet ressorteren onder het ministerie van Financiën, 1940
- 1963

Ingevolge de Distilleertoestellenwet van 19 mei 1922 (Stb. 329) konden
externe deskundigen de minister van Financiën adviseren over beschikkingen
van de directeur der accijnzen m.b.t. het voorhanden hebben van een dis-
tilleertoestel.

De entreposeur, 1941 - 1945

De entreposeur was namens de Secretaris-Generaal van het Departement van Fi-
nanciën bevoegd tot het verlenen van een machtiging voor o.a. het inslaan
van water voor het reinigen van fusten en het beslissen, bij verschil van
mening tussen de entrepositaris en de ambtenaren, of de afgescheiden
vloeistof volgens handelsgebruik al dan niet drinkbaar was.

De minister van Verkeer en Waterstaat, 1940 - 1962

De minister van Verkeer en Waterstaat was ingevolge het Koninklijk besluit



Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Pakketpost bevoegd tot het aanwijzen van losplaatsen, en eerste wachten en
daarnaast tot het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van
voorschriften/regels betreffende het vervoer van pakketten.

De Secretaris-Generaal van het departement van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart, 1941 - 1945

De Secretaris-Generaal van het departement van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart was, namens de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse
gebied, bevoegd tot het aanwijzen van Duitse goederen waarvoor bij invoer in
Nederland verrekeningsbedragen verschuldigd waren.

De minister van Economische Zaken, 1940 -

De bemoeienis van de minister van Economische Zaken met het beleidsterrein
strekt zich uit tot het (mede-)aanwijzen van goederen waarvoor vrijstelling
van invoerrechten wordt verleend en het voorbereiden, wijzigingen en
intrekken van bepalingen betreffende het leveren van bewijs van oorsprong of
herkomst van ten invoer aangegeven goederen. Ook is deze minister bevoegd
tot het afgeven van vergunningen betreffende de ontheffing van een ge-
deeltelijk verbod van invoer als bedoeld in de Retorsiewet 1933.

De minister van Sociale Zaken, 1940 - 1941, 1945 - 1948

Hij was in het kader van de accijnsheffing op wijn bevoegd tot het aanwijzen
van stoffen welke vermengd mochten worden met dranken.

De arrondissementsrechtbanken, 1940 -

De rechtbank was belast met het opsporen van strafbare feiten c.q. overtre-
dingen welke op grond van de Algemene Wet 1822, de Retorsiewet 1933, de
Statistiekwet en andere wetten. De in artikel 141 van het Wetboek van Straf-
recht genoemde opsporingsambtenaren hebben in deze geen opsporingsbevoegd-
heid.

De arrondissementsrechtbanken in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Den Bosch,
Maastricht en Almelo, 1940 -

Zij hebben tot taak het benoemen van de voorzitter, de onder-voorzitter,
plaatsvervanger voorzitter, leden en buitengewone leden van de Tariefcommis-
sie.

De Tariefcommissie, 1940 - 1982

De Tariefcommissie had tot taak het adviseren van de minister van Financin
inzake de toepassing van het zesde hoofdstuk van de Algemene wet inzake de
douane en de accijnzen en de Waardewet 1927. Ook het vaststellen van het
invoerrecht over de waarde hoorde tot de taak.

De commissaris van de Koningin, 1940 -

De commissaris van de Koningin is belast met het opmaken van een proces-
verbaal van de door de leden van de Tariefcommissie, de commissies van
deskundigen, commissies van scheikundigen en de zgn. accijnscommissies afge-
legde eed of belofte.
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7. Handelingen

In dit hoofdstuk zijn de handelingen opgenomen van actoren welke actief zijn
(waren) op het beleidsterrein invoerrechten en accijnzen in de periode 1940
- 1962. De handelingen zijn als volgt geclusterd:

(nummer)
Actor
Handeling
Grondslag
Produkt(en)
Periode

Een actor "is een overheidsorgaan of een particuliere organisatie of persoon
die een rol speelt op een beleidsterrein." 52 Onder 'handeling' wordt
verstaan een complex van activiteiten, gericht op de omgeving, die een
orgaan op grond van attributie of delegatie verricht ter vervulling van een
taak en voor het verrichten waarvan dat orgaan verantwoordelijk is.
Onder 'grondslag' wordt verstaan de wet, regelgeving, het besluit, etc. met
vermelding van het artikel (de artikelen) waarop de handeling gebaseerd is.
In het merendeel van de gevallen gaat het hierbij om wet- en regelgeving.
Het 'produkt' is het resultaat van een door een actor verrichte handeling.
Wanneer niet duidelijk is welk produkt de neerslag van de handeling is,
staat vermeld 'onbekend'; indien het produkt of het soort produkt bekend is
dan wordt dit opgenomen. Sommige handelingen leveren dermate veel produkten
op dat slechts een aantal is opgenomen. Ook komt het voor dat niet alle
produkten bekend zijn maar slechts enkele.
De 'periode' heeft betrekking op het tijdvak waarin een bepaalde handeling
werd of wordt verricht. De vermelding '1940' als beginjaar houdt niet in dat
de handeling voor dat jaar niet verricht werd.

In dit rapport zijn de handelingen als volgt onderverdeeld:

1. Algemeen;
2. Grondslag en tarief van accijns en invoerrechten;
3. Verschuldigheid, voldoening en krediet van invoerrechten

en accijns;
4. Vrijstelling en teruggaaf van invoerrecht en accijns;
5. Oprichting en inrichting van accijnspanden en entrepots;
6. In-, uit- en doorvoer van goederen;
7. Straf- en verbodsbepalingen;
8. Bijzondere regelingen;
9. Produktie- en grondstoffencontrole.

Per proces zijn eerst opgenomen de handelingen betreffende accijnzen welke
per accijns geordend zijn. Gevolgd door de handelingen met betrekking tot de
invoerrechten. De handelingen worden voorafgegaan door een inleiding,
gevolgd door een opsomming van de actoren welke deze handelingen verrichten.
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7.1. Algemeen

(I.)
Actor: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied/De

minister van Financiën.
Handeling: Het (mede-) voorbereiden, wijzigen, en intrekken van

wetten en besluiten betreffende het tarief van rechten op
in-, uit- en doorvoer en accijnsen.

Grondslag: art. 181 Grondwet (GW) 1938, art. 181 GW 1946, art. 181 GW
1948, art. 188 GW 1953, artt. 1 en 2 Algemene Wet 1822
(Stb. 38).

Produkt(en):Bijvoorbeeld:
1. Wet van 31 maart 1828 (Stb. 10), houdende bepalingen

betreffende eenen vrijen in-, en wederuitvoer, uit
en naar zee, door middel van entrepot.

2. Wet van 11 december 1857 (Stb. 123), houdende aan-
vulling der wetten omtrent den accijns op het zout.

3. Wet van 20 juni 1862 (Stb. 62), houdende bepalingen
omtrent den accijns op het binnenlandsch gedistil-
leerd.

4. Besluit van 20 april 1863 (Stb. 19), houdende bepa-
lingen omtrent het opnemen der sterkte van gedis-
tilleerd.

5. Besluit van 20 april 1863 (Stb. 20), houdende bepa-
lingen omtrent het stoken van gedistilleerd uit
suiker- of zogenaamd vormbakswater.

6. Wet van 1 mei 1863 (Stb. 47), houdende nadere bepa-
lingen omtrent den accijns en bepalingen omtrent het
invoerrecht op het gedistilleerd.

7. Wet van 7 juli 1865 (Stb. 80), houdende nadere bepa-
lingen nopens den accijns op het gedistilleerd.

8. Besluit van 6 januari 1866 (Stb. 1), houdende bepa-
lingen omtrent het stoken van gedistilleerd uit
melasse.

9. Besluit van 17 januari 1866 (Stb. 2), houdende vast-
stelling van een tarief van pakhuishuren voor goe-
deren, in de Rijksentrepots neergelegd.

10. Wet van 4 december 1869 (Stb. 202), houdende nadere
bepalingen omtrent den accijns op het gedistilleerd.

11. Wet van 4 april 1870 (Stb. 61), houdende wijziging
en aanvulling der wetten omtrent de heffing en de
verzekering der in- en uitgaande rechten en accijn-
zen.

12. Wet van 20 juli 1870 (Stb. 127), houdende bepalingen
omtrent den accijns op den wijn.

13. Besluit van 24 november 1871 (Stb. 126), houdende
bepalingen omtrent de branderijen der eerste soort,
vijfde klasse.

14. Besluit van 26 maart 1872 (Stb. 19), houdende bepa-
lingen tot vereenvoudiging van de formaliteiten, in
acht te nemen bij de in-, uit- en doorvoer van
goederen.

15. Besluit van 4 augustus 1874 (Stb. 116), houdende
bepalingen tot vereenvoudiging van de formaliteiten,
in acht te nemen bij het vervoer van goederen.

16. Besluit van 7 november 1876 (Stb. 193), houdende
nadere bepalingen tot vereenvoudiging van formali-
teiten in acht te nemen bij het in-, uit-, en door-
voeren van goederen over entrepot.

17. Wet van 6 april 1877 (Stb. 70), houdende nadere
bepalingen omtrent den accijns en het invoerrecht op
gedistilleerd.

18. Wet van 6 april 1877 (Stb. 71), houdende wijziging
van het tarief van in- en uitvoerregten en nadere
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bepalingen omtrent de heffing van leges en emolu-
menten door ambtenaren der in- en uitgaande regten
en accijnsen.

19. Wet van 7 mei 1878 (Stb. 34), houdende nadere bepa-
lingen omtrent den accijns op den wijn.

20. Wet van 28 december 1879 (Stb. 250), tot wijziging
en aanvulling der wetten omtrent de heffing en de
verzekering van de invoerrechten en accijnzen.

21. Wet van 7 december 1880 (Stb. 221), houdende nadere
bepalingen omtrent den accijns op het zout.

22. Wet van 23 december 1886 (Stb. 223), houdende nadere
bepalingen omtrent den accijns op het gedistilleerd.

23. Besluit van 9 april 1888, (Stb. 72), tot toekenning
van korting voor het bewerken van gedistilleerd.

24. Wet van 27 september 1892 (Stb. 227), houdende bepa-
lingen omtrent den accijns op het zout.

25. Besluit van 22 april 1893 (Stb. 78), houdende voor-
schriften omtrent het bepalen van de hoeveelheid
zout in pekel, zeewater of ander zouthoudend water.

26. Wet van 7 december 1896 (Stb. 212), houdende nadere
bepalingen omtrent de heffing en de verzekering van
de invoerrechten en accijnzen.

27. Wet van 29 januari 1897 (Stb. 63), houdende bepalin-
gen omtrent den accijns op de suiker (suikerwet 1924
(Stb. 425).

28. Besluit van 5 augustus 1897 (Stb. 186), houdende be-
palingen omtrent het verleenen van teruggaaf van
accijns voor suiker, gebezigd voor de bereiding van
eetwaren en dranken, die naar het buitenland worden
uitgevoerd.

29. Besluit van 19 augustus 1898 (Stb. 202), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van accijns voor zout,
benodigd voor fabrieken en trafieken.

30. Wet van 31 december 1898 (Stb. 286), houdende nadere
bepalingen omtrent den accijns op het gedistilleerd.

31. Wet van 22 juli 1899 (Stb. 170), houdende nadere be-
palingen omtrent den accijns op den wijn. (Vruchten-
wijnwet).

32. Besluit van 13 december 1899, (Stb. 276), houdende
bepalingen omtrent fabrieken waarin gedistilleerd
noodig is als hulpmiddel bij de werkzaamheden.

33. Besluit van 28 november 1900 (Stb. 207), houdende
nadere bepalingen omtrent de afgifte van geleibil-
jetten voor het vervoer van accijnsgoederen.

34. Besluit van 5 december 1901 (Stb. 236), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van accijns voor wijn,
die gebezigd wordt om daaruit cognac te stoken.

35. Wet van 30 december 1901 (Stb. 319), houdende nadere
bepalingen omtrent den accijns op het gedistilleerd.

36. Wet van 18 juli 1904 (Stb. 190), houdende nadere
bepalingen omtrent den accijns op het gedistilleerd.

37. Besluit van 9 september 1904 (Stb. 222), houdende
bepalingen tot vereenvoudiging van de formaliteiten,
in acht te nemen bij het vervoer van goederen van de
ene binnenlandse plaats naar de andere over vreemd
grondgebied.

38. Besluit 18 februari 1905 (Stb. 78), houdende nadere
bepalingen omtrent het vervoer en de nederlagen van
accijnsgoederen in het terrein van toezicht langs de
grenzen.

39. Besluit van 19 november 1907 (Stb. 300), houdende
bepalingen voor fabrieken waarin gedistilleerd
noodig is tot het vervaardigen van extracten uit
planten of deelen van planten.
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40. Besluit van 25 augustus 1908 (Stb. 287), houdende
nadere bepalingen omtrent den vrijdom van den ac-
cijns voor zout, benoodigd bij de vervaardiging van
vanille- en vruchtenijs.

41. Besluit van 30 november 1908 (Stb. 346), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van den accijns op het
gedistilleerd.

42. Besluit van 29 september 1909 (Stb. 326), houdende
bepalingen omtrent het krediet voor den accijns op
zout, bestemd voor vrijdomgenietenden, omtrent den
vrijdom van den accijns op zout, benoodigd voor de
zeevisscherij en omtrent den vrijdom van den accijns
op zout, benoodigd voor vischzouterijen aan den wal.

43. Besluit van 26 november 1909 (Stb. 374), houdende
vrijdom van accijns voor wijn die wordt ingeslagen
in distilleerderijen der eerste klasse.

44. Besluit van 15 maart 1910 (Stb. 86), houdende bepa-
lingen omtrent het verlenen van teruggaaf van ac-
cijns bij uitvoer van alcoholhoudende goederen.

45. Besluit van 15 augustus 1910 (Stb. 255), houdende
afwijkingen van het bepaalde bij de artikelen 12 en
128 der wet van 20 juni 1862 (Stb. 62), houdende
bepalingen omtrent den accijns op het binnenlandsch
gedistilleerd.

46. Wet van 30 december 1910 (Stb. 377), houdende bepa-
lingen omtrent het belasten van houtgeest.

47. Wet van 30 maart 1912 (Stb. 135), houdende aanvul-
ling en wijziging der bepalingen omtrent de heffing
en de verzekering der invoerrechten en accijnzen.

48. Besluit van 6 april 1912 (Stb. 139), betreffende
vrijdom van accijns voor het zout benodigd voor het
ontdooid houden van spoorwegrails en het reinigen
van openbare wegen.

49. Wet van 31 december 1915 (Stb. 533), houdende tij-
delijke bepalingen betreffende het vervoer en de
zekerheid van goederen.

50. Besluit van 28 november 1912 (Stb. 356), houdende
bepalingen betreffende het vervaardigen van salpeter
uit chili-salpeter en chloorkalium waarbij chloorna-
trium als bijprodukt wordt verkregen.

51. Besluit van 28 november 1912 (Stb. 359), betreffende
de minima van inslag van accijnsgoederen met vrij-
dom.

52. Besluit van 7 januari 1913 (Stb. 8), houdende nadere
bepalingen omtrent den vrijdom van accijns voor het
zout, benoodigd voor het ontdooid houden van spoor-
wegrails en het reinigen van openbare wegen.

53. Besluit van 17 juni 1913 (Stb. 278), houdende bepa-
lingen omtrent het gebruik van suiker in bierbrou-
werijen en omtrent vrijdom van accijns voor suiker,
gebezigd voor het vervaardigen van bier.

53. Wet van 13 juli 1914 (Stb. 317), houdende nadere
bepalingen omtrent den accijns op den wijn.

54. Wet van 2 maart 1916 (Stb. 95), houdende verbodsbe-
palingen betreffende het bereiden van alcoholische
dranken.

55. Wet van 28 april 1916 (Stb. 175), houdende voorzie-
ningen ten behoeve der statistiek van den in-, uit-
en doorvoer.

56. Besluit van 19 augustus 1916 (Stb. 417), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor
wijn, die gebezigd wordt om daaruit azijn te ver-
vaardigen en omtrent den maatstaf voor de heffing
van azijnaccijns bij het bezigen van wijn als grond-
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stof voor de azijnbereiding.
57. Wet van 20 januari 1917 (Stb. 190), houdende bepa-

lingen tot verhooging van den accijns op bier en
herziening der wettelijke bepalingen omtrent dien
accijns.

58. Wet van 17 juni 1918 (Stb. 383), houdende bepalingen
betreffende den accijns op het ruwe zout dat hier te
lande wordt gewonnen door ontginning van steenzout-
lagen.

59. Wet van 7 juni 1919 (Stb. 318), verruiming der
wettelijke bepalingen omtrent het entrepotverkeer.

60. Besluit van 2 december 1919 (Stb. 798), houdende
verruiming van de wettelijke bepalingen nopens de
opslag van goederen in fictief entrepot.

61. Wet van 4 december 1920 (Stb. 872), houdende bepa-
lingen nopens het verlenen van een weekkrediet voor
gelden te betalen op de ontvangkantoren.

62. Besluit van 16 maart 1921 (Stb. 435), houdende
uitbreiding van de gunst van entrepot tot in hoofd-
zaak voor export werkende fabrieken.

63. Wet van 6 mei 1921 (Stb. 712).
64. Besluit van 22 oktober 1921 (Stb. 1144), houdende

bepalingen nopens de verhoogde kortingen.
65. Besluit van 24 december 1921 (Stb. 1377), houdende

herziening van de voorschriften in acht te nemen bij
de in-, uit-, door- en vervoer van goederen.

66. Besluit van 16 maart 1922 (Stb. 126), betreffende
uitvoering van enkele bepalingen van de Tabakswet
1921.

67. Resolutie van 27 april 1922, nr. 58.
68. Distilleertoestellenwet van 19 mei 1922 (Stb. 329).
69. Besluit van 3 juli 1922 (Stb. 423), houdende her-

ziening van de voorschriften invoerrechten en ac-
cijnzen bij vervoer binnen de gemeenten Venlo en
Maastricht.

70. Wet van 29 december 1922 (Stb. 755), houdende aan-
vulling van de bepalingen zekerheidsstelling en
wijziging bepalingen recht van voorrang inzake
invoerrechten en accijnzen.

71. Wet van 2 juli 1923 (Stb. 308), houdende voorziening
betreffende de vereenvoudiging van de administratie
der invoerrechten en accijnzen.

72. Wet van 22 februari 1924 (Stb. 74), houdende goed-
keuring van het op 23 mei 1923 te Berlijn gesloten
verdrag tussen Nederland en Duitsland over samen-
voeging van de douanebehandeling in het internatio-
nale reizigersverkeer.

73. Besluit van 13 maart 1924 (Stb. 121), nadere bepa-
lingen omtrent het vervoer van accijnsgoederen op
het terrein van toezicht langs de grenzen.

74. Besluit van 7 mei 1924 (Stb. 232), houdende nadere
bepalingen omtrent de in-, uit- en doorvoer van
goederen per post.

75. Besluit van 20 november 1924 (Stb. 513), houdende
vaststelling van een algemeen tarief van de kosten,
die volgens de wettelijke bepalingen nopens de
invoerrechten en accijnzen voor verschillende ver-
richtingen van ambtenaren dier middelen aan belang-
hebbenden ten behoeve van het Rijk in rekening
kunnen worden gebracht.

76. Besluit van 8 april 1925 (Stb. 137), houdende toe-
kenning van vrijdom van invoerrecht voor houtgeest
en daaruit bereide of daarmede vermengde stoffen.

77. Besluit van 17 november 1927 (Stb. 359), houdende
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toekenning van vrijdom van specifieke belasting bij
invoer van goederen bestemd tot gebruik als grond-
stof in fabrieken en trafieken.

78. Besluit van 27 december 1928 (Stb. 500), houdende
bepalingen ter verzekering van de voldoening van be-
lastingen, verschuldigd bij in- en uitvoer van
goederen door de lucht, mede wat betreft de toela-
ting van militaire, alsmede van politie- en douane-
luchtvaartuigen.

79. Wet van 19 december 1931 (Stb. 527), houdende bepa-
lingen tot tijdelijke heffing van een bijzonder in-
voerrecht op benzine.

80. Wet van 17 mei 1934 (Stb. 260), houdende bepalingen
tot instelling, afschaffing, verhoging of verlaging
van invoerrecht op korte termijn.

81. Wet van 22 juli 1935 (Stb. 407), omtrent de vrij-
stelling van wijnaccijns van uit druiven vervaardig-
de ongegiste dranken.

82. Besluit van 28 augustus 1935 (Stb. 528), omtrent de
vrijstelling van wijnaccijns van uit druiven ver-
vaardigde ongegiste dranken.

83. Besluit van 18 juni 1936 (Stb. 447) houdende bepa-
lingen tot wijzigingen van het koninklijk besluit
van 28 augustus 1935 (Stb. 528), omtrent vrijstel-
ling van wijnaccijns van uit druiven vervaardigde
ongegiste dranken.

84. Besluit van 10 februari 1937, nr. 441 (Stb. 1937),
omtrent de vrijdom van de accijns op het zout beno-
digd voor het bemesten van landerijen en de voeding
van vee.

85. Beschikking van 22 januari 1941 van de secretaris-
generaal van het departement van financiën ter
uitvoering van zijn besluit van 17 januari 1941 tot
regeling van de belasting op wijn, (Stcrt. 1941, nr.
18).

86. Besluit van de secretaris-generaal van het departe-
ment van financiën van 24 januari 1941 (Stcrt. 1941
nr. 20), tot wijziging van de Bierwet 1917.

87. Besluit van de secretaris-generaal van het departe-
ment van financiën van 11 maart 1941 tot wijziging
van de accijns op zout en tot wijziging van het tot
de tariefwet 1934 behorend tarief.

88. Besluit van de secretaris-generaal van het departe-
ment van financiën van 17 september 1941.

89. Besluit van 4 december 1941 van de secretaris-gene-
raal van het departement van financiën betreffende
de heffing van een bijzondere wijnbelasting, (Stcrt.
1941, nr. 240).

90. Besluit van 24 december 1941 van de secretaris-gene-
raal van het departement van financiën, (Stcrt.
1941, nr. 62).

91. Besluit van den secretaris-generaal van het departe-
ment van financiën van 25 juni 1942.

92. Besluit van den secretaris-generaal van het depar-
tement van financiën van 25 juli 1942.

93. Tariefbesluit 1947.
94. Besluit van 2 oktober 1948 (Stb. I 436), houdende

bepalingen inzake de belasting op wijn en andere ge-
giste vruchtendranken (besluit binnenlandse wijn en
andere gegiste vruchtendranken 1948).

95. Besluit van 9 oktober 1950 (Stb. K 429), houdende
bepalingen omtrent de in- en uitvoer van goederen op
de voet van de ontwerpdouaneovereenkomst inzake het
internationaal vervoer van goederen langs de weg
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(Transport International de merchandises par la
Route (T.I.R.).

96. Wet van 15 juni 1951, (Stb. 215).
97. Besluit van 10 november 1951 (Stb. 479), houdende

bepalingen omtrent de heffing van accijns op bin-
nenlandse wijn en andere gegiste vruchtendranken.

98. Wet van 7 augustus 1953 (Stb. 400), houdende fiscale
tegemoetkomingen in verband met de watersnoodramp.

100. Besluit van 20 januari 1960 (Stb. 30), (Tariefbe-
sluit 1960).

101. Algemene wet van 26 januari 1961 (Stb. 31), inzake
de douane en de accijnzen.

102. Besluit van 29 mei 1962 (Stb. 191) douane en ac-
cijnzen.

103. Besluit van 14 augustus 1962 (Stb. 335), tot vast-
stelling van het Besluit kosten en interest douane
en accijnzen.

104. Besluit van 18 augustus 1962 (Stb. 336) (Besluit
handelsstatistiek).

105. Invoeringsbesluit douanewetgeving van 30 augustus
1962 (Stb. 343).

106. Besluit van 7 november 1967 (Stb. 550) administra-
tieve controle fictief douane-entrepot 1967.

107. Koninklijk besluit van 7 november 1967 (Stb. 551),
tot vaststelling van het besluit administratieve
controle minerale oliën.

108. Koninklijk besluit van 25 oktober 1968 (Stb. 542),
tot vaststelling van het besluit administratieve
controle met hyl-, propyl- en iso-propylalcohol.

109. Wet van 22 maart 1969 (Stb. 119), houdende een
nieuwe regeling met betrekking tot de kosten van
vervolging inzake rijksbelastingen (kostenwet in-
vordering rijksbelastingen).

110. Wet van 18 december 1969 (Stb. 589), houdende nadere
wijziging van de wet op de economische delicten.

111. Beschikking administratieve controle uitslag tot
verbruik van alcohol. (Stcrt. 1969: 107)

112. Beschikking attributen douane en accijnzen van 27
mei 1971 nr. B71/10010 (Stcrt. 1971: 101). (Attri-
buten douane en accijnzen).

113. Besluit handelsstatistiek 1978 van 31 juli 1978
(Stb. 428).

114. Beschikking van 28 november 1979, no. 079-1600
(Stcrt. 233), houdende vaststelling van algemene
voorwaarden bij toepassing van het Besluit invoer
met maandelijkse aangifte. (Beschikking alg. voorw.
maand. aangifte).

115. Beschikking van 25 juni 1980, nr. 080-1329 (Stcrt.
120). (Beschikking teruggaaf heffingen bij invoer
1980).

116. Beschikking van 12 september 1984 (Stcrt. 179).
(Heffingsbeschikking invoer agrarische alcohol
1984).

117. Besluit van 4 maart 1985, Stb. 174, houdende regelen
met betrekking tot de invoer van vlees uit andere
landen dan de Lid-Staten van de Europese
Gemeenschappen.

Periode: 1940 -

(2)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften, richtlijnen, instructies, aanschrijvingen,
aanwijzingen, maatregelen, circulaires, boekwerken,
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mededelingen, leidraden, etc. betreffende het te volgen
beleid inzake de invoerrechten en accijnzen.

Grondslag: -
Produkt(en):Aanschrijvingen, Boekwerk Douane en accijnzen, Leidraad accijnz-

en, HBI, NFD.
Periode: 1940 -

(3)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verrichten van studies en het vaststellen van be-

leidsnota's ter voorbereiding en/of evaluatie van het
voorgenomen/ten uitvoer gelegde beleid inzake de invoer-
rechten en accijnzen.

Grondslag: -
Produkt(en):Rapporten, beleidsnota's.
Periode: 1940 -

(4)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het informeren van en het voeren van overleg met de

Staten-Generaal betreffende het te voeren beleid inzake de
invoerrechten en accijnzen.

Grondslag: -
Produkt(en):Beleidsnotities, antwoorden op Kamervragen, (voortgangs-)

rapportages.
Periode: 1940 -

(5)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het beantwoorden van vragen van natuurlijke en rechtsper-

sonen met betrekking tot het beleidsterrein invoerrechten
en accijnzen.

Grondslag: art. 5 GW 1938, art. 5 GW 1953.
Produkt(en):Brieven.
Periode: 1940 -

(6)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van vertegenwoordigers

van de minister van Financiën in commissies, werkgroepen,
stuurgroepen etc. waarbij geen (politieke) belangenafwe-
ging plaatsvindt en welke niet gebaseerd is op wet- en
regelgeving.

Grondslag: -
Produkt(en):-
Periode: 1940 -

(7)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van vertegenwoordigers

van de minister van Financiën in commissies, werkgroepen,
stuurgroepen etc. waarbij een (politieke) belangenafweging
plaatsvindt of welke gebaseerd is op wet- en regelgeving.

Grondslag: art. 8 lid 1-3 Besluit van de Secretaris-Generaal van het
Departement van Financiën van 17 januari 1941; artt. 80,
81 Suikerwet 1924; artt. 20, 53, 55, 57 Tabakswet 1921;
art. 31 Wet van 20 juli 1870; art. 3 van het Besluit van
22 april 1893.

Produkt(en):-
Periode: 1940 -

(8)
Actor: De dienst douane en accijnzen/belastingdienst.
Handeling: Het opstellen van week-, maand-, kwartaalverslagen, etc.
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teneinde de minister van Financiën (nader) te informeren
betreffende de invoerrechten en accijnzen.

Grondslag: -
Produkt(en):Week-, maand-, kwartaalverslagen.
Periode: 1940 -

(9)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het opstellen van jaarverslagen, etc. betreffende de

invoerrechten en accijnzen.
Grondslag: -
Produkt(en):Jaarverslagen.
Periode: 1940 -

(10)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatie-

eenheden op het beleidsterrein invoerrechten en accijnzen.
Grondslag: -
Produkt(en):Organisatie-beschikking.
Periode: 1940 -

(11)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (mede-) voorbereiden van internationale overeenkomsten

op het terrein van de invoerrechten en accijnzen.
Grondslag: art. 199 EG-verdrag.
Produkt(en):-
Periode: 1940 -

(12)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over de

vergaderingen van de overleg- en bestuursorganen van de
Benelux, EG, EGKS, EVA, GATT, IDR, Rijnvaartcommissie en
WDO.

Grondslag: -
Produkt(en):Verslagen, notulen, notities, rapporten, instructies.
Periode: 1940 -

(13)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het implementeren van internationale voorschriften,

richtlijnen, instructies, besluiten, etc. betreffende in-
voerrechten en accijnzen in de nationale regelgeving.

Grondslag: -
Produkt(en):(Aangepaste) nationale wet- en regelgeving.
Periode: 1940 -

(14)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het rapporteren over de implementatie van internationale

regels, besluiten, etc. in bestaande of nieuwe nationale
regelgeving.

Grondslag: -
Produkt(en):Rapporten.
Periode: 1940 -

(15)
Actor: De commissie van deskundigen voor de tabaksaccijns.
Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën over een

voorgenomen intrekking van (een) bedrijfsvergunning(en),
omtrent aangelegenheden betreffende de uitvoering van de
Tabakswet 1921, en het uit eigen beweging doen van voor-
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stellen betreffende de uitvoering van de Tabakswet 1921.
Grondslag: art. 17 lid 2, 55 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Adviezen, notulen van vergaderingen, registers van intrekking

van bedrijfsvergunningen, beroepschriften.
Periode: 1921 - 1971

(16)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

modellen en regels betreffende het gebruik:
1. van het geleibiljet en andere documenten.
2 van het geleibiljet voor de uitslag van zout.
3. van het aangifteformulier voor de uitslag van suiker

met betaling van de accijns.
4. van de registers die beetwortelsuikerfabrikanten en

raffinadeurs moeten houden.
5. de vorm, de afbeelding, de vernietiging, de waarde,

de kleur en de distributie van accijnszegels.
6. het ontwerp, en de vorm van de statistiekzegels.
7. van de klaringslijst.
8. van verzendingsbiljetten.
9. van de registers waaruit de geleibiljetten worden

afgegeven.
10. van het register dat volgens art. 17 Bierwet 1917

door de bierbrouwer moet worden bijgehouden van
ieder brouwsel en het model van het uittreksel daar-
uit.

Grondslag: 1. art. 7 van het Besluit van 7 januari 1913; art. 50
Tabakswet 1921.

2. art. 82 lid 1 Zoutwet 1892; art. 5 van het Besluit
van 10 februari 1937.

3. art. 36 Suikerwet 1924.
4. art. 74 Suikerwet 1924.
5. art. 8 Tabakswet 1921; art. 6 van het Koninklijk

besluit van 16 maart 1922.
6. art. 7 lid 2-3 Statistiekrecht.
7. art. 87f KB 1872.
8. art. 13 Besluit vervoer en nederlagen.
9. art. 3 lid 2 KB Nederlagen.
10. art. 17 lid 1-2 Bierwet 1917.

Produkt(en):Min. regeling, klaringslijst, verzendingsbiljet.
Bijvoorbeeld:
Resolutie van de minister van Financiën van 25 februari
1958, nr. D8/1009.
Resolutie van de minister van Financiën van 20 mei 1948,
nr. 241.
Resolutie van de minister van Financiën van 29 juni 1951.

Periode: 1940 - 1964

(17)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het aanwijzen van een ambtenaar:

1. die moet vaststellen welk bedrag aan accijns op een
monster ruwe tabak, welke is afgeleverd in een
hoeveelheid kleiner dan 100 kg, moet worden betaald.

2. aan wie de handelaren in ruwe tabak uittreksels uit
hun boekhouding moeten verstrekken.

3. aan wie de fabrikant, alvorens sigaren te vervaar-
digen of in te slaan, het fabrieksnummer of het merk
benevens de kleinhandelsprijs opgeeft.

4. om de secretaris van de commissie van deskundigen
voor de tabaksaccijns bij te staan.

5. belast met het toezicht op de lossing van zout
bevoegd tot het afgeven van volgbrieven namens de
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ontvanger.
6. die de verschuldigde accijns vaststelt.

Grondslag: 1. art. 20 Tabakswet 1921.
2. art. 21 Tabakswet 1921.
3. art. 28 Tabakswet 1921.
4. art. 53 Tabakswet 1921.
5. art. 13 Zoutwet 1892.
6. art. 13 van het Koninklijk besluit van 30 november

1908 (Stb. 346).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1964
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7.2 Grondslag en tarief van accijns en invoerrechten

7.2.1 Accijns

Accijns op benzine

(18)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verlenen van een vergunning voor het raffineren van b-

enzine of weer afscheiden van de in een bedrijf aan een
stof toegevoegde benzine.

Grondslag: art. 1 Benzinewet 1931.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1965

(19)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en

intrekking van algemene maatregelen van bestuur waarbij
voorschriften worden gegeven voor het onderzoek naar aard
en kenmerken van benzine en andere olieprodukten.

Grondslag: art. 2 Benzinewet 1931.
Produkt(en):Algemene maatregel van bestuur.

Bijvoorbeeld:
Besluit van 28 december 1931 (Stb. 555).
Besluit van 17 januari 1933 (Stb. 16).
Besluit van 7 augustus 1933 (Stb. 436).

Periode: 1940 - 1965

(20)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften/voorwaarden:
1. betreffende de bepaling van het gewicht of de hoe-

veelheid van benzine en andere olieprodukten.
2. ten behoeve van het ambtelijk toezicht op in-

richtingen waarin benzine wordt gewonnen uit ruwe
aardolie of andere grondstoffen.

3. welke nodig zijn voor de uitvoering van de artt. 2-
3,

Grondslag: 1. art. 2 Benzinewet 1931.
2. art. 4 Benzinewet 1931.
3. art. 3 van de Wet van 27 november 1947 (Stb. H 393);

art. 3 van de Wet van 4 mei 1950 (Stb. K 172),
Produkt(en):Min. regeling.

1. Besluit van 28 december 1931 (Stb. 555).
Besluit van 17 januari 1933 (Stb. 16).
Besluit van 7 augustus 1933 (Stb. 436).

Periode: 1940 - 1965
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Accijns op bier

(21)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het heffen van accijns op bier.
Grondslag: art. 1 Bierwet 1917.
Produkt(en):-
Periode: 1940 - 1963

(22)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorwaarden:
1. aan het voorhanden hebben van glucose, melasse,

veraccijnsde suiker of andere suikerhoudende stoffen
in een bierbrouwerij of de daarmee gemeenschap heb-
bende panden,

2. aan het toevoegen van zelfstandigheden aan het wort
na afloop van de koking.

Grondslag: 1. art. 19 Bierwet 1917.
2. art. 20 lid 2 Bierwet 1917.

Produkt(en):Min. regeling
Periode: 1940 - 1963

(23)
Actor: De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen tot de inslag

en het gebruik van kleinere hoeveelheden suiker.
Grondslag: artt. 7, 13 van het Koninklijk besluit van 17 juni 1913

(Stb. 278),
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

Accijns op gedistilleerd en houtgeest

(24)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften aangaande het onderzoek van de sterkte van
gedistilleerd, de vaststelling van de inrichting van de
vochtweger en de inrichting van de tafels voor de bereke-
ning van het percentage zuivere alcohol.

Grondslag: art. 3 Gedistilleerd Wet van 1862.
Produkt(en):Kon. besluit.

Bijvoorbeeld:
Koninklijk besluit van 20 april 1863 (Stb. 19),
Koninklijk besluit van 19 juni 1922 (Stb. 412).

Periode: 1940 - 1963
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(25)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het vaststellen van het bedrag der zekerheid voor de

accijns.
Grondslag: art. 3 van de Wet van 18 juli 1904 (Stb. 190).
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1963

(26)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het vaststellen van eisen waaraan gedistilleerd dat ter

vermenging met brandspiritus wordt aangeboden moet vol-
doen.

Grondslag: art. 2 van het Koninklijk besluit van 30 november 1908
(Stb. 346).

Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1963

(27)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden van een verhoging in het minimum der

trek, zoals voorgeschreven in de in art. 75 lid 1, aange-
wezen tafel, voor branderijen van de tweede soort.

Grondslag: art. 75 lid 3 Gedistilleerd Wet van 1862.
Produkt(en):Kon. besluit.
Periode: 1940 - 1963

(28)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen van een

lagere sterkte dan 85 percent.
Grondslag: art. 16 van het Koninklijk besluit van 30 november 1908

(Stb. 346).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

Accijns op suiker

(29)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het heffen van accijns op suiker.
Grondslag: artt. 3, 9, 12, 14-16, 18, 22-23, 28-29, 32, 35, 36, 38,

41, 45, 49, 52-53, 56, 60, 62, 68-70, 74, 81-82 Suikerwet
1924.

Produkt(en):-
Periode: 1940 - 1963

(30)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het verrichten van activiteiten betreffende het bepalen

van het gewicht, het gehalte en de zuiverheidsfactor van
suiker en suikerhoudende vloeistoffen, de inslag en
uitslag van suiker.

Grondslag: artt. 3, 9, 12, 14-16, 18, 22-23, 28-29, 32, 35, 36, 38,
41, 45, 49, 52-53, 56, 60, 62, 68-70, 74, 81-82 Suikerwet
1924; artt. 21-24 van het Koninklijk besluit van 17 juni
1913 (Stb. 278).

Produkt: Verslagen, beschikkingen, vervoerbiljetten, etc.
Periode: 1940 - 1964

(31)
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Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

een algemene maatregel van bestuur:
1. inzake het bepalen van het gehalte van suiker en van

de zuiverheidsfactor van melado, melasse, stroop en
andere suikerhoudende vloeistoffen.

2. inzake het vaststellen van eisen voor melasse of
stroop.

Grondslag: 1. art. 1 lid 3 Suikerwet 1924.
2. art. 2 Suikerwet 1924.

Produkt: Algemene maatregel van bestuur.
1. Besluit van 23 maart 1939 (Stb. 441), houdende voor-

schriften omtrent het bepalen van het gehalte van
suiker en van den zuiverheidsfactor van melasse,
melado, stroop en andere suikerhoudende vloei-
stoffen.

2. Koninklijk besluit van 7 oktober 1913 (Stb. 382).
Periode: 1940 - 1964

(32)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het vaststellen van standmonsters.
Grondslag: art. 1 lid 1 Suikerwet 1924.
Produkt: Min. regeling
Periode: 1940 - 1953

(33)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voor iedere fabriek vaststellen van het bedrag aan

zekerheid voor de accijns.
Grondslag: art. 27 Suikerwet 1924.
Produkt: Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

(34)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het kwijtschelden van de schadevergoeding wegens het over

tijd beginnen met het persen of trekken van sap uit
beetwortels.

Grondslag: art. 29 lid 2 Suikerwet 1924.
Produkt: Beschikking.
Periode: 1940 - 1964
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(35)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften/voorwaarden voor:
1. het opnieuw inslaan in de raffinaderij van suiker,

die wegens wankleurigheid of om een andere derge-
lijke reden uit het binnenland aan de raffinadeur
wordt teruggezonden, tegen uitslag van een gelijke
hoeveelheid even hoog belaste suiker van dezelfde
soort.

2. het nemen van monsters tot bepaling van het gehalte
van suiker of de zuiverheidsfactor van suikerhou-
dende vloeistoffen.

3. het dichtmaken van een uitgang of opening.
Grondslag: 1. art. 63 lid 1 Suikerwet 1924.

2. art. 79 Suikerwet 1924.
3. art. 94 Suikerwet 1924.

Produkt: Min. regeling.
Periode: 1940 - 1964

(36)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming van algemene

maatregelen van bestuur inzake de heffing van de suikerac-
cijns en het toezicht daarop.

Grondslag: art. 2 Wet van 30 december 1910.
Produkt: Algemene maatregel van bestuur.
Periode: 1940 - 1964

Accijns op tabak

(37)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen van afwij-

kingen van de bepaling dat een en dezelfde bedrijfsver-
gunninghouder eenzelfde tabaksfabrikaat slechts onder één
kleinhandelsprijs in de handel mag brengen, tenzij in het
merk of door een merk waaronder het is verpakt op duide-
lijke wijze een onderscheid is aangebracht.

Grondslag: art. 2 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

(38)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

bijzondere/nadere/vereenvoudigde/afwijkende voorwaar-
den/voorschriften:
1. voor de verzending van ruwe tabak, halffabrikaten of

surrogaten naar het buitenland,
2. voor de in- en verkoopadministratie van handelaren

in ruwe tabak en het verschaffen van informatie
hieruit aan ambtenaren,

3. voor het vervaardigen van sigaren in lokalen in ge-
bruik voor de uitoefening van het bedrijf van make-
laar in ruwe tabak te Amsterdam of Rotterdam,

4. voor het afscheiden van een fabriek van andere
panden en erven en de afsluiting van de daarin aan-
wezige deuren, vensters of andere openingen,

5. voor de uitslag van tabak,
6. voor de administratie van de in- en uitslag van

tabak in registers door fabrikanten,
7. betreffende de ligging en inrichting van lokalen
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waarin accijnsartikelen in het klein mogen worden
verkocht,

8. betreffende de verkoop van pruimtabak en snuif
zonder accijnszegels,

9. betreffende het voldoen van de accijns indien ac-
cijnsgoederen voor een hogere prijs worden verkocht
dan op de accijnszegels is aangegeven,

10. waaronder op de accijnszegels de naam van een fa-
brikant of importeur kan worden vervangen door een
fabrieks- of handelsmerk of een nummer,

11. voor het gebruik van accijnszegels op sigaren die in
bundeltjes of open kokertjes worden verkocht,

12. dat boven de eventueel verschuldigde som voor amb-
telijk toezicht op de inruil van accijnszegels een
toeslag moet worden betaald,

13. voor de verpakking van cigarillos en senoritas.
14. betreffende het tijdstip van de betaling van de ta-

baksaccijns.
Grondslag: 1. art. 20 Tabakswet 1921.

2. art. 21 Tabakswet 1921.
3. art. 22 Tabakswet 1921.
4. art. 26 Tabakswet 1921.
5. art. 29 Tabakswet 1921.
6. art. 31 Tabakswet 1921.
7. art. 40 Tabakswet 1921.
8. art. 41 Tabakswet 1921.
9. art. 45 Tabakswet 1921.
10. art. 2 van het Koninklijk besluit van 16 maart 1922,

(Stb. 126).
11. art. 5 van het Koninklijk besluit van 16 maart 1922,

(Stb. 126).
12. art. 8 van het Koninklijk besluit van 16 maart 1922,

(Stb. 126).
13. art. 9 van het Koninklijk besluit van 16 maart 1922,

(Stb. 126).
14. art. 19 van het Koninklijk besluit van 16 maart

1922, (Stb. 126).
Produkt(en):Min. regeling.

8. - 9. Koninklijk besluit van 16 maart 1922, (Stb. 126),
betreffende uitvoering van enkele bepalingen van de
Tabakswet.

Periode: 1940 - 1964
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(39)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het vaststellen wat onder natte pruimtabak moet worden

verstaan.
Grondslag: art. 5 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1949 - 1964

(40)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

bepalingen:
1. aangaande de verpakking van tabaksgoederen en de

daarop te vermelden aanwijzingen en omtrent de
grootte van de inhoud van de toegelaten verpakking.

2. inzake de wijze van berekening van de accijns voor
sigaren, sigaretten, pruim- en snuiftabak en rook-
en niet natte tabak.

Grondslag: 1. art. 9 Tabakswet 1921.
2. art. 5 Tabakswet 1921.

Produkt(en):Min. regeling.
Koninklijk Besluit van 16 maart 1922 (Stb. 126), betref-
fende uitvoering van enkele bepalingen van de Tabakswet.

Periode: 1940 - 1964

Accijns op wijn

(41)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financin/De

minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het verrichten van activiteiten gericht op de inning op de

inning van de accijns of bijzondere wijnbelasting en de
controle daarop.

Grondslag: artt. 5, 9-11 van de Wet van 7 mei 1878; artt. 4, 5, 7 van
het Besluit van 5 december 1901; artt. 4, 5 van het
Besluit van 26 november 1909; artt. 1, lid 1 en 2, 2 lid 6
en 8, 3 lid 2, 4 lid 1, 2, 6 en 9, 5 lid 3d-g, 7 lid 1-4
en 6 Beschikking van de Secretaris-Generaal van het
Departement van Financiën van 22 januari 1941; artt. 5 lid
3, 7 lid 2, 8 lid 1-5, 10 lid 1-3 en 5 Besluit van 2 okto-
ber 1948.

Produkt(en):Gehaltebepaling, volgbrief, rekening, vergunningen, bewijs.
Periode: 1941 - 1952

(42)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen en intrekken van

een algemene maatregel van bestuur waarbij de prijs voor
de ambtelijk vaststelling van het alcoholgehalte wordt
vastgesteld.

Grondslag: art. 1c Wet van 13 juli 1914.
Produkt(en):Algemene maatregel van bestuur.
Periode: 1940 - 1941, 1945 - 1948

(43)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen en intrekken van

voorschriften/voorwaarden:
1. voor het vaststellen van het alcoholgehalte van wij-

nen.
2. omtrent het vermengen van uit druiven vervaardigde

ongegiste dranken met door hem aangewezen stoffen.
3. omtrent de vermenging van dranken met door de minis-
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ters van Financiën en Sociale Zaken aan te wijzen
stoffen.

4. voor bepaalde mousserende dranken waarvoor een
lagere bijzondere wijnbelasting wordt geheven.

5. welke ter uitvoering van dit besluit nodig zijn.
6. waaronder vrijstelling kan worden verleend van de

accijns voor dranken vervaardigd uit sap of most van
verse vruchten.

Grondslag: 1. art. 36 Wet van 20 juli 1870.
2. art. 2 Besluit van 28 augustus 1935.
3. art. 1 Besluit van 18 juni 1936.
4. art. 4 Besluit van 2 oktober 1948.
5. art. 12 Besluit van 2 oktober 1948/art. 11 Besluit

van 10 november 1951.
6. art. 9 Verdrag unificering accijnzen 1950.

Produkt(en):Min. regeling.
5. Vrijstellingsbeschikking wijn en andere gegiste vru-

chtendranken van 25 februari 1952, nr. 203 (Stcrt.
1952, 42).

Periode: 1940 - 1942, 1945 -

(44)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het vaststellen van het alcoholpercentage van wijn.
Grondslag: art. 3 Resolutie van 27 april 1922.
Produkt(en):Proces-verbaal.
Periode: 1940 - ??

(45)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het opstellen van een verklaring over de hoeveelheid en de

vermenging van wijn met azijn.
Grondslag: art. 7 Besluit van 19 augustus 1916.
Produkt(en):Verklaring
Periode: 1940 - ??

(46)
Actor: De minister van Financiën/De minister van Sociale Zaken.
Handeling: Het aanwijzen van stoffen welke mogen worden vermengd met

dranken.
Grondslag: art. 1 Besluit van 18 juni 1936
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1941, 1945 - 1948

Accijns op zout

(47)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het heffen van accijns op zout.
Grondslag: art. 56 Zoutwet 1892.
Produkt(en):-
Periode: 1940 - 1963

(48)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. voor de inslag van ruw zout rechtstreeks uit het
buitenland.

2. tot het inslaan van zout zonder de aanwezigheid van
ambtenaren van de belastingdienst.

3. voor de inslag van kleinere hoeveelheden zout.
4. voor de inslag van minder dan 200 kg zout.
5. voor het niet dadelijk voor de uitslag vermengen van
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zout met andere stoffen.
6. voor het inslaan of voorhanden hebben van andere

stoffen, waaruit chloornatrium te vervaardigen of af
te scheiden is die voor de werkzaamheden nodig zijn,
dan in de inrichting opgepompt zout water of aange-
voerd ruw zout.

Grondslag: 1. art. 5 van het Besluit van 19 augustus 1898.
2. art. 5 van het Besluit van 29 september 1909.
3. art. 5 van het Besluit van 7 januari 1913.
4. art. 4 van het Besluit van 10 februari 1937.
5. art. 8 van het Besluit van 10 februari 1937.
6. art. 15 Wet van 17 juni 1918.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1951

(49)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het vaststellen van standmonsters.
Grondslag: artt. 55f, 59 Zoutwet 1892.
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1951

(50)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën.
Handeling: Het verrichten van activiteiten gericht op de inning van

de accijns op zout en de controle daarop.
Grondslag: artt. 6, 7, 9, 10, 12, 15 en 19 van het Besluit van 10

februari 1937; art. 4 lid 2 van het Besluit van de Secre-
taris-Generaal van het departement van Financiën van 11
maart 1941; artt. 2 lid 4, 3 lid 2, 6 lid 2, 7 lid 1-5, 10
lid 1, 12, 13 lid 3 van het Besluit van de Secretaris-
Generaal van het departement van Financiën van 24 december
1941.

Produkt(en):Vergunningen, kwitanties, bewijzen van afgifte, rapport, etc.
Periode: 1940 - 1951
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(51)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het depar-

tement van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften:
1. voor de in- en uitslag en het vervoer van zout.

zouthoudend water en pekel, de controle daarop en de
sluiting of verzegeling van voer- en vaartuigen.

2. waaraan een kennisgeving aan de ontvanger moet
voldoen.

3. voor het vaststellen van het gemiddeld zoutgehalte
van zout water en de daarbij in acht te nemen ter-
mijnen.

4. voor het onder ambtelijk toezicht laten vernietigen
van zout vervat in pekel.

5. voor de vermenging van zout met een mengmiddel of
andere stoffen.

6. voor het inrichten en bijhouden van het register
waarin de in- en uitgeslagen hoeveelheden zout
worden geboekt.

7. voor de inslag van zout aan boord van vaartuigen en
in zouterijen die slechts een beperkte hoeveelheid
zout mogen meenemen of inslaan.

8. voor het sluiten en ontsluiten van bakken waarin
zouthoudend water wordt opgevangen.

9. omtrent de wijze waarop de hoeveelheid chloornatrium
wordt bepaald welke in uit de bodem opgepompt
zouthoudend water aanwezig is.

10. voor het vermengen van zout met andere stoffen.
11. voor de inslag van kleinere hoeveelheden zout.
12. voor de vermenging van zout met andere stoffen en de

levering van dergelijke stoffen.
13. voor de inrichting en het bijhouden van het register

waarin de in- en uitgeslagen hoeveelheden zout door
de depothouder moeten worden bijgehouden.

14. voor het inrichten en bijhouden van een register
waarin de in- en uitgeslagen likstenen worden bij-
gehouden.

15. voor het vermengen van zout met andere stoffen.
16. voor het inrichten en bijhouden van het register

waarin de in- en uitgeslagen hoeveelheden zout
worden geboekt.

17. omtrent de inklaring van aan boord van visserssche-
pen overgebleven zout.

18. waarbij gedeelten van het terrein van toezicht langs
de grenzen worden aangewezen waar het vervoer van
meer dan een pond zout niet mag geschieden dan ge-
dekt door een document.

Grondslag: 1. artt. 16 - 17, 21, 41 Zoutwet 1892.
2. art. 37 Zoutwet 1892.
3. art. 52 Zoutwet 1892.
4. art. 55e Zoutwet 1892.
5. artt. 8, 9 van het Besluit van 19 augustus 1898;

art. 5 van het Besluit van 25 augustus 1908.
6. art. 6 van het Besluit van 25 augustus 1908.
7. artt. 21, 33 van het Besluit van 29 september 1909.
8. art. 6 Wet van 17 juni 1918.
9. art. 7 Wet van 17 juni 1918.
10. art. 6 van het Besluit van 6 april 1912.
11. art. 11 van het Besluit van 6 april 1912.
12. art. 6  van het Besluit van 10 februari 1937.
13. art. 13 van het Besluit van 10 februari 1937.
14. art. 9 lid 1 van het Besluit van de Secretaris-

Generaal van het departement van Financiën van 24
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december 1941,
15. art. 5 van het Besluit van 7 januari 1913,
16. art. 6 van het Besluit van 7 januari 1913,
17. artt. 5, 6 Wet van 11 december 1857.
18. art. 1 Wet van 7 december 1880.

Produkt(en):Min. regeling.
12. Resolutie van 4 december 1913, nr. 37; Resolutie van

9 mei 1940, nr. 118.
14. Resolutie van 22 maart 1941, nr. 68.

Periode: 1940 - 1951

(52)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

de berekeningsmethode van het zoutgehalte in zeewater en
het voor iedere zoutziederij vaststellen van het gemiddeld
zoutgehalte van het gebruikte zout water.

Grondslag: artt. 51, 52 Zoutwet 1892.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1951

7.2.2 Invoerrechten

(53)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het heffen van invoerrechten bij de invoer van goederen.
Grondslag: art. 1 lid 1 Tariefwet 1934; art. 2 lid I Tariefbesluit

1960.
Produkt(en):-
Periode: 1940 - 1985

(54)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verrichten van activiteiten betreffende het heffen van

invoerrechten bij de invoer van goederen.
Grondslag: art. 1 lid 1 Tariefwet 1934.
Produkt(en):-
Periode: 1940 -

(55)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het aanwijzen van:

1. goederen, in overeenstemming met de minister van
Economische Zaken, uit met name genoemde gebieden
waarvoor vrijstelling van invoerrechten wordt ver-
leend.

2. goederen in het tarief en de tabel waarvan de aange-
ver bij invoer het gehalte of de samenstelling van
Rijkswege kan doen bepalen tegen een bij de
aanwijzing vastgesteld tarief.

3. plaatsen van binnenkomst.
4. goederen waarvoor de in art. 16e lid 2 Tariefbesluit

1960 bedoelde tolerantie plaats kan vinden.
5. films, microfilms, lantaarnplaatjes, geluidsopnamen

waarvoor vrijstelling van invoerrecht wordt ver-
leend.

6. goederen welke voor opvoedkundige, wetenschappelijke
of culturele ontwikkeling van blinden gebruikt
worden waarvoor vrijstelling van invoerrecht wordt
verleend.

7. goederen waarbij bij invoer de aangever de samen-
stelling van rijkswege kan doen bepalen.

Grondslag: 1. art. 5 lid 2 Tariefbesluit 1947; art. 36 lid 1 Ta-
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riefbesluit 1960.
2. art. 26 lid 1 Tariefbesluit 1947.
3. art. 16a Tariefbesluit 1960.
4. art. 16e lid 3 Tariefbesluit 1960.
5. art. 30 letter c Tariefbesluit 1960.
6. art. 30 letter e Tariefbesluit 1960.
7. art. 47 lid 1 Tariefbesluit 1960.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1948 - 1985

(56)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

een lijst van goederensoorten waarover invoerrechten
geheven worden c.q. daarvan vrijgesteld zijn.

Grondslag: art. 1 lid 3, art. 1 lid 4 Tariefwet 1934.
Produkt(en):Lijst.
Periode: 1940 - 1960

(57)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

een reglement van orde voor de Tariefcommissie.
Grondslag: art. 13 lid 1 Tariefwet 1934; art. 9 lid 1 Tariefwet 1934;

art. 9 lid 1 van de Beschikking van de minister van
Financiën van 10 maart 1949 (Stcrt. 1949, 51).

Produkt(en):Reglement van orde.
Periode: 1940 - 1960

(58)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het, in afwijking van de bijzondere accijnswetten, bepalen

dat de berekening van de belasting van naar het netto-
gewicht belaste goederen kan geschieden naar het brutoge-
wicht, verminderd met een vastgesteld tarra.

Grondslag: art. 18 Tariefbesluit 1947.
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1948 - 1960
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(59)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het vaststellen van het tarra waarmee de berekening van de

belasting van naar het netto-gewicht belaste goederen met
het brutogewicht verminderd wordt.

Grondslag: art. 18 Tariefbesluit 1947, art. 32, 36a Tariefbesluit
1960.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1985

(60)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het vaststellen van het tarief waartegen de aangever bij

invoer van goederen in het tarief en de tabel het gehalte
of de samenstelling van Rijkswege kan doen laten bepalen.

Grondslag: art. 26 lid 1 Tariefbesluit 1947.
Produkt: Min. regeling.
Periode: 1940 - 1960

(61)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het vaststellen van de beloning voor leden van de Ta-

riefcommissie, de vergoeding wegens gemaakte kosten en de
beloning voor externe deskundigen.

Grondslag: art. 13 lid 2 Tariefwet 1934; art. 9 lid 2 van de Beschik-
king van de minister van Financiën van 10 maart 1949
(Stcrt. 1949, 51).

Produkt(en):-
Periode: 1940 - 1960

(62)
Actor: De minister van Financiën/de arrondissementsrechtbanken in Am-

sterdam, Rotterdam, Groningen, Den Bosch, Maastricht en
Almelo.

Handeling: Het benoemen van de voorzitter, de onder-voorzitter,
plaatsvervanger voorzitter, leden en buitengewone leden
van de Tariefcommissie.

Grondslag: art. 4 lid 2-3, 8 lid 2 Tariefwet 1934.
Produkt(en):Beschikking.

Bijvoorbeeld:
Besluit van de Secretarissen-Generaal van de departementen
van Financiën, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en
van Landbouw en Visserij van 16/22 december 1943, nr. 60
(Stcrt. 1944, nr. 42); Besluit van 9 februari 1949 (Stb. J
65); Besluit van 8 juni 1951 (Stb. 206); Besluit van 5
maart 1953 (Stb. 107); Besluit van 17 oktober 1958 (Stb.
479).

Periode: 1940 -

(63)
Actor: De commissaris van de Koningin.
Handeling: Het opmaken van een proces-verbaal van de door de leden

van de Tariefcommissie afgelegde eed of belofte.
Grondslag: artt. 4 lid 6, 8 lid 6 Tariefwet 1934.
Produkt(en):proces-verbaal.
Periode: 1940 -

(64)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het bepalen van het aantal kamers waaruit de Tariefcom-

missie gevormd wordt.
Grondslag: art. 9 lid 1 Tariefwet 1934; art. 5 lid 1 Beschikking van

de minister van Financiën van 10 maart 1949 (Stcrt. 1949,
51).
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Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 -

(65)
Actor: De Tariefcommissie.
Handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan de minister van

Financiën betreffende de toepassing van het tarief van
invoerrechten.

Grondslag: art. 12 lid 1 Tariefwet 1934; art. 8 lid 1 Beschikking van
de minister van Financiën van 10 maart 1949 (Stcrt. 1949,
51).

Produkt(en):Inlichtingen.
Periode: 1940 -

(66)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

algemene maatregelen van bestuur:
1. voor de berekening van het invoerrecht betreffende

goederen waaraan zich delen bevinden welke vooraf
uit het vrije verkeer naar het buitenland zijn
gezonden.

2. betreffende de aanwijzing van goederen waarvoor de
berekening van het invoerrecht kan worden aangegeven
en vastgesteld zonder inbegrip van die, welke deze
goederen ontlenen aan tekeningen, modellen, hand-
schriften of andere produkten van techniek, kunst of
wetenschap, vervaardigd door ingezetenen des Rijks
of aan auteursrechten, octrooien en dergelijke
rechten, toebehorende aan ingezetenen des Rijks of
aan hier te lande gevestigde rechtspersonen.

3. houdende regels betreffende de berekening van de
belasting voor met name aan te wijzen goederen.

4. houdende de aanwijzing van goederen waarbij bij
invoer de aangever desverkiezende het gehalte of de
samenstelling van Rijkswege kan doen bepalen, tegen
betaling van een bij het desbetreffende AmvB vast te
stellen vergoeding.

5. betreffende het niet of ten dele invorderen van
belastingen voor wat betreft goederen, welke zout,
suiker, alcohol of aan andere uit alcohol bereide of
gestookte stoffen bevatten.

Grondslag: 1. art. 19 Tariefwet 1934.
2. art. 20 Tariefwet 1934.
3. art. 29 lid 2 Tariefwet 1934.
4. art. 30 Tariefwet 1934.
5. art. 34 Tariefwet 1934.

Produkt(en):Algemene maatregel van bestuur.
Periode: 1940 -

(67)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het beperken van de attributen van de kantoren voor de

invoerrechten, en de betalings- en expeditiekantoren voor
de invoerrechten.

Grondslag: art. 43bis Algemene Wet 1822; art. 35 Tariefwet 1934.
Produkt(en):Min. regeling.

Bijvoorbeeld:
Beschikking van 14 augustus 1957, nr. D7/821 (Stcrt. 159);
Beschikking van 14 augustus 1957, nr. D7/1315 (Stcrt.
159).

Periode: 1940 - 1962

(68)
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Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het afgeven van een machtiging betreffende de in totaal

vrij te laten hoeveelheid per opvarende, aan boord ver-
blijvende passagiers daaronder begrepen, om, zonder
afschrijving of teruggaaf, goederen uit te voeren van een
grotere hoeveelheid dan in dit besluit gesteld. 

Grondslag: art. 38 Vrijdommenbesluit 1935.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1985

(69)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het treffen van (bijzondere) regels betreffende:

1. het aangeven van vrijgelaten hoeveelheden bij de
wederuitvoer met hetzelfde schip.

2. de wijze waarop de goederen in de aangifte ten in-
voer dienen te worden vermeld en de wijze waarop en
de termijn waarbinnen de juistheid van deze ver-
melding dient te worden aangetoond.

Grondslag: 1. art. 39 lid 1 Vrijdommenbesluit 1935.
2. art. 3 lid 3 Tariefbesluit 1960.

Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1985

(70)
Actor: De minister van Economische Zaken.
Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van Financiën,

aanwijzen van goederen uit met name genoemde gebieden
waarvoor vrijstelling van invoerrechten wordt verleend.

Grondslag: art. 5 lid 2 Tariefbesluit 1947; art. 36 lid 1 Tariefbe-
sluit 1960.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1948 - 1985

(71)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het gelijkstellen van goederen welke in het tarief niet

zijn genoemd met de daarin vermelde goederen waarmee zij
de meeste verwantschap vertonen.

Grondslag: art. 25 Tariefbesluit 1947.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1948 - 1960

(72)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorwaarden/beperkingen/bepalingen:
1. betreffende bezwaren tegen de toepassing van het

tarief op grond van de artt. 5, 6, 7 Tariefwet 1934
of de toepassing genoemd in de artt. 2, 3, 4, 27,-
28, 29, 32, 33 sub 4, sub 8-10, sub 12 van de Ta-
riefwet 1934,

2. betreffende het aanmerken van hier te lande geves-
tigde rechtspersonen als "ingezetenen des Rijks",
anders dan vermeld in art. 33 lid 16 van de Tarief-
wet 1934,

3. betreffende de wijze waarop de uit het douanegebied
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie her-
komstige goederen in de aangifte ten invoer moeten
worden vermeld, en de wijze waarop en binnen welke
termijn het bewijs van de juistheid van deze ver-
melding moet worden geleverd.

4. volgens welke voor goederen, suiker of alcohol be-
vattende, het uit hoofde van de aanwezigheid van
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deze stoffen verschuldigde bijzonder invoerrecht
niet of slechts ten dele zal worden ingevorderd,

5. welke bij uitvoer van de goederen voor de toepassing
van art. 2 lid 1 van de Conventie in acht genomen
moeten worden.

6. aan de vrijstelling van invoerrecht voor de in art.
19 lid 1 Tariefbesluit 1947 genoemde goederen.

7. betreffende:
a. de door hem aangewezen goederen als bedoeld in

art. 20 letter a Tariefbesluit en
b. de waarde van goederen, door hem aangewezen

goederen en de waarde van hulpmiddelen als
bedoeld in art. 20 Tariefbesluit 1947.

8. betreffende het verlenen van vrijstelling van in-
voerrecht als bedoeld in art. 21 lid 1 Tariefbesluit
1947.

9. aan de op grond van art. 22 Tariefbesluit 1947
verleende vrijstelling of vermindering van invoer-
recht.

10. waaraan het gehalte of de samenstelling moeten vol-
doen.

11. waaraan moet zijn voldaan opdat de goederen kunnen
worden beschouwd:
a. of wel als herkomstig uit het vrije verkeer van
de grondgebieden als bedoeld in het Tariefbesluit
1960,
b. of wel als van oorsprong uit de landen en gebie-
den als bedoeld in het Tariefbesluit 1960.

12. betreffende het aantonen van de oorsprong of van de
herkomst van goederen.

13. betreffende het schorsen van de invoerrechten op
goederen als genoemd in art. 3b Tariefbesluit.

14. betreffende het schorsen van de toleranties als be-
doeld in art. 16e Tariefbesluit 1960.

15. voor goederen waarvoor de aangifte ten invoer volgt
op een andere douane.

16. betreffende de toe te passen wisselkoers wanneer
andere munteenheden als bedoeld in art. 16g lid 1 en
lid 2 Tariefbesluit 1960 toegepast worden.

17. betreffende het aanwijzen van goederen als bedoeld
in art. 16i lid 1 Tariefbesluit 1960.

18. voor de uitvoering van de artt. 12 - 16 Tariefbe-
sluit 1960.

19. betreffende het niet handhaven van het in art. 22
lid 1 Tariefbesluit 1960 gestelde beginsel bij toe-
passing van art. 23 letter c Tariefbesluit 1960 of
bij toepassing van art. 29 letter a Tariefbesluit
1960.

20. betreffende het verlenen van vrijstelling bij wijze
van teruggaaf.

21. betreffende het voorwaardelijk vrijstelling van
invoerrecht verlenen bij de invoer van:
a. goederen, welke worden ingevoerd om een her-

stelling te ondergaan om daarna opnieuw te
worden uitgevoerd.

b. goederen, welke worden ingevoerd om een be-
werking te ondergaan om daarna opnieuw te
worden uitgevoerd.

c. goederen, welke worden ingevoerd om te worden
verwerkt tot andere goederen, welke worden
uitgevoerd.

d. goederen, welke worden ingevoerd om als delen
of onderdelen te worden aangebracht aan andere
goederen en daarna opnieuw worden uitgevoerd.
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e. tekeningen, ontwerpen en modellen, welke
worden ingevoerd om daarna goederen te ver-
vaardigen om vervolgens opnieuw te worden
uitgevoerd.

22. betreffende het vrijstelling van invoerrecht verle-
nen bij de invoer van:
a. goederen, welke na uit het vrije verkeer te

zijn uitgevoerd en buiten het grondgebied van
Nederland, België en Luxemburg een herstelling
of een bewerking te hebben ondergaan, weder
worden ingevoerd.

b. goederen, welke zijn verkregen door verwer-
king, buiten het grondgebied van Nederland,
België en Luxemburg, van goederen welke uit
het vrije verkeer zijn uitgevoerd.

c. goederen, waaraan zich delen of onderdelen
bevinden, welke uit het vrije verkeer zijn
uitgevoerd en buiten het grondgebied van
Nederland, België en Luxemburg aan die goede-
ren zijn aangebracht.

d. goederen, welke hun waarde mede ontlenen aan
tekeningen, ontwerpen, modellen of andere
produkten van techniek, kunst of wetenschap,
dan wel aan auteursrechten, octrooien of der-
gelijke rechten, mits die produkten of rechten
toebehoren aan personen wonende of gevestigd
binnen het grondgebied van Nederland, België
en Luxemburg en niet zijn verkregen van de
buiten dat grondgebied wonende of gevestigde
fabrikant of leverancier van de goederen of
van een met hem in zaken verbonden persoon.

23. als bedoeld in art. 24 lid 1 Tariefbesluit 1960. 
24. betreffende het verlenen van vrijstelling van in-

voerrecht voor de invoer van verpakkingsmiddelen en
andere voorwerpen - andere dan vervoermiddelen en
containers - vervaardigd en ingericht voor het
vervoer van goederen, alsmede dekkleden en stuwma-
terieel.

25. betreffende het geheel vrijstelling van invoerrecht
verlenen bij de invoer van:
a. vervoermiddelen en containers, welke na uit

het vrije verkeer te zijn uitgevoerd weder
worden ingevoerd zonder buiten het grondgebied
van Nederland, België en Luxemburg een
herstelling, een bewerking of een verwerking
te hebben ondergaan.

b. vervoermiddelen en containers, welke worden
ingevoerd om, na slechts korte tijd binnen het
grondgebied van Nederland, België en Luxemburg
te zijn verbleven, weder te worden uitgevoerd.

c. goederen, welke door reizigers tot hun per-
soonlijk gebruik gedurende de reis worden
gebezigd.

d. provisie en scheepsbehoeften aan boord van
binnenkomende schepen, geen woonschepen zijn-
de; provisie aanwezig in treinen of lucht-
vaartuigen in internationaal verkeer; brand-
stoffen en smeermiddelen aanwezig in binnenko-
mende vervoermiddelen en bestemd voor de
voortdrijving of de smering daarvan.

26. betreffende de monsters, stalen, catalogi, prijs-
couranten en ander handelsdrukwerk als bedoeld in
art. 27 Tariefbesluit 1960.

27. betreffende de goederen en kanselarijbenodigdheden
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als bedoeld in art. 28 lid 1 Tariefbesluit 1960.
28. betreffende de goederen als bedoeld in art. 28a

Tariefbesluit 1960.
29. betreffende de goederen als bedoeld in art. 29

Tariefbesluit 1960.
30. betreffende de demonstratietoestellen, goederen,

films, microfilms, lantaarnplaatjes, geluidsopnamen,
wetenschappelijke instrumenten en apparaten,
kleding, bedlinnen, dekens, onmisbare voedingsmid-
delen, geneesmiddelen en speelgoed als bedoeld in
art. 30 Tariefbesluit 1960.

31. betreffende uitzetten, huwelijksgeschenken, ver-
huisboedels, goederen en doodkisten als bedoeld in
art. 31 lid 1 Tariefbesluit 1960.

32. betreffende gebruikte onderdelen van rollend spoor-
wegmaterieel en van luchtvaartuigen en goederen als
bedoeld in art. 32 lid 1 Tariefbesluit 1960.

33. betreffende vruchten en gewassen, trekdieren en
voorwerpen, paarden en vee als bedoeld in art. 33
lid 1 Tariefbesluit 1960.

34. betreffende goederen als bedoeld in art. 34 Tarief-
besluit 1960.

35. betreffende goederen als bedoeld in art. 35 Tarief-
besluit 1960.

36. onder welke een verlaagd invoerrecht of vrijstelling
van invoerrecht verleend kan worden.

37. het verlenen van teruggaaf of vrijstelling van in-
voerrecht.

38. volgens welke voor suikerhoudende goederen het uit
hoofde van de aanwezigheid van deze stoffen
verschuldigde bijzonder invoerrecht niet of ten dele
zal worden ingevorderd.

39. betreffende de berekening van de belasting voor
goederen welke in kleine zendingen of door reizigers
in bagage worden ingevoerd.

40. aan de aanwijzing van goederen waarbij bij invoer
door de aangever de samenstelling van rijkswege
bepaald kan worden.

41. betreffende de wijze waarop de samenstelling van de
in art. 47 lid 1 Tariefbesluit 1960 bedoelde goede-
ren wordt bepaald.

Grondslag: 1. art. 14 Tariefwet 1934.
2. art. 33 lid 16 Tariefwet 1934.
3. art. 4 lid 1 Tariefbesluit 1947.
4. art. 23 Tariefbesluit 1947.
5. art. 29 Tariefbesluit 1947.
6. art. 19 lid 1 Tariefbesluit 1947.
7. art. 20 Tariefbesluit 1947.
8. art. 21 lid 1 Tariefbesluit 1947
9. art. 22 Tariefbesluit 1947.
10. art. 26 lid 2 Tariefbesluit 1947.
11. artt. 1 lid 5a, 2 lid 5 Tariefbesluit 1960.
12. art. 3a Tariefbesluit 1960.
13. art. 3b Tariefbesluit 1960.
14. art. 16e lid 7 Tariefbesluit 1960.

 15. art. 16f lid 6 Tariefbesluit 1960.
16. art. 16g lid 3 Tariefbesluit 1960.
17. art. 16i lid 2 Tariefbesluit 1960.
18. art. 17 Tariefbesluit 1960.
19. art. 22 lid 2 Tariefbesluit 1960.
20. art. 22 lid 3 Tariefbesluit 1960.
21. artt. 23; art. 23 lid 1; art. 23 lid 3 Tariefbesluit

1960. 
22. art. 24 lid 1 Tariefbesluit 1960.
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23. art. 24 lid 2 Tariefbesluit 1960.
24. art. 25 Tariefbesluit 1960.
25. art. 26 lid 1 Tariefbesluit 1960.
26. art. 27 Tariefbesluit 1960.
27. art. 28 lid 1, lid 4 Tariefbesluit 1960.
28. art. 28a Tariefbesluit 1960.
29. art. 29 Tariefbesluit 1960.

  30. art. 30 Tariefbesluit 1960.
31. art. 31 lid 1 Tariefbesluit 1960.
32. art. 32 lid 1 Tariefbesluit 1960.
33. art. 33 lid 1 Tariefbesluit 1960.
34. art. 34 Tariefbesluit 1960.
35. art. 35 Tariefbesluit 1960.
36. art. 36a Tariefbesluit 1960.
37. art. 37 lid 1-2 Tariefbesluit 1960.
38. art. 45 Tariefbesluit 1960.
39. art. 46 Tariefbesluit 1960.
40. art. 47 lid 1 Tariefbesluit 1960.
41. art. 47 lid 2 Tariefbesluit 1960.

Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1985

(73)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het vaststellen van:

1. uitzonderingen op het bepaalde in art. 14 lid 1
Tariefbesluit 1960.

2. criteria voor de goederen waarvan de waarde gering
is t.o.v. van die van de eindprodukten.

3. uitzonderingen op het bepaalde in art. 15 lid 1
Tariefbesluit 1960.

4. het tijdstip van aangifte voor goederen waarvan de
aangifte ten invoer volgt op een andere douane.

5. de methode volgens welke de in art. 16b lid 1 Ta-
riefbesluit 1960 bedoelde kosten in de douanewaarde
worden begrepen.

6. de tolerantie als bedoeld in art. 16e lid 2 Tarief-
besluit 1960.

7. de goederen waarvan de tolerantie als bedoeld in
art. 16e lid 2 en lid 3 Tariefbesluit 1960 en duur
van de tolerantie als bedoeld in art. 16e lid 3
Tariefbesluit 1960 plaats kan vinden.  

8. de gegevens en stukken welke aan de ambtenaren van
de douane en accijnzen verstrekt moeten worden.

9. forfaitaire tarieven volgens welke de berekening van
de belasting voor goederen welke in kleine zendingen
of door reizigers in bagage worden ingevoerd plaats
moet vinden.

Grondslag: 1. art. 14 lid 2 Tariefbesluit 1960.
2. art. 14 lid 5 letter c Tariefbesluit 1960.
3. art. 15 lid 2 Tariefbesluit 1960. 
4. art. 16b Tariefbesluit 1960.
5. art. 16b lid 2 Tariefbesluit 1960.
6. art. 16e lid 3 Tariefbesluit 1960. 
7. art. 16e lid 4 Tariefbesluit 1960.
8. art. 17 Tariefbesluit 1960.
9. art. 46 Tariefbesluit 1960.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1960 - 1985
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7.3 Verschuldigdheid, voldoening en krediet van invoerrechten en accijns

7.3.1 Accijns

Accijns op benzine

(74)
Actor: De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen dat aangiften

van de inslag op een later tijdstip worden ingediend.
Grondslag: art. 3 van de Wet van 27 november 1947 (Stb. H 393); art.

3 van de Wet van 4 mei 1950 (Stb. K 172).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1965

Accijns op bier

(75)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financin/De

inspecteur der belastingen.
Handeling: Het verrichten van handelingen m.b.t. de vaststelling,

controle en de invordering van de accijns op bier.
Grondslag: art. 3 van het Besluit van de Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën van 24 januari 1941; art. 3 van
het Besluit van de Secretaris-Generaal van het departement
van Financiën van 17 september 1941; art. 3 van het Be-
sluit van de Secretaris-Generaal van het departement van
Financiën van 25 juni 1942; art. 3 van het Besluit van de
Secretaris-Generaal van het departement van Financiën van
25 juli 1942; art. 6 lid 2 van het Besluit van de Secre-
taris-Generaal van het departement van Financiën van 26
juli 1944.

Produkt(en):Kennisgeving.
Periode: 1941 - 1963
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(76)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het verlengen van de termijnen betreffende het voldoen van

nagevorderde bieraccijns.
Grondslag: art. 4 lid 2 van het Besluit van de Secretaris-Generaal

van het departement van Financiën van 24 januari 1941; a-
rt. 4 lid 2 van het Besluit van de Secretaris-Generaal van
het departement van Financiën van 17 september 1941; art.
4 lid 2 van het Besluit van de Secretaris-Generaal van het
departement van Financiën van 25 juni 1942; art. 4 lid 2
van het Besluit van de Secretaris-Generaal van het depar-
tement van Financiën van 25 juli 1942; art. 7 lid 2 van
het Besluit van de Secretaris-Generaal van het departement
van Financiën van 26 juli 1944.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1941- 1951

(77)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. dat brouwers die meer dan twee brouwsels per week
vervaardigen één aangifte inleveren voor alle brou-
wsels welke in de komende week zullen worden ver-
vaardigd.

2. tot de uitvoer van minder dan vijf hectoliter bier
op fust of drie hectoliter bier op fles naar het
buitenland.

3. dat de nog onaangezuiverde termijnen van krediet
niet voor of op de vervaldagen worden betaald en de
rekeningen niet worden afgesloten voor azijn en
grondstoffen waarvoor debitering op de kredietreke-
ning heeft plaats gehad en die tijdens het in wer-
king komen van deze wet bij fabrikanten van azijn
onverkocht voorhanden zijn.

Grondslag: 1. art. 15 Bierwet 1917.
2. art. 28 lid 1 Bierwet 1917.
3. art. 47 lid Bierwet 1917.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(78)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het openen, wijzigen en sluiten (wegens de ingeslagen

suiker) van een rekening.
Grondslag: artt. 24 lid 2, 27, 29 lid 1, 47 lid 1-2 en 3 Bierwet

1917; artt. 7, 13, 15 van het Koninklijk besluit van 17
juni 1913.

Produkt(en):Rekeningen, Beschikkingen
Periode: 1940 - 1963
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(79)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het afgeven van bewijzen waaruit blijkt dat een aangifte

is ingeleverd.
Grondslag: artt. 2, 16 Bierwet 1917.
Produkt(en):Bewijzen van afgifte.
Periode: 1940 - 1963

Accijns op gedistilleerd en houtgeest

(80)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het verrichten van activiteiten betreffende:

1. de inning, controle van de accijns.
2. de heffing van accijns voor het gedistilleerd.
3. het houden van toezicht op het bezit van propylal-

cohol of iso-propylalcohol.
Grondslag: 1. artt. 10, 15 lid 3, 16 lid 2, 18 lid 3, 21 lid 1,

22, 24 lid 1 en 2, 27 lid 1, 28 lid 2, 29 lid 2, 35
lid 4 48 lid 4, 49 lid 1, 3 en 5, 51 lid 4, 52 lid
2, 53 lid 1-2, 54 lid 2, 59 lid 2, 60 lid 5, 62 lid
4, 65 lid 3-5, 66 lid 1 en 3, 76 lid 2, 78 lid 1 en
4a, 82 lid 1 en 4, 83 lid 1, 84 lid 1 en 2, 88 lid
3, 91 lid 1-3, 94 lid 1-4, 95 lid 1-4, 97 lid 3, 100
lid 1, 103 lid 1, 105 lid 2, 106, 113, 114, 118 lid
1 en 2, 121 lid 2, 124 lid 1, 125 lid 4, 126 lid 3,
126bis lid 2 en 3, 129 lid 1, 2 en 4 Gedistilleerd
Wet van 1862; art. 7 Koninklijk besluit Sterkteopne-
ming 1863; artt. 5, 6 Koninklijk besluit Vormbakswa-
ter 1863; art. 14 Wet van 15 juni 1951 (Stb. 215);
artt. 9, 13 Koninklijk besluit melasse brand 1866;
art. 12 Koninklijk besluit Branderijen 1e soort, 5e
klasse 1871, art. 3 lid b 5 Ged. Koninklijk besluit
Hulpmiddel in Fabr. 1899.

2. artt. 20, 21, 29, 31, 35, 36bis, 47 van het Konink-
lijk besluit van 30 november 1908 (Stb. 346).

3. art. 2 van de Wet van 10 juni 1926 (Stb. 179).
Produkt(en):Machtiging, verslag, bewijs van in- of uitslag, bewijs van

aangifte, gewaarmerkt dubbel, geleibiljetten, ver-
voerbiljetten, kwitanties, registers etc.

Periode: 1940 - 1963

(81)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming van algemene

maatregelen van bestuur waarbij bepalingen worden vastge-
steld betreffende de heffing van accijns op in Nederland
vervaardigde houtgeest.

Grondslag: art. 2 Wet van 30 december 1910.
Produkt: Algemene maatregel van bestuur.
Periode: 1940 - 1964

(82)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften:
1. voor de vermindering van het bedrag aan accijns als

vergoeding voor renteverlies en voor gevaar van
onverhaalbaarheid.

2. waarbij de inhoud of het laadvermogen van een vaar-
tuig wordt bepaald waarboven de in art. 97 lid 3,
vermelde regeling niet van toepassing is.



Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3. voor het van ander gedistilleerd afzonderlijk bewa-
ren van buitenlands gedistilleerd met krediet voor
het invoerrecht.

Grondslag: 1. art. 91 lid 4 Gedistilleerd Wet van 1862.
2. art. 97 lid 3 Gedistilleerd Wet van 1862.
3. art. 7 Gedistilleerd wet 1877.

Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1963

(83)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verbeteren van een rekening van een brander, distilla-

teur of handelaar of van een rekening die eenzijdig is
afgesloten.

Grondslag: art. 28 lid 3 Gedistilleerd Wet van 1862; art. 106 lid 4
Gedistilleerd Wet van 1862.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(84)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het vaststellen van de soort en de hoeveelheid kleurstof

waarmee het gedistilleerd wordt vermengd.
Grondslag: art. 5 Gedistilleerd wet 1898.
Produkt(en):Min. regeling
Periode: 1940 - 1963

(85)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. voor de inslag en het verbruik van ongedroogd mout
in plaats van meel in branderijen van de tweede
soort.

2. van meel bestemd voor veevoeder in stallen die met
een branderij gemeenschap hebben.

3. van een hogere korting op de inhoudsruimte van de
beslagbakken voorzover dit bij een proefstoking
nodig blijkt.

Grondslag: 1. art. 17 lid 2 Gedistilleerd Wet van 1862.
2. art. 19 lid 3 Gedistilleerd Wet van 1862.
3. art. 3 Koninklijk besluit melasse van 6 januari 1866

(Stb. 1).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963
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Accijns op suiker

(86)
Actor: De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het verrichten van activiteiten t.b.v. de invordering,

controle en terugbetaling van de suikeraccijns.
Grondslag: artt. 8, 9, 11, 12 Koninklijk besluit van 5 augustus 1897

(Stb. 186).
Produkt: Rapporten, kwitanties, aanslagen etc.
Periode: 1940 - 1963

(87)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

een algemene maatregel van bestuur inzake het verlenen van
krediet voor de accijns aan fabrikanten van suikerhoudende
goederen voor de suiker welke zij nodig hebben voor hun
bedrijf en het voor iedere groep van bedrijven vaststellen
gedurende welke periode krediet kan worden genoten.

Grondslag: art. 84bis Suikerwet 1924.
Produkt: Algemene maatregel van bestuur.

Koninklijk besluit van 13 juni 1935 (Stb. 343).
Periode: 1940 - 1964

(88)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. van de uitslag van voor uitvoer bestemde melasse of
stroop.

2. aan raffinadeurs van de inslag van minder dan 500 kg
suiker of 25000 kg melado, melasse of stroop.

3. dat ruwe suiker of suikerhoudende vloeistof, volgens
art. 48 in de raffinaderij ingeslagen, onverwerkt
weer wordt uitgeslagen.

4. om de rekening van krediet te laten aanzuiveren door
uitvoer van geraffineerde suiker of basterd.

5. van de inslag van uit het buitenland ingevoerde
melado, melasse of stroop met behoud van verminde-
ring van accijns.

Grondslag: 1. art. 2 Suikerwet 1924.
2. art. 48 Suikerwet 1924.
3. art. 63 lid 2 Suikerwet 1924.
4. art. 64 Suikerwet 1924.
5. art. 77bis Suikerwet 1924.

Produkt: Beschikking
Periode: 1940 - 1964

(89)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het bepalen van het tijdstip waarvan wordt uitgegaan,

indien in een raffinaderij gedurende twaalf achtereenvol-
gende maanden minder dan 250000 kg ruwe suiker is geraf-
fineerd, voor het invorderen van de accijns van de met
krediet ingeslagen suiker, melado, melasse en stroop.

Grondslag: art. 48 Suikerwet 1924.
Produkt: Beschikking
Periode: 1940 - 1964

(90)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften/voorwaarden voor raffinadeurs die voor het
krediet en de verdere bepalingen van de Suikerwet 1924
voortaan als handelaar willen worden aangemerkt.
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Grondslag: art. 64 Suikerwet 1924.
Produkt: Min. regeling
Periode: 1940 - 1964

(91)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het aanwijzen van plaatsen waar suikerhoudende goederen

ter verificatie kunnen worden aangeboden.
Grondslag: art. 6 Koninklijk besluit van 5 augustus 1897 (Stb. 186).
Produkt: Min. regeling.

Resolutie van 24 november 1949, nr. 223.
Periode: 1940 - 1964

Accijns op tabak

(92)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verlenen van krediet voor de accijns.
Grondslag: art. 11 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

(93)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

bepalingen betreffende de heffing van de accijns op
sigarettenpapier.

Grondslag: art. 60 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1964

(94)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften betreffende de wijze van heffing van de ac-
cijns van artikelen die zijn bestemd voor eigen gebruik of
die kosteloos worden afgestaan.

Grondslag: art. 13 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Min. regeling.

Koninklijk besluit van 16 maart 1922, (Stb. 126), betref-
fende uitvoering van enkele bepalingen van de Tabakswet.

Periode: 1940 - 1964
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(95)
Actor: De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen om goederen,

waarvoor de accijns nog niet is betaald, uit een fabriek
of entrepot voor de verkoop te laten overbrengen naar een
verkooplokaal.

Grondslag: art. 47 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

Accijns op wijn

(96)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het verrichten van activiteiten gericht op de inning van

de belasting op mousserende druiven- en vruchtenwijn en de
controle daarop.

Grondslag: artt. 4, 5 lid 2, 6 lid 1 en 3, 8 lid 1-5, 9 lid 1-2, 10
lid 2, 11 Besluit van de Secretaris-Generaal van het De-
partement van Financiën van 4 december 1941.

Produkt(en):Rekening, aanslag, beschikking etc.
Periode: 1941 - 1948

(97)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het aanwijzen van wijnsoorten waarvoor de bijzondere

gedistilleerd accijns niet of tegen een lager bedrag wordt
geheven en het vaststellen van de hoogte van dit bedrag.

Grondslag: art. 1 lid 5 Besluit van de Secretaris-Generaal van het
Departement van Financiën van 17 januari 1941.

Produkt(en):Regeling
Periode: 1941 - 1945

(98)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het nader regelen van een stelsel van heffing van de

accijnzen van dranken welke hier te lande worden verkregen
door gisting van sap of most van vruchten en het toezicht
daarop.

Grondslag: art. 2 lid 2 Besluit van 2 oktober 1948; art. 2 lid 2
Koninklijk besluit van 10 november 1951.

Produkt(en):Algemene maatregel van bestuur.
Periode: 1948 - 1952

(99)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het verlenen van krediet c.q. korting voor de accijns.
Grondslag: artt. 13, 27 Wet van 20 juli 1870; art. 104 lid 1-2 Gedis-

tilleerd wet van 1862.
Produkt(en):Beschikking
Periode: 1940 - 1942, 1945 - 1948
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(100)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het ontzeggen van het recht om wijn onder verlengbaar kre-

diet op te slaan.
Grondslag: art. 2 Wet van 22 juli 1899.
Produkt(en):Beschikking
Periode: 1940 - 1941, 1945 - 1948

(101)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het bepalen van de ingeslagen hoeveelheden zout, het nemen

van monsters daarvan, het verlenen van krediet en het
opleggen van een aanslag.

Grondslag: artt. 3, 6, 7, 9 van het Besluit van 28 november 1912.
Produkt(en):Aanslag
Periode: 1940 - 1951

(102)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het vaststellen van voorschriften welke ter aanvulling en

uitvoering van dit besluit nodig zijn en het vaststellen
van bepalingen welke de overgang regelen van de heffing
van een accijns op wijn naar de heffing van belasting op
wijn conform dit besluit.

Grondslag: art. 13 Besluit van de Secretaris-Generaal van het De-
partement van Financiën van 17 januari 1941.

Produkt(en):Regeling
Periode: 1941 - 1945

(103)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het verrichten van activiteiten ter inning van de accijns

op wijn en de controle daarop.
Grondslag: artt. 6, 7 lid 1 Besluit van de Secretaris-Generaal van

het Departement van Financiën van 17 januari 1941.
Produkt(en):Kredietverlening, opname, invordering etc.
Periode: 1941 - 1945

(104)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het openen, wijzigen en sluiten van rekeningen inzake de

hoeveelheden en de soorten van de op de flessen afgetapte
mousserende gegiste dranken.

Grondslag: artt. 8, 10, 22-23, 25 Wet van 20 juli 1870; art. 10 van
het Besluit van 10 november 1951.

Produkt(en):Rekening.
Periode: 1940 - 1942, 1945 - 1948, 1951 - 1963

(105)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het bepalen van de verschuldigde accijns indien blijkt dat

de ondermaat geheel of gedeeltelijk is ontstaan op lager
belaste wijn.

Grondslag: art. 1e Wet van 13 juli 1914.
Produkt(en):Beschikking
Periode: 1940 - 1941, 1945 - 1948

(106)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het afgeven van overschrijvingsbiljetten, volgbrieven en

vervoerbiljetten en het tekenen van aangiften en andere
formulieren.

Grondslag: artt. 7, 15, 20 Wet van 20 juli 1870.
Produkt(en):Overschrijvings- en vervoerbiljetten, volgbrieven, aante-
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keningen, etc.
Periode: 1940 - 1942, 1945 - 1948

(107)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. om ook andere wijn op de rekening in krediet te
brengen en het machtigen om fouten in de rekening te
verbeteren.

2. om de rekening te laten aanzuiveren door export van
wijn.

Grondslag: 1. artt. 22, 25 Wet van 20 juli 1870.
2. art. 11 van de Wet van 7 mei 1878.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1942, 1945 -

Accijns op zout

(108)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het verlengen van de termijn waarbinnen bij de ontvanger

der accijnzen aangifte moet worden gedaan van het in een
zoutziederij, in een inrichting tot het uitlogen van
steenzoutlagen of in een bergplaats van een handelaar
aanwezige ruwe en geraffineerde zout.

Grondslag: art. 4 lid 3 Besluit van de Secretaris-Generaal van het
departement van Financiën van 11 maart 1941.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1941 - 1951

(109)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

(voorlopige) bepalingen:
1. omtrent de heffing en de verzekering van de accijns

indien steenzoutlagen op andere wijze worden ont-
gonnen dan door uitloging.

2. waarbij afwijkingen van de wet van 17 juni 1918
worden toegestaan.

Grondslag: 1. art. 3 Wet van 17 juni 1918.
2. art. 22 Wet van 17 juni 1918.

Produkt(en):Algemene maatregel van bestuur.
Periode: 1940 - 1951
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(110)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het openen, wijzigen en sluiten van een rekening met

iedere zoutziederij en handelaar.
Grondslag: artt. 55, 59, 64, 66 Zoutwet 1892; artt. 7, 9 - 10 van het

Besluit van 29 september 1909.
art. 10 van het Besluit van 29 september 1909.

Produkt(en):Rekening
Periode: 1940 - 1951.

(111)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het ontnemen van het recht tot verdere inslag van land-

bouwzout.
Grondslag: art. 17 van het van het Besluit van 10 februari 1937.
Produkt(en):Beschikking
Periode: 1940 - 1951

(112)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen om de reke-

ning ook te debiteren voor het in het chili-salpeter
aanwezige chloornatrium.

Grondslag: art. 3 van het Besluit van 28 november 1912.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1951

7.4 Vrijstelling en teruggaaf van invoerrecht en accijns

7.4.1 Vrijstelling en teruggaaf van accijns

Accijns op benzine

(113)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verlenen van vrijstelling/teruggaaf/ontheffing:

1. van het bijzonder invoerrecht voor benzine.
2. van de in art. 2 bis Benzinewet 1933 omschreven ver-

bodsbepalingen.
Grondslag: 1. art. 1 lid 3 Benzinewet 1931, zoals gewijzigd bij

art. 1B van de wet van 21 december 1961.
2. art. 2bis Benzinewet 1931.

Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1965.

(114)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en

intrekking van algemene maatregelen van bestuur waarbij
stoffen worden vrijgesteld van het bijzonder invoerrecht.

Grondslag: art. 2 Benzinewet 1931.
Produkt(en):Algemene maatregel van bestuur.
Periode: 1940 - 1965

(115)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorwaarden waaronder teruggaaf of vrijstelling van het
bijzonder invoerrecht op minerale oliën voor petroleum,
gasolie en andere minerale oliën kan worden verkregen.

Grondslag: art. 6f lid 1 - 2 Benzinewet 1931.
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Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1965

Accijns op bier

(116)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het beperken van de vrijdom van de accijns voor een

bierbrouwerij.
Grondslag: art. 10 van het Koninklijk besluit van 17 juni 1913 (Stb.

278).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(117)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het in beroep verlenen van toestemming voor een hogere af-

schrijving van de accijns.
Grondslag: art. 47 lid 3 Bierwet 1917.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

Accijns op gedistilleerd en houtgeest

(118)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorwaarden/voorschriften:
1. voor het verhogen van het denaturerend vermogen van

houtgeest door toevoeging van andere zelfstandighe-
den waardoor vrijdom van accijns kan worden genoten.

2. waaronder vrijdom van de accijns wordt gegeven voor
ander gedistilleerd dan brandspiritus, niet bestemd
tot inwendig gebruik.

Grondslag: 1. art. 1 van het Koninklijk besluit van 30 november
1908 (Stb. 346).

2. art. 13 van het Koninklijk besluit van 30 november
1908 (Stb. 346).

Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1963
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(119)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het in beroep behandelen en beslissen inzake:

1. de verlening van vrijdom van accijns voor gedistil-
leerd niet bestemd voor inwendig gebruik.

2. beslissingen van de inspecteur betreffende de ont-
zegging van vrijdom van accijns voor gedistilleerd.

Grondslag: 1. art. 52 lid 4 Gedistilleerd Wet van 1862.
2. art. 5 van het Koninklijk besluit van 22 oktober

1921 (Stb. 1144).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(120)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het verlenen van een vergunning voor het overhalen van ge-

distilleerd met vreemde zelfstandigheden teneinde geheel
of gedeeltelijk te worden vrijgesteld van de accijns.

Grondslag: art. 16 Distilleertoestellenwet van 19 mei 1922 (Stb.
329).

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(121)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

regelingen waarbij vrijdom of teruggaaf van accijns wordt
verleend.

Grondslag: artt. 1a, 1b van de Wet van 18 juli 1904 (Stb. 190).
Produkt(en):Min. regeling.

Bijvoorbeeld:
Koninklijk besluit 30 november 1908 (Stb. 346).
Koninklijk besluit 15 maart 1910 (Stb. 86).

Periode: 1940 - 1963

(122)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën.
Handeling: Het vaststellen van:

1. nadere bepalingen voor de handel in en het gebruik
van brandspiritus of ander gedistilleerd waarvoor
vrijdom van de accijns is verleend, of voor de
handel in of het gebruik van produkten, welke uit of
met gedistilleerd, waarvoor vrijdom van accijns is
verleend, zijn bereid.

   2. bepalingen ingevolge welke aan belanghebbenden kan
worden vergund zelf geleibiljetten af te geven voor
ander gedistilleerd dan brandspiritus waarvoor
vrijdom van accijns is verleend en voor produkten
welke uit of met gedistilleerd, waarvoor vrijdom van
accijns is verleend, zijn bereid.

3. voorzieningen nodig tot wering van misbruik van de
regeling waarbij vrijdom van accijns wordt verleend
voor houtgeest, voor alle daaruit bereide of daar-
mede vermengde vloeistoffen en voor alle vaste stof-
fen die houtgeest bevatten, bestemd om te dienen als
mengmiddel voor andere goederen waarvoor vrijdom van
accijns of invoerrecht wordt genoten.

4. bijzondere bepalingen betreffende de vrijdom van
accijns voor houtgeest.

Grondslag: 1. art. 34bis van het Koninklijk besluit van 30 novem-
ber 1908 (Stb. 346).

2. art. 36bis van het Koninklijk besluit van 30 novem-
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ber 1908 (Stb. 346).
3. art. 1 van het Koninklijk besluit van 8 april 1925

(Stb. 137).
4. art. 1 van het Koninklijk besluit van 8 april 1925

(Stb. 137).
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1963

(123)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën.
Handeling: Het aanwijzen van deskundigen voor de controle van inrich-

tingen waarvoor vrijdom van accijns is toegestaan.
Grondslag: art. 26 van het Koninklijk besluit van 30 november 1908

(Stb. 346).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(124)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën.
Handeling: Het wijzigen of intrekken van de vrijdom van accijns.
Grondslag: art. 19 van het Koninklijk besluit van 30 november 1908

(Stb. 346).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(125)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën.
Handeling: Het verlenen van vrijdom van de accijns voor vernissen en

dergelijke niet tot inwendig gebruik bestemde vloeistof-
fen, alsmede voor produkten en zelfstandigheden in gelei-
vorm of in andere niet vloeibare staat, die buitenslands
met gedistilleerd zijn bereid.

Grondslag: art. 39 van het Koninklijk besluit van 30 november 1908
(Stb. 346).

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(126)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming van algemene

maatregelen van bestuur waarbij bepalingen worden vastge-
steld krachtens welke vrijdom van accijns wordt verleend.

Grondslag: art. 4 Wet van 30 december 1910.
Produkt: Algemene maatregel van bestuur.

Bijvoorbeeld:
Koninklijk besluit van 8 april 1925 (Stb. 137).

Periode: 1940 - 1963

Accijns op suiker

(127)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

een algemene maatregel van bestuur:
1. houdende eisen aan de melasse of stroop zodat uit-

slag zonder betaling van accijns kan plaats hebben.
2. inzake de vrijstelling van accijns van bepaalde

suikerhoudende vloeistoffen.
3. inzake de teruggaaf van accijns voor suiker die naar
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het buitenland wordt uitgevoerd.
4. inzake het verlenen van vrijstelling van de accijns

bij de uit- of doorvoer van suiker en suikerhoudende
stoffen indien kan worden bewezen dat de goederen in
het land van bestemming zijn aangekomen.

5. inzake de verlening van vrijdom van accijns.
Grondslag: 1. art. 2 Suikerwet 1924.

2. art. 77 Suikerwet 1924.
3. art. 83 Suikerwet 1924.
4. art. 84 Suikerwet 1924.
5. art. 88 lid 2-3 Suikerwet 1924.

Produkt: Algemene maatregel van bestuur.
3. Koninklijk besluit van 5 augustus 1897 (Stb. 186),

houdende bepalingen omtrent het verleenen van te-
ruggaaf van accijns voor suiker, gebezigd voor de
bereiding van eetwaren en dranken, die naar het
buitenland worden vervoerd; Resolutie 24 november
1949 no. 224.

4. Koninklijk besluit 9 januari 1911 (Stb. 27), betref-
fende de vrijdom van den accijns voor melasse en
andere suikersappen, welke worden ingevoerd om
daarvan hier te lande gedistilleerd te vervaardigen.

Periode: 1940 - 1964

(128)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. van teruggaaf van accijns voor goederen welke met
honing bereid zijn.

2. dat de suikeraccijns reeds wordt teruggegeven wan-
neer de voor de uitvoer bestemde goederen zijn
opgeslagen in algemeen of publiek entredepot.

3. voor het gebruik van andere soorten suiker waarvoor
vrijdom van accijns kan worden verkregen.

Grondslag: 1. art. 5 van het Koninklijk besluit van 5 augustus
1897 (Stb. 186).

2. art. 11 van het Koninklijk besluit van 5 augustus
1897 (Stb. 186).

3. art. 9 van het Koninklijk besluit van 17 juni 1913
(Stb. 278).

Produkt: Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

(129)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het aanwijzen van:

1. eetwaren of dranken waarvoor teruggaaf van accijns
wordt verleend voor de daarin vervatte saccharose en
invertsuiker.

2. goederen die worden uitgevoerd en waarbij teruggaaf
van accijns wordt gegeven, voorzover blijkt dat de
goederen niet uit het buitenland waren ingevoerd nog
uit een entredepot hier te lande waren uitgeslagen,
alvorens te worden uitgevoerd.

Grondslag: 1. art. 1 Koninklijk besluit van 5 augustus 1897 (Stb.
186).

2. art. 1 Koninklijk besluit van 5 augustus 1897 (Stb.
186).

Produkt: Min. regeling.
2. Resolutie van 24 november 1949, no. 223.

Periode: 1940 - 1964

Accijns op tabak
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(130)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. om uit het buitenland ingevoerde tabak zonder beta-
ling van accijns te mogen inslaan.

2. voor de verkoop van accijnsgoederen beneden de op de
accijnszegels vermelde prijs.

Grondslag: 1. art. 38 Tabakswet 1921.
2. art. 45 Tabakswet 1921.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

(131)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

bijzondere/nadere/vereenvoudigde/afwijkende voorwaar-
den/voorschriften:
1. waaronder teruggaaf van accijns kan worden verleend.
2. betreffende de teruggaaf van de tabaksaccijns,

Grondslag: 1. art. 12 Tabakswet 1921.
2. art. 15 van het Koninklijk besluit van 16 maart

1922, (Stb. 126).
Produkt(en):Min. regeling.

1. Koninklijk besluit van 16 maart 1922, (Stb. 126),
betreffende uitvoering van enkele bepalingen van de
Tabakswet.

Periode: 1940 - 1964

(132)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden van regelingen waarbij vrijdom van acci-

jns wordt verleend voor sigarettenpapier dat binnen Neder-
land wordt gebruikt voor de vervaardiging van sigaretten.

Grondslag: art. 60 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Koninklijk besluit.
Periode: 1940 - 1964

(133)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het vaststellen tot welk tijdstip de in verband met de

watersnoodramp 1953 verleende vrijstellingen van de
tabaksaccijns gelden.

Grondslag: art. 9 lid 3 van de wet van 7 augustus 1953, (Stb. 400).
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1953 - 1964

(134)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verlenen van vrijstelling van de voorschriften be-

treffende het vermelden van de naam en woonplaats van een
fabrikant op rollen of stangen pruimtabak.

Grondslag: art. 21 van het Koninklijk besluit van 16 maart 1922.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

Accijns op wijn

(135)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het verlenen van vrijdom van belasting c.q. invoerrecht

voor wijn.
Grondslag: art. 1 lid 8 Besluit van de Secretaris-Generaal van het



Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Departement van Financiën van 17 januari 1941, art. 2 lid
11 Beschikking van de Secretaris-Generaal van het Departe-
ment van Financiën van 22 januari 1941.

Produkt(en):Regeling.
Bijvoorbeeld:
Beschikking van de Secretaris-Generaal van Financiën van
22 januari 1941.

Periode: 1941 - 1945

(136)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het verlenen van een vergunning voor de uitslag van wijn

met vrijdom van belasting uit fictief entrepot.
Grondslag: art. 2 lid 5 Beschikking van de Secretaris-Generaal van

het Departement van Financiën van 22 januari 1941
Produkt(en):Vergunning
Periode: 1941 - 1945

(137)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen voor inslag

met vrijdom van accijns.
Grondslag: art. 3 Besluit van 19 augustus 1916.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1942, 1945 -

(138)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen en intrekken van

voorschriften/voorwaarden:
1. voor bepaalde mousserende dranken waarvoor een

lagere bijzondere wijnbelasting wordt geheven.
2. waaronder vrijstelling kan worden verleend van de

accijns voor dranken vervaardigd uit sap of most van
verse vruchten.

Grondslag: 1. art. 4 Besluit van 2 oktober 1948.
2. art. 9 Verdrag unificering accijnzen 1950.

Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1942, 1945 -

(139)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het ontzeggen van de bevoegdheid om wijn met vrijdom van

accijns in te slaan.
Grondslag: art. 7bis Wet van 22 juli 1899; art. 8 Besluit van 5

december 1901.
Produkt(en):Beschikking
Periode: 1940 - 1941, 1945 - 1948

(140)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen en intrekken van

besluiten betreffende het verlenen van vrijdom van accijns
voor wijn die gebruikt wordt om daaruit cognac te stoken
of die wordt gebruikt om gedistilleerde dranken te ver-
vaardigen welke worden uitgevoerd.

Grondslag: artt. 7, 7bis Wet van 22 juli 1899.
Produkt(en):Kon. besluit.

Bijvoorbeeld:
Besluit van 5 december 1901 (Stb. 236).

Periode: 1940 - 1941, 1945 - 1948

(141)
Actor: De minister van Financiën.
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Handeling: Het beperken van de inslag van wijn met vrijdom van
accijns tot een bepaalde hoeveelheid per jaar.

Grondslag: art. 10 Besluit van 5 december 1901; art. 7 Besluit van 26
november 1909.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1941, 1945 - 1948

(142)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen en intrekken van

een algemene maatregel van bestuur waarbij:
1. aangewezen worden wijnsoorten die tegen een lagere

accijns mogen worden ingevoerd.
2. de eisen waaraan ongegiste uit druiven vervaardigde

dranken moeten voldoen om te worden vrijgesteld van
accijns worden vastgesteld.

Grondslag: 1. art. 1c Wet van 13 juli 1914.
2. art. 1 Wet van 22 juli 1935.

Produkt(en):Algemene maatregel van bestuur.
Periode: 1940 - 1941, 1945 - 1948

(143)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verlenen van vrijstelling van accijns voor dranken,

vervaardigd uit sap of most van verse vruchten (welke in
de fabriek zelf worden verwerkt).

Grondslag: 1. art. 3 van het Besluit van 2 oktober 1948.
2. art. 9 Verdrag unificering accijnzen 1950, art. 1

lid 3 Besluit van 10 november 1951.
Produkt(en):Min. regeling.

2. Vrijstellingsbeschikking wijn en andere gegiste
vruchtendranken van 25 februari 1952, nr. 203
(Stcrt. 1952, 42).

Periode: 1948 - 1963

Accijns op zout

(144)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

Koninklijke Besluiten waarbij vrijstelling wordt verleend
van de accijns op zout voor zoutziederijen die werken met
een methode welke het gebruik van zouthoudend water voor
de oplossing van het ruwe zout uitsluit.

Grondslag: art. 53 Zoutwet 1892.
Produkt(en):Kon. besluit.
Periode: 1940 - 1951

(145)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het adviseren met betrekking tot de totstandkoming,

wijziging en intrekking van algemene maatregelen van
bestuur houdende bepalingen omtrent het verlenen van vrij-
dom en afschrijving van de accijns op zout of langer
krediet voor deze accijns.

Grondslag: art. 4 Wet van 11 december 1857, art. 74, 74 bis Zoutwet
1892.

Produkt(en):Adviezen met betrekking tot algemene maatregelen van bestuur.
Bijvoorbeeld:
1. Besluit van 19 augustus 1898 (Stb. 202), houdende

bepalingen omtrent vrijdom van accijns voor zout,
benoodigd voor fabrieken en trafieken.

2. Besluit van 26 oktober 1900 (Stb. 173), houdende
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bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor
zout, benoodigd voor het reinigen van gom copal en
gom damal.

3. Besluit van 27 december 1900 (Stb. 217), houdende
nadere bepalingen omtrent den vrijdom van accijns
voor zout.

4. Besluit van 27 december 1901 (Stb. 277), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor
zout, benoodigd bij het vervaardigen van bleekloog
door elektrolyse.

5. Besluit van 21 november 1903 (Stb. 279), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor
zout, benoodigd tot het bewaren van visch, bestemd
om te worden verwerkt tot vischolie en vischguano.

6. Besluit van 4 februari 1904 (Stb. 32), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor
zout, benoodigd voor fabrieken van kunstwol en voor
fabrieken van reukwaren.

7. Besluit van 25 april 1906 (Stb. 70), houdende bepa-
lingen omtrent den vrijdom van accijns voor zout,
gebezigd voor de zouting van groenten en noten, die
naar het buitenland worden uitgevoerd.

8. Besluit van 16 juli 1906 (Stb. 205), houdende bepa-
lingen omtrent vrijdom van den accijns voor zout,
benoodigd bij de vervaardiging van vanille- en
vruchtenijs.

9. Besluit van 17 juli 1907 (Stb. 226), houdende bepa-
lingen omtrent vrijdom van den accijns voor zout,
benoodigd bij het bereiden van koudmakende mengsels
in fabrieken en trafieken.

10. Besluit van 9 augustus 1907 (Stb. 232), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor
zout, benoodigd voor fabrieken van kunst- en hulp-
meststoffen.

11. Besluit van 18 september 1907 (Stb. 254), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor
zout, in fabrieken of trafieken benoodigd voor het
tegen bederf bewaren van ceders en citroen- en
oranjeschillen, bestemd om te worden geconfijt.

12. Besluit van 25 augustus 1908 (Stb. 287), houdende
nadere bepalingen omtrent den vrijdom van den ac-
cijns voor zout, benoodigd bij de vervaardiging van
vanille- en vruchtenijs.

13. Besluit van 29 september 1909 (Stb. 326), houdende
bepalingen omtrent het krediet voor den accijns op
zout, bestemd voor vrijdomgenietenden, omtrent den
vrijdom van den accijns op zout, benoodigd voor de
zeevisscherij en omtrent den vrijdom van den accijns
op zout, benoodigd voor vischzouterijen aan den wal.

14. Besluit van 29 september 1909 (Stb. 327), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor
zout, benoodigd in vijlenfabrieken.

15. Besluit van 5 november 1909 (Stb. 355), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor
zout, benoodigd in chloorzinkfabrieken.

16. Besluit van 29 januari 1912 (Stb. 20), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor zout
ten dienste van fabrieken, waarin veegmiddelen
worden vervaardigd.

17. Besluit van 2 maart 1912 (Stb. 98), houdende bepa-
lingen omtrent den vrijdom van den accijns op het
zout, benoodigd voor het bemesten van landerijen en
de voeding van vee.

18. Besluit van 6 april 1912 (Stb. 139), houdende bepa-
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lingen omtrent vrijdom van accijns voor het zout,
benoodigd voor het ontdooid houden van spoorwegrails
en het reinigen van openbare wegen.

19. Besluit van 16 augustus 1912 (Stb. 279), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor
zout, benoodigd in fabrieken tot het uittrekken van
planten of deelen van planten.

20. Besluit van 28 november 1912 (Stb. 357), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor
zout, in fabrieken of trafieken benoodigd voor het
tegen bederf bewaren van beenderen.

21. Besluit van 28 november 1912 (Stb. 358), houdende
bepalingen omtrent vrijdom van den accijns voor
zout, in fabrieken of trafieken benoodigd voor het
zuiveren van voedingswater voor stoomketels.

22. Besluit van 7 januari 1913 (Stb. 8), houdende bepa-
lingen omtrent vrijdom van den accijns voor zout,
benoodigd voor het ontdooid houden van spoorwegrails
en het reinigen van openbare wegen.

23. Besluit van 28 mei 1914 (Stb. 217), houdende bepa-
lingen omtrent vrijdom van den accijns voor zout, in
fabrieken of trafieken benoodigd voor het bereiden
van zoutzuur.

24. Besluit van 2 januari 1915 (Stb. 2), houdende bepa-
lingen omtrent vrijdom van den accijns voor zout, in
fabrieken of trafieken benoodigd bij het verven van
katoen en katoenafval ten dienste der vervaardiging
van watten.

25. Besluit van 26 mei 1916 (Stb. 196), houdende bepa-
lingen betreffende vrijdom van den accijns voor
zout, benoodigd in inrichtingen tot het verpakken
van voor het buitenland bestemde goederen.

26. Besluit van 12 juni 1934 (Stb. 309), houdende bepa-
lingen omtrent vrijdom van den accijns voor zout,
dat na vermenging in een depot gebezigd zal worden
als badzout.

27. Besluit van 10 februari 1937 (Stb. 441), houdende
bepalingen omtrent den vrijdom van den accijns op
het zout, benoodigd voor het bemesten van landerijen
en de voeding van vee.

28. Besluit van 24 december 1941 van de Secretaris-Gene-
raal van het Departement van Financiën, houdende
bepalingen omtrent vrijdom van accijns voor de
vervaardiging van liksteenen hier te lande en om-
trent vrijdom van invoerrecht voor buitenlandsche
liksteenen.

Periode: 1940 - 1951

(146)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. dat kleinere hoeveelheden zout onder vrijdom van ac-
cijns worden ingeslagen.

2. om twee of meer bergplaatsen, gelegen in dezelfde
gemeente, als één vrijdombergplaats te beschouwen

Grondslag: 1. art. 13 Zoutwet 1892.
2. art. 1 van het Besluit van 29 september 1909.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1951

(147)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het beperken of (tijdelijk) ontzeggen:

1. van de inslag van zout met vrijdom van accijns,
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2. van de hoeveelheid zout die met vrijdom van accijns
in een vaartuig mag worden meegenomen of mag worden
ingeslagen in een zouterij.

3. van de hoeveelheid zout die met vrijdom van accijns
mag worden ingeslagen.

4. van de bevoegdheid om zout in te slaan met genot van
doorlopend krediet of met vrijdom van accijns.

Grondslag: 1. artt. 11b, 13 van het Besluit van 19 augustus 1898.
2. artt. 21, 33 van het Besluit van 29 september 1909.
3. art. 11 van het Besluit van 6 april 1912.
4. art. 24 van het Besluit van 29 september 1909.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1951

(148)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verlenen van vergunningen aan ansjoviszouters en

garnalenzouters voor het aan boord van schepen meenemen
van zout dat is ingeslagen met vrijdom van accijns.

Grondslag: art. 20 van het Besluit van 29 september 1909.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1951

(149)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën.
Handeling: Het verlenen van vrijdom van accijns:

1. voor ander zout dan ruw zout bestemd voor het ont-
dooid houden van spoorwegrails en het reinigen van
wegen.

2. op zout nodig voor de vervaardiging van likstenen en
vrijdom bij de invoer van buitenlandse likstenen.

Grondslag: 1. art. 1 van het Besluit van 6 april 1912.
2. art. 1 lid 1 van het Besluit van de Secretaris-

Generaal van het departement van Financiën van 24
december 1941.

Produkt(en):Min. regeling.
Bijvoorbeeld:
Resolutie van 2 april 1924 nr. 153.
Resolutie van 9 juni 1942 nr. 78.

Periode: 1940 - 1951

(150)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het beperken van de hoeveelheid zout die met vrijdom van

accijns mag worden ingeslagen.
Grondslag: art. 11 van het Besluit van 6 april 1912
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1951

(151)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

(voorlopige) bepalingen ter regeling van de overgang van
de oude naar de nieuwe wetgeving i.v.m. de toekenning van
vrijdommen.

Grondslag: art. 17 van het Besluit van de Secretaris-Generaal van het
departement van Financiën van 24 december 1941.

Produkt(en):Algemene maatregel van bestuur.
Periode: 1940 - 1951

7.4.2 Vrijstelling en teruggaaf van invoerrecht



Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

(152)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

algemene maatregelen van bestuur:
1. betreffende de aanwijzing van accijnsvrije goederen,

die ter bewerking naar het buitenland zijn gezonden
welke opnieuw ingevoerd worden.

2. houdende regels tot het verlenen van vrijdom van
invoerrecht voor bepaalde voorwerpen, chemicaliën,
verfstoffen en andere zelfstandigheden als genoemd
in de Tariefwet 1934.

3. houdende regels tot het verlenen van vrijdom van
belasting voor  goederen als genoemd in de Tariefwet
1934.

Grondslag: 1. art. 18 Tariefwet 1934.
2. artt. 21, 22 Tariefwet 1934.
3. artt. 23, 24, 25 Tariefwet 1934.

Produkt(en):Algemene maatregel van bestuur.
Periode: 1940 -

(153)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder te stellen voorwaarden en bepalingen) verlenen

van (voorwaardelijke) vrijstelling van invoerrecht, ac-
cijns, belasting en statistiekrecht:
1. voor goederen welke in onbewerkte en onverwerkte

staat opnieuw worden ingevoerd.
2. voor de in art. 16 van de Tariefwet 1934 genoemde

goederen en tekeningen.
3. voor materialen, voorwerpen en stoffen te gebruiken

of gebruikt voor het daaruit samenstellen van goe-
deren.

4. voor de in art. 19 lid 1 Tariefbesluit 1947 genoemde
goederen.

5. voor scheepsprovisiën en scheepsbehoeften aan boord
van binnenkomende vaartuigen en vlotten tot verbruik
aan boord aanwezig.

6. voor goederen, chemicaliën en andere zelfstandighe-
den als bedoeld in art. 21 lid 1 Tariefbesluit 1947.

7. anders dan voorzien in de artt. 19, 20 en 21 van het
Tariefbesluit 1947.

8. a. welke bij invoer door dwaling of onwillekeurig
verzuim te veel of ten onrechte betaald is.

b. betaald voor ingevoerde goederen, welke niet
aan de geadresseerde konden worden afgeleverd
en opnieuw zijn uitgevoerd.

c. voor ingevoerde goederen, welke zonder hier te
lande gebruikt te zijn, naar de in het
buitenland gevestigde afzender worden terug-
gezonden, binnen een termijn van zes maanden
na de aangifte ten invoer en in hun
oorspronkelijke verpakking.

9. als bedoeld in art. 31 lid 1 letters a en b Tarief-
besluit 1960.

10. in gevallen waarin op grond van de artt. 23 - 35, 37
Tariefbesluit 1960 vrijstelling c.q. teruggaaf van
invoerrecht wordt verleend.

Grondslag: 1. art. 15 Tariefwet 1934.
2. art. 16 Tariefwet 1934.
3. art. 17 lid 1 Tariefwet 1934.
4. art. 19 lid 1 Tariefbesluit 1947.
5. art. 37 lid 1 Vrijdommenbesluit 1935.
6. art. 21 lid 1 Tariefbesluit 1947.
7. art. 22 Tariefbesluit 1947.
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8. art. 24 Tariefbesluit 1947.
9. art. 31 lid 1 Tariefbesluit 1960.
10. artt. 38, 39 Tariefbesluit 1960.

Produkt(en):Algemene maatregel van bestuur.
Periode: 1940 - 1985

(154)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorwaarden/bepalingen/regels betreffende:
1. uitzonderingen inzake de voorgeschreven vrijdom.
2. het opslaan van buitenlandse goederen, die niet aan

accijns of invoerrecht zijn onderworpen, en reeds
ten invoer zijn aangegeven in algemene entrepots.

Grondslag: 1. art. 2 Wet 1828.
2. art. 5 KB Entrepots.

Produkt(en):Min. regeling.
2. Resolutie van 24 november 1876, nr. 58,

Resolutie van 16 juni 1951, nr. 17.
Periode: 1940 - 1962

(155)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het verlenen van:

1. een machtiging voor de vrijdom voor verhuisgoed,
erfgoed, huwelijksgoed en statistiekrecht ingevolge
art. 3 letter a van de Wet op het Statistiekrecht.

2. vrijdom door middel van teruggaaf van het bij invoer
voor de wederuitgevoerde goederen betaalde
statistiekrecht.

3. teruggave van statistiekrecht.
4. van teruggave en het geheel of gedeeltelijk kwijt-

schelden van statistiekrecht.
5. teruggaaf van het bedrag dat is bepaald bij de

aankoop van zegels als bedoeld in art. 7 lid 1 van
de Statistiekwet 1950.

Grondslag: 1. artt. 2, 2a, 2b en 2c van het besluit van 21 april
1921 (Stb. 686).

2. art. 6 lid 2 van het besluit van 21 april 1921 (Stb.
686).

3. art. 20 Statistiekrecht.
4. art. 20 Statistiekrechtwet 1932.
5. art. 21 lid 3 Statistiekwet 1950.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1950

(156)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften/regels/bepalingen:
1. ter voorkoming van misbruik van de vrijstellingen

inzake het heffen van statistiekrecht.
2. betreffende het kwijtschelden van verhogingen van

het statistiekrecht en de vergoeding van kosten
volgens de statistiekrechtwet verschuldigd.

Grondslag: 1. art. 3l Statistiekrecht.
2. art. 20 lid 2 Statistiekrecht.

Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 -

(157)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het bij in- en uitvoer aanwijzen van goederen waarover

geen statistiekrecht wordt geheven.



Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Grondslag: art. 3k Statistiekrecht.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1950

(158)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het kwijtschelding verlenen van het ingevolge art. 11 te

betalen bedrag en van de ingevolge deze wet verschuldigde
kosten.

Grondslag: art. 15 Statistiekwet 1950.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1950 - 1962.
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7.5 Oprichting en inrichting van accijnspanden en entrepots 

7.5.1 Accijnspanden

Accijns op benzine

(159)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het controleren van panden, het visiteren van goederen,

het verzegelen van panden en goederen.
Grondslag: artt. 8 en 11bis Benzinewet 1931.
Produkt(en):Rapporten, brieven.
Periode: 1940 - 1965

(160)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verlenen van een vergunning voor het in bedrijf hebben

van een inrichting waarin benzine wordt gewonnen uit ruwe
aardolie of andere grondstoffen.

Grondslag: art. 4 Benzinewet 1931.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1965

Accijns op bier

(161)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het controleren van gebouwen en de hoeveelheid en het

gehalte van grondstoffen, beslagen en aftreksels.
Grondslag: artt. 5 lid 3, 21 lid 1, 30 lid 1 Bierwet 1917.
Produkt(en):Verslagen, aantekeningen.
Periode: 1940 - 1963

(162)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het vooraf goedkeuren van:

1. plannen voor de inrichting van de bierketel en van
het lokaal waarin deze wordt geplaatst en de veran-
deringen daarin.

2. bergplaatsen.
Grondslag: 1. artt. 9 lid 1, 11 lid 2 Bierwet 1917,

2. art. 7 van het Koninklijk besluit 17 juni 1913.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(163)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

ontheffing van de bepalingen betreffende de plaats van de
hoofdingang van een bierbrouwerij, de gemeenschap van
gebouwen en erven welke niet bij de bierbrouwer c.s. in
gebruik zijn en de gemeenschap met gebouwen waar suiker-
houdende stoffen, anders dan voor huiselijk gebruik,
worden bewaard.

Grondslag: art. 4 lid 3 Bierwet 1917.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(164)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het meten van, ijken, verzegelen en af- of uitbreken van

werktuigen.
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Grondslag: artt. 8, 12, 13 lid 1, 46 Bierwet 1917.
Produkt(en):Meetverslagen, ijkverslagen, verzegelingen, etc.
Periode: 1940 - 1963

(165)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. van afwijkingen op de bepalingen betreffende de
inhoudsruimte en plaatsing van de bierketel en de
plaatsing van de pijpen, buizen en leidingen.

2. tot het voorhanden hebben van glucose, melasse,
veraccijnsde suiker of andere suikerhoudende stoffen
in een bierbrouwerij of de daarmee gemeenschap
hebbende panden.

3. tot het toevoegen van zelfstandigheden aan het wort
na afloop van de koking.

4. tot het oprichten van een fabriek voor de vervaar-
diging van moutextract of andere moutpreparaten.

Grondslag: 1. art. 7 lid 3 Bierwet 1917.
2. art. 19 Bierwet 1917.
3. art. 20 lid 2 Bierwet 1917.
4. art. 33 Bierwet 1917.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(166)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het aanwijzen van deskundigen welke bevoegd zijn om

bierbrouwerijen en de daarin aanwezige stoffen te contro-
leren.

Grondslag: art. 19 van het Koninklijk besluit van 17 juni 1913 (Stb.
278).

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963
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Accijns op gedistilleerd en houtgeest

(167)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften:
1. van de voet waarop, door middel van meting of wate-

rijking, de inhoudsruimte der werktuigen door de
ambtenaren wordt opgenomen.

2. ten aanzien van de werktuigen en de werkzaamheden in
de branderijen der derde soort, de deswege in te
leveren aangiften, de te leveren trek, en het daarop
uit te oefenen toezicht.

3. betreffende het aantal en de inrichting van filters
in iedere fabriek, de tijd gedurende welke het
gedistilleerd op de filters moet blijven staan, en
het goedkeuren van dergelijke filters.

4. voor het versnijden van gedistilleerd.
5. om de korting op de accijns op het gedistilleerd,

conform art. 104 lid 1 b, te verhogen voor bepaalde
categorieën.

6. voor de verlening van ontheffingen, ten aanzien van
branderijen waarin afsluitbare verzamelbakken voor
het voortbrengsel der ruwstokingen zijn geplaatst,
van de bepalingen in de Wet van 20 juni 1862 omtrent
de inslag, de bewaring, vervaardiging, bereiding en
verantwoording van meel of andere grondstof of het
ambtelijk afstoken van beslag.

7. voor het sluiten en ontsluiten van de vergaderbak-
ken, het bepalen van het daarin aanwezige gedistil-
leerd en het verlenen van korting daarop voor het
verlies bij de verdere bewerking.

8. voor het verbinden en voor afsluiting of verzegeling
vatbaar zijn van bakken, waarin gedistilleerd en
andere alcoholhoudende vloeistoffen bewaard worden,
en de distilleertoestellen en andere werktuigen.

9. voor het afscheiden van een distilleerderij of
branderij van andere panden en erven en het afslui-
ten van de daarin aanwezige deuren, vensters of
andere openingen.

10. betreffende de werkzaamheden in een fabriek of
andere inrichting welke geheel of deels onder toe-
zicht van ambtenaren moet plaatsvinden.

Grondslag: 1. art. 49 lid 1 Gedistilleerd Wet van 1862.
2. art. 81 lid 1 Gedistilleerd Wet van 1862.
3. artt. 2, 3 Gedistilleerd wet 1898.
4. art. 104 lid 1 Gedistilleerd Wet van 1862.
5. art. 104 lid 3 Gedistilleerd Wet van 1862.
6. art. 7 Gedistilleerd wet 1886.
7. art. 8 Gedistilleerd wet 1886.
8. art. 3 lid c Ged. Koninklijk besluit Hulpmiddel in

Fabr. 1899.
9. art.2 van de Wet van 30 december 1901 (Stb. 319).
10. art. 25 van het Koninklijk besluit van 30 november

1908 (Stb. 346).
Produkt: Min. regeling.

2. Koninklijk besluit van 6 januari 1866 (Stb. 1), hou-
dende bepalingen omtrent het stoken van gedistil-
leerd uit melasse.

4. Koninklijk besluit 9 april 1888, (Stb. 72).
Periode: 1940 - 1963

(168)
Actor: De minister van Financiën.
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Handeling: Het vooraf goedkeuren van de ligging en de inrichting:
1. van een nieuwe branderij of distilleerderij,
2. van branderijen, opgericht na 1 maart 1886, i.v.m.

de toegestane daling van de trek tot de in art. 2
vastgestelde verhoudingen,

3. van fabrieken waarin tot vervaardiging van extrac-
ten, gedistilleerd wordt overgehaald op planten of
delen van planten.

Grondslag: 1. art. 14 lid 1 Gedistilleerd Wet van 1862.
2. art. 3 letter a Gedistilleerd wet 1886.
3. art. 1 van het Koninklijk besluit van 19 november

1907 (Stb. 300).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(169)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het in beroep behandelen en beslissen inzake klachten over

het niet goedkeuren van een bergplaats.
Grondslag: art. 15 lid 4 Gedistilleerd Wet van 1862.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(170)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden van een wijziging in het bepaalde minimum

van de trek bij het gebruik van gebuild meel of van andere
soorten van meel dan tarwe, spelt, rogge, gerst, haver of
mais in branderijen van de eerste soort.

Grondslag: art. 58 lid 4 Gedistilleerd Wet van 1862.
Produkt(en):Kon. besluiten.

Bijvoorbeeld:
Koninklijk besluit van 8 maart 1909.

Periode: 1940 - 1963

(171)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het laten visiteren of bewaken van distilleerderijen van

de eerste klasse ter wering van heimelijke uitslag.
Grondslag: art. 4 van de Wet van 30 december 1901 (Stb. 319).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963
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(172)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het houden van toezicht op de aanwezigheid en het gebruik

van distilleertoestellen.
Grondslag: artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 23, 24 Distilleertoe-

stellenwet van 19 mei 1922 (Stb. 329).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(173)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorwaarden om daar, waar één of meerdere branderijen zich
bevinden, een zekere omtrek aan te wijzen, binnen welke de
distilleerderijen der tweede klasse etc., waarin een ne-
ring in veraccijnsd gedistilleerd wordt uitgeoefend, met
de daartoe behorende panden, onderhevig zijn aan de
peiling en de controle van ambtenaren.

Grondslag: art. 123 lid 1 Gedistilleerd Wet van 1862.
Produkt: Koninklijk besluit van 31 januari 1913, (Stb. 45)
Periode: 1940 - 1963

(174)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. voor het vervaardigen van kunstgist in een branderij
van de eerste of tweede soort.

2 van proefstokingen in branderijen van de derde soort
waarvoor niet reeds door de Kroon algemene bepalin-
gen zijn vastgesteld.

3. van proefstokingen in alle branderijen waarin andere
werktuigen worden gebruikt of waarin een andere
werkwijze wordt gevolgd dan die, waarvoor reeds
algemene bepalingen bestaan.

4. van vermenging van gedistilleerd met brandspiritus
in lokalen buiten Amsterdam.

5. voor de inslag van propylalcohol of iso-propylalco-
hol in een branderij, een distilleerderij der eerste
klasse, een bergplaats van doorlopend krediet of een
particulier entrepot en het aldaar voorhanden hebben
van die alcoholen.

Grondslag: 1. artt. 69 lid 3, 79 Gedistilleerd Wet van 1862.
2. art. 81 lid 2 Gedistilleerd Wet van 1862.
3. art. 2 Gedistilleerd wet 1877.
4. art. 5 van het Koninklijk besluit van 30 november

1908 (Stb. 346).
5. art. 5 van de Wet van 10 juni 1926 (Stb. 179).

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963



Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Accijns op suiker

(175)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden van een koninklijk besluit waarbij wordt

toegestaan dat verschillende panden door buizen of op
andere wijze met elkaar worden verbonden zodat zij samen
één beetwortelsuikerfabriek vormen.

Grondslag: art. 26 Suikerwet 1924.
Produkt: Kon. besluit
Periode: 1940 - 1964

(176)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het treffen van maatregelen voor het afsluiten en bewaken

van een fabriek.
Grondslag: art. 24 Suikerwet 1924.
Produkt: Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

(177)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het bepalen van het tijdstip en de plaats waarop de weging

en inschrijving zal plaatsvinden van melis en lompen, die
niet in stoven worden gebracht, en andere soorten van
suiker behalve melis en lompen, kandij, basterd en
geturbineerde suiker.

Grondslag: art. 52 Suikerwet 1924.
Produkt: Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

(178)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het vaststellen van de wijze waarop in kandijfabrieken van

de ingeschreven suiker kan worden genomen welke gebruikt
wordt om te hechten aan de draden die in de te vullen
vormen worden gespannen.

Grondslag: art. 57 Suikerwet 1924.
Produkt: Min. regeling.
Periode: 1940 - 1964
Opmerking: Vroeger werd kandij aan draden gehecht die vervolgens in

de vormen werden gespannen. Dit om de kristallisatie van
de suiker te bevorderen.

(179)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het verrichten van activiteiten betreffende de goedkeuring

van fabrieken, opslagplaatsen, entrepots, de controle van
fabrieken en opslagruimten, de controle van de voorge-
schreven administraties, het verzegelen of afsluiten van
werktuigen.

Grondslag: artt. 3, 9, 12, 14-16, 18, 22-23, 28-29, 32, 35, 36, 38,
41, 45, 49, 52-53, 56, 60, 62, 68-70, 74, 81-82 Suikerwet
1924.

Produkt: Verslagen, beschikkingen etc.
Periode: 1940 - 1964

(180)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. om turbinen in verschillende vertrekken te plaatsen.
2. voor het overbrengen van stroop of niet afgewerkte

melasse naar een andere binnenlandse beetwortelsui-
kerfabriek.
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3. uitzonderingen op de bepaling dat respectievelijk de
pannen en ketels voor het smelten van ruwe suiker,
de pannen en ketels voor het koken van stroop, en de
turbinen bij elkaar in hetzelfde vertrek moeten zijn
geplaatst.

4. dat geturbineerde suiker wordt overgebracht naar
voor afsluiting vatbare bakken en dat de weging en
inschrijving eerst bij het ontsluiten van deze
bakken zal geschieden.

Grondslag:  1. art. 23 Suikerwet 1924.
2. art. 44 Suikerwet 1924.
3. art. 47 Suikerwet 1924.
4. art. 52 Suikerwet 1924.

Produkt: Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

Accijns op tabak

(181)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften voor het aanbrengen van opschriften op
lokaliteiten waarvoor een bedrijfsvergunning is verleend.

Grondslag: art. 15 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Min. regeling.

Bijvoorbeeld:
Koninklijk besluit van 16 maart 1922, (Stb. 126), betref-
fende uitvoering van enkele bepalingen van de Tabakswet.

Periode: 1940 - 1964

(182)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het verlenen en wijzigen van bedrijfsvergunningen.
Grondslag: artt. 15, 16, 17 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1960

(183)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het geven van een vergunning voor het vervaardigen van

sigaren in lokalen in gebruik voor de uitoefening van het
bedrijf van makelaar in ruwe tabak te Amsterdam of Rot-
terdam.

Grondslag: art. 22 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

(184)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verplichten van een fabrikant om zijn fabriek te laten

afscheiden van andere panden en erven en de daarin aan-
wezige deuren, vensters of andere openingen af te sluiten
binnen een door de minister te bepalen tijd.

Grondslag: art. 26 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

(185)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het laten bewaken van een fabriek door ambtenaren en het

vaststellen van de vergoeding hiervoor.
Grondslag: art. 27 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Beschikking.
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Periode: 1940 - 1964

(186)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. aan houders van een bedrijfsvergunning voor de
verkoop van tabak buiten de lokaliteiten.

2. op de bepaling dat voor een lokaal of voor lokalen,
waarvoor aan een fabrikant een bedrijfsvergunning is
verleend, geen zodanige bedrijfsvergunning aan een
andere voor eigen rekening werkende fabrikant kan
worden verstrekt.

3. om te mogen afwijken van de voorgeschreven tijden
waarop bedrijfsarbeid mag worden verricht.

4. voor het vervangen van het register door een kaart-
systeem.

5. tot inrichting van een lokaal, waarin accijnsarti-
kelen in het klein worden verkocht, dat niet direct
van de openbare weg als zodanig herkenbaar is.

6. voor het inrichten van lokalen voor de verkoop in
het klein van tabak in afwijking van het bepaalde in
art. 23 lid 2, en art. 40.

Grondslag: 1. art. 16 Tabakswet 1921.
2. art. 23 Tabakswet 1921.
3. art. 24 Tabakswet 1921.
4. art. 31 Tabakswet 1921.
5. art. 40 Tabakswet 1921.
6. art. 88a Tabakswet 1921.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

Accijns op wijn

(187)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het controleren:

1. van de hoeveelheden wijn in bergplaatsen en  trans-
portmiddelen en het nemen van monsters daarvan.

2. van de aanwezige hoeveelheden sap en mousserende
gegiste dranken in een fabriek.

3. van de fabrieksboekhouding, de aanwezige grondstof-
fen en de gereedgemaakte produkten.

Grondslag: 1. artt. 16, 19, 33 en 39 Wet van 20 juli 1870.
2. artt. 7, lid 2, 8, lid 1 en 5 van het Besluit van 10

november 1951.
3. art. 13 lid 1-3 Vrijstellingsbeschikking wijn en

andere gegiste vruchtendranken.
Produkt(en):verklaringen, processen-verbaal, verslagen, uittreksels uit het

register.
Periode: 1940 - 1942, 1945 - 1948, 1952 -

(188)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het afgeven van een ontvangbewijs waaruit blijkt dat een

fabrikant heeft aangemeld dat hij d.m.v. gisting van sap
of most van vruchten dranken wil gaan vervaardigen.

Grondslag: art. 2 lid 1 Besluit van 2 oktober 1948.
Produkt(en):Ontvangstbewijs
Periode: 1948 - 1952

(189)
Actor: De entreposeur.
Handeling: Het verlenen van een machtiging tot het inslaan van water
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voor het reinigen van fusten.
Grondslag: art. 3 lid 1 Beschikking van de Secretaris-Generaal van

het Departement van Financiën van 22 januari 1941.
Produkt(en):Vergunning.
Periode: 1941 - 1945

(190)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen voor de ver-

vaardiging van uit druiven vervaardigde ongegiste dranken
in fabrieken waar belastbare inlandse wijn wordt ver-
vaardigd.

Grondslag: art. 3 Besluit van 5 december 1901/art. 3 Besluit van 26
november 1909.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1942, 1945 -

(191)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen/De

Entreposeur.
Handeling: Het vooraf goedkeuren van het register van uitslagen dat

de entrepositaris moet bijhouden.
Grondslag: art. 5 lid  3a Beschikking van de Secretaris-Generaal van

het Departement van Financiën van 22 januari 1941.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1948, 1952 -
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Accijns op zout

(192)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het vooraf goedkeuren van:

1. plannen voor inrichtingen voor het uitlogen van zout
en de wijzigingen daarin,

2. peilinrichtingen voor het meten van de hoeveelheid
zouthoudend water,

3. het bouwplan en de ligging van fabrieken waarin
salpeter wordt vervaardigd uit chili-salpeter en
chloorkalium, waarbij zout  als bijprodukt wordt
verkregen.

Grondslag: 1. art. 5 Wet van 17 juni 1918.
2. art. 6 Wet van 17 juni 1918.
3. art. 2 van het Besluit van 28 november 1912.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1951

(193)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

Koninklijke besluiten waarbij bepalingen voor gradeerhui-
zen worden vastgesteld.

Grondslag: art. 77 Zoutwet 1892.
Produkt(en):Kon. besluit.
Periode: 1940 - 1951
Opmerking: In gradeerhuizen liet men zeewater door opgestapelde

takkenbossen lopen welke van doornen waren voorzien. In
het water aanwezige onzuiverheden (gips) zetten zich aan
de doornen vast waardoor een slappe zoutoplossing over-
bleef. Deze werkwijze werd meerdere malen herhaald waar-
door een sterke pekel werd verkregen. In de praktijk werd
deze werkwijze sedert 1852 niet meer toegepast.

(194)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het adviseren met betrekking tot de totstandkoming,

wijziging en intrekking van algemene maatregelen van
bestuur houdende toestemming om elders dan in zoutzie-
derijen zouthoudend water uit te dampen of uit andere
grondstoffen chloornatrium te vervaardigen.

Grondslag: art. 78 Zoutwet 1892.
Produkt(en):Adviezen met betrekking tot algemene maatregelen van bestuur.

Bijvoorbeeld:
1. Besluit van 28 november 1912 (Stb. 356), houdende

bepalingen betreffende het vervaardigen van salpeter
uit chili-salpeter en chloorkalium, waarbij zout
(chloornatrium) als bijprodukt wordt verkregen.

2. Besluit van 14 februari 1928 (Stb. 32), houdende
bepalingen betreffende het vervaardigen van kalium-
geelbloedloogzout uit natriumgeelbloedloogzout en
chloorkalium, waarbij zout als bijprodukt wordt
verkregen.

Periode: 1940 - 1951

(195)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. om een zouterij te vestigen binnen 200 m van een
zoutziederij of van een pand waarin de vrijdomge-
nietende een handel of nering in zout uitoefent.

2. om lokalen die behoren tot een zoutziederij als
bergplaats toe te laten.
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3. voor de vermenging van zout met andere stoffen bij
de uitslag uit het entrepot, de zoutziederij, etc.

4. voor het oprichten van een depot van vermengd zout.
Grondslag: 1. art. 31 van het Besluit van 29 september 1909.

2. art. 2 van het Besluit van 6 april 1912.
3. art. 7 van het Besluit van 6 april 1912.
4. art. 2 van het Besluit van 7 januari 1913.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1951

(196)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het controleren van het gehalte, gewicht en de hoeveelheid

zout of zouthoudend water, het meten van vaartuigen, het
verzegelen en ontzegelen van lokalen en vaartuigen, het
geven van toestemming voor de inslag, uitslag, verwerking,
vernietiging en enig ander gebruik van zout of zouthoudend
water en het houden van toezicht daarop, het afgeven van
volgbrieven, losbiljetten en vervoerbiljetten.

Grondslag: artt. 3, 7, 11-12, 14, 22, 31, 36-38, 40, 43-48, 57, 59,
70, 73, 79, 82 lid 3 Zoutwet 1892; art. 16 van het Besluit
van 29 september 1909.

Produkt(en):Rapport, aanschrijving, volgbrief, losbiljet, vervoerbiljet,
etc.

Periode: 1940 - 1951

7.5.2 Entrepots

(197)
Actor: De dienst douane en accijnzen.
Handeling: Het visiteren van personen die zich aan boord van een uit

zee gekomen schip bevinden of dit schip verlaten alsmede
alle personen die zich in een publiek, particulier of
algemeen entrepot bevinden of zo'n instelling verlaten.

Grondslag: art. 190bis Algemene Wet 1822.
Produkt(en):Visitatierapporten.
Periode: 1940 - 1962

(198)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

aanwijzingen van plaatsen:
1. waar entrepots gevestigd zijn.
2. waar tabak kan worden opgeslagen in particulier

entrepot.
Grondslag: 1. art. 88 Algemene Wet 1822.

2. art. 35 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Min. regeling.

1. Beschikking van 20 april 1959, nr. D9/1331; Beschik-
king van 11 december 1959, nr. D9/7764 (Stcrt. 244);
Beschikking van 15 februari 1960, nr. D0/1211
(Stcrt. 33); Beschikking van 19 februari 1960, nr.
D9/7593 (Stcrt. 35).

Periode: 1940 - 1964

(199)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

Koninklijke besluiten:
1. om aan voorname zeehandelssteden toestemming te

verlenen om de aldaar uit zee aangebrachte goederen
in een algemeen entrepot op te slaan, en vervolgens
deze goederen, vrij van rechten, ter zee uit te
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voeren.
2. houdende de aanwijzing van plaatsen voor de opslag

van ingevoerd ruw zout in particulier entrepot.
Grondslag: 1. art. 1 Wet 1828.

2. art. 18 Zoutwet 1892.
Produkt(en):Koninklijk besluit.

Bijvoorbeeld:
1. Kon. besluit van 7 november 1876 (Stb. 193)
2. Kon. besluit van 16 maart 1921 (Stb. 435).

Periode: 1940 - 1962

(200)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

algemene maatregelen van bestuur houdende:
1. bepalingen inzake de verwerking tot andere goederen

van in entrepot of op daarmede gelijk te stellen
voor afsluiting vatbare lokaliteiten en terreinen,
aangebrachte goederen.

2. houdende nadere bepalingen betreffende de aangiften
bij in-, uit- of doorvoer van goederen, rechtstreeks
of over entrepot.

Grondslag: 1. art. 2 Wet Verruiming Entrepotverkeer.
2. art. 1 lid 1 Statistiekwet 1950.

Produkt(en):1. Besluit van 16 maart 1921 (Stb. 435).
2. Besluit van 18 augustus 1962 (Stb. 336) (Besluit

handelsstatistiek); Besluit van 31 juli 1978 (Stb.
428) (Besluit Handelsstatistiek 1978).

Periode: 1940 -

(201)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorwaarden/bepalingen/regels betreffende:
1. het verpakken, sorteren of verwerken van vrije

goederen.
2. het verplaatsen van beschadigde of bedorven goederen

in algemeen depot opgeslagen naar andere op-
slagruimten omdat in het entrepot de bewerking niet
plaats kan vinden.

3. het nemen van monsters van in entrepot opgeslagen
goederen.

4. de uitslag van accijnsgoederen uit algemeen entrepot
en voor de overdracht van deze goederen in algemeen
entrepot.

5. het niet in rekening brengen van de entrepotrekening
voor de opgeslagen goederen in entrepots als bedoeld
in art. 20 van het KB Entrepots.

6. lokalen, buiten het algemeen depot, waar goederen
wegens ruimtegebrek in het algemeen entrepot, tijde-
lijk worden opgeslagen met genot van de voorrechten
verbonden aan de opslag in algemeen entrepot.

7. het geheel of gedeeltelijk gelijkstellen van in-
richtingen van maatschappijen, wier doel is koop-
mansgoederen voor anderen in particulier entrepot te
bewaren, met algemene entrepots.

8. de kosten van toezicht welke door ambtenaren van de
invoerrechten en accijnzen op entrepots verricht
worden.

9. de in fictief entrepot opgeslagen goederen die ver-
pakt, gesorteerd of een andere bewerking ondergaan,
waardoor de aard van de goederen niet verandert.

10. het toelaten als algemeen entrepot van (in hoofd-
zaak) voor export werkende fabrieken, de bij de fa-
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brieken behorende erven en de daarop geplaatste
gebouwen.

11. het zekerheid stellen, naar gelang van de soort
goederen, voor de betaling van invoerrecht, accijns,
vrij-paspoort.

12. de, ingevolge dit besluit, toegelaten entrepots.
13. de in art. 6 KB Fabrieksentrepots bedoelde zeker-

heid.
14. betreffende de aanduiding ingeval goederen in of uit

een douane-entrepot worden in- of uitgeslagen.
15. t.a.v. de in-, uit- of doorvoer van goederen (recht-

streeks of over entrepot).
16. voor de opslag van benzine in entrepot,
17. waaronder in entrepot opgeslagen benzine mag worden

gezuiverd en op andere wijze mag worden bewerkt.
Grondslag: 1. art. 9 KB Entrepots.

2. art. 12 KB Entrepots.
3. art. 13 KB Entrepots.
4. art. 19 KB Entrepots.
5. art. 20a KB Entrepots.
6. art. 22 KB Entrepots.
7. art. 23 KB Entrepots.
8. art. 5 Wet Verruiming Entrepotverkeer.
9. art. 5 KB fictief entrepot.
10. art. 1 KB Fabrieksentrepots.
11. art. 6 KB Fabrieksentrepots.
12. art. 7 KB Fabrieksentrepots.
13. art. 8 KB Fabrieksentrepots.
14. art. 1 lid 1 letter g Besluit handelsstatistiek.
15. art. 1 Statistiekwet.
16. art. 4 Benzinewet 1931.
17. art. 6 Benzinewet 1931.

Produkt(en):Min. regeling.
3. Resolutie van 24 november 1876, nr. 58.

Resolutie van 20 april 1910, nr. 31.
Resolutie van 21 januari 1911, nr. 2.
Resolutie van 26 juni 1912, nr. 34.
Resolutie van 28 september 1923, nr. 132.
Resolutie van 13 november 1936, nr. 139.
Resolutie van 16 juni 1951, nr. 17.
Aanschrijving van 14 januari 1959, nr. D9/196.

4. Resolutie van 24 november 1876, nr. 58.
5. Resolutie van 19 november 1861, nr. 9.

Resolutie van 24 november 1876, nr. 58.
Resolutie van 12 januari 1948, nr. 163.

6. Beschikking van de minister van Financiën van 27
april 1957, nr. D7/117 (Stcrt. 82).

7. Resolutie van 28 september 1923, nr. 132.
Resolutie van 21 november 1924, nr. 130.
Resolutie van 6 september 1955, nr. 176.
Resolutie van 21 november 1955, nr. 9.

9. Resolutie van 24 november 1876, nr. 58.
10. Besluit van 20 november 1924 (Stb. 513).
12. Instructie behandeling douane-aangiften.

Resolutie van 7 augustus 1928, nr. 26.
Instructie in- en uitvoerverboden.

13. Resolutie van 7 maart 1916, nr. 41.
Resolutie van 9 november 1926, nr. 73.

14. Resolutie van 7 april 1921, nr. 268.
18. Beschikking van de minister van Financiën van 27

november 1947, nr. 247 (Stcrt. 1947, 231).
Beschikking van de minister van Financiën van 16 mei
1950, nr. 245 (Stcrt. 1950, 92).

Periode: 1940 - 1962
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(202)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. dat, in het belang van de doorvoerhandel, in parti-
culiere entrepots op plaatsen waar een algemeen
entrepot bestaat, accijnsvrije goederen worden ver-
pakt, gesorteerd en verwerkt.

2. voor de inslag van goederen uit het vrije verkeer.
3. van afwijkingen betreffende het entrepot van al dan

niet verwerkte goederen met bestemming tot verblijf
in Nederland.

4. dat fictief entrepot, als bedoeld in artikel 92 van
de Algemene Wet 1882, tegen zekerheidsstelling voor
het statistiekrecht wordt toegekend voor niet aan
accijns of invoerrecht onderworpen goederen, aan
welke buitenlandse herkomst geen twijfel bestaat.

5. dat ,in het belang van de handel, algemene entrepots
op grond van art. 1 KB Entrepots worden toegelaten.

6. van afwijkingen ten aanzien van het vervoer van en
het in entrepot houden van sigarettenpapier.

7. om opslagplaatsen als entrepot te mogen aanmerken.
8. , voor de berekening van het bijzonder invoerrecht,

van afschrijving op de in fictief entrepot opge-
slagen hoeveelheid benzine.

9. aan een depothouder voor de inslag van zout uit
entrepot van een zoutzieder of handelaar in hoeveel-
heden kleiner dan 500 kg.

10. voor de inslag van water in particuliere entrepots
bestemd voor de reiniging van fusten.

11. om de wijn te vermengen bij de uitslag uit het
entrepot.

Grondslag: 1. art. 10 KB Entrepots.
2. art. 3 KB Fabrieksentrepots.
3. art. 4 Wet Verruiming Entrepotverkeer.
4. art. 1 KB fictief entrepot.
5. art. 2 KB Entrepots.
6. art. 14a Smokkel sig. papier. 
7. art. 6 Benzinewet 1931.
8. art. 6 Benzinewet 1931.
9. art. 5 van het Besluit van 25 augustus 1908.
10. art. 6 Wet van 20 juli 1870.
11. art. 6 Besluit van 5 december 1901.

Produkt(en):Min. regeling.
1. Resolutie van 28 september 1923, nr. 168; Resolutie

van 13 januari 1925, nr. 68; Resolutie van 13 no-
vember 1936, nr. 139.

Periode: 1940 - 1962

(203)
Actor: De minister van Financiën/De dienst douane en accijnzen.
Handeling: Het vaststellen van:

1. het tarief van pakhuishuren voor goederen, in de
Rijksentrepots neergelegd.

2. de herkomst van goederen.
3. de waarde voor goederen wanneer verhaal van statis-

tiekrecht op de gestelde zekerheid plaats moet
hebben.

Grondslag: 1. art. 1 Besluit van 17 januari 1866 (Stb. 2), hou-
dende vaststelling van een tarief van pakhuishuren
voor goederen, in de Rijksentrepots neergelegd.

2. art. 4 Wet Verruiming Entrepotverkeer.
3. art. 4 KB fictief entrepot.

Produkt(en):Min. regeling,
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1. Kon. besluit van 6 februari 1920 (Stb. 59).
Periode: 1940 - 1962

(204)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verlenen van een vergunning:

1. betreffende de goedkeuring om de in fictief entrepot
opgeslagen goederen tot vaststelling der eenzelvig-
heid, een verpakking, een sortering of een andere
bewerking te laten ondergaan, waardoor de aard van
de goederen niet verandert.

2. tot het sorteren, vermengen, reinigen, verpakken en
bemonsteren van alle in paragraaf 1 opgesomde goede-
ren.

Grondslag: 1. art. 5 KB fictief entrepot.
2. paragraaf 11 van de resolutie van 30 januari 1920,

nr. 114.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1962

(205)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (vooraf) goedkeuren van:

1. de plaatsing en inrichting van entrepots.
2. van panden welke worden gebruikt als particulier

entrepot.
3. bergplaatsen (dennen) en lokalen die worden gebruikt

voor particulier entrepot en het geven van aanwij-
zingen voor de inrichting daarvan.

Grondslag: 1. art. 2 KB Entrepots.
2. art. 12 Wet van 20 juli 1870.
3. artt. 19-20, 33 Zoutwet 1892.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 -

(206)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het ontheffing verlenen van de verplichting tot het

stellen van borgtocht betreffende door een gemeente
geëxploiteerd fictief entrepot.

Grondslag: art. 1 Besluit van 22 februari 1896 (Stb. 30), betreffende
opslag van goederen in fictief entrepot.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1962

(207)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het wijzigen van de grondslag der heffing van naar het

gewicht belaste goederen waarbij:
a. de bij de uitslag gevonden werkelijke nettohoeveelheid
geldt en
b. bij lekkage van fusten geen korting wordt toegekend.

Grondslag: art. 4 Wet Verruiming Entrepotverkeer.
Produkt(en):Besluit van 20 november 1924 (Stb. 513).
Periode: 1940 - 1962

(208)
Actor: De dienst douane en accijnzen.
Handeling: Het, bij niet volledig nakomen van de voorschriften, de

entrepositaris, gedurende een bepaalde termijn, ontzeggen
van de opslag van goederen in zijn fictief entrepot.

Grondslag: art. 6 KB fictief entrepot.
Produkt(en):Resolutie van 30 januari 1920, nr. 114.
Periode: 1940 - 1962
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(209)
Actor: De dienst douane en accijnzen.
Handeling: Het informeren van het ministerie van Financiën betref-

fende de uitvoering van de in de resolutie van 30 januari
1920, nr. 114 gegeven voorschriften.

Grondslag: Paragraaf 13 van de resolutie van 30 januari 1920, nr.
114.

Produkt(en):-
Periode: 1940 - 1962

(210)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het beslissen of een produkt ("zelfstandigheid") al dan

niet als een bijprodukt is te beschouwen.
Grondslag: art. 4 KB Fabrieksentrepots.
Produkt(en):Min. regeling,

Resolutie van 7 april 1921, nr. 268.
Periode: 1940 - 1962

(211)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het aanwijzen van:

1. goederen waarvoor bijzondere regelingen betreffende
de monsterneming en de opslag in fictief entrepot
genomen worden.

2. goederen waarvoor bijzondere regelingen betreffende
de monsterneming en de opslag in fictief entrepot
genomen moeten worden.

Grondslag: 1. art. 28 Tariefbesluit 1947.
2. art. 48 Tariefbesluit 1960.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1948 - 1985

(212)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het treffen van (bijzondere) regels betreffende de mon-

sterneming en de opslag in fictief entrepot van door de
minister van Financiën aangewezen goederen.

Grondslag: art. 28 Tariefbesluit 1947, art. 48 Tariefbesluit 1960.
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1985

(213)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het toestaan dat wordt afgeweken van het verbod tot

uitslag en aanbieding ter visitatie van wijn uit fictief
entrepot, het voorschrift dat wijnflessen behoorlijk
gelakt of gecapsuleerd moeten zijn en geen grotere inhoud
mogen hebben dan 1 liter.

Grondslag: art. 5 lid 2 Besluit van de Secretaris-Generaal van het
Departement van Financiën van 17 januari 1941.

Produkt(en):Regeling.
Bijvoorbeeld:
Beschikking van de Secretaris-Generaal van Financiën van
22 januari 1941.

Periode: 1941 - 1945

(214)
Actor: De entreposeur.
Handeling: Het verlenen van een machtiging voor de opslag van em-

ballage uit het vrije verkeer in fictief entrepot.
Grondslag: art. 4 lid 8 Beschikking van de Secretaris-Generaal van

het Departement van Financiën van 22 januari 1941.
Produkt(en):Vergunning
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Periode: 1941 - 1945

7.6. In- uit- en doorvoer van goederen

(215)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het, namens de Rijkscommissaris voor het bezette Neder-

landse gebied, vrijstelling verlenen van de ter zake van
invoer van goederen verschuldigde rechten.

Grondslag: art. 1 Verordening 127/1940.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1945

(216)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het ontzeggen van het recht tot verdere inslag van lik-

stenen.
Grondslag: art. 13 lid 2 Besluit van de Secretaris-Generaal van

Financiën van 24 december 1941.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1942 - 1951

(217)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het bepalen van de documenten waarmee de in- en uitvoer

van roerende goederen is toegestaan.
Grondslag: art. 22 lid 1 Deviezenverordening 1940.
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1945

(218)
Actor: De ambtenaren der invoerrechten en accijnzen/ambtenaren van het

Duitse deviezenbeschermingscommando.
Handeling: Het beletten van de in- en uitvoer van roerende goederen

waarbij niet is voldaan aan bepalingen van de Deviezen-
verordening 1940 of aan bepalingen krachtens deze veror-
dening gegeven.

Grondslag: art. 22 lid 2 Deviezenverordening 1940, paragraaf 1 Veror-
dening 37/1940.

Produkt(en):-
Periode: 1940 - 1945

(219)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het toestemmen c.q. verbieden van het in- en uitvoeren van

(binnenlandse) betaalmiddelen, en roerende goederen als
reisbagage.

Grondslag: art. 2 Verordening 100/1940, art. 4 Verordening 100/1940,
art. 2 Verordening 153/1940, art. 4 Verordening 153/1940,
art. 5 Verordening 154/1940, art. 8 Verordening 154/1940,
art. 2 Verordening 239/1940.

Produkt(en):-
Periode: 1940 - 1945

(220)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het, met vergunning van het Deviezenbesluit, toestemmen

c.q. verbieden van de invoer van binnenlandse en van
buitenlandse betaalmiddelen als bedoeld in art. 1 van het
Besluit van 7 november 1940 van de Secretaris-Generaal van
Financiën (VO 203/1940).

Grondslag: art. 1 van het Besluit van 7 november 1940 van de Secreta-



Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

ris-Generaal van Financiën (VO 203/1940).
Produkt(en):-
Periode: 1940 - 1945

(221)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het aan grensbewoners verbieden, met uitzondering van een

bedrag tot 75 of 100 Reichsmark per dag, betaalmiddelen in
te voeren.

Grondslag: art. 1 lid 2 Verordening 239/1940.
Produkt(en):-
Periode: 1940 - 1945

(222)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het aan niet-ingezetenen, die Nederland binnenkomen,

verbieden betaalmiddelen en geldswaardige papieren in te
voeren tot een hoger dan door het Deviezeninstituut
vastgesteld bedrag.

Grondslag: art. 2 Verordening 240/1941.
Produkt(en):
Periode: 1940 - 1945

(223)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financin/De

Secretaris-Generaal van het departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart.

Handeling: Het vrijstellen van invoerrechten voor Duitse goederen.
Grondslag: art. 1 van het Besluit van 16 december 1940 (VO 241/1940)

van de Secretarissen-Generaal van de ministeries van
Financiën en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1941 - 1945

(224)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financin/De

Secretaris-Generaal van het ministerie van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart.

Handeling: Het bepalen op welke wijze de vermelding als Duitse
goederen in de aangiften moet geschieden.

Grondslag: art. 2 lid 3 van het Besluit van 16 december 1940 (VO
241/1940) van de Secretarissen-Generaal van de ministeries
van Financiën en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1941 - 1945

(225)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Handel,

Nijverheid en Scheepvaart.
Handeling: Het aanwijzen van Duitse goederen waarvoor bij invoer

verrekeningsbedragen verschuldigd zijn.
Grondslag: art. 3 van het Besluit van 16 december 1940 (VO 241/1940)

van de Secretarissen-Generaal van de ministeries van
Financiën en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.

Produkt(en):-
Periode: 1941 - 1945

(226)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het aanwijzen van effecten waarvoor de invoer slechts met

vergunning geoorloofd is.
Grondslag: art. 28 lid 1 Deviezenbesluit 1941 (VO 63/1941).
Produkt(en):Beschikking
Periode: 1940 - 1945
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(227)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

Koninklijke besluiten:
1. tot aanwijzing van losplaatsen en eerste wachten

voor het invoeren, het lossen, de accijnsbetaling en
de aangifte tot lossing van goederen uit zee.

2. tot het verlenen van vrijstellingen van in- en
uitklaring voor schepen.

3. tot aanwijzing van lichtingsplaatsen (plaatsen waar
de scheepslading in andere schepen wordt overgezet)
aan wal en op stroom.

4. tot aanwijzing van eerste wachten en expeditie-
kantoren waar goederen aangebracht en aangegeven
kunnen worden.

5. tot aanwijzing van routes of heerbanen waarlangs
invoer van goederen is toegestaan.

6. tot vaststelling van laadplaatsen voor de uitvoer
van goederen waar de aangifte en de rechten voldaan
moeten worden.

7. houdende voorschriften en aanwijzingen van plaatsen
betreffende de aangifte, betaling en restitutie van
's Rijks rechten betreffende meel, scheepsbrood,
scheepsbeschuit, vlees en spek.

8. tot aanwijzing van kantoren aan de landzijde waar-
langs goederen, tegen betaling van de gestelde
rechten, vrij doorgevoerd mogen worden.

9. tot verlengen van de periode waarin eigenaars of
geconsigneerden van inkomende niet ten invoer verbo-
den goederen deze kunnen opslaan.

10. betreffende de aangiften bij de in-, uit- of door-
voer van goederen.

11. houdende intrekking van de toestemming aan konvooi-
loper, expediteur, scheepsmakelaar of cargadoor om
op te treden voor de beheerder van goederen bij de
aangifte van goederen.

12. tot aanwijzing van de afstand waar bij het binnen-
lands vervoer alsmede het vervoer langs de zeegaten
van accijnsvrije goederen paspoorten vereist zijn.

13. ten aanzien van het aan de Waddeneilanden verlenen
van ontheffing van de vereiste binnenlandse paspoor-
ten bij het vervoer van accijnsvrije goederen.

14. tot aanwijzing van gedeelten van het terrein van
toezicht waar geen gedistilleerd mag vervoerd worden
zonder geleibiljet of ander document.

15. houdende regels waarbij het hebben of aanleggen van
magazijnen en nederlagen van goederen verboden is
c.q. de ontheffing van dit verbod.

16. houdende tarieven waarin de kosten van wegingen,
metingen, roeiingen, proevingen en tellingen tot het
bepalen van de hoeveelheid en de aard of natuur van
de aan accijns onderworpen goederen zijn voorge-
schreven.

17. tot het vaststellen van de te betalen rente bij
doorgaande borgtocht.

18. tot het verlenen van vrijstelling van de verschul-
digde accijnzen of invoerrechten van bij vermissen,
verongelukken, verbranden, ontvreemden of op enige
andere wijze verloren gegane goederen.

19. tot afschaffen, verleggen of oprichten van ontvang-
kantoren, kantoren van eerste en uiterste wacht.

20. betreffende inkomsten van ambtenaren van de douane
en accijnzen.
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21. houdende het aanwijzen van losplaatsen van ruw zout
of zouthoudend water.

Grondslag: 1. artt. 6, 9, 42 Algemene Wet 1822.
2. artt. 8, 24, 56 Algemene Wet 1822.
3. art. 19 Algemene Wet 1822.
4. art. 37 Algemene Wet 1822.
5. art. 38 Algemene Wet 1822.
6. art. 52 Algemene Wet 1822.
7. art. 63 Algemene Wet 1822.
8. art. 75 Algemene Wet 1822.
9. art. 88 Algemene Wet 1822.
10. art. 118 Algemene Wet 1822.
11. art. 118 Algemene Wet 1822.
12. art. 162 Algemene Wet 1822.
13. art. 162 Algemene Wet 1822.
14. art. 166 Algemene Wet 1822.
15. artt. 177, 185 Algemene Wet 1822.
16. art. 204 Algemene Wet 1822.
17. art. 271 Algemene Wet 1822.
18. art. 282 Algemene Wet 1822.
19. art. 313 Algemene Wet 1822.
20. art. 318 Algemene Wet 1822.
21. art. 5 Zoutwet 1892.

Produkt(en):Kon. besluiten.

Bijvoorbeeld:
1. Besluit van 4 maart  1939 (Stb. 481).

Besluit van 19 december 1951 (Stb. 570).
Besluit van 23 april 1958 (Stb. 200).
Besluit van 26 april 1958 (Stb. 230).

2. Besluit van 25 september 1847 (Stb. 247).
Resolutie van 23 januari 1858, nr. 52.
Resolutie van 18 november 1862, nr. 44.
Besluit van 26 maart 1872 (Stb. 19).
Resolutie van 27 februari 1873, nr. 29.
Resolutie van 12 februari 1886, nr. 54.
Resolutie van 13 augustus 1895, nr. 96.
Resolutie van 18 maart 1907, nr. 75.
Resolutie van 16 mei 1929, nr. 15.
Besluit van 2 juni 1931 (Stb. 237).
Resolutie van 10 september 1959, nr. D9/6205.
Resolutie van 31 oktober 1957, nr. 159.

3. Besluit van 19 december 1951 (Stb. 570).
 Besluit van 26 april 1958 (Stb. 230).

Besluit van 31 oktober 1959 (Stb. 406).
4. Besluit van 7 mei 1924 (Stb. 232).

Resolutie van 21 mei 1924, nr. 121.
Besluit van 21 april 1933 (Stb. 218).
Besluit van 19 december 1951 (Stb. 570).
Besluit van 26 april 1958 (Stb. 230).
Besluit van 29 juli 1959 (Stb. 265).
Besluit van 31 oktober 1959 (Stb. 406).

5. Besluit van 21 april 1933 (Stb. 218).
Besluit van 16 februari 1939 (Stb. 480).
Besluit van 2 mei 1959 (Stb. 154).
Besluit 29 juli 1959 (Stb. 265).
Beschikking van 14 augustus 1957, nr. D7/1314 (St-
crt. 159).
Beschikking van 14 augustus 1957, nr. D7/1315
(Stcrt. 159).

6. Besluit van 26 april 1958 (Stb. 230).
Besluit van 31 oktober 1959 (Stb. 406).

7. Besluit van 15 maart 1910 (Stb. 86).
8. Besluit van 7 mei 1924 (Stb. 232).
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Resolutie van 21 mei 1924, nr. 121.
Besluit van 19 december 1951 (Stb. 570).
Besluit van 26 april 1958 (Stb. 230).

9. Resolutie van 14 juli 1919, nr. 105.
Besluit van 2 december 1919 (Stb. 798).
Besluit van 6 september 1950 (Stb. K 390).
Resolutie van 16 juni 1951, nr. 17.
Beschikking van 11 december 1959, nr. D9/7764.

10. Onbekend.
11. Besluit van 22 januari 1841 (Stb. 86).
12. Besluit van 7 april 1937 (Stb. 443).

Besluit van 18 december 1951 (Stb. 568).
13. Besluit van 7 april 1937 (Stb. 443).
14. Besluit van 20 februari 1923 (Stb. 46).

Besluit van 5 november 1956 (Stb. 522).
Besluit van 14 augustus 1962 (Stb. 335).

 15. Wet van 19 juli 1934 (Stb. 403).
Besluit van 7 april 1937 (Stb. 443).

16. Besluit van 20 november 1924 (Stb. 513).
17. Besluit van 26 september 1894 (Stb. 156).

Resolutie 6 december 1940, nr. 51.
Besluit van 19 oktober 1946 (Stb. G 290).
Resolutie van 13 mei 1948, nr. 226.

18. Resolutie van 16 september 1930, nr. 1.
Resolutie van 8 februari 1949, nr. 252.
Resolutie van 9 april 1956, nr. 138.
Resolutie van 11 juli 1956, nr. 79.

19. Besluit van 26 april 1958 (Stb. 230).
20. Bezoldigingsbesluit douanepersoneel ?
21. Besluit van 3 april 1928, (Stb. 92, houdende de

aanwijzing van losplaatsen van ruw zout of zout-
houdend water).
Besluit van 25 oktober 1928, (Stb. 410), houdende de
aanwijzing van eene losplaats van ruw zout of
zouthoudend water.
Besluit van 21 november 1928, (Stb. 428), houdende
de aanwijzing van losplaatsen van ruw zout of zout-
houdend water.
Besluit van 16 juli 1929, (Stb. 390), houdende
voorzieningen ten aanzien van losplaatsen van ruw
zout of zouthoudend water.
Besluit van 24 januari 1930, (Stb. 30), houdende de
aanwijzing van Leeuwarden als losplaats voor langs
rivieren en kanalen ingevoerde goederen, ook voor
vernissen en andere alcoholhoudende stoffen en voor
ruw zout of zouthoudend water.
Besluit van 29 april 1932, (Stb. 192), houdende de
aanwijzing van eene losplaats van ruw zout of zout-
houdend water.
Besluit van 7 april 1938, (Stb. 481), houdende de
aanwijzing van een losplaats van ruw zout of zout-
houdend water.
Besluit van 23 februari 1940, (Stb. 480), houdende

de aanwijzing van een
losplaats van ruw zout of
zouthoudend water.

Periode: 1940 - 1962

(228)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften/voorwaarden/bepalingen/regels:
1. betreffende de inklaring en verdere behandeling van

reisbagage, passagiersgoederen en goederen van land-
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verhuizers.
2. betreffende het invoeren van goederen met spoor-

treinen.
3. betreffende manden en kisten waarmee goederen met

spoortreinen ingevoerd worden.
4. betreffende het invoeren van goederen in open wa-

gens.
5. betreffende de overlading van ingeklaarde goederen

en de bijlading van of samenlading met andere goe-
deren.

6. betreffende vereenvoudiging van de, naar gelang de
plaatselijke omstandigheden, voorgeschreven formali-
teiten voor de doorvoer van goederen met recht-
streeks doorgaande treinen of vaartuigen langs
spoorwegen of waterwegen, die slechts voor korte
afstand over het gebied van Nederland lopen.

7. inzake de afgifte van carnets T.I.R. als bedoeld in
de douane-overeenkomst inzake het wegvervoer aan
organisaties.

8. betreffende de in art. 75a bedoelde toelating van
aan invoerrecht onderworpen goederen.

9. inzake de bijlading van goederen.
10. voor de aangifte en verdere behandeling van de langs

de rivieren of kanalen binnenkomende accijnsvrije
goederen, welke op verschillende plaatsen in
gedeelten gelost moeten worden vóór dat de visitatie
van de gehele lading heeft plaats gevonden.

11. betreffende de generale verklaringen, de vracht-,
volg- en doorvoerlijsten.

12. betreffende het sluiten of verzegelen van goederen
die worden verzonden in spoorwagens of schepen.

13. betreffende de afgifte van een doorlopende vergun-
ning aan maatschappijen en ondernemers tot het laden
en lossen tussen zonsondergang en zonsopkomst of op
zon- en feestdagen als bedoeld in artikel 135 van de
Algemene Wet 1822.

14. betreffende afwijkingen inzake de invoer van han-
delsmonsters en kleine pakken tijdschriften.

15. betreffende de akte van afrekening als bedoeld in
art. 138 van de Algemene Wet 1822 en de verklaring
als bedoeld in art. 176 van de Algemene Wet 1822.

16. inzake de ontheffing van uit- en inklaring van
schepen, wanneer schepen over zee van de ene Neder-
landse haven rechtstreeks naar de andere haven gaan.

17. betreffende het in- en uitvoeren van goederen anders
dan langs routes, heerbanen en wegen als bedoeld in
de artt. 38 en 64 van de Algemene Wet 1822 en het
in- en uitvoeren van goederen langs rivieren en
kanalen zonder visitatie aan het laatste kantoor
ingevolge art. 65 van de Algemene Wet 1822.

18. betreffende het zgn. vrij-paspoort.
19. waarbij andere vervoermiddelen dan schepen of trei-

nen met deze gelijkgesteld worden.
20. betreffende de verzendingsbiljetten welke nodig zijn

voor het vervoer van accijnsvrije goederen te land
en te water.

21. betreffende het laden van goederen zodat zij door de
ambtenaren onder sluiting of verzegeling kunnen
gebracht worden.

22. betreffende invulling van het register als bedoeld
in art. 3 lid 2 KB Nederlagen.

23. betreffende de inrichting en behandeling van een
aangifte als vereist op grond van artikel 120 van de
Algemene Wet van 1822.
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24. betreffende de wijze waarop het terzake van de
invoer verschuldigde door de PTT met de Rijksbe-
lastingen verrekend kan worden.

25. betreffende het vervoer van pakketten van de ene
binnenlandse plaats naar de andere over vreemd
grondgebied.

26. betreffende de bescheiden waarmee goederen op het
terrein van toezicht vervoerd kunnen worden.

27. betreffende het vervoer van goederen waarvoor bij-
zonder toezicht vereist is.

28. betreffende het merk dat in het verzendingsbiljet is
omschreven.

29. het overleggen van verzendingsbiljetten voor bij-
zonder toezicht vereisende goederen.

30. betreffende de verzendingsbiljetten, facturen en
andere door de minister van Financiën aangewezen be-
scheiden tot dekking van het vervoer van andere dan
van goederen waarvoor bijzonder toezicht vereist is,
zodat deze bescheiden ook na de dag van afgifte
gebruikt kunnen worden.

31. betreffende de verlenging van de termijn als bedoeld
in art. 10 ten behoeve van personen die met goederen
reizen.

32. betreffende documenten, dienende tot dekking van het
vervoer van goederen waarvoor geen tijd van gel-
digheid is bepaald.

33. betreffende verzendingsbiljetten, de inrichting en
het bijhouden van deze biljetten.

34. de aanwijzing van het binnenlands vervoer van ac-
cijnsvrije goederen.

35. betreffende de inrichting en het bijhouden van het
zakboek waarin de goederen als bedoeld in art. 19
worden bijgehouden.

36. het vervoer van accijnsvrije goederen in treinen of
schepen.

37. de inrichting van verklaringen waarop het tijdstip
van aflevering vermeld staat.

38. betreffende de biljetten van aangifte ter bekoming
van binnenlandse paspoorten.

39. tot instelling, afschaffing, verhoging of verlaging
van invoerrecht op korte termijn en deze, voor de
inwerkingtreding, tot wet verheffen.

40. betreffende het heffen van een nieuw invoerrecht en
de afschaffing, verhoging of verlaging van bestaand
invoerrecht ten einde het te gronde gaan van Neder-
landse bedrijven door hun bestaan bedreigende bui-
tenlandse maatregelen te voorkomen.

41. betreffende het aanmerken van goederen als zijnde
niet uitgevoerde goederen door het ingebreke blijven
van de verklaring welke voor de uitvoer van goederen
noodzakelijk is.

42. ten aanzien van de gewone diensttijden van de amb-
tenaren van de invoerrechten op de voor het algemeen
luchtverkeer opengestelde luchtvaartterreinen.

43. ten aanzien van het inleveren van manifesten welke
voor de vrachtlijsten als voor de generale verkla-
ring in de plaats treden.

44. betreffende de wijze van aangeven van door de lucht
ingevoerde goederen met bestemming tot invoer in het
vrije verkeer.

45. betreffende het vergunnen dat:
a. met binnenkomende luchtvaartuigen op een

douaneterrein wordt geland op andere tijden
dan als vermeld in art. 4 lid 2 van het Doua-
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nebesluit voor de luchtvaart.
b. met binnenkomende luchtvaartuigen wordt geland

elders dan op een douaneluchtvaartterrein.
46. betreffende het aan openbare lichamen, directe en

indirecte overheidsbedrijven verlenen van ontheffing
van de verplichting tot het stellen van zekerheid.

47. betreffende de plaatsing en de inrichting van de
bergplaats, de sluiting en ontsluiting daarvan, het
overbrengen van de ten uitvoer bestemde werken van
de ene naar de andere bergplaats.

48. inzake de vermenging van goederen.
49. betreffende de ompakking van goederen voor de in-

ventarisatie.
50. betreffende het, geheel of gedeeltelijk, kwijtschel-

den van de verschuldigde verhoging van invoerrech-
ten.

51. betreffende de werkzaamheden welke door inspecteurs
aan ambtenaren der invoerrechten kunnen worden
opgedragen.

52. waarbij ten aanzien van aangewezen goederen van
oorsprong of herkomst uit landen, waarmee Nederland
niet door een handelsverdrag het wederzijds econo-
misch verkeer heeft geregeld en die Nederland on-
gunstiger dan andere landen behandelen dan wel op
een wijze, die in strijd te achten is met de le-
vensbelangen van het land:
a. de invoer, hetzij geheel, hetzij boven een

bepaalde totale waarde, hoeveelheid of gewicht
van deze goederen is verboden en

b. het heffen van een bijzonder invoerrecht.
53. betreffende het leveren van bewijs van oorsprong of

herkomst van ten invoer aangegeven goederen (in
samenwerking met de minister van Economische Zaken).

54. krachtens welke, en de wijze waarop een vergunning,
als bedoeld in art. 4 lid 1 wordt verstrekt, alsmede
betreffende de vaststelling van de bedragen, die ter
bestrijding van de kosten, aan de uitvoering van dit
besluit verbonden, aan belanghebbenden in rekening
worden gebracht.

55. betreffende het vestigen van eerste en uiterste
wachten anders dan in art. 2 lid 1 genoemde plaatsen
voor de inklaring van lege of met bepaalde door de
minister van Financiën aangewezen goederen geladen
zeeschepen en voor de uitklaring van zeeschepen
welke aldaar zijn ingeklaard.

56. van toezicht als bedoeld in artikel 7 van het Be-
sluit Tarief van kosten, artikel 27 Tabakswet en
artikel 5 van de wet van 7 juni 1919 (Stb. 318).

57. voor de zegeling of stempeling van sigarettenpapier.
58. betreffende de administratie der invoerrechten en

accijnzen.
59. waarbij uiterste wachten worden aangewezen bij uit-

voer ter zee.
60. tot uitvoer langs andere kantoren dan genoemd in de

regeling conform art. 97 lid 1.
61. inzake de aanwijzing van de terreinen van toezicht

langs de zee- en landgrenzen.
Grondslag: 1. art. 8 KB 1872.

2. art. 12 KB 1872.
3. art. 13 KB 1872.
4. art. 14 KB 1872.
5. art. 16a KB 1872.
6. art. 65 KB 1872.
7. art. 70c lid 1 KB 1872.
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8. art. 70h lid 2 KB 1872.
9. art. 75a KB 1872.
10. art. 75g KB 1872.
11. art. 81 KB 1872.
12. art. 86 KB 1872.
13. art. 87c KB 1872.
14. art. 87d KB 1872.
15. art. 87e KB 1872.
16. art. 87g KB 1872.
17. art. 87h KB 1872.
18. art. 87i KB 1872.
19. art. 87k KB 1872.
20. art. 2 KB Vervoer.
21. art. 27 lid 2 KB Vervoer.
22. art. 3 lid 3 KB Nederlagen.
23. art. 9 KB Pakketpost.
24. art. 11 KB Pakketpost.
25. art. 16 KB Pakketpost.
26. art. 4 lid 1c Besluit vervoer en nederlagen.
27. art. 8 lid 1b Besluit vervoer en nederlagen.
28. art. 9 lid 2 Besluit vervoer en nederlagen.
29. art. 9 lid 3 Besluit vervoer en nederlagen.
30. art. 10 lid 3 Besluit vervoer en nederlagen.
31. art. 12 Besluit vervoer en nederlagen.
32. art. 18 lid 1 Besluit vervoer en nederlagen.
33. artt. 2, 16 KB Vereenvoudiging formaliteiten.
34. art. 12 KB Vereenvoudiging formaliteiten.
35. art. 20 KB Vereenvoudiging formaliteiten.
36. art. 27 KB Vereenvoudiging formaliteiten.
37. art. 30 KB Vereenvoudiging formaliteiten.
38. art. 1 Besluit van 9 september 1904 (Stb. 222),

houdende bepalingen tot vereenvoudiging van de
formaliteiten, in acht te nemen bij het vervoer van
goederen van de ene binnenlandse plaats naar de
andere over vreemd grondgebied.

39. art. 1 lid 1, art. 1 lid 2, art. 1 lid 3 Wet van 17
mei 1934 (Stb. 260), houdende bepalingen tot instel-
ling, afschaffing, verhoging of verlaging van in-
voerrecht op korte termijn.

40. art. 2 lid 1 Wet van 17 mei 1934 (Stb. 260), hou-
dende bepalingen tot instelling, afschaffing, ver-
hoging of verlaging van invoerrecht op korte ter-
mijn.

41. art. 3 lid 4 Douanebesluit voor de luchtvaart 1928.
42. art. 4 lid 2 Douanebesluit voor de luchtvaart 1928.
43. art. 6 lid 1 Douanebesluit voor de luchtvaart 1928.
44. art. 11 lid 1 Douanebesluit voor de luchtvaart 1928.
45. art. 19 lid 1 Douanebesluit voor de luchtvaart.
46. art. 26 Douanebesluit voor de luchtvaart.
47. art. 3 Besluit van 11 november 1921 (Stb. 1170),

houdende afwijking van de formaliteiten, te vervul-
len bij het uitvoeren van ongebruikte gouden en
zilveren werken.

48. art. 1 Besluit gebruik grondstof in fabrieken en
trafieken.

49. art. 9 lid 2 Waardewet 1927.
50. art. 19 lid 2 Waardewet 1927.
51. art. 25 Waardewet 1927.
52. art. 1 Retorsiewet.
53. art. 3 Retorsiewet.
54. art. 4 lid 2 Retorsiewet.
55. art. 2 lid 3 Besluit van 26 april 1958 (Stb. 230),

houdende aanwijzing van de visitatieposten, ont-
vangkantoren en plaatsen m.b.t. de in-, uit- en
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doorvoer voor goederen.
56. art. 1 Besluit november 1924.
57. art. 14b Smokkel sig. papier.
58. art. 1 Wet van 2 juli 1923 (Stb. 308), houdende

voorziening betreffende de vereenvoudiging van de
administratie der invoerrechten en accijnzen.

59. art. 97 lid 3 Gedistilleerd Wet van 1862.
60. art. 97 lid 2 Gedistilleerd Wet van 1862.
61. art. 87 lid 2 Suikerwet 1924.

Produkt(en):Min. regeling.
Bijvoorbeeld:
1. Aanschrijving van de minister van Financiën van 5

maart 1958, nr. C7/13 489.
Resolutie van 26 januari 1959, nr. C9/389.

2. Beschikking van 7 oktober 1959, nr. D9/6332.
7. Resolutie van 2 december 1958, nr. D8/6815.
11. Resolutie van 9 november 1956, nr. C6/10590.

Resolutie van 17 juni 1957, nr. C7/8641.
Resolutie van 10 oktober 1957, nr. C7/13430.

15. Resolutie van 9 december 1927, nr. 52.
Resolutie van 28 mei 1931, nr. 34.

16. Resolutie van 18 juni 1877, nr. 71.
Resolutie 26 november 1956, nr. 99.

17. Resolutie van 2 juli 1929, nr. 49.
Resolutie 12 oktober 1949, nr. 86.
Beschikking van augustus 1957, nr. D7/1315.

19. Beschikking van 1 juli 1957, nr. D7/392.
23. - 25. Resolutie van 21 mei 1924, nr. 121.
26. - 32. Resolutie van 25 februari 1958, nr. D8/1009.
34. Beschikking van 27 februari 1939, nr. 41.
54. Beschikking van 12 augustus 1959, nr.D9/4467 (Stcrt.

156).
Beschikking van 25 augustus 1959, nr. D9/5721 (Stc-
rt. 166).

Periode: 1940 - 1982

(229)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het aanwijzen van:

1. losplaatsen waar goederen die het rijk binnenkomen
ter zee, met spoortreinen of langs rivieren en
kanalen kunnen worden ingeklaard.

2. goederen die in open wagens vervoerd mogen worden.
3. kantoren langs rivieren en kanalen waar inklaring

plaats vindt.
4. douanekantoren van doorgang.
5. losplaatsen als douanekantoren van bestemming waar

binnenkomende goederen ingeklaard kunnen worden.
6. douanekantoren van doorgang als laatste kantoor waar

goederen die het rijk verlaten worden uitgevoerd.
7. douanekantoren van vertrek als laadplaatsen waar

goederen die ten uitvoer bestemd zijn in het uit-
gaande vervoermiddel moeten worden geladen.

8. douanekantoren van doorgang, van bestemming en van
vertrek die beperkt zijn tot goederen die zijn
geladen in gesloten of verzegelde vervoermiddelen.

9. inspecteurs van de douane en accijnzen die bevoegd
zijn te beoordelen of een voertuig of een container
voldoet aan de bepalingen van de bij de douane-
overeenkomst inzake het wegvervoer behorende regle-
menten inzake de bouw en de inrichting van voertui-
gen of containers.

10. eerste wachten en kantoren waarlangs de in-, uit- en
doorvoer van pakketten plaats vindt (in overleg met
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de minister van Verkeer en Waterstaat).
11. losplaatsen waar pakketten gericht aan een adres

hier te lande geborgen worden (in overleg met de
minister van Verkeer en Waterstaat).

12. goederen waarvoor bijzonder toezicht vereist is.
13. , met het oog op de algemene veiligheid en volksge-

zondheid, aanwijzen van goederen waarvan de soort,
de hoeveelheid, de verpakking en het vervoer voor
in-, uit- en doorvoer aan bijzondere voorschriften
moeten voldoen.

14. goederen die voor geheel of gedeeltelijke ontheffing
van de documenten voor vervoer binnen Venlo en Maas-
tricht in aanmerking komen.

15. van belasting vrijgestelde en niet onder enig in- of
uitvoerverbod vallende goederen die krachtens dit
besluit niet worden aangemerkt als zijnde goederen.

16. fabrieken en trafieken waar vrijstelling van speci-
fieke belasting bij invoer van goederen bestemd als
grondstof wordt verleend.

17. eerste kantoren waar de inklaring van de in art. 1
KB T.I.R. bedoelde goederen plaats vindt.

18. losplaatsen toegelaten als "douanekantoren van be-
stemming".

19. laadplaatsen toegelaten als "douanekantoren van
vertrek".

20. kantoren waarlangs de uitvoer langs rivieren en te
lande mag geschieden.

Grondslag: 1. art. 1 KB 1872, art. 4 Suikerwet 1924.
2. artt. 14, 21 KB 1872.
3. art. 20 KB 1872.
4. art. 70b lid 1 KB 1872.
5. art. 70b lid 2 KB 1872.
6. art. 70b lid 3 KB 1872.
7. art. 70b lid 4 KB 1872.
8. art. 70b lid 5 KB 1872.
9. art. 70j KB 1872.
10. art. 2 KB Pakketpost.
11. art. 5 KB Pakketpost.
12. art. 7a, art. 15 lid 2 letter a Besluit vervoer en

nederlagen.
13. art. 2 Besluit van 24 december 1921 (Stb. 1377),

houdende herziening van de voorschriften in acht te
nemen bij de in-, uit-, door- en vervoer van goede-
ren.

14. art. 1 Besluit van 3 juli 1922 (Stb. 423), houdende
herziening van de voorschriften invoerrechten en
accijnzen bij vervoer binnen de gemeenten Venlo en
Maastricht.

15. art. 2 lid 1 Douanebesluit voor de luchtvaart 1928.
16. art. 1 Besluit gebruik grondstof in fabrieken en

trafieken.
17. art. 2 lid 1 KB T.I.R.
18. art. 3 KB T.I.R.
19. art. 10 KB T.I.R.
20. art. 97 lid 1 Gedistilleerd Wet van 1862.

Produkt(en):Min. regeling.
Bijvoorbeeld:
1. Koninklijk besluit van 26 april 1958 (Stb. 230).

Koninklijk besluit van 14 augustus 1897 (Stb. 194).
Koninklijk besluit van 30 april 1906 (Stb. 103).
Koninklijk besluit van 29 november 1919 (Stb. 793).
Koninklijk besluit van 12 november 1903 (Stb. 277).
Koninklijk besluit van 29 november 1919 (Stb. 793).

3. Besluit van 19 december 1951 (Stb. 570).
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Besluit van 26 april 1958 (Stb. 230).
4. Beschikking T.I.R.
5. Beschikking van 8 december 1958, nr. D8/6585 (Stcrt.

242).
9. Resolutie van 30 mei 1959, nr. 77.

Resolutie van 9 juli 1959, nr. 145.
10. Resolutie van 21 mei 1924, nr. 121.
11. Resolutie van 21 mei 1924, nr. 121.
12. Resolutie van 25 februari 1958, nr. D8/1009.

Periode: 1940 - 1962
(230)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen/ Een

door de minister aangewezen ambtenaar.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. tot het vestigen van een nieuwe zoutziederij, sui-
kerraffinaderij, brouwerij, branderij, distilleer-
derij, azijnmakerij, spijker-, papier-, wollen-,
stoffen-, of andere grote fabriek op voorgeschreven
terreinen.

2. afwijkingen van de voorschriften van de belasting-
wetten betreffende de in acht te nemen formaliteiten
bij de in-, uit-, door- en vervoer van goederen
indien dit in het belang van de handel, nijverheid
of scheepvaart gewenst is.

3. aan maatschappijen en andere ondernemers om de vra-
chtlijsten in duplo in te leveren.

4. om in de tijdelijke lokalen als vermeld in art. 26
buitenlandse stapelgoederen uit het vrije verkeer op
te slaan, die niet aan rechten of accijns zijn
onderworpen.

5. om bij doorvoer met vaartuigen in geregelde dienst
de soort en de hoeveelheid van de goederen of een
van beide na de inklaring op te geven.

6. dat een generale verklaring ten doorvoer voor goe-
deren wordt veranderd in een generale verklaring ten
invoer.

7. dat het vervoer anders dan met treinen of schepen en
zonder ambtelijke sluiting of verzegeling plaats
vindt.

8. dat, in afwijking van art. 168 Algemene Wet 1822,
geleibiljetten voor het vervoer van zout, wijn,
gedistilleerd en suiker worden afgegeven.

9. van een doorlopend verlof en afwijkingen ten aanzien
van het gestelde in het Douanebesluit voor de
luchtvaart.

10. dat: a. met binnenkomende luchtvaartuigen op een
douaneterrein wordt geland op andere
tijden dan als vermeld in art. 4 lid 2
van het Douanebesluit voor de lucht-
vaart.

b. met binnenkomende luchtvaartuigen wordt
geland elders dan op een douanelucht-
vaartterrein.

11. aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen en de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat-
schappij van de ontheffing van de wettelijke ver-
plichting zekerheid te stellen voor de invoerrechten
en accijnzen.

12. dat in plaats van stalen of monsters van goederen
een of meer gewaarmerkte voorwerpen als typen worden
aangehouden.

13. voor de invoer van zouthoudend water dat niet in
fusten is verpakt.

14. dat aan neringdoenden collectieve geleibiljetten
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worden gegeven voor het vervoer van suiker of ge-
raffineerd zout aan verschillende personen.

15. voor het overbrengen van vermengde wijn naar een
andere branderij indien een bedrijf wordt gesloten.

Grondslag: 1. art. 180 Algemene wet 1822.
2. art. 1 Wet 1870.
3. art. 6 KB 1872.
4. art. 31 KB 1872.
5. art. 62 KB 1872.
6. art. 64 laatste lid KB 1872.
7. art. 27 lid 4 KB Vervoer.
8. art. 1 lid 1 Besluit van 28 november 1900 (Stb.

207), houdende nadere bepalingen omtrent de afgifte
van geleibiljetten voor het vervoer van accijnsgoe-
deren.

9. art. 16 lid 2 Douanebesluit voor de luchtvaart 1928.
10. art. 19 lid 1 Douanebesluit voor de luchtvaart.
11. art. 1 Wet van 29 december 1922 (Stb. 755), houdende

aanvulling van de bepalingen zekerheidsstelling en
wijziging bepalingen recht van voorrang inzake van
invoerrechten en accijnzen.

12. art. 11 lid 2 Waardewet 1927.
13. art. 5 Zoutwet 1892.
14. art. 1 Besluit van 13 maart 1924.
15. art. 9 Besluit van 5 december 1901.

Produkt(en):Beschikking.
Bijvoorbeeld:
2. Besluit van 26 maart 1872 (Stb. 19),
  Besluit van 4 augustus 1874 (Stb. 110),
  Besluit van 7 november 1876 (Stb. 193),
  Wet van 28 december 1879 (Stb. 250),
  Besluit van 18 februari 1905 (Stb. 78),
  Besluit van 7 mei 1924 (Stb. 232),
  Besluit van 21 januari 1958 (Stb. 30).
12. Beschikking van 24 januari 1923, nr. 63,
  Wet van 26 mei 1937 (Stb. 520),
  Resolutie van 5 februari 1938, nr. 30.

Periode: 1940 - 1962

(231)
Actor: De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het afgeven van een vergunning:

1. aan maatschappijen of ondernemers van geregelde
diensten die goederen willen vervoeren met verzen-
dingslijsten.

2. als bedoeld in art. 22 lid 1 KB Vervoer aan niet in
Nederland wonende personen.

Grondslag: 1. art. 18 lid 1 KB Vervoer.
2. art. 22 lid 2 KB Vervoer.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1958
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(232)
Actor: De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het op verzoek van belanghebbenden afgeven van collectieve

geleibiljetten voor het vervoer van aan verschillende
personen af te leveren hoeveelheden suiker (waaronder
kandij) of geraffineerd zout.

Grondslag: art. 1 lid 1 KB Nederlagen.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1962

(233)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het goedkeuren van de inrichting, planning, ligging:

1. van gebouwen en terreinen van spoorwegmaatschappijen
en stoombootdiensten die nodig zijn voor de invor-
dering van rijks rechten en accijnzen.

2. de verzendingslijsten waarop maatschappijen of
ondernemers goederen moeten inschrijven.

3. van de bergplaatsen en van de voor de verdere be-
handeling van de pakketten vereiste lokalen.

4. van de voor douanedoeleinden dienende gebouwen en
gedeelten van gebouwen op douaneluchtvaartterreinen.

5. van een nieuwe fabriek en de wijzigingen daarin.
Grondslag: 1. art. 79 KB 1872.

2. art. 16 KB Vervoer.
3. art. 5 KB Pakketpost.
4. art. 23 lid 1 Douanebesluit voor de luchtvaart.
5. artt. 17, 19 Suikerwet 1924.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1962

(234)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het treffen van voorzieningen betreffende het in zeer

bijzondere gevallen toestaan dat het vervoer anders dan
met treinen of schepen en zonder ambtelijke sluiting of
verzegeling plaats vindt.

Grondslag: art. 27 lid 4 KB Vervoer.
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1958

(235)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het vaststellen van het tarief van de kosten voor bewaking

van goederen of vervoermiddelen.
Grondslag: art. 2 Wet wijziging en aanvulling heffing en verzekering

van de invoerrechten en accijnzen (Stb. 1879: 250).
Produkt(en):Besluit van 20 november 1924 (Stb. 513).
Periode: 1940 - 1962

(236)
Actor: De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het op verzoek van handelaars in wijn, zoutzieders en

handelaars in zout, vergunnen wijn of zout te vervoeren
met verzendingsbiljetten.

Grondslag: art. 2 lid 1 KB Nederlagen.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1962

(237)
Actor: De minister van Verkeer en Waterstaat.
Handeling: Het, in overleg met de minister van Financin, aanwijzen

van:
1. eerste wachten en kantoren waarlangs de in-, uit- en
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doorvoer van pakketten plaats vindt.
2. losplaatsen waar pakketten gericht aan een adres

hier te lande geborgen worden.
Grondslag: 1. art. 2 KB Pakketpost.

2. art. 5 KB Pakketpost.
Produkt(en):1. Resolutie van 21 mei 1924, nr. 121.

2. Resolutie van 21 mei 1924, nr. 121.
Periode: 1940 - 1962

(238)
Actor: De minister van Verkeer en Waterstaat.
Handeling: Het, in overleg met de minister van Financiën, voorberei-

den, wijzigen, vaststellen en intrekken van voorschrif-
ten/regels betreffende het vervoer van pakketten van de
ene binnenlandse plaats naar de andere over vreemd grond-
gebied.

Grondslag: art. 16 KB Pakketpost.
Produkt(en):Resolutie van 21 mei 1924, nr. 121.
Periode: 1940 - 1962

(239)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het opnieuw van toepassing verklaren van bijzondere

bepalingen voor die gedeelten van genoemd terrein, waar
dit tot wering van misbruik nodig mocht blijken.

Grondslag: art. 4 KB Nederlagen.
Produkt(en):Min. regelingen.
Periode: 1940 - 1958

(240)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het aan de Tweede Kamer der Staten Generaal zenden van een

voorstel tot wet betreffende de instelling, afschaffing,
verhoging of verlaging van invoerrecht op korte termijn.

Grondslag: art. 2 lid 4 Besluit van 3 juli 1922 (Stb. 423), houdende
herziening van de voorschriften invoerrechten en accijnzen
bij vervoer binnen de gemeenten Venlo en Maastricht.

Produkt(en):Wetsvoorstel, wet.
Periode: 1940 - 1942

(241)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het, in overleg met de minister van Waterstaat, geven van

aanwijzingen aan gezagvoerders van luchtvaartuigen be-
treffende het volgen van bepaalde luchtroutes of het
overschrijden van de grens tussen bepaalde tijden of
punten.

Grondslag: art. 4 lid 3 Douanebesluit voor de luchtvaart 1928.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1959

(321)
Actor: De minister van Waterstaat.
Handeling: Het, in overleg met de minister van Financiën, geven van

aanwijzingen aan gezagvoerders van luchtvaartuigen be-
treffende het volgen van bepaalde luchtroutes of het
overschrijden van de grens tussen bepaalde tijden of
punten.

Grondslag: art. 4 lid 3 Douanebesluit voor de luchtvaart 1928.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1959

(242)
Actor: De minister van Financiën.
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Handeling: Het verlenen van vergunning betreffende de aanwijzing van
de luchtvaartterreinen als losplaats bij invoer voor de
aanbrenging van goederen op generale verklaring, volglijst
of volgbrief.

Grondslag: art. 8 lid 1 Douanebesluit voor de luchtvaart 1928.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1959

(243)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

een aanwijzing van een luchtvaartterrein als douanelucht-
vaartterrein.

Grondslag: artt. 2 lid 1, lid 3 Douanebesluit voor de luchtvaart.
Produkt(en):Beschikking.

Bijvoorbeeld:
Beschikking van 12 september 1959, nr. D9/3405 (Stcrt.
179).

Periode: 1959 - 1962
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(244)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het stellen van voorwaarden aan de aanwijzing van een

luchtvaartterrein als douaneluchtvaartterrein.
Grondslag: art. 2 lid 1 Douanebesluit voor de luchtvaart.
Produkt(en):Min. voorwaarden.
Periode: 1959 - 1962.

(245)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het aan openbare lichamen, directe en indirecte over-

heidsbedrijven verlenen van ontheffing van de verplichting
tot het stellen van zekerheid.

Grondslag: art. 26 Douanebesluit voor de luchtvaart.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1959 - 1962

(246)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verlenen van een bewijs, dan wel het verlenen van

ontheffing van de eis, dat de bij de invoer van lucht-
vaartuigen (sedert 1993: uit niet- EG-landen) vereiste
douaneformaliteiten vervuld zijn.

Grondslag: art. 5 Regeling Toezicht Luchtvaart 1928, art. 3 Regeling
Toezicht Luchtvaart 1959.

Produkt(en):-
Periode: 1940 -
Opmerking: Is gelijk aan handeling 75 van het PIVOT-rapport "Lucht-

vaart gebonden. Een institutioneel onderzoek op het
terrein van de burgerluchtvaart."

(247)
Actor: De minister van Financiën/de bevoegde ambtenaren van de

Rijksbelastingdienst.
Handeling: Het aanslaan en heffen van in- en uitvoerrechten op per

burgerluchtvaartuig in- en uitgevoerde lading.
Grondslag: Douanebesluit voor de luchtvaart van 27 december 1928

(Stb. 500), Besluit van 28 maart 1959 (Stb. 100).
Produkt(en):-
Periode: 1940 - 1962
Activiteiten: a. het aanwijzen, wijzigen en intrekken van een doua-

neluchtvaartterrein,
b. het controleren van de aangifteformulieren,
c. het inspecteren van de lading,
d. het toestemming geven voor het lossen van goederen,
e. het vergunning geven voor het achterwege laten van

tijdelijke opslag van geloste goederen,
f. het ontheffing verlenen van de verplichting tot

borgstelling,
g. het visiteren van reizigers,
h. het in bijzondere gevallen vergunnen van landingen

op andere tijden en terreinen,
i. het toestemming geven voor het verwijderen van

onderdelen en lading van verongelukte luchtvaartui-
gen.

Opmerking: Is gelijk aan handeling 289a van het PIVOT-rapport "Lucht-
vaart gebonden. Een institutioneel onderzoek op het
terrein van de burgerluchtvaart."

(248)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verlenen van een weekkrediet voor gelden te betalen op

de ontvangkantoren.
Grondslag: art. 1 Wet Weekkrediet. 
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Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1962

(249)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het van toepassing verklaren van de bepaling in art. 1 lid

1 Wet Weekkrediet op andere dan op de ontvangkantoren te
betalen gelden.

Grondslag: art. 1 lid 2 Wet Weekkrediet.
Produkt(en):-
Periode: 1940 - 1962

(250)
Actor: De inspecteur der belastingen/de Tariefcommissie
Handeling: Het vaststellen van het invoerrecht over de waarde.
Grondslag: art. 2 Waardewet 1927.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 -

(251)
Actor: De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het voorschrijven dat de inventarisatie van goederen niet

of slechts gedeeltelijk zal plaats hebben.
Grondslag: art. 9 lid 1 Waardewet 1927.
Produkt(en):Voorschriften.
Periode: 1940 -

(252)
Actor: De Tariefcommissie.
Handeling: Het adviseren van de minister van Financin inzake de

toepassing van het zesde hoofdstuk van de Algemene wet
inzake de douane en de accijnzen en de Waardewet 1927.

Grondslag: art. 16 Waardewet 1927.
Produkt(en):Advies.
Periode: 1940 - 1982

(253)
Actor: De ambtenaren van de invoerrechten en de accijnzen.
Handeling: Het instellen van onderzoek naar de aanwezigheid van

sigarettenpapier in winkels, magazijnen, werkplaatsen en
andere lokaliteiten, en gebouwen, erven, besloten terrei-
nen.  

Grondslag: art. 15 Smokkel sig. papier.
Produkt(en):Onderzoek.
Periode: 1940 - 1962



Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

(254)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verlengen of verkorten van de termijn als gesteld in

artikel 15 Smokkel sig. papier.
Grondslag: art. 16 Smokkel sig. papier.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1962

(255)
Actor: De minister van Economische Zaken.
Handeling: Het, in samenwerking met de minister van Financiën, voor-

bereiden, wijzigingen en intrekken van bepalingen betref-
fende het leveren van bewijs van oorsprong of herkomst van
ten invoer aangegeven goederen.

Grondslag: art. 3 Retorsiewet 1933.
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 -

(256)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het afgeven van volgbrieven.
Grondslag: artt. 4, 5 Besluit van 19 augustus 1916.
Produkt(en):Volgbrief.
Periode: 1940 - ??

(257)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

een algemene maatregel van bestuur waarbij wordt bepaald
dat de bepalingen over het vervoer en de nederlagen van
suiker ook van toepassing worden verklaard voor de aange-
wezen gedeelten aan de landzijde.

Grondslag: art. 87 lid 3 Suikerwet 1924.
Produkt: Algemene maatregel van bestuur.
Periode: 1940 - 1964

(258)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het adviseren met betrekking tot de totstandkoming,

wijziging en intrekking van algemene maatregelen van
bestuur waarbij het vervoer van zout ook buiten het ter-
rein van toezicht kan worden onderworpen aan de bepalingen
omtrent de dekking door documenten.

Grondslag: art. 82 lid 2 Zoutwet 1892.
Produkt(en):Adviezen met betrekking tot algemene maatregelen van bestuur.
Periode: 1940 - 1951

(259)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

de aanwijzing van een gemeente of een gedeelte daarvan
waarbinnen personen beneden de 16 jaar geen gedistilleerd
mogen vervoeren zonder een daartoe strekkend document.

Grondslag: art. 5 van de Wet van 30 december 1901 (Stb. 319).
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1963

(260)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften voor het inrichten en het bijhouden van het
zakboek waarin een venter de vervoerde hoeveelheden brand-
spiritus moet optekenen.

Grondslag: art. 38 van het Koninklijk besluit van 30 november 1908



Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

(Stb. 346).
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1963

(261)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het bepalen van:

1. de termijn van verblijf van goederen om een bij die
aanwijzing toegelaten bewerking te ondergaan zodat
geen statistiekrecht wordt geheven.

2. gegevens omtrent het vervoer en de gebezigde ver-
voermiddelen en de factuurwaarde van ten in- of ten
uitvoer bestemde goederen welke in de goederenaan-
giften volgens de wettelijke bepalingen inzake de
douane en accijnzen moeten vermeld zijn.

Grondslag: 1. art. 3k Statistiekrecht.
2. art. 1 lid 1 letter f Besluit handelsstatistiek.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1978

(262)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het goedkeuren van de inrichting van het zakboek waarin de

goederen die de in art. 19 KB Vervoer bedoelde personen
met zich voeren worden ingeschreven.

Grondslag: art. 20 KB Vervoer.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1962

7.7 Straf- en verbodsbepalingen

(263)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het vervolgen van misdrijven, overtredingen, feiten en het

toestaan dat krachtens het besluit strafbaar gestelde
feiten bij transactie worden afgedaan.

Grondslag: art. 10 lid 2-3 Besluit van de Secretaris-Generaal van het
Departement van Financiën van 17 januari 1941, art. 6 lid
2-3 van het Besluit van de Secretaris-Generaal van het
departement van Financiën van 24 januari 1941, art. 6 lid
2 en 3 Besluit van de Secretaris-Generaal van het de-
partement van Financiën van 11 maart 1941, art. 6 lid 2-3
van het Besluit van de Secretaris-Generaal van het depar-
tement van Financiën van 17 september 1941, art. 14 lid 2-
3 Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement
van Financiën van 4 december 1941, art. 6 lid 2-3 van het
Besluit van de Secretaris-Generaal van het departement van
Financiën van 25 juni 1942, art. 6 lid 2-3 van het Besluit
van de Secretaris-Generaal van het departement van Fi-
nanciën van 25 juli 1942, art. 13 lid 2-3 van het Besluit
van de Secretaris-Generaal van het departement van
Financiën van 26 juli 1944.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1941 - 1951

(264)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het in beroep beslissen op beslissingen van de belasting-

dienst.
Grondslag: artt. 6 lid 4, 7 lid 5 Besluit van de Secretaris-Generaal

van het departement van Financiën van 24 december 1941.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1942 - 1951
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(265)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het strafbaar stellen van overtredingen van het bepaalde

in art. 22 van de Deviezenverordening 1940.
Grondslag: art. 28 lid 1, lid 3 Deviezenverordening 1940.
Produkt(en):Gevangenisstraf, geldboete.
Periode: 1940 - 1945

(266)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren der invoerrechten en accijn-

zen/ambtenaren van het Duitse deviezenbeschermingscommando
voor het opsporen van strafbare feiten welke strafbaar
gesteld zijn in de Deviezenverordening 1940.

Grondslag: art. 34 Deviezenverordening 1940, paragraaf 1 Verordening
37/1940.

Produkt(en):-
Periode: 1940 - 1945

7.7.1 accijnzen

Accijns op benzine

(267)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het toelaten dat strafbare feiten bij transactie worden

afgedaan.
Grondslag: art. 12 Benzinewet 1931, art. VIII, lid 3 van de Wet van

21 november 1961.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1965.

(268)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het aanwijzen van stoffen waarmee benzine niet mag worden

vermengd, het voorschrijven van het aantal en het percen-
tage van de herkenningsmiddelen en het voorschrijven van
de data met ingang waarvan het verboden is petroleum en
andere aangewezen stoffen ten vervoer aan te bieden, te
vervoeren of in voorraad te hebben.

Grondslag: art. 2bis Benzinewet 1931.
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1965

Accijns op bier

(269)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

ontheffing:
1. van het verbod om in een bierbrouwerij andere sto-

ffen waaruit suikerhoudende aftreksels kunnen worden
vervaardigd in te slaan of voorhanden te hebben, dan
die volgens art. 2 zijn aangegeven, in een bierbrou-
werij beslag, moutextract of suikerhoudende aftrek-
sels te bereiden of voorhanden te hebben buiten de
werktuigen of uren, daartoe aangegeven volgens art.
14 of art. 17, uit een bierbrouwerij beslag, mout-
extract of suikerhoudende aftreksels, zijnde geen
bier, uit te slaan.

2. van de in het Koninklijk besluit van 17 juni 1913
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(Stb. 278) opgenomen verbodsbepalingen.
Grondslag: 1. art. 22 lid 2 Bierwet 1917.

2. art. 26 van het Koninklijk besluit van 17 juni 1913
(Stb. 278).

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(270)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorwaarden waaronder ontheffing kan worden verleend van
het verbod om in een bierbrouwerij andere stoffen waaruit
suikerhoudende aftreksels kunnen worden vervaardigd in te
slaan of voorhanden te hebben, dan die volgens art. 2 zijn
aangegeven, in een bierbrouwerij beslag, moutextract of
suikerhoudende aftreksels te bereiden of voorhanden te
hebben buiten de werktuigen of uren, daartoe aangegeven
volgens art. 14 of art. 17,  uit een bierbrouwerij beslag,
moutextract of suikerhoudende aftreksels, zijnde geen
bier, uit te slaan.

Grondslag: art. 22 lid 2 Bierwet 1917.
Produkt(en):Ministeriële regeling
Periode: 1940 - 1963
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Accijns op gedistilleerd en houtgeest

(271)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

bepalingen waaronder bestaande bierbrouwerijen, welke
gemeenschap hebben met branderijen, worden vrijgesteld van
het in art. 9 lid 2, bepaalde verbod.

Grondslag: art. 9 lid 3 Gedistilleerd Wet van 1862.
Produkt(en):Min. regelingen.
Periode: 1940 - 1963

(272)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen van uitzon-

deringen op het verbod om het gedistilleerd, in een
branderij der eerste klasse en de daartoe behorende panden
voorhanden, in grondvaten, bakken, leggers of fusten te
laten trekken op houtskolen of andere zuiveringsmiddelen,
of met suiker of andere zelfstandigheden te vermengen,
waardoor het opnemen van de juiste hoeveelheid of het
bepalen van de sterkte met de vochtweger wordt verhinderd.

Grondslag: art. 120 lid 1 Gedistilleerd Wet van 1862.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(273)
Actor: De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het vaststellen van regels waaronder kan worden afgeweken

van de bepaling dat het versnijden van propylalcohol of
iso-propylalcohol is verboden.

Grondslag: art. 4 van de Wet van 10 juni 1926 (Stb. 179).
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1963

(274)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën.
Handeling: Het verlenen van ontheffing van:

1. de in dit besluit vervatte verbodsbepalingen.
2. van de verbodsbepalingen vervat in art. 1.
3. van het verbod van in-, uit- of doorvoer van dis-

tilleertoestellen zonder geleibiljet.
Grondslag: 1. art. 45 van het Koninklijk besluit van 30 november

1908 (Stb. 346).
2. art. 5 van de Wet van 2 maart 1916 (Stb. 95).
3. art. 14 Distilleertoestellenwet van 19 mei 1922

(Stb. 329).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(275)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën.
Handeling: Het in beroep behandelen en beslissen inzake:

1. klachten over de verzegeling van werktuigen en
gereedschappen.

2. beschikkingen van de belastingdienst m.b.t. het
voorhanden hebben van brandspiritus in lokalen waar
tijdens de afkondiging van dit besluit zowel tot
inwendig gebruik bestemd gedistilleerd als gemethy-
leerd gedistilleerd tot verkoop bewaard of afgele-
verd wordt.
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3. beschikkingen van de directeur der accijnzen m.b.t.
het voorhanden hebben van een distilleertoestel.

Grondslag: 1. art. 52 lid 4 Gedistilleerd Wet van 1862.
2. art. 47 van het Koninklijk besluit van 30 november

1908 (Stb. 346).
3. art. 6 Distilleertoestellenwet van 19 mei 1922 (Stb.

329).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(276)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van de ontzegging van:

1. de bevoegdheid aan een brander om gedurende 1 jaar
de trek, conform art. 4, lit. a, aan te geven.

2. de toepassing van art. 2 aan branders ten wier laste
een straf is uitgesproken wegens overtreding van de
wettelijke bepalingen nopens de accijns op het
gedistilleerd na het in werking komen van deze wet.

3. van het genot der verhoogde korting.
4. het recht om brandspiritus in te slaan aan personen

die zijn veroordeeld wegens het overtreden van de
bepalingen m.b.t. de brandspiritus.

5. het recht aan een wegens overtreding van art. 41
veroordeelde om met alcohol bereide, niet tot in-
wendig gebruik bestemde stoffen, in te slaan.

Grondslag: 1. art. 17 Koninklijk besluit melasse brand. 1866.
2. art. 3, lit b Gedistilleerd wet 1886.
3. art. 8 Gedistilleerd wet 1898.
4. art. 12 van het Koninklijk besluit van 30 november

1908 (Stb. 346).
5. art. 42 van het Koninklijk besluit van 30 november

1908 (Stb. 346).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(277)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

een beschikking waarbij een distillateur die misbruik
maakt van de verhoogde korting het recht daarop voorgoed
wordt ontzegd.

Grondslag: art. 5 van het Koninklijk besluit van 22 oktober 1921
(Stb. 1144).

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

Accijns op suiker

(278)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen van uitzon-

deringen voor suikerbakkerswerk m.b.t. het verbod om
dooreengemengde goederen ter verificatie aan te bieden.

Grondslag: art. 3 van het Koninklijk besluit van 5 augustus 1897
(Stb. 186).

Produkt: Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

Accijns op wijn
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(279)
Actor: De entreposeur.
Handeling: Het bij verschil van mening tussen de entrepositaris en de

ambtenaren beslissen of de afgescheiden vloeistof volgens
handelsgebruik al dan niet drinkbaar is.

Grondslag: art. 3 lid 3 Beschikking van de Secretaris-Generaal van
het Departement van Financiën van 22 januari 1941.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1941 - 1945

(280)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het bij een geschil beslissen over de rangschikking naar

inhoudsmaat van de flessen voor mousserende druiven- en
vruchtenwijn in verband met de daaraan verbonden wijnbe-
lasting.

Grondslag: art. 1 lid 4 Besluit van de Secretaris-Generaal van het
Departement van Financiën van 4 december 1941.

Produkt(en):Regeling.
Periode: 1941 - 1948

(281)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (in beroep beslissen over het) verhogen van de minima

van inslag.
Grondslag: art. 1 Besluit van 28 november 1912.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - ??

Accijns op zout

(282)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën.
Handeling: Het verlenen van ontheffing:

1. van het verbod om in een zoutziederij, naast ruw en
geraffineerd zout, pekel en zeewater, stoffen in te
slaan of voorhanden te hebben waaruit chloornatrium
te vervaardigen of af te scheiden is.

2. van de in art. 5 genoemde verplichtingen.
3. van het verbod tot inslag en het aanwezig hebben van

landbouwzout/likstenen in een zoutziederij, in een
inrichting voor het uitlogen van steenzoutlagen of
in panden of op erven welke met dergelijke inrich-
tingen gemeenschap hebben.

Grondslag: 1. art. 60 Zoutwet 1892.
2. art. 5 van het Besluit van 7 januari 1913.
3. art. 20 van het Besluit van 10 februari 1937, art.

14 lid 2 van het Besluit van de Secretaris-Generaal
van het departement van Financiën van 24 december
1941.

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1951

(283)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het in beroep beslissen:

1. of een ontvanger terecht het afgeven van een bewijs
heeft geweigerd.

2. over beschikkingen van de belastingdienst.
Grondslag: 1. art. 2 van het Besluit van 6 april 1912.

2. artt. 2, 3 van het Besluit van 7 januari 1913.
artt. 9, 10 van het Besluit van 10 februari 1937.
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Produkt(en):Beschikking
Periode: 1940 - 1951

7.7.2 invoerrechten

(284)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het doen opleggen van boeten en straffen:

1. inzake overtredingen als genoemd in de Algemene wet
1822.

2. bij overtredingen welke begaan zijn in strijd met
art. 1 van de Wet 1870.

Grondslag: 1. artt. 205 - 232, 324 Algemene Wet 1822.
2. art. 2 Wet 1870.

Produkt(en):Boeten, verbeurdverklaringen, confiscatie van goederen.
Periode: 1940 - 1962

(285)
Actor: De dienst douane en accijnzen/de arrondissementsrechtbanken.
Handeling: Het opsporen van strafbare feiten/overtredingen:

1. op grond van de Algemene Wet 1822.
2. gesteld bij de Retorsiewet 1933.
3. op grond van de Statistiekwet.
4. gesteld bij de Statistiekwet 1950.
5. op grond van de Tariefwet 1934 vervaardigde algemene

maatregelen van bestuur.
6. betreffende de maatregelen ter verzekering van de

voldoening van belastingen, verschuldigd bij in- en
uitvoer van goederen.

Grondslag: 1. art. 233 Algemene Wet 1822.
2. art. 8 Retorsiewet 1933.
3. art. 8 Statistiekwet.
4. art. 17 lid 6 Statistiekwet 1950.
5. art. 36 lid 2 Tariefwet 1934.
6. art. 51 lid 2 Luchtvaartwet.

Produkt(en):Proces-verbaal, vervolging, bekeuring, aanhaling.
Periode: 1940 -
Opmerking: De in artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht genoemde

opsporingsambtenaren hebben in deze geen opsporingsbe-
voegdheid.

(286)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het toelaten van de bekeurde c.q. verdachte tot transac-

tie.
Grondslag: art. 19 Statistiekwet, art. 39 Tariefwet 1934, art. 19 lid

3 Smokkel sig. papier.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1962

(287)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het dagvaarden van overtreders van de maatregelen ter

verzekering van de voldoening van belastingen, verschul-
digd bij in- en uitvoer van goederen.

Grondslag: art. 51 lid 2 Luchtvaartwet.
Produkt: Dagvaarding.
Periode: 1940 -

(288)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het openstellen van beroep:

1. tegen de beschikking tot uitsluiting.
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2. bij weigering of intrekking van de vergunning als
bedoeld in art. 24 lid 1 KB Vervoer.

3. bij weigering van een gevraagde of intrekking van
een verleende vergunning als bedoeld in KB Nederla-
gen.

4. inzake de weigering of intrekking van de vergunning
als bedoeld in de artt. 18 en 22 van het KB Vereen-
voudiging formaliteiten.

5. bij weigering of intrekking van een gevraagde ver-
gunning als bedoeld in art. 1 lid 1.

Grondslag: 1. art. 70k lid 2 KB 1872.
2. art. 24 lid 2 KB Vervoer.
3. art. 4 KB Nederlagen.
4. art. 24 KB Vereenvoudiging formaliteiten.
5. art. 1 lid 3 Besluit van 28 november 1900 (Stb.

207), houdende nadere bepalingen omtrent de afgifte
van geleibiljetten voor het vervoer van accijnsgoe-
deren.

Produkt(en):-
Periode: 1940 - 1962

(289)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het tijdelijk of bij voortduring uitsluiten van personen

die een ernstige inbreuk op de douanewetgeving nopens het
internationaal vervoer van goederen langs de weg hebben
gemaakt.

Grondslag: art. 70k lid 1 KB 1872.
Produkt(en):Beschikking tot uitsluiting.
Periode: 1958 - 1962

(290)
Actor: De minister van Economische Zaken.
Handeling: Het afgeven van vergunningen betreffende ontheffing van

een gedeeltelijk verbod van invoer als bedoeld in artikel
1 lid 1, sub a van de Retorsiewet 1933.

Grondslag: art. 4 lid 1 Retorsiewet 1933.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 -

7.8 Bijzondere regelingen

(291)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het vaststellen van voorschriften ter uitvoering en

aanvulling van dit besluit.
Grondslag: art. 9 van het Besluit van de Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën van 24 januari 1941, art. 9 van
het Besluit van de Secretaris-Generaal van het departement
van Financiën van 17 sept. 1941, art. 17 Besluit van de
Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van
4 december 1941, art. 9 van het Besluit van de Secretaris-
Generaal van het departement van Financiën van 25 juni
1942, art. 9 van het Besluit van de Secretaris-Generaal
van het departement van Financiën van 25 juli 1942, art.
11 van het Besluit van de Secretaris-Generaal van het de-
partement van Financiën van 26 juli 1944.

Produkt(en):Regeling.
Bijvoorbeeld:
Beschikking van de Secretaris-Generaal van het departement
van Financiën van 28 januari 1941,
Beschikking van de Secretaris-Generaal van het departement
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van Financiën van 25 juni 1942 betreffende de uitvoering
van zijn besluit van 25 juni 1942.
Beschikking van de Secretaris-Generaal van het departement
van Financiën van 25 juli 1942.

Periode: 1941 - 1951

(292)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het geven van nadere voorschriften ter uitvoering van de

artt. 2, 5, 7, en 8 van het Besluit van de Secretaris-
Generaal van het Departement van Financiën van 4 december
1941.

Grondslag: artt. 2 lid 3, 5 lid 3, 7 lid 2, 8 lid 6 Besluit van de
Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van
4 december 1941.

Produkt(en):Regeling.
Periode: 1941 - 1948

Accijns op benzine

(293)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het geven van regels ter uitvoering van de wet.
Grondslag: art. VI van de Wet van 21 december 1961 (Stb. 443).
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1962 - 1965.

Accijns op bier

(294)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het proefsgewijze, in afwachting van een algemene maatre-

gelen van bestuur, toelaten van afwijkingen op de wet met
behoud van het beginsel waarop de aanslag rust en onder de
nodige voorzieningen.

Grondslag: art. 37 Bierwet 1917.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(295)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het voorschrijven van een vermenging.
Grondslag: art. 11 van het Koninklijk besluit van 17 juni 1913 (Stb.

278).
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(296)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het aanwijzen van een gemeente waarin, nadat bij een

gerezen geschil over de hoeveelheid grondstof of het
aantal hectoliters van het wort een verificatie van de
meting is uitgevoerd, het derde onderzoek zal plaatsvin-
den.

Grondslag: art. 31 lid 2 Bierwet 1917.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

Accijns op gedistilleerd en houtgeest

(297)
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Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het
departement van Financiën/De inspecteur der belastingen.

Handeling: Het vaststellen van uitzonderingen op Distilleertoestel-
lenwet van 19 mei 1922 (Stb. 329).

Grondslag: art. 27 Distilleertoestellenwet van 19 mei 1922 (Stb.
329).

Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1963

(298)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden van koninklijke besluiten krachtens welke

toestemming wordt verleend voor het in Nederland
vervaardigen van houtgeest.

Grondslag: art. 1 Wet van 30 december 1910.
Produkt: Kon. besluit.
Periode: 1940 - 1963

(299)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen:

1. van uitzonderingen op de bepaling dat beslag niet
anders mag zijn opgekoeld dan door op de gebrui-
kelijke wijze water of dunne spoeling in de beslag-
bakken bij te storten in branderijen van de eerste
soort.

2. tot doorlopende uitzonderingen op de bepalingen in
art 62 betreffende branderijen van de eerste en
tweede soort.

3. van afwijkingen op de wetten nopens de accijns op
het gedistilleerd.

4. van afwijkingen op de art. 9, lid 1 en 4, 12 en
126bis, lid 1 en 128 uit de Wet van 20 juni 1862
(Stb. 62).

Grondslag: 1. art. 61 lid 4 Gedistilleerd Wet van 1862.
2. artt. 62 lid 3, 79 Gedistilleerd Wet van 1862.
3. art. 9 Gedistilleerd wet 1886.
4. art. 1 van het Koninklijk besluit van 15 augustus

1910 (Stb. 255).
Produkt(en):Beschikking.

Bijvoorbeeld:
2. Koninklijk besluit van 24 november 1871, (Stb. 126),

houdende bepalingen omtrent de branderijen der eer-
ste soort, vijfde klasse.

Periode: 1940 - 1963

(300)
Actor: De minister van Financiën/De Secretaris-Generaal van het

departement van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van de ontzegging van het

recht op toegelaten afwijkingen van de wettelijke bepa-
lingen op de accijns nopens het gedistilleerd.

Grondslag: art. 10 Gedistilleerd wet 1886.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963
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(301)
Actor: De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

een regeling waarbij andere alcoholen voor de toepassing
van deze wet gelijk worden gesteld aan propylalcohol en
iso-propylalcohol.

Grondslag: art. 7 van de Wet van 10 juni 1926 (Stb. 179).
Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1963

(302)
Actor: Deskundigen welke niet ressorteren onder het ministerie van

Financiën.
Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën over beschik-

kingen van de directeur der accijnzen m.b.t. het voorhan-
den hebben van een distilleertoestel.

Grondslag: art. 6 Distilleertoestellenwet van 19 mei 1922 (Stb. 329).
Produkt(en):Advies.
Periode: 1940 - 1963

(303)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het, in bijzondere omstandigheden, vaststellen van de tijd

binnen welke het ruwstoken met een samengesteld werktuig
moet aflopen, het verlenen van toestemming voor het
doorlopend verlengen van de doorlooptijd van het
ruwstooksel en het verlenen van toestemming voor het
oprichten of veranderen van samengestelde werktuigen voor
het ruwstoken.

Grondslag: artt. 42 lid 2, 44 lid 1 en 3 Gedistilleerd Wet van 1862.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

Accijns op suiker

(304)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen van afwij-

kingen van de in art. 22 genoemde bepalingen voor zolders,
stoven en bergplaatsen waar suiker wordt gedroogd of
opgeslagen.

Grondslag: art. 46 Suikerwet 1924.
Produkt: Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

Accijns op tabak

(305)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het verlenen van ontheffingen aan fabrikanten van de

verplichting tot het bijhouden van de in- en uitslag van
tabak indien de fabriek onder permanent toezicht staat van
ambtenaren.

Grondslag: art. 34 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1964

(306)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het verrichten van activiteiten betreffende de afgifte en

inruiling van accijnszegels.
Grondslag: artt. 3, 8 van het Koninklijk besluit van 16 maart 1922.
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Produkt(en):Bewijzen van afgifte, bewijzen van inruiling.
Periode: 1940 - 1964

(307)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het toestemming verlenen voor het vervaardigen van siga-

rettepapier.
Grondslag: art. 60 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Kon. besluit.
Periode: 1940 - 1948

Accijns op wijn

(308)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het in (bijzondere) gevallen aanwijzen van kantoren waar-

langs de export van wijn kan plaatsvinden.
Grondslag: art. 35 Wet van 20 juli 1870.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1942, 1945 - 1948

(309)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen en intrekken van

een algemene maatregel van bestuur waarbij voorzieningen
gegeven worden strekkende tot uitvoering van de artt. 9,
10 en 21 sub a, van het in art. 1 van deze wet genoemde
verdrag.

Grondslag: art. 20 Wet van 15 juni 1951 unificering accijnzen.
Produkt(en):Algemene maatregel van bestuur.

Bijvoorbeeld:
Koninklijk Besluit van 10 november 1951 (Stb. 479), hou-
dende bepalingen omtrent de heffing van accijns op binnen-
landse wijn en andere gegiste vruchtendranken.

Periode: 1940 - 1941, 1945 - 1948

Accijns op zout

(310)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

de inrichting van de documenten bestemd voor de registra-
tie van de in- en uitslag en het vervoer van zout en de
wijze waarop deze documenten moeten worden gebruikt.

Grondslag: artt. 6, 13, 15 - 16, 19, 25, 28 van het Besluit van 29
september 1909.

Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1951

(311)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het afgeven van vervoerbiljetten/documenten.
Grondslag: artt. 4, 5 van het Besluit van 6 april 1912.
Produkt(en):Document, vervoerbiljet.
Periode: 1940 - 1951

(312)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het bepalen dat opgeslagen zout mag worden vermengd met

bloedpekel of andere stof.
Grondslag: art. 27 van het Besluit van 29 september 1909.
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Produkt(en):Min. regeling.
Periode: 1940 - 1951

(313)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het bepalen dat de mengstoffen worden verstrekt door de

belastingdienst.
Grondslag: art. 6 van het Besluit van 6 april 1912.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1951

(314)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het adviseren met betrekking tot de totstandkoming,

wijziging en intrekking van algemene maatregelen van
bestuur:
1. houdende bepalingen omtrent het vaststellen van het

zoutgehalte.
2. houdende bijzondere voorschriften omtrent de door-

voer van zout.
3. waarbij afwijkingen van de Zoutwet 1892 worden

toegestaan.
Grondslag: 1. art. 69 Zoutwet 1892.

2. art. 75 Zoutwet 1892.
3. art. 83 Zoutwet 1892.

Produkt(en):Adviezen met betrekking tot algemene maatregelen van bestuur.
Bijvoorbeeld:
1. Besluit van 22 april 1893 (Stb. 78), houdende voor-

schriften omtrent het bepalen van de hoeveelheid
zout in pekel, zeewater of ander zouthoudend water.

Periode: 1940 - 1951

(315)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het (onder voorwaarden) toestemming verlenen om vis te

zouten buiten een zouterij.
Grondslag: art. 23 van het Besluit van 29 september 1909.
Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1951

7.9 Produktie- en grondstoffencontrole

Accijns op gedistilleerd en houtgeest

(316)
Actor: De Secretaris-Generaal van het departement van Financiën.
Handeling: Het verlenen van een vergunning:

1. voor het gebruik van brandspiritus tot andere doel-
einden dan als brandstof.

2. voor het vermengen van alcoholische dranken voordat
het gedistilleerd wordt vervoerd naar de inrichting
waarvoor het is bestemd.

Grondslag: 1. art. 1 van het Koninklijk besluit van 30 november
1908 (Stb. 346).

2. art. 33 van het Koninklijk besluit van 30 november
1908 (Stb. 346).

Produkt(en):Beschikking.
Periode: 1940 - 1963

(317)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorwaarden in het belang van het toezicht op de werk-
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zaamheden m.b.t. de vervaardiging van extracten.
Grondslag: art. 3d van het Koninklijk besluit van 19 november 1907

(Stb. 300).
Produkt: Min. regeling.
Periode: 1940 - 1963

(318)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften voor het van merktekenen voorzien van dis-
tilleertoestellen.

Grondslag: art. 11 Distilleertoestellenwet van 19 mei 1922 (Stb.
329).

Produkt: Min. regeling.
Periode: 1940 - 1963

Accijns op suiker

(319)
Actor: De minister van Financiën.
Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van

voorschriften/voorwaarden voor:
1. het bijhouden, bewaren en inleveren van de registers

die beetwortelsuikerfabrikanten en raffinadeurs
moeten houden.

2. het houden van een fabrieksregister.
Grondslag: 1. art. 74 Suikerwet 1924.

2. art. 94 Suikerwet 1924.
Produkt: Min. regeling.
Periode: 1940 - 1964

Accijns op tabak

(320)
Actor: De minister van Financiën/De inspecteur der belastingen.
Handeling: Het verrichten van activiteiten betreffende de controle op

de vervaardiging van en de handel in tabakswaren.
Grondslag: artt. 20, 31, 46, 48, 51-52, 77, 79, 83 Tabakswet 1921.
Produkt(en):Processen- verbaal, gewaarmerkte aangiften, verslagen,

legitimatiekaarten etc.
Periode: 1940 - 1964
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8. Wetten, besluiten, etc. op het beleidsterrein invoerrechten en
accijnzen

Invoerrechten

Grondwet 1814 - 1983.

Algemene wet van 26 augustus 1822 (Stb. 38), over de heffing der rechten van
in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnengeld der
zeeschepen (Algemene Wet 1822).
Gewijzigd bij:
1. de wet van 19 juni 1845 (Stb. 28).
2. de wet van 30 maart 1848 (Stb. 12).
3. de wet van 29 juni 1854 (Stb. 102).
4. de wet van 14 juli 1855 (Stb. 105).
5. de wet van 22 mei 1873 (Stb. 67).
6. de wet van 28 december 1879 (Stb. 250).
7. de wet van 18 juni 1892 (Stb. 143).
8. de wet van 27 september 1892 (Stb. 227).
9. de wet van 20 april 1895 (Stb. 54).
10. de wet van 15 april 1896 (Stb. 70).
11. de wet van 9 juli 1906 (Stb. 190).
12. de wet van 1 juli 1909 (Stb. 251).
13. de wet van 18 juli 1911 (Stb. 247).
14. de wet van 30 maart 1912 (Stb. 135).
15. de wet van 28 april 1916 (Stb. 175).
16. de wet van 5 juli 1920 (Stb. 344).
17. de wet van 31 december 1920 (Stb. 977).
18. de wet van 29 december 1922 (Stb. 755).
19. de wet van 28 juli 1924 (Stb. 365).
20. de wet van 20 december 1924 (Stb. 568).
21. de wet van 27 december 1926 (Stb. 4513).
22. de wet van 30 december 1932 (Stb. 704).
23. de wet van 29 december 1933 (Stb. 765).
24. de wet van 19 juli 1934 (Stb. 403).
25. de wet van 29 november 1935 (Stb. 685).
26. de wet van 19 mei 1938 (Stb. 404).
27. de wet van 23 augustus 1938 (Stb. 407).
28. het besluit van 19 december 1947 (Stb. H 439).
29. de wet van 15 juni 1951 (Stb. 215).

Besluit van 27 november 1822 (Stb. 48).

Wet van 31 maart 1828 (Stb. 10), houdende bepalingen betreffende eenen
vrijen in-, en wederuitvoer, uit en naar zee, door middel van entrepot.

Besluit van 22 januari 1841 (Stb. 86).

Besluit van 25 september 1847 (Stb. 247).

Wet van 20 juni 1862 (Stb. 62).

Besluit van 17 januari 1866 (Stb. 2), houdende vaststelling van een tarief
van pakhuishuren voor goederen, in de Rijks entrepots neergelegd.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 9 september 1919, nr. 561.
2. het besluit van 6 februari 1920 (Stb. 59).

Wet van 4 april 1870 (Stb. 61), houdende wijziging en aanvulling der wetten
omtrent de heffing en de verzekering der in- en uitgaande rechten en
accijnzen (Wet 1870).
Gewijzigd bij:
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1. de wet van 28 december 1879 (Stb. 250).
2. de wet van 7 december 1896 (Stb. 212).
3. de wet van 18 juli 1911 (Stb. 247).
4. de wet van 5 juli 1920 (Stb. 344).
5. de wet van 29 juni 1925 (Stb. 308).
6. de wet van 19 juli 1934 (Stb. 403).
7. het besluit van de Secretaris-Generaal van 26 juli 1944 (Stcrt. 156).
8. de wet van 15 juni 1951 (Stb. 215).

Besluit van 26 maart 1872 (Stb. 19), houdende bepalingen tot vereenvoudiging
van de formaliteiten, in acht te nemen bij de in-, uit- en doorvoer van
goederen.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 12 maart 1876 (Stb. 53).
2. het besluit van 8 juli 1907 (Stb. 180).
3. het besluit van 18 september 1907 (Stb. 253).
4. het besluit van 28 juni 1910 (Stb. 175).
5. het besluit van 26 september 1911 (Stb. 304).
6. het besluit van 19 augustus 1913 (Stb. 355).
7. het besluit van 30 juni 1916 (Stb. 316).
8. het besluit van 18 december 1916 (Stb. 559).
9. het besluit van 2 juli 1921 (Stb. 829).
10. het besluit van 24 december 1921 (Stb. 1377).
11. het besluit van 11 oktober 1923 (Stb. 477).
12. het besluit van 13 november 1923 (Stb. 519).
13. het besluit van 11 november 1927 (Stb. 357).
14. het besluit van 28 oktober 1931 (Stb. 424).
15. het besluit van 28 februari 1940 (Stb. 442).
16. het besluit van 27 december 1954 (Stb. 613).
17. het besluit van 8 november 1958 (Stb. 495).

Besluit van 4 augustus 1874 (Stb. 116), houdende bepalingen tot vereenvou-
diging van de formaliteiten, in acht te nemen bij het vervoer van goederen.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 17 juni 1876 (Stb. 114).
2. het besluit van 7 november 1903 (Stb. 273).
3. het besluit van 28 juli 1909 (Stb. 279).
4. het besluit van 20 juni 1911 (Stb. 151).
5. het besluit van 24 december 1921 (Stb. 1377).
6. het besluit van 17 juli 1923 (Stb. 372).
7. het besluit van 31 mei 1927 (Stb. 167).
8. het besluit van 23 april 1937 (Stb. 445)
9. het besluit van 2 oktober 1948 (Stb. I 436).
10. het besluit van 26 januari 1952 (Stb. 42).

Besluit van 7 november 1876 (Stb. 193), houdende nadere bepalingen tot
vereenvoudiging van formaliteiten in acht te nemen bij het in-, uit-, en
doorvoeren van goederen over entrepot.
Gewijzigd bij:

1. het besluit van 9 april 1906 (Stb. 61).
2. het besluit van 8 juli 1907 (Stb. 180).
3. het besluit van 9 januari 1911 (Stb. 28).
4. het besluit van 30 juni 1916 (Stb. 316).
5. het besluit van 9 september 1919 (Stb. 561).
6. het besluit van 11 september 1923 (Stb. 446).
7. het besluit van 20 november 1924 (Stb. 513).
8. het besluit van 23 juni 1951 (Stb. 243).
9. het besluit van 9 april 1957 (Stb. 115).

Wet van 6 april 1877 (Stb. 71), houdende bepalingen omtrent de heffing van
leges.

Wet van 28 december 1879 (Stb. 250), tot wijziging en aanvulling der wetten
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omtrent de heffing en de verzekering van de invoerrechten en accijnzen (Wet
wijziging en aanvulling heffing en verzekering van de invoerrechten en
accijnzen).
Gewijzigd bij:
1. de wet van 20 april 1895 (Stb. 54).
2. de wet van 7 december 1896 (Stb. 212).

Besluit van 28 oktober 1880 (Stb. 185), houdende nadere bepalingen omtrent
de nederlagen van goederen in het terrein van toezicht langs de grenzen.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 8 april 1925 (Stb. 138).
2. het besluit van 31 mei 1927 (Stb. 167).
3. het besluit van 23 april 1937 (Stb. 445).
4. het besluit van 2 oktober 1947 (Stb. I 346).
5. het besluit van 26 januari 1952 (Stb. 42).

Besluit van 22 februari 1896 (Stb. 30), betreffende opslag van goederen in
fictief entrepot.

Wet van 7 december 1896 (Stb. 212), houdende nadere bepalingen omtrent de
heffing en de verzekering van de invoerrechten en accijnzen.

Besluit van 28 november 1900 (Stb. 207), houdende nadere bepalingen omtrent
de afgifte van geleibiljetten voor het vervoer van accijnsgoederen.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 17 januari 1924 (Stb. 12).

Besluit van 9 september 1904 (Stb. 222), houdende bepalingen tot vereenvou-
diging van de formaliteiten, in acht te nemen bij het vervoer van goederen
van de ene binnenlandse plaats naar de andere over vreemd grondgebied.

Besluit 18 februari 1905 (Stb. 78), houdende nadere bepalingen omtrent het
vervoer en de nederlagen van accijnsgoederen in het terrein van toezicht
langs de grenzen.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 8 december 1908 (Stb. 376).
2. het besluit van 9 januari 1911 (Stb. 29).
3. het besluit van 11 oktober 1923 (Stb. 477).
4. het besluit van 13 maart 1924 (Stb. 121).
5. het besluit van 21 juli 1928 (Stb. 300).

Besluit van 15 maart 1910 (Stb. 86), houdende bepalingen omtrent het
verlenen van teruggaaf van accijns bij uitvoer van alcoholhoudende goederen.

Wet van 30 maart 1912 (Stb. 135), houdende aanvulling en wijziging der
bepalingen omtrent de heffing en de verzekering der invoerrechten en
accijnzen.

Wet van 31 december 1915 (Stb. 533).
Gewijzigd bij:
1. de wet van 26 maart 1917 (Stb. 254).
2. de wet van 31 december 1920 (Stb. 977).
3. de wet van 3 mei 1924 (Stb. 225).
4. de wet van 20 december 1924 (Stb. 568).
5. de wet van 27 december 1926 (Stb. 413).
6. de wet van 27 juli 1931 (Stb. 325).

Wet van 28 april 1916 (Stb. 175), houdende voorzieningen ten behoeve der
statistiek van den in-, uit- en doorvoer. (Statistiekwet).
Gewijzigd bij:
1. de wet van 31 december 1920 (Stb. 977).
2. de wet van 29 december 1933 (Stb. 765).
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Besluit van 30 juni 1916 (Stb. 316), houdende voorzieningen ten behoeve van
de statistiek van de in-, uit- en doorvoer.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 21 april 1921 (Stb. 686).
2. het besluit van 6 januari 1948 (Stb. I 5).
3. het besluit van 6 september 1950 (Stb. K 389).

Wet van 7 juni 1919 (Stb. 318), verruiming der wettelijke bepalingen omtrent
het entrepotverkeer.

Besluit van 15 juli 1919 (Stb. 495).

Besluit van 2 december 1919 (Stb. 798), houdende verruiming van de wette-
lijke bepalingen nopens de opslag van goederen in fictief entrepot.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 6 september 1950 (Stb. K 390).

Wet van 4 december 1920 (Stb. 872), houdende bepalingen nopens het verlenen
van een weekkrediet voor gelden te betalen op de ontvangkantoren.

Besluit van 16 maart 1921 (Stb. 435), houdende uitbreiding van de gunst van
entrepot tot in hoofdzaak voor export werkende fabrieken.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 1 september 1923 (Stb. 446).
2. het besluit van 6 september 1950 (Stb. K 391).

Besluit van 11 november 1921 (Stb. 1170), houdende afwijking van de
formaliteiten, te vervullen bij het uitvoeren van ongebruikte gouden en
zilveren werken.

Besluit van 24 december 1921 (Stb. 1377), houdende herziening van de
voorschriften in acht te nemen bij de in-, uit-, door- en vervoer van
goederen.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 13 november 1923 (Stb. 519).

Besluit van 13 maart 1922 (Stb. 122), inzake het verlenen van weekkrediet.

Besluit van 3 juli 1922 (Stb. 423), houdende herziening van de voorschriften
invoerrechten en accijnzen bij vervoer binnen de gemeenten Venlo en
Maastricht.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 17 juli 1923 (Stb. 372).
2. het besluit van 31 mei 1927 (Stb. 167).
3. het besluit van 23 april 1937 (Stb. 445).

Wet van 29 december 1922 (Stb. 755), houdende aanvulling van de bepalingen
zekerheidsstelling en wijziging bepalingen recht van voorrang inzake van
invoerrechten en accijnzen.

Wet van 2 juli 1923 (Stb. 308), houdende voorziening betreffende de
vereenvoudiging van de administratie der invoerrechten en accijnzen.

Wet van 22 februari 1924 (Stb. 74), houdende goedkeuring van het op 23 mei
1923 te Berlijn gesloten verdrag tussen Nederland en Duitsland over
samenvoeging van de douanebehandeling in het internationale reizigersver-
keer.

Besluit van 7 mei 1924 (Stb. 232), houdende nadere bepalingen omtrent de in-
, uit- en doorvoer van goederen per post.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 22 juni 1927 (Stb. 185).
2. het besluit van 18 juli 1930 (Stb. 292).
3. het besluit van 14 februari 1935 (Stb. 48).
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Besluit van 20 november 1924 (Stb. 513), houdende vaststelling van een
algemeen tarief van de kosten, die volgens de wettelijke bepalingen nopens
de invoerrechten en accijnzen voor verschillende verrichtingen van ambtena-
ren dier middelen aan belanghebbenden ten behoeve van het Rijk in rekening
worden gebracht.

Wet van 10 juni 1926 (Stb. 178), houdende nieuwe wettelijke regeling van de
zeebrieven.
Gewijzigd bij:
1. de wet van 25 februari 1949 (Stb. J 95).

Wet van 30 juli 1926 (Stb. 249), tot regeling van de luchtvaart (Lucht-
vaartwet).

Waardewet 1927 (Stb. 17).
Gewijzigd bij:
1. de wet van 19 mei 1938 (Stb. 404).
2. het besluit van 1947 (Stb. H 439).
3. de wet van 2 augustus 1962 (Stb. 324).
4. de wet van 8 april 1971 (Stb. 220).
5. de wet van 10 september 1971 (Stb. 561).
6. de wet van 18 december 1974 (Stb. 762).
7. de wet van 29 september 1982 (Stb. 534).

Besluit van 17 november 1927 (Stb. 359), houdende toekenning van vrijdom van
specifieke belasting bij invoer van goederen bestemd tot gebruik als
grondstof in fabrieken en trafieken.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 2 maart 1931 (Stb. 70).

Besluit van 27 december 1928 (Stb. 500), houdende bepalingen ter verzekering
van de voldoening van belastingen, verschuldigd bij in- en uitvoer van
goederen door de lucht, mede wat betreft de toelating van militaire, alsmede
van politie- en douane-luchtvaartuigen.

Wet van 19 december 1931 (Stb. 527), houdende bepalingen tot tijdelijke
heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine. (Benzinewet 1931).
Gewijzigd bij:
1. de wet van 8 juli 1932 (Stb. 340).
2. de wet van 5 augustus 1933 (Stb. 419).
3. de Tariefwet 1934.
4. de wet van 5 juni 1936 (Stb. 400).
5. het besluit van de secretaris-generaal van Financiën van 6 november

1943 (Stcrt. 229).
6. de wet van 27 november 1947 (Stb. H 393).
7. de wet van 4 mei 1950 (Stb. K 172).

Wet van 19 maart 1932 (Stb. 110), houdende bepalingen o.a. tot beteugeling
van den smokkelhandel in sigarettenpapier.
Gewijzigd bij:
1. de wet van 19 mei 1934 (Stb. 403)

Wet op het Statistiekrecht van 2 juni 1932 (Stb. 321) (Statistiekrechtwet
1932).

Wet van 5 augustus 1933 (Stb. 417), houdende bepalingen tot het verlenen van
enkele retorsiebevoegdheden (Retorsiewet).
Gewijzigd bij:
1. de Tariefwet 1934.

Wet van 17 mei 1934 (Stb. 260), houdende bepalingen tot instelling,
afschaffing, verhoging of verlaging van invoerrecht op korte termijn.
Gewijzigd bij:
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1. de wet van 31 december 1936 (Stb. 408).

Wet van 28 juni 1935 (Stb. 381), tot vaststelling van een nieuw tarief van
invoerrechten.
Gewijzigd bij:
1. de wet van 19 mei 1938 (Stb. 404).
2. het besluit van 19 december 1947 (Stb. H 439).
3. het besluit van 12 februari 1960 (Stb. 44).
4. de wet van 2 augustus 1962 (Stb. 324).
5. de wet van 8 april 1971 (Stb. 220).
6. de  van 4 februari 1981 (Stb. 35).
7. de wet van 13 januari 1983 (Stb. 52).
8. de wet van 28 april 1988 (Stb. 215).

Besluit van 7 april 1937 (Stb. 443)

Besluit van de Secretarissen-Generaal van het departement van Financiën en
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 16 december 1940, betreffende
heffingen ter zake van de invoer van de Duitse goederen (Verordeningenblad
241/1940).

Besluit van de Secretaris-Generaal van het departement van Financiën van 26
juli 1944 tot nadere regeling van de belasting op bier. (Stcrt. 1944, nr.
156).

Besluit van 19 oktober 1946 (Stb. G 290).

Wet van 1 augustus 1947 (Stb. H 282), houdende goedkeuring en uitvoering van
de op 5 september 1944 te Londen tussen de regeringen van Nederland, België
en Luxemburg gesloten douane-overeenkomst met nader gesloten protocol
(Tariefbesluit 1947).
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 15 december 1947 (Stb. H 425).
2. het besluit van 19 december 1947 (Stb. H 439).
3. het besluit van 19 mei 1950 (Stb. K 180).
4. het besluit van 23 juni 1951 (Stb. 244).
5. het besluit van 21 juli 1951 (Stb. 316).
6. het besluit van 2 november 1951 (Stb. 474).

Wet van 19 juli 1950 (Stb. K 302), houdende intrekking van de wet op het
Statistiekrecht van 2 juni 1932 (Stb. 321), en vervanging van de Statis-
tiekwet van 28 april 1916 (Stb. 175).
Gewijzigd bij:
1. de wet van 2 augustus 1962 (Stb. 324).
2. de beschikking van de minister van Justitie van 28 september 1962

(Stb. 367).
3. de wet van 18 december 1969 (Stb. 589).
4. de wet van 20 september 1982 (Stb. 543).
5. de wet van 19 mei 1988 (Stb. 251).
6. de wet van 15 november 1989 (Stb. 538).
7. de wet van 19 december 1991 (Stb. 740).
8. de wet van 19 december 1991 (Stb. 741).
9. de wet van 10 december 1992 (Stb. 658).
10. de wet van 7 juli 1993 (Stb. 472).
11. de beschikking van de minister van Justitie van 2 september 1993 (Stb.

473).

Besluit van 9 oktober 1950 (Stb. K 429), houdende bepalingen omtrent de in-
en uitvoer van goederen op de voet van de ontwerpdouaneovereenkomst inzake
het internationaal vervoer van goederen langs de weg (Transport Internatio-
nal de merchandises par la Route (T.I.R.).

Besluit van 19 februari 1951 (Stb. 51), houdende het van kracht verklaren
van een reglement betreffende douanesluiting van rijnschepen.
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Gewijzigd bij:
1. besluit van 28 augustus 1951 (Stb. 403).

Besluit van 13 oktober 1951 (Stb. 450), houdende bepalingen nopens de vorm
en het gebruik van de rijksstempels voor platina, gouden en zilveren werken.

Wet van 2 januari 1953 (Stb. 6), houdende goedkeuring van het Verdrag van
Brussel van 15 december 1950, nopens de waarde van goederen in douanezaken
met bijbehorend protocol.

Besluit van 5 november 1956 (Stb. 522).

Besluit van 21 januari 1958 (Stb. 30).

Besluit van 26 april 1958 (Stb. 230).

Besluit attributen, houdende aanwijzing van de visitatieposten, ontvangkan-
toren en plaatsen m.b.t. de in-, uit- en doorvoer voor goederen.

Besluit van 28 maart 1959 (Stb. 100) (Douanebesluit voor de luchtvaart).

Besluit van 29 juli 1959 (Stb. 265).

Besluit van 20 januari 1960 (Stb. 30) (Tariefbesluit 1960).
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 16 juni 1960 (Stb. 234).
2. het besluit van 20 juni 1960 (Stb. 237).
3. het besluit van 24 november 1960 (Stb. 533).
4. het besluit van 28 december 1960 (Stb. 573).
5. het besluit van 11 maart 1961 (Stb. 77).
6. het besluit van 7 april 1961 (Stb. 93).
7. het besluit van 7 april 1961 (Stb. 94).
8. het besluit van 12 mei 1961 (Stb. 149).
9. het besluit van 21 juni 1961 (Stb. 183).
10. het besluit van 4 december 1961 (Stb. 400).
11. het besluit van 27 maart 1962 (Stb. 87).
12. het besluit van 22 juni 1962 (Stb. 221).
13. het besluit van 22 juni 1962 (Stb. 222).
14 het besluit van 22 juni 1962 (Stb. 223).
15. het besluit van 25 juli 1962 (Stb. 265).
16. het besluit van 30 augustus 1962 (Stb. 343).
17. het besluit van 25 oktober 1962 (Stb. 397).
18. het besluit van 19 december 1962 (Stb. 539).
19. het besluit van 13 juni 1963 (Stb. 252).
20. het besluit van 24 juni 1963 (Stb. 265).
21. het besluit van  21 november 1963 (Stb. 461).
22. het besluit van 17 december 1963 (Stb. 507).
23. het besluit van 5 februari 1964 (Stb. 27).
24. het besluit van 9 juni 1964 (Stb. 188).
25. het besluit van 9 juli 1964 (Stb. 247).
26. het besluit van 26 oktober 1964 (Stb. 389).
27. het besluit van 26 oktober 1964 (Stb. 390).
28. het besluit van 16 december 1964 (Stb. 515).
29. het besluit van 18 december 1964 (Stb. 527).
30. het besluit van 24 maart 1965 (Stb. 116).
31. het besluit van 23 december 1965 (Stb. 593).
32. het besluit van 24 maart 1966 (Stb. 106).
33. het besluit van 21 juni 1966 (Stb. 250).
34. het besluit van 26 oktober 1966 (Stb. 444).
35. het besluit van 27 december 1966 (Stb. 582).
36. het besluit van 22 maart 1967 (Stb. 173).
37. het besluit van 29 mei 1967 (Stb. 270).
38. het besluit van 29 mei 1967 (Stb. 271).
39. het besluit van 27 juni 1967 (Stb. 340).
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40. het besluit van 27 juni 1967 (Stb. 341).
41. het besluit van 27 november 1967 (Stb. 560).
42. het besluit van 22 december 1967 (Stb. 652).
43. het besluit van 25 maart 1968 (Stb. 125).
44. het besluit van 22 april 1968 (Stb. 192).
45. het besluit van 22 juni 1968 (Stb. 324).
46. het besluit van 19 juli 1968 (Stb. 386).
47. het besluit van 11 september 1968 (Stb. 464).
48. het besluit van 24 september 1968 (Stb. 472).
49. het besluit van 28 oktober 1968 (Stb. 569).
50. het besluit van 18 december 1968 (Stb. 721).
51. het besluit van 23 december 1968 (Stb. 696).
52. het besluit van 17 januari 1969 (Stb. 14).
53. het besluit van 21 februari 1969 (Stb. 71).
54. het besluit van 25 maart 1969 (Stb. 136).
55. het besluit van 25 juni 1969 (Stb. 274).
56. het besluit van 25 augustus 1969 (Stb. 343).
57. het besluit van 24 september 1969 (Stb. 398).
58. het besluit van 6 oktober 1969 (Stb. 441).
59. het besluit van 19 december 1969 (Stb. 569).
60. het besluit van 20 april 1970 (Stb. 171).
61. het besluit van 17 juni 1970 (Stb. 269).
62. het besluit van 21 juli 1970 (Stb. 365).
63. het besluit van 5 september 1970 (Stb. 425).
64. het besluit van 15 december 1970 (Stb. 579).
65. het besluit van 21 december 1970 (Stb. 617).
66. het besluit van 24 december 1970 (Stb. 609).
67. het besluit van 11 januari 1971 (Stb. 12).
68. het besluit van 16 januari 1971 (Stb. 125).
69. het besluit van 22 januari 1971 (Stb. 30).
70. het besluit van 20 april 1971 (Stb. 222).
71. het besluit van 26 juli 1971 (Stb. 477).
72. het besluit van 31 juli 1971 (Stb. 496).
73. het besluit van 14 augustus 1971 (Stb. 524).
73. het besluit van 20 augustus 1971 (Stb. 521).
74. het besluit van 23 augustus 1971 (Stb. 525).
75. het besluit van 10 december 1971 (Stb. 747).
76. het besluit van 1 februari 1972 (Stb. 35).
77. het besluit van 19 april 1972 (Stb. 208).
78. het besluit van 17 juni 1972 (Stb. 312).
79. het besluit van 14 september 1972 (Stb. 496).
80. het besluit van 25 oktober 1972 (Stb. 573).
81. het besluit van 12 december 1972 (Stb. 713).
82. het besluit van 19 december 1972 (Stb. 705).
83. het besluit van 31 januari 1973 (Stb. 28).
84. het besluit van 20 februari 1973 (Stb. 74).
85. het besluit van 13 maart 1973 (Stb. 103).
86. het besluit van 13 maart 1973 (Stb. 104).
87. het besluit van 18 mei 1973 (Stb. 232).
88. het besluit van 8 juni 1973 (Stb. 284).
89. het besluit van 31 augustus 1973 (Stb. 44).
90. het besluit van 28 september 1973 (Stb. 480).
91. het besluit van 24 oktober 1973 (Stb. 510).
92. het besluit van 4 december 1973 (Stb. 596).
93. het besluit van 19 januari 1974 (Stb. 31).
94. het besluit van 22 april 1974 (Stb. 217).
95. het besluit van 18 juni 1974 (Stb. 365).
96. het besluit van 3 juli 1974 (Stb. 394).
97. het besluit van 19 augustus 1974 (Stb. 500).
98. het besluit van 22 oktober 1974 (Stb. 614).
99. het besluit van 5 december 1974 (Stb. 756).
100. het besluit van 22 maart 1975 (Stb. 125).
101. het besluit van 11 april 1975 (Stb. 171).
102. het besluit van 20 juni 1975 (Stb. 333).
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103. het besluit van 3 september 1975 (Stb. 479).
100. het besluit van 8 december 1975 (Stb. 672).
101. het besluit van 9 december 1975 (Stb. 682).
102. het besluit van 13 januari 1976 (Stb. 3).
103. het besluit van 9 april 1976 (Stb. 219).
104. het besluit van 24 mei 1976 (Stb. 288).
105. het besluit van 24 juni 1976 (Stb. 349).
106. het besluit van 26 juni 1976 (Stb. 350).
107. het besluit van 8 juli 1976 (Stb. 381).
108. het besluit van 27 augustus 1976 (Stb. 446).
109. het besluit van 22 oktober 1976 (Stb. 527).
110. het besluit van 6 december 1976 (Stb. 649).
111. het besluit van 8 december 1976 (Stb. 670).
112. het besluit van 23 maart 1977 (Stb. 159).
113. het besluit van 2 juni 1977 (Stb. 159).
114. het besluit van 7 juni 1977 (Stb. 339).
115. het besluit van 28 juni 1977 (Stb. 362).
116. het besluit van 22 november 1977 (Stb. 643).
117. het besluit van 25 november 1977 (Stb. 657).
118. het besluit van 16 december 1977 (Stb. 687).
119. het besluit van 28 december 1977 (Stb. 714).
120. het besluit van 19 januari 1978 (Stb. 11).
121. het besluit van 27 januari 1978 (Stb. 41).
122. het besluit van 25 mei 1978 (Stb. 273).
123. het besluit van 1 juni 1978 (Stb. 288).
124. het besluit van 5 juli 1978 (Stb. 390).
125. het besluit van 5 oktober 1978 (Stb. 517).
126. het besluit van 21 november 1978 (Stb. 590).
127. het besluit van 18 december 1978 (Stb. 666).
128. het besluit van 20 december 1978 (Stb. 676).
129. het besluit van 21 april 1979 (Stb. 208).
130. het besluit van 18 mei 1979 (Stb. 277).
131. het besluit van 5 december 1979 (Stb. 671).
132. het besluit van 5 december 1979 (Stb. 692).
133. het besluit van 16 juni 1980 (Stb. 310).
134. het besluit van 23 juni 1980 (Stb. 324).
135. het besluit van 15 juli 1980 (Stb. 427).
136. het besluit van 25 augustus 1980 (Stb. 455).
137. het besluit van 1 november 1980 (Stb. 589).
138. het besluit van 3 december 1980 (Stb. 641).
139. het besluit van 15 december 1980 (Stb. 688).
140. het besluit van 7 april 1981 (Stb. 181).
141. het besluit van 22 april 1981 (Stb. 208).
142. het besluit van 3 juni 1981 (Stb. 328).
143. het besluit van 17 juli 1981 (Stb. 480).
144. het besluit van 13 augustus 1981 (Stb. 531).
145. het besluit van 15 december 1981 (Stb. 763).
146. het besluit van 28 december 1981 (Stb. 812).
147. het besluit van 19 februari 1982 (Stb. 82).
148. het besluit van 19 mei 1982 (Stb. 367).
149. het besluit van 3 juli 1982 (Stb. 427).
150. het besluit van 5 juli 1982 (Stb. 430).
151. het besluit van 29 september 1982 (Stb. 544).
152. het besluit van 9 december 1982 (Stb. 680).
153. het besluit van 16 december 1982 (Stb. 694).
154. het besluit van 7 februari 1983 (Stb. 90).
155. het besluit van 20 mei 1983 (Stb. 594).
156. het besluit van 30 november 1983 (Stb. 594).
157. het besluit van 17 december 1983 (Stb. 637).
158. het besluit van 20 januari 1984 (Stb. 9).
159. het besluit van 22 februari 1984 (Stb. 44).
160. het besluit van 13 april 1984 (Stb. 132).
161. het besluit van 24 mei 1984 (Stb. 232).
162. het besluit van 19 december 1984 (Stb. 642).
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163. het besluit van 18 maart 1985 (Stb. 147).
164. het besluit van 5 juni 1985 (Stb. 313).

Wet van 23 juni 1960, Stb. 262, houdende voorzieningen op het terrein van de
invoerrechten en accijnzen ter uitvoering van het Benelux-Unieverdrag en
andere internationale overeenkomsten.
Gewijzigd bij:
1. de wet van 2 augustus 1962 (Stb. 324).
2. de wet van 18 december 1969 (Stb. 589).
3. de wet van 5 juni 1985 (Stb. 313).

Koninklijk besluit van 18 augustus 1962 (Stb. 336), tot vaststelling van het
besluit Handelsstatistiek.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 9 juli 1964 (Stb. 247).
2. het besluit van 21 juli 1970 (Stb. 365).

Accijnzen

Benzine

Wet van 19 december 1931 (Stb. 527), houdende bepalingen tot tijdelijke
heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine. (Benzinewet 1931)
Gewijzigd bij:
1. het besluit van de Secretaris-Generaal van het departement van

Financiën van 6 november 1943 (Stb. 41/Stcrt. 24 november 1943, nr.
229), houdende wijziging van de Benzinewet 1931.

2. de wet van 27 november 1947 (Stb. H 393), tot verhoging van het
bijzonder invoerrecht op benzine en van het tarief van de motorrij-
tuigenbelasting voor Dieselautomobielen.

3. de wet van 4 mei 1950 (Stb. K 172), houdende verhoging van het
bijzonder invoerrecht op benzine en wijziging van de Motorrijtuigen-
belastingwet.

4. de wet van 21 december 1961 (Stb. 443), tot heffing van een bijzonder
invoerrecht op minerale oliën.

Bier

Wet van 20 januari 1917 (Stb. 190), houdende bepalingen tot verhooging van
den accijns op bier en herziening der wettelijke bepalingen omtrent dien ac-
cijns (Bierwet 1916).
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 24 januari 1941 van de Secretaris-Generaal van het

Departement van Financiën (Stcrt. 1941, nr. 20).
2. de wet van 15 juni 1951 (Stb. 215).

Wet van 20 juni 1862 (Stb. 62), houdende bepalingen omtrent den accijns op
het binnenlandsch gedistilleerd.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 4 december 1941 van de Secretaris-Generaal van het

Departement van Financiën.
2. de wet van 6 juni 1947 (Stb. H 169).
3. de wet van 15 juni 1951 (Stb. 215).

Koninklijk besluit van 17 juni 1913 (Stb. 278), houdende bepalingen omtrent
het gebruik van suiker in bierbrouwerijen en omtrent vrijdom van accijns
voor suiker, gebezigd voor het vervaardigen van bier.

Besluit van de Secretaris-Generaal van het departement van Financiën van 17
september 1941, tot wijziging van de Bierwet 1917.
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Besluit van de Secretaris-Generaal van het departement van Financiën van 25
juni 1942.

Besluit van de Secretaris-Generaal van het departement van Financiën van 25
juli 1942.

Besluit van de Secretaris-Generaal van het departement van Financiën van 26
juli 1944 (Stcrt. 1944, nr. 156).

Wet op de accijns van bier van 30 mei 1963 (Stb. 241).

Gedistilleerd en houtgeest

Koninklijk besluit van 20 april 1863 (Stb. 19), houdende bepalingen omtrent
het opnemen der sterkte van gedistilleerd.

Koninklijk besluit van 20 april 1863 (Stb. 20), houdende bepalingen omtrent
het stoken van gedistilleerd uit suiker- of zoogenaamd vormbakswater.

Wet van 1 mei 1863 (Stb. 47), houdende nadere bepalingen omtrent den accijns
en bepalingen omtrent het invoerrecht op het gedistilleerd.

Wet van 7 juli 1865 (Stb. 80), houdende nadere bepalingen nopens den accijns
op het gedistilleerd.

Koninklijk besluit van 6 januari 1866 (Stb. 1), houdende bepalingen omtrent
het stoken van gedistilleerd uit melasse.

Wet van 4 december 1869 (Stb. 202), houdende nadere bepalingen omtrent den
accijns op het gedistilleerd.

Koninklijk besluit van 24 november 1871 (Stb. 126), houdende bepalingen
omtrent de branderijen der eerste soort, vijfde klasse.

Wet van 6 april 1877 (Stb. 70), houdende nadere bepalingen omtrent den
accijns en het invoerrecht op gedistilleerd.

Wet van 23 december 1886 (Stb. 223), houdende nadere bepalingen omtrent den
accijns op het gedistilleerd.

Koninklijk besluit van 9 april 1888, (Stb. 72), tot toekenning van korting
voor het bewerken van gedistilleerd.

Wet van 31 december 1898 (Stb. 286), houdende nadere bepalingen omtrent den
accijns op het gedistilleerd.

Koninklijk besluit van 13 december 1899 (Stb. 276), houdende bepalingen
omtrent fabrieken waarin gedistilleerd noodig is als hulpmiddel bij de
werkzaamheden.

Wet van 30 december 1901 (Stb. 319), houdende nadere bepalingen omtrent den
accijns op het gedistilleerd.

Wet van 18 juli 1904 (Stb. 190), houdende nadere bepalingen omtrent den
accijns op het gedistilleerd.

Koninklijk besluit van 19 november 1907 (Stb. 300), houdende bepalingen voor
fabrieken waarin gedistilleerd noodig is tot het vervaardigen van extracten
uit planten of deelen van planten.

Koninklijk besluit van 30 november 1908 (Stb. 346), houdende bepalingen
omtrent vrijdom van den accijns op het gedistilleerd.
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Gewijzigd bij:
1. het besluit van de Secretaris-Generaal van het departement van

Financiën van 11 december 1943 nr. 50 (Stb. 346), houdende bepalingen
omtrent vrijdom van den accijns op het gedistilleerd.

Koninklijk besluit van 15 augustus 1910 (Stb. 255), houdende afwijkingen van
het bepaalde bij de artikelen 12 en 128 der wet van 20 juni 1862 (Stb. 62),
houdende bepalingen omtrent den accijns op het binnenlandsch gedistilleerd.

Wet van 30 december 1910 (Stb. 377), houdende bepalingen omtrent het
belasten van houtgeest.
Gewijzigd bij:
1. de Wet van 6 juni 1947 (Stb. H 169), betreffende de verhooging van den

accijns op het gedistilleerd en van de belasting op houtgeest en
herziening van het tarief van invoerrechten.

Wet van 2 maart 1916 (Stb. 95), houdende verbodsbepalingen betreffende het
bereiden van alcoholische dranken.

Koninklijk besluit van 22 oktober 1921 (Stb. 1144), houdende bepalingen
nopens de verhoogde kortingen.

Distilleertoestellenwet van 19 mei 1922 (Stb. 329).
Gewijzigd bij:
1. de wet van 23 juni 1923 (Stb. 288), houdende nadere bepalingen tot

verzekering van den accijns op het gedistilleerd.

Koninklijk besluit van 8 april 1925 (Stb. 137), houdende toekenning van
vrijdom van invoerrecht voor houtgeest en daaruit bereide of daarmede
vermengde stoffen.

Wet van 10 juni 1926 (Stb. 179), tot heffing van belasting van propylalcohol
en iso-propylalcohol.

Suiker

Wet van 29 januari 1897 (Stb. 63), houdende bepalingen omtrent den accijns
op de suiker (Suikerwet 1924, Stb. 425).

Koninklijk besluit van 5 augustus 1897 (Stb. 186), houdende bepalingen
omtrent het verleenen van teruggaaf van accijns voor suiker, gebezigd voor
de bereiding van eetwaren en dranken, die naar het buitenland worden
uitgevoerd.

Koninklijk besluit van 23 maart 1939 (Stb. 441), houdende voorschriften
omtrent het bepalen van het gehalte van suiker en van den zuiverheidsfactor
van melasse, melado, stroop en andere suikerhoudende vloeistoffen.

Wet van 25 juni 1964 (Stb. 206), op de accijns van suiker.

Beschikking accijns van suiker 1964 (Stb. 254).

Koninklijk besluit accijns van suiker 1964 (Stb. 515).

Koninklijk besluit inwerkingtreding koninklijk besluit van 16 december 1964
(Stb. 516).

Beschikking van 28 december 1964 nr. D4/9934 (Stcrt. 254) betreffende de
accijns van suiker 1964.

Beschikking administratieve controle suikerfabrieken 1965 (Stb. 180).

Wet van 2 juli 1969 (Stb. 291).
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Koninklijk besluit van 8 augustus 1969 (Stb. 337).

Wet van 18 december 1969 (Stb. 589).

Wet van 24 december 1970 (Stb. 607).

Koninklijk besluit van 22 januari 1971 (Stb. 31) (Koninklijk besluit
administratieve controle suikerfabrieken).

Wet van 8 april 1971 (Stb. 220).

Wet van 15 december 1971 (Stb. 733).

Wet van 29 november 1972 (Stb. 696).

Wet van 14 januari 1976 (Stb. 57).

Tabak

Wet van 6 mei 1921 (Stb. 712), tot heffing van een tabaksaccijns (Tabakswet
1921.
Gewijzigd bij:
1. het besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van

Financiën van 29 november 1940 (Stb. 247).
2. het besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van

Financiën van 28 februari 1941 (VO 1941/53).
3. het besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van

Financiën van 20 juli 1944, nr. 10 (VO 1944/44).
4. het Koninklijk besluit van 29 maart 1945 (Stb. F 36).
5. de wet van 15 december 1948 (Stb. I 546).
6. de wet van 15 juni 1951 (Stb. 215), tot heffing van een tabaksaccijns.

Koninklijk besluit van 16 maart 1922 (Stb. 126), betreffende uitvoering van
enkele bepalingen van de Tabakswet 1921.

Wijn

Wet van 20 juli 1870 (Stb. 127), houdende bepalingen omtrent den accijns op
den wijn.

Wet van 7 mei 1878 (Stb. 34), houdende nadere bepalingen omtrent den accijns
op den wijn.

Wet van 22 juli 1899 (Stb. 170), houdende nadere bepalingen omtrent den
accijns op den wijn. (Vruchtenwijnwet).

Besluit van 5 december 1901 (Stb. 236), houdende bepalingen omtrent vrijdom
van accijns voor wijn, die gebezigd wordt om daaruit cognac te stoken.

Besluit van 26 november 1909 (Stb. 374), houdende vrijdom van accijns voor
wijn die wordt ingeslagen in distilleerderijen der eerste klasse.

Besluit van 28 november 1912 (Stb. 359), betreffende de minima van inslag
van accijnsgoederen met vrijdom.

Wet van 13 juli 1914 (Stb. 317), houdende nadere bepalingen omtrent den
accijns op den wijn.

Besluit van 19 augustus 1916 (Stb. 417), houdende bepalingen omtrent vrijdom
van den accijns voor wijn, die gebezigd wordt om daaruit azijn te vervaar-
digen en omtrent den maatstaf voor de heffing van azijnaccijns bij het
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bezigen van wijn als grondstof voor de azijnbereiding.

Resolutie van 27 april 1922 nr. 58 ter uitvoering van het Koninklijk besluit
van 15 maart 1922 houdende bepalingen betreffende de wijnaccijns.

Besluit van 13 maart 1924 (Stb. 121), nadere bepalingen omtrent het vervoer
van accijnsgoederen op het terrein van toezicht langs de grenzen.

Wet van 22 juli 1935 (Stb. 407), omtrent de vrijstelling van wijnaccijns van
uit druiven vervaardigde ongegiste dranken.

Besluit van 28 augustus 1935 (Stb. 528), omtrent de vrijstelling van wijnac-
cijns van uit druiven vervaardigde ongegiste dranken.

Besluit van 18 juni 1936 (Stb. 447), houdende bepalingen tot wijzigingen van
het koninklijk besluit van 28 augustus 1935 (Stb. 528), omtrent vrijstelling
van wijnaccijns van uit druiven vervaardigde ongegiste dranken.

Besluit van 17 januari 1941 van de secretaris-generaal van het departement
van financiën tot regeling van de belasting op wijn (Stcrt. 1941, nr. 18).

Beschikking van 22 januari 1941 van de secretaris-generaal van het departe-
ment van financiën ter uitvoering van zijn besluit van 17 januari 1941 tot
regeling van de belasting op wijn (Stcrt. 1941, nr. 18).

Besluit van 4 december 1941 van de secretaris-generaal van het departement
van financiën betreffende de heffing van een bijzondere wijnbelasting
(Stcrt. 1941, nr. 240).

Besluit van 2 oktober 1948 (Stb. I 436), houdende bepalingen inzake de
belasting op wijn en andere gegiste vruchtendranken (besluit binnenlandse
wijn en andere gegiste vruchtendranken 1948).

Koninklijk besluit van 10 november 1951 (Stb. 479), houdende bepalingen
omtrent de heffing van accijns op binnenlandse wijn en andere gegiste
vruchtendranken (besluit binnenlandse wijn en andere gegiste vruchtendranken
1951).
Gewijzigd bij:
1. het Koninklijk besluit van 31 december 1958 (Stb. 654).
2. het Koninklijk besluit van 11 maart 1961 (Stb. 77).

Zout

Wet van 11 december 1857 (Stb. 123), houdende aanvulling der wetten omtrent
den accijns op het zout.

Wet van 7 december 1880 (Stb. 221), houdende nadere bepalingen omtrent den
accijns op het zout.

Wet van  27 september 1892 (Stb. 227), houdende bepalingen omtrent den
accijns op het zout.

Besluit van 22 april 1893 (Stb. 78), houdende voorschriften omtrent het
bepalen van de hoeveelheid zout in pekel, zeewater of ander zouthoudend
water.

Besluit van 19 augustus 1898 (Stb. 202), houdende bepalingen omtrent vrijdom
van accijns voor zout, benodigd voor fabrieken en trafieken.

Besluit van 29 september 1909 (Stb. 326), houdende bepalingen omtrent het
krediet voor den accijns op zout, bestemd voor vrijdomgenietenden, omtrent
den vrijdom van den accijns op zout, benoodigd voor de zeevisscherij en
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omtrent den vrijdom van den accijns op zout, benoodigd voor vischzouterijen
aan den wal.

Besluit van 25 augustus 1908 (Stb. 287), houdende nadere bepalingen omtrent
den vrijdom van den accijns voor zout, benoodigd bij de vervaardiging van
vanille- en vruchtenijs.

Koninklijk besluit van 6 april 1912 (Stb. 139), betreffende vrijdom van ac-
cijns voor het zout benodigd voor het ontdooid houden van spoorwegrails en
het reinigen van openbare wegen.

Besluit van 28 november 1912 (Stb. 356), houdende bepalingen betreffende het
vervaardigen van salpeter uit chili-salpeter en chloorkalium waarbij
chloornatrium als bijprodukt wordt verkregen.

Besluit van 25 augustus 1908 (Stb. 287).
Gewijzigd bij:
1. het besluit van 20 december 1926 (Stb. 407).

Besluit van 7 januari 1913 (Stb. 8), houdende nadere bepalingen omtrent den
vrijdom van accijns voor het zout, benoodigd voor het ontdooid houden van
spoorwegrails en het reinigen van openbare wegen.

Wet van 17 juni 1918 (Stb. 383), houdende bepalingen betreffende den accijns
op het ruwe zout dat hier te lande wordt gewonnen door ontginning van
steenzoutlagen.

Besluit van 10 februari 1937 (Stb. 441), omtrent de vrijdom van de accijns
op het zout benodigd voor het bemesten van landerijen en de voeding van vee.

Besluit van de Secretaris-Generaal van het departement van Financiën van 11
maart 1941 tot wijziging van de accijns op zout en tot wijziging van het tot
de tariefwet 1934 behorend tarief.

Besluit van 24 december 1941 van de Secretaris-Generaal van het departement
van Financiën, (Stcrt. 1942, 62).

Wet van 7 augustus 1953 (Stb. 400), houdende fiscale tegemoetkomingen in
verband met de watersnoodramp.
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10. Gebruikte afkortingen

Algemene Wet 1822:
Algemene wet van 26 augustus 1822, over de heffing der rechten van in-
, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnengeld der
zeeschepen.

Besluit attributen:
Besluit van 26 april 1958 (Stb. 230), houdende aanwijzing van de
visitatieposten, ontvangkantoren en plaatsen m.b.t. de in-, uit- en
doorvoer voor goederen.

Besluit gebruik grondstof in fabrieken en trafieken:
Besluit van 17 november 1927 (Stb. 359), houdende toekenning van
vrijdom van specifieke belasting bij invoer van goederen bestemd tot
gebruik als grondstof in fabrieken en trafieken.

Besluit november 1924:
Besluit van 20 november 1924 (Stb. 513), houdende vaststelling van een
algemeen tarief van de kosten, die volgens de wettelijke bepalingen
nopens de invoerrechten en accijnzen voor verschillende verrichtingen
van ambtenaren dier middelen aan belanghebbenden ten behoeve van het
rijk in rekening worden gebracht.

Besluit gebruik rijksstempels:
Besluit van 13 oktober 1951 (Stb. 450), houdende bepalingen nopens de
vorm en het gebruik van de rijksstempels voor platina, gouden en
zilveren werken.

Besluit Vervoer en nederlagen:
Koninklijk besluit van 21 januari 1958 (Stb. 30).

Deviezenverordening 1940:
Verordening van 24 juni 1940 van de Secretarissen-Generaal van de
departementen van Financiën, van Justitie, van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij betreffende de regeling van
het deviezenverkeer. (VO 27/1940)

 
Douanebesluit voor de luchtvaart 1928:

Besluit van 27 december 1928 (Stb. 500), houdende bepalingen ter
verzekering van de voldoening van belastingen, verschuldigd bij
in- en uitvoer van goederen door de lucht, mede wat betreft de
toelating van militaire, alsmede van politie- en douane-lucht-
vaartuigen.

Douanebesluit voor de luchtvaart:
Besluit van 28 maart 1959 (Stb. 100).

Wet Weekkrediet:
Wet van 4 december 1920 (Stb. 872), houdende bepalingen nopens het
verlenen van een weekkrediet voor gelden te betalen op de ontvangkan-
toren.
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KB 1872:
Besluit van 26 maart 1872, houdende bepalingen tot vereenvoudiging van
de formaliteiten, in acht te nemen bij de in-, uit- en doorvoer van
goederen.

KB Entrepots:
Besluit van 7 november 1876 (Stb. 193), houdende nadere bepalingen tot
vereenvoudiging van formaliteiten in acht te nemen bij het in-, uit-,
en doorvoeren van goederen over entrepot.

KB Fictief entrepot:
Besluit van 2 december 1919 (Stb. 798), houdende verruiming van de
wettelijke bepalingen nopens de opslag van goederen in fictief
entrepot.

KB Fabrieksentrepots:
Besluit van 16 maart 1921 (Stb. 435), houdende uitbreiding van de
gunst van entrepot tot in hoofdzaak voor export werkende fabrieken.

KB Nederlagen 1880:
Besluit van 28 oktober 1880 (Stb. 185), houdende nadere bepalingen
omtrent de nederlagen van goederen in het terrein van toezicht langs
de grenzen.

KB Nederlagen:
Besluit 18 februari 1905 (Stb. 78), houdende nadere bepalingen omtrent
het vervoer en de nederlagen van accijnsgoederen in het terrein van
toezicht langs de grenzen.

KB Pakketpost:
Besluit van 7 mei 1924 (Stb. 232), houdende nadere bepalingen omtrent
de in-, uit- en doorvoer van goederen per post.

KB T.I.R.:
Besluit van 9 oktober 1950 (Stb. K 429), houdende bepalingen omtrent
de in- en uitvoer van goederen op de voet van de ontwerpdouaneover-
eenkomst inzake het internationaal vervoer van goederen langs de weg
(Transport International de merchandises par la Route (T.I.R.).

KB Vereenvoudiging formaliteiten:
Besluit van 4 augustus 1874 (Stb. 116), houdende bepalingen tot
vereenvoudiging van de formaliteiten, in acht te nemen bij het vervoer
van goederen.

KB Vervoer:
Besluit van 4 augustus 1874 (Stb. 116), houdende bepalingen tot
vereenvoudiging van de formaliteiten, in acht te nemen bij het vervoer
van goederen.

Retorsiewet:
Wet van 5 augustus 1933 (Stb. 417), houdende bepalingen tot het
verlenen van enkele retorsiebevoegdheden.

Smokkel sig. papier:
Wet van 19 maart 1932 (Stb. 110), houdende bepalingen o.a. tot
beteugeling van den smokkelhandel in sigarettenpapier.

Statistiekwet:
Wet van 28 april 1916 (Stb. 175), houdende voorzieningen ten behoeve
der statistiek van den in-, uit- en doorvoer.

Statistiekrecht:
Wet op het statistiekrecht van 14 december 1916 (Stb. 530).
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Statistiekrechtwet 1932:
Wet op het statistiekrecht van 2 juni 1932 (Stb. 231).

Statistiekwet 1950:
Wet van 19 juli 1950 (Stb. K 302), houdende intrekking van de wet op
het statistiekrecht van 2 juni 1932 (Stb. 321), en vervanging van de
statistiekwet van 28 april 1916 (Stb. 175).

Stb.:
Staatsblad

Stcrt.:
Staatscourant

Tariefbesluit 1947:
Wet van 1 augustus 1947 (Stb. H 282), houdende goedkeuring en
uitvoering van de op 5 september 1944 te Londen tussen de
regeringen van Nederland, België en Luxemburg gesloten douane-
overeenkomst met nader gesloten protocol.

Tariefbesluit 1960:
Besluit van 20 januari 1960 (Stb. 30), tot vaststelling van het
tariefbesluit 1960.

Tariefwet 1934:
Wet van 28 juni 1935 (Stb. 381), tot vaststelling van  een nieuw
tarief van invoerrechten.

Trb.:
Tractatenblad

Vrijdommenbesluit 1935:
Besluit van 29 november 1935 (Stb. 686), houdende uitvoering van
de tariefwet 1934, voor zoveel betreft de vrijdommen van
invoerrecht, van statistiekrecht, van accijns en van de belas-
ting op gouden en zilveren werken.

Wet 1828:
Wet van 31 maart 1828 (Stb. 10), houdende bepalingen betreffende eenen
vrijen in-, en wederuitvoer, uit en naar zee, door middel van
entrepot.

Wet 1870:
Wet van 4 april 1870 (Stb. 61), houdende wijziging en aanvulling der
wetten omtrent de heffing en de verzekering der in- en uitgaande
rechten en accijnzen.
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Wet 1879:
Wet van 28 december 1879 (Stb. 250), tot wijziging en aanvulling der
wetten omtrent de heffing en de verzekering van de invoerrechten en
accijnzen.

Wet verruiming entrepotverkeer:
Wet van 7 juni 1919 (Stb. 318), verruiming der wettelijke bepalingen
omtrent het entrepotverkeer.
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11. Noten bij de inleiding
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PIVOT-publikaties

brochures:

PIVOT, een nieuwe draai aan het selectie beleid
Verkorting van de overbrengingstermijn in de Archiefwet en de
gevolgen voor de overheidsadministraties, 's-Gravenhage, 1992
(Uitverkocht; is in 1996 vervangen door een vernieuwde Nederlandse- en een
Engelstalige folder)

Van de selectie van papier naar de selectie van handelingen
Een methode voor de vervaardiging van een archiefselectie-instrument
uitgaande van het handelen van de overheid
(samenstelling: W.D. Küller; ISBN 90-74442-03-X)
's-Gravenhage, 1992, 1993

Om de kwaliteit van het behoud:
NORMEN 'GOEDE EN GEORDENDE STAAT'
(samenstelling drs M. Beekhuis en drs. R.C. Hol;
ISBN 90-74442-10-2)
's-Gravenhage, 1993

Handelend optreden
Overheidshandelen: modellen, onderzoeksmethoden en toepassingen
(samenstelling: medewerkers PIVOT; ISBN 90-74442-27-7)
's-Gravenhage, 1994

rapporten

1 Coördinatie op hoog niveau
Institutioneel onderzoek naar de ministeriële coördinatie organen en
de ambtelijke voorportalen, 1945-1990

       (samenstelling: dr. L. Hovy; ISBN 90-74442-01-3)
's-Gravenhage, 1992

2    Kwakzalverij is nooit uit te roeien:
'Mundus vult decipi'
Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving op het terrein
van de medische beroepen en opleidingen,
1940-1990
(samenstelling: F. van Dijk; ISBN 90-74442-02-1)
's-Gravenhage, 1992

3 Oorlog duurt een leven lang
Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving
inzake de oorlogsgetroffenen, 1945-1990
(samenstelling: drs. A.S. Fris; ISBN 90-74442-04-8)
's-Gravenhage, 1993

4 Telecommunicatie en post in Nederland
Een institutioneel onderzoek op het beleidsterrein telecommunicatie en
post, 1945-1990
(samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts en dr. L. Hovy;
ISBN 90-74442-05-6)
's-Gravenhage, 1993

5 Zicht op toezicht
Een institutioneel onderzoek naar het staatstoezicht op de volksge-
zondheid, 1940-1990
(samenstelling: drs. L.B. Humbert; ISBN 90-74442-06-4)
's-Gravenhage, 1993
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6 Planning van voorzieningen
in de gezondheidszorg
Rapport van een institutioneel onderzoek, 1945-1990
(samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts; ISBN 90-74442-07-2)
's-Gravenhage, 1993

7 Verzekerd van zorg
Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving op het terrein
van de bekostiging en verzekering van de
gezondheidszorg als onderdeel van het stelsel van structuur en
financiering van de gezondheidszorg,
1940-1990
(samenstelling: F. van Dijk; ISBN 90-74442-09-9)
's-Gravenhage, 1993

8 De vaststelling van tarieven in de gezondheidszorg
Een institutioneel onderzoek, 1945-1990
(Samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts; ISBN 90-74442-08-0)
's-Gravenhage, 1993

9 Het Bejaardenbeleid
Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving inzake het
ouderenbeleid, 1945-1990
(samenstelling: drs. A.S. Fris; ISBN 90-74442-12-9)
's-Gravenhage, 1993

10 Rechtspleging en rechtshulp
De datageschiedenis van handelingen en organisatie-eenheden van de
justitiële ministeriële organisatie van de rechtspleging en rechts-
hulp, 1945-1992
(samenstelling: drs. C.K. Berghuis; ISBN 90-74442-14-5)
's-Gravenhage, 1993

11 Nationaliteiten
Een onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van de
nationaliteitsaangelegenheden, 1945-1991
(samenstelling: drs. A.H. Netiv; ISBN 90-74442-13-7)
's-Gravenhage, 1994

12 'So many laws argue so many sins'
Een onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van de
wetgeving, 1945-1991
(samenstelling: drs. A.H. Netiv; ISBN 90-74442-11-0)
's-Gravenhage, 1994

13 Kwaliteit op recept
Een onderzoek naar de actoren en handelingen op het terrein genees-
middelen en medische hulpmiddelen, 1940-1990
(samenstelling: drs. L.B. Humbert, drs. F. van der Doe en drs. M.J.B.
Kavelaars; ISBN 90-74442-16-1)
's-Gravenhage, 1994

14 Externe Adviesorganen in de gezondheidszorg
Een institutioneel onderzoek op het terrein van de advisering in de
gezondheidszorg, 1940-1990 (samenstelling: drs. N.P. van Egmond en
drs. F. van der Doe; ISBN 90-74442-15-3)
's-Gravenhage, 1994

15 Per slot van rijksrekening
Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein beheer van de
rijksbegroting, 1940-1993
(samenstelling: F. van Dijk; ISBN 90-74442-17x)
's-Gravenhage, 1994
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16 Luchtvaart gebonden
Een institutioneel onderzoek op het terrein van de burgerluchtvaart,
1945-1993
(samenstelling: dr. L. Hovy; ISBN 90-74442-18-8)
's-Gravenhage, 1994

17 Driemaal 's Raads Recht
Een institutioneel onderzoek naar de taakgebieden van de Raad van
State, (1940) 1945-1990
(samenstelling: drs. A. Spieksma en drs. L. Verbeek; ISBN 90-74442-
20x)
's-Gravenhage, 1994

18 De heilige koe geboekstaafd
Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de Rijksdienst voor
het Wegverkeer, 1951-1994
(samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts; ISBN 90-74442-19-6)
's-Gravenhage, 1994

19 Belastingver(h)effend
Een institutioneel onderzoek naar de actoren en handelingen op het
terrein van het heffen en invorderen van belastingen, 1940-1993
(samenstelling: P. Lamboo; ISBN 90-74442-24-2)
's-Gravenhage, 1994

20 Roeien met de riemen
Een onderzoek naar instituties, bedrijfsprocessen en handelingen met
betrekking tot het beleidsterrein militair materieel Koninklijke
Marine, 1945-1993
(samenstelling: drs. A.G. de Vries; ISBN 90-74442-22-6)
's-Gravenhage, 1994

21 Stuurlui aan wal
Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein scheepvaart en
maritieme zaken, 1980-1994
(samenstelling: drs. J.T. Klinkenberg; ISBN 90-74442-21-8)
's-Gravenhage, 1994

22 Smelten, pletten, ponsen en slaan (geldvoorziening)
Een institutioneel onderzoek naar actoren en handelingen op het
terrein van het 'geldwezen' ( de geldvoorziening), 1940-1993
(samenstelling: drs. N.P. van Egmond; ISBN 90-74442-23-4)
's-Gravenhage, 1994

23 De toelating van vreemdelingen
Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein toelating van
vreemdelingen, 1945-1993
(samenstelling: drs. C.K. Berghuis, W. Hoffstädt, W.D. Küller; ISBN
90-74442-28-5)
's-Gravenhage, 1994

24 Ter bevordering van menswaardige arbeid
(arbeidsomstandigheden)
Rapport institutioneel onderzoek op het beleidsterrein arbeidsomstan-
digheden 1940-1993
(samenstelling: M. Schaap, A. Spieksma; ISBN 90-74442-25-0)
's-Gravenhage, 1994

25 Geef acht (militair personeel; beroeps-en reserve-personeel)
Een institutioneel onderzoek naar bedrijfsprocessen en handelingen op
het beleidsterrein militair personeel: beroeps-en reservepersoneel in
dienst van het ministerie van Defensie en voorgangers, 1945-1993
(samenstelling: drs. F. van der Doe, drs. M.L. Loef; ISBN 90-74442-26-
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9)
's-Gravenhage, 1994

26 Agrarisch Onderwijs
Een onderzoek naar actoren, taken en handelingen op het beleidsterrein
Agrarisch Onderwijs in de periode 1945-1992
(samenstelling: G.M.C.J. Smeets; ISBN 90-74442-30-7)
's-Gravenhage, 1995

27 Tussen waarneming en neerslag
Een institutioneel onderzoek naar het takenpakket van het
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
(samenstelling: W.D. Küller; ISBN 90-74442-29-3)
's-Gravenhage, 1994

28 Waterstaat
Rapport van een institutioneel onderzoek naar het overheidshandelen op
het beleidsterrein waterstaat over de periode 1945-1994
(samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts; 90-74442-31-5)
's-Gravenhage, 1995

29 Eenheid in verscheidenheid
Een institutioneel onderzoek naar actoren en handelingen op het
terrein van staatkundige verhoudingen en samenwerking tussen de landen
van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode 1954-1995
(samenstelling: drs. I. Broos; ISBN 90-74442-..-.)
's-Gravenhage, 1996

30 Inlichtingendienst Buitenland
Een institutioneel onderzoek naar de Buitenlandse Inlich-
tingendienst/Inlichtingendienst Buitenland (1946-1996)
(samenstelling: dr. D. Engelen; ISBN 90-74442-33-1)
's-Gravenhage, 1996

31 Handelen met de sterke arm
Rapport institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein politie (deel
II), 1994
(samenstelling: drs. M.J.B. Kavelaars; ISBN 90-74442-34-X)
's-Gravenhage, 1996

32 Flora en Fauna
Rapport van een onderzoek naar het beleidsterrein Flora en Fauna in de
periode 1945-1993
(samenstelling: drs. M.L. Baten; ISBN 90-74442-35-8)
's-Gravenhage, 1996

33 Van monumentale waarde
Een institutioneel onderzoek naar de rijksoverheidsbemoeienis met
monumentenzorg, 1945-1990
(samenstelling: drs. F. van der Doe en drs. H. Spijkerman; ISBN 90-
74442-36-6)
's-Gravenhage, 1996

36 Echt goud, echt zilver ?
Rapport van een institutioneel onderzoek naar de taken en de hande-
lingen betreffende het waarborgen van (platina), gouden en zilveren
werken over de periode 1940-1995.
(samenstelling drs. G. Beks; ISBN 90-74442-39-0
's-Gravenhage, 1996

37 De grens verlegd
Rapport van een institutioneel onderzoek naar de taken en het over-
heidshandelen op het beleidsterrein invoerrechten en accijnzen, 1940-
1962
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(samenstelling drs. G. Beks; ISBN 90-74442-38-2
's-Gravenhage, 1996

38 De grens geslecht
Rapport van een institutioneel onderzoek naar de taken en het over-
heidshandelen op het beleidsterrein invoerrechten en accijnzen, 1962-
1995
(samenstelling A.A. Mietes; ISBN 90-74442-
's-Gravenhage, 1996

1.. Gebaseerd op Introductie een uitgave van de Centrale Directie Voorlichting van
het Ministerie van Financiën (Den Haag [1994]) en V. van Kommer en J.C.F.
Muizelaar, De Belastingdienst. Profiel van een organisatie. (Gouda 1995), 67 -
79.

2.. Voorbeelden van niet-fiscale wetgeving zijn onder meer de landbouwheffing, de
zeehavengelden, de premies volksverzekeringen en de anti-dumping heffing. Vgl.
Van Kommer en Muizelaar, 13.

3.. Vgl. Van Kommer en Muizelaar, 115 - 120.
4.. Zie voor de overige taken van de diverse bureaus de hoofdstukken betreffende

het Departement van Financiën in: Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Neder-
landen 1940 - 1947 ('s-Gravenhage 1939 - 1946).

5.. Zie bijvoorbeeld PIVOT-rapport nr. 23 De toelating van vreemdelingen. Een
institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein toelating van vreemdelingen,
1945-1993 (samenstelling: drs. C.K. Berghuis, W. Hoffstädt, W.D. Küller; ISBN
90-74442-28-5) 's-Gravenhage, 1994. Voor de politietaken van de douane zij
verwezen naar PIVOT-rapport nr. 31 Handelen met de sterke arm. Rapport insti-
tutioneel onderzoek naar het beleidsterrein politie (deel II), 1994 (samenstel-
ling: drs. M.J.B. Kavelaars; ISBN 90-74442-34-X) 's-Gravenhage, 1996

6.. Zie voor de resultaten van het onderzoek naar het beleidsterrein invoerrechten
en accijnzen PIVOT-rapport 38 De grens geslecht. Rapport van een institutioneel
onderzoek naar de taken en het overheidshandelen op het beleidsterrein
invoerrechten en accijnzen, 1962 - 1995 (samenstelling A.A. Mietes) voor de
handelingen welke na 1962 beginnen. De handelingen die voor 1962 beginnen en
ook daarna verricht worden zijn in het voorliggende rapport opgenomen.

7.. Zie hiervoor PIVOT-rapport nr. 36 Echt goud, echt zilver ? Rapport van een
institutioneel onderzoek naar de taken en de handelingen betreffende het waar-
borgen van (platina), gouden en zilveren werken over de periode 1940 - 1995.
(samenstelling drs. G. Beks).

8.. Vgl. J. van der Poel, Over accijnzen. (Haarlem 1927), 42.
9.. Dit houdt in dat bij invoer van bepaalde produkten naast invoerrecht en

omzetbelasting ook nog accijns wordt geheven.
10.. Handelingen betreffende accijnzen welke een verhoogd tarief van de omzetbe-

lasting inhouden zijn opgenomen in PIVOT-rapport 19 Belastingver(h)effend. Een
institutioneel onderzoek naar de actoren en handelingen op het terrein van het
heffen en invorderen van belastingen, 1940-1993 (samenstelling: P. Lamboo; ISBN
90-74442-24-2) 's-Gravenhage, 1994

11.. HTK 1849, 36 - 49, 265 - 272.
12.. HTK 1850 - 1851, 373 - 376 en HTK 1851 - 1852, 547 - 565.
13.. Wet van 30 mei 1963 (Stb. 240).
14.. Wet van 30 mei 1961 (Stb. 241).
15.. Wet van 25 juni 1964 (Stb. 206).
16.. Wet van 25 juni 1964 (Stb. 207).
17.. Wet van 25 juni 1964 (Stb. 208).
18.. Wet van 19 december 1931 (Stb. 527), houdende bepalingen tot tijdelijke heffing
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van een bijzonder invoerrecht op benzine.
19.. Besluit van de Secretaris-Generaal van het departement van Financiën van 6

november 1943 (Stcrt. 229).
20.. Wet van 21 december 1961 (Stb. 443), tot heffing van een bijzonder invoerrecht

op minerale oliën.
21.. Wet van 7 juli 1867 (Stb. 84).
22.. Wet van 20 januari 1917 (Stb. 190), houdende bepalingen tot verhooging van den

accijns op bier en herziening der wettelijke bepalingen omtrent dien accijns.
23.. Wet van 30 mei 1961 (Stb. 241), tot herziening van de wetgeving betreffende de

bieraccijns.
24.. Besluit van 10 november 1951 (Stb. 479).
25.. Grondwet (GW) 1814, art. 117.
26.. Wet van 12 juli 1821 (Stb. 9). Bekend onder de naam Stelselwet.
27.. Het gaat hierbij om de algemene wet van 26 augustus 1822 (Stb. 38), over de

heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van
het tonnengeld der zeeschepen.

28.. Besluit van 26 maart 1872 (Stb. 19). In de literatuur veelal aangeduid als 'het
KB'.

29.. Besluit van 4 augustus 1874 (Stb. 116), houdende bepalingen tot vereenvoudiging
van de formaliteiten, in acht te nemen bij het vervoer van goederen.

30.. J. van der Poel, Wetgeving op In-, Uit- en Doorvoer en de Accijnzen in het
algemeen, ed. Suyling (Nederlands Belastingrecht). (Zwolle 1924-1928), 157-158.

31.. Zie voor deze mengvormen bijvoorbeeld art. 9 Suikerwet 1924 (Stb. 425) en art.
23 van het Koninklijk besluit 7 november 1876 (Stb. 193).

32.. J. Reugebrink, Aan de grens. Enkele randvlakken bij de studie van het
belastingrecht. Fiscale Studiereeks no. 17 (Deventer 1978), 62.

33.. Besluit van 23 juni 1925 (Stb. 270), houdende bekendmaking van het verdrag met
bijbehorend protocol ter vereenvoudiging van douaneformaliteiten van 3 november
1923.

34.. Paragraaf 2 van Verordening 3/1940. Overeenkomstig het gestelde in Duitsch
Rijkswetblad, deel I, 778.

35.. Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1957-1958, 5005. Memorie van
Toelichting nr. 3 bij de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen.

36.. Wet van 26 januari 1961 (Stb. 31), Algemene wet inzake de douane en de
accijnzen.

37.. Wet van 5 juni 1985 (Stb. 313), houdende vervanging van het Tariefbesluit 1960
en wijziging van enkele andere wetten.

38.. Gebaseerd op Van Kommer en Muizelaar, 49 - 63, met name 50, 56 - 58.
39.. Trb. 1958, 18.
40.. Voor de taken van deze Raden zij verwezen naar: M. Weisglas, Benelux. Van

nabuurstaten tot uniepartners. (Amsterdam/Brussel 1949), 113 e.v.
41.. De gedeelten met betrekking tot de Europese Unie en de Centrale Commissie voor

de Rijnvaart zijn voor een belangrijk deel ontleend aan dr L. Hovy en J.W.J.M.
Bogaarts.

42.. Art. 2 Fusieverdrag.
43.. Overeenkomst betreffende bepaalde instellingen welke de Europese Gemeenschappen

gemeen hebben van 24 maart 1957, Trb. 76, 93 en 251.
44.. Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie van de Europese

Gemeenschappen van 8 april 1965, Trb. 1965, 130 en Trb. 1967, 97.
45.. Art. 8 van het EG-verdrag.
46.. Wet van 19 december 1991 (Stb. 741), tot wijziging van de algemene wet inzake

de douane en de accijnzen en enkele andere wetten (aanpassing in verband met
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communautaire regelgeving alsmede enkele andere wijzigingen).
47.. Zie Stb. 1831: 19 voor de tekst van de Akte van Mainz.
48.. Verdrag van 31 maart 1831 (Akte van Mainz), ingrijpend herzien in 1868 (Akte

van Mannheim). Voor de tekst zie: Stb. 1869, 75 en Trb. 1955, nr. 161
("Herziene Rijnvaartakte").

49.. Zie art. 45 Herziene Rijnvaartakte.
50.. P.M. Stuurman, 'Scheepvaart op de grote Gelderse rivieren' in: Otar 1993, nr.

2, 50 - 55, aldaar 52.
51.. Zie de Resolutie van 10 september 1956, nr. 97 waarbij het Rijnvaartmanifest

opnieuw geregeld werd. Deze resolutie werd o.a. op 10 september 1956 gewijzigd.
52.. A. Hoogerwerf, 'Beleid, processen en effecten', in: A. Hoogerwerf (red.),

Overheidsbeleid. (Alphen aan den Rijn 19894), 23 - 24.


