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Intitulé

: Landsverordening in-, uit- en doorvoer

Citeertitel: Landsverordening in-, uit- en doorvoer
Vindplaats : AB 2000 no. GT 10
Wijzigingen: AB 1997 no. 34; AB 2002 no. 87 (inwtr. AB 2003 no. 78);
AB 2002 no. 124; AB 2005 no. 6; AB 2006 no. 9; AB 2007
no. 112; AB 2010 no. 22; AB 2012 no. 19; AB 2012 no. 53;
AB 2012 54 (inwtr. AB 2013 no. 15); AB 2014 no. 11
(inwtr. AB 2014 no. 12); AB 2016 no. 50;
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HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen
Artikel 1
Voor de toepassing van deze landsverordening en van alle andere
wettelijke regelingen op de in-, uit- en doorvoer en de accijnzen
wordt verstaan onder:
binnenland
: het Land Aruba;
buitenland
: al hetgeen daarbuiten is gelegen;
rechten
: zowel invoerrechten als accijnzen;
douaneambtenaren : elke ambtenaar der invoerrechten en accijnzen;
Inspecteur
: de Inspecteur der invoerrechten en accijnzen;
Ontvanger
: de Ontvanger der belastingen;
Inspectie
: de invoerrechten en accijnzen;
aangifte
: de specifieke aangifte, bedoeld bij artikel 54;
schip
: elk vaartuig, onder welke benaming ook bekend,
alsmede elk luchtvaartuig;
lichters
: vaartuigen waarin uit binnengekomen schepen goederen worden overgezet;
visitatie
: het onderzoek der goederen;
verificatie
: de grondige opneming van de samenstelling, hoedanigheid en hoeveelheid der goederen;
roeiïng
: de bepaling van de inhoud van een lichaam uit de
afmetingen of door waterijking;
peiling
: de bepaling van de gedeeltelijke inhoud van een
lichaam uit de afmetingen;
invoeren
: het brengen in het vrije verkeer, voor zover
zulks, behoudens wat betreft de toepassing van de
artikelen 97 en 98 van deze landsverordening, geschiedt in het Land Aruba, zowel rechtstreeks uit
het buitenland als na voorafgaande opslag in entrepôt.
Artikel 2
1. De bepalingen omtrent de in-, uit- en doorvoer zijn toepas-
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selijk op alle goederen die zich bevinden binnen het gebied van het
Land Aruba.
2. De invoerrechten en accijnzen zijn verschuldigd, zo menigmaal
de goederen in het Land Aruba worden ingevoerd.
Artikel 3
In de termijnen, bij deze landsverordening bepaald, worden zaterdagen, zondagen en de krachtens de Arbeidsverordening (AB 1990 no.
GT 57) met de zondag gelijkgestelde dagen niet meegerekend.
Artikelen 4 en 5
(vervallen)
Artikel 6
Onverminderd de bepalingen van deze landsverordening, zijn op de
in-, uit- en doorvoer van accijnsgoederen ook toepasselijk de bepalingen van de bijzondere landsverordeningen op de accijnzen.
Artikel 7
(vervallen)
Artikel 8
Voor zoveel nodig, worden de
vrachtlijsten, doorvoerlijsten en
krachtens deze landsverordening op
landsverordening vastgesteld door

modellen van akten van inklaring,
alle andere documenten en stukken,
te maken, met inachtneming van deze
de minister van Financiën.

Artikel 9
Buiten Aruba gevestigde scheepvaartmaatschappijen zijn verplicht
bij ondergetekende gezegelde verklaring, te deponeren ter Inspectie,
domicilie in Aruba te kiezen voor alles wat de uitvoering van deze
landsverordening of van andere wettelijke regelingen omtrent de in-,
uit- en doorvoer en de accijnzen betreft. Bij gebreke daarvan worden
zij geacht voor gemelde doeleinden domicilie te hebben gekozen ter Inspectie.
Artikel 10
Alle lossing, alsmede het vervoer en de verplaatsing van goederen
ter voldoening aan deze of andere wettelijke regelingen op de in-,
uit- en doorvoer en de accijnzen geschieden door de zorg van belanghebbenden of, bij gebreke van voldoening aan een vordering daartoe van
de ambtenaren, vanwege de Inspectie op kosten der belanghebbenden.
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HOOFDSTUK II
Invoer
Algemene bepaling
----------------Artikel 11
1. Het is verboden goederen in te voeren anders dan via de zeehavens in de Paardenbaai, te Barcadera en te San Nicolaas, alsmede via
de luchthaven Aeropuerto Reina Beatrix.
2. De Inspecteur kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld
in het eerste lid, behoudens ten aanzien van accijnsgoederen. Aan de
ontheffing kunnen voorwaarden, voorschriften en beperkingen worden
verbonden, op niet-naleving waarvan intrekking van de ontheffing
volgt.
Artikel 11a
1. De Inspecteur is bevoegd om bepaalde van buitenslands ingevoerde goederen of hun verpakking vóór de wegvoering daarvan te doen
voorzien van een invoerteken.
2. Dit invoerteken dient tot bewijs dat voor de goederen de bij
deze landsverordening voorgeschreven aangifte ten invoer behoorlijk is
geschied.
3. Bij landsbesluit worden deze goederen onder hun bijzondere benaming aangewezen en het invoerteken en de wijze waarop het zal worden
aangebracht, vastgesteld.
4. Het ontbreken op of aan de in dit artikel bedoelde goederen
van het in het tweede lid van dit artikel voorgeschreven invoer teken
wordt beschouwd als bewijs dat voor deze goederen de voorgeschreven
aangifte ten invoer niet of niet behoorlijk is geschied.
EERSTE AFDELING
Inklaring
Artikel 12
1. Binnen zes uren na aankomst van een schip moet de schipper het
schip inklaren bij de daartoe door de Inspecteur aangewezen ambtenaar,
onder vertoning van de scheepspapieren en van de landingspapieren van
alle goederen die zich in het schip bevinden, onverschillig of die
goederen al dan niet aan invoerrecht of accijns onderworpen zijn.
2. Schepen die binnen zes uren vóór de sluitingstijd van het kantoor zijn aangekomen, kunnen en schepen, na de sluitingstijd van het
kantoor aangekomen, moeten worden ingeklaard op de eerstvolgende kantoordag vóór 10 uur des voormiddags.
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3. Indien de inklaring wordt verlangd buiten de kantoortijd of op
krachtens de Arbeidsverordening met de zondag gelijkgestelde dagen,
wordt aan dat verlangen voldaan.
Artikel 13
De Inspecteur is bevoegd de inklaring terstond na aankomst van
een schip te vorderen. Indien daaraan niet wordt voldaan, zal het
schip worden bewaakt.
Artikel 14
1. Van de inklaring wordt een akte in duplo opgemaakt, te ondertekenen door de schipper en de ambtenaar tot inklaring, houdende de naam van de schipper;
- de naam, het domicilie, de tonnemaat;
- de plaatsen van inlading en de plaats van bestemming van het schip;
- de lijst van alle ingeladen goederen, met vermelding van de soort en
de merken der colli en losse voorwerpen, ofwel dat de goederen gestort zijn en alsdan derzelver hoeveelheid.
2. Voor schepen, in ballast aangekomen, vervangt de vermelding
van die omstandigheid de opgave der goederen.
3. De inklaring kan ook geschieden door overgifte van een dubbel
van de manifesten en de cognossementen, in welk geval in de akte, met
beknopte omschrijving der aan een exemplaar daarvan te hechten stukken
en vermelding van het aantal, daarnaar wordt verwezen.
Artikel 15
De akte van inklaring wordt aangezuiverd door lossing der daarin
vermelde goederen, overeenkomstig de bepalingen van deze landsverordening.
Artikel 16
1. De goederen die bij de inklaring worden opgegeven als onbekend
of onder de algemene benaming van koopmanschappen, zullen worden gelood, verzegeld, of bewaakt tot bij de lossing op behoorlijke aangifte
door de belanghebbenden, desnoods na bezichtiging, of tot de opslag
onder beheer van de Inspectie op de voet van de zevende afdeling van
dit hoofdstuk.
2. De loden of zegels zullen niet op de fusten of emballagiën,
maar op de luiken van het schip en op alle verdere toegangen tot de
plaats alwaar aan boord de goederen zich bevinden, zoveel nodig worden
gesteld, indien de omstandigheden zulks in het belang van de handel
ter beoordeling van de Inspecteur wenselijk maken.
Artikel 17
De schippers van de in het binnenland thuis behorende vissers4
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vaartuigen, van de visvangst terugkerende, zijn niet onderworpen aan
inklaring, zo zij niets anders aan boord hebben dan vis, de zaken tot
uitoefening van hun bedrijf behorende en de scheepsprovisie die geacht
worden tot verbruik aan boord door de bemanning te dienen, doch wel
aan visitatie, waartoe zij van hun aankomst terstond en vóór alle lossing aan de politie moeten kennis geven.
Artikel 18
1. Behoudens het recht van visitatie zijn aan inklaring niet onderworpen:
a. in het binnenland thuis behorende jachten en pleziervaartuigen en
zodanige vreemde vaartuigen, die tot erkende jachtclubs behoren,
behalve wanneer passagiers of koopmansgoederen worden vervoerd;
b. sleepboten, mits geen andere goederen aan boord hebbende dan de gewone scheepsprovisie;
c. loodsvaartuigen;
d. oorlogsschepen, behalve wanneer koopmansgoederen worden vervoerd,
die niet tot gebruik van de officieren en verdere bemanning bestemd
zijn.
2. Aan schepen die enkel binnenkomen om een mail af te geven of
in te nemen, en aan die welke enkel binnenkomen om kolen in te laden,
kan door de Inspecteur vrijstelling van inklaring worden verleend en
zulks voor elk bijzonder geval.
3. In de in het tweede lid bedoelde gevallen zal steeds bewaking
worden toegepast en zullen de schippers gehouden zijn, zo dikwijls
zulks door of namens de Inspecteur wordt verlangd, de ladingspapieren
te vertonen.
Artikel 19
1. Indien goederen aan de kusten worden geborgen of opgevist, afkomstig uit gestrande of verongelukte schepen of uit nood in zee geworpen, moeten degenen die zulks verrichten of het toezicht erover
hebben, daarvan zo spoedig mogelijk kennisgeven aan de ambtenaren.
2. Geen goederen zullen als strandgoederen worden erkend, die,
anders dan na aankomst en met medeweten der ambtenaren, verder landwaarts mochten zijn gebracht dan waar zij tegen verdere beschadiging
van het water zijn bevrijd.
3. Wanneer goederen uit schepen, op de kusten gestrand of verongelukt, in vaartuigen overgenomen zijn, zullen de schippers van die
vaartuigen, die aan dezelfde verplichtingen als inkomende zeeschippers
onderworpen zijn, de goederen moeten brengen naar een der plaatsen, in
artikel 11 vermeld, en van hun aankomst terstond vóór alle lossing aan
de Inspecteur kennis geven.
4. De aard en de hoeveelheid der goederen zal in elk geval zodra
mogelijk ten overstaan der ambtenaren worden onderzocht en van de bevinding door hen proces-verbaal worden opgemaakt.
Artikel 20
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1. De goederen, in artikel 19 bedoeld, kunnen worden gesteld onder het medetoezicht van de Inspectie ten koste der rechthebbenden.
Deze zijn bevoegd tot wederuitvoer, vrij van alle invoerrechten en accijnzen, binnen de door de Inspecteur te bepalen tijd en, desgevorderd, onder zekerheidstelling.
2. Indien de goederen niet binnen de bepaalde tijd zijn wederuitgevoerd, of wanneer zij niet onder het medetoezicht van de Inspectie
zijn gesteld, zullen zij voor het invoerrecht en de accijns worden gelijkgesteld met ingevoerde goederen.
3. Indien zich onder de goederen zodanige bevinden, waarvan de
invoer is verboden, wordt daarmede gehandeld als bij de zevende afdeling van dit hoofdstuk bepaald.
Artikel 21
1. Voor zover blijkt dat strandgoederen zijn geladen geweest in
schepen, van een der plaatsen, in artikel 11 bedoeld, vertrokken, doch
op de uitreis verongelukt, en dat invoerrecht en accijns zijn betaald,
zullen de goederen vrij zijn van invoerrecht en accijns en, wat de accijns betreft, beschouwd worden als niet uitgevoerd te zijn geweest.
2. Voor doorgevoerde goederen die niet weder worden uitgevoerd,
zullen de invoerrechten en accijnzen verschuldigd zijn.
Artikel 22
1. Schepen, naar elders bestemd, die binnenvallen uit nood of om
orders, kunnen met derzelver lading vertrekken zonder betaling van invoerrecht of accijns, doch zal inmiddels plombering, verzegeling of
bewaking worden toegepast. Wanneer het geheel of een gedeelte der lading bestemd wordt tot lossing om niet weder te worden in genomen,
zullen de gewone bepalingen toepasselijk zijn.
2. Wanneer die schepen uit een der plaatsen, in artikel 11 genoemd, vertrokken zijn, zullen de goederen, voor zover blijkt dat zij
in bedoelde plaatsen in de schepen zijn geladen geweest en invoerrecht
en accijns zijn betaald, vrij zijn van invoerrecht en accijns en zullen overigens de gewone bepalingen van toepassing zijn.
Artikel 23
Omtrent de inklaring en verdere behandeling van reisbagage en
passagiersgoed en de invoer van handelsmonsters en kleine pakken tijdschriften worden de nodige voorschriften vastgesteld bij landsbesluit,
houdende algemene maatregelen.
TWEEDE AFDELING
Lossing
------Artikel 24
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1. De lossing kan slechts geschieden op werkdagen van voormiddags
6 tot namiddags 6 uur: op andere dagen en uren slechts met vergunning
van de Inspecteur.
2. De lossing moet geschieden in Aruba in de haven, wordende de
ligplaats der schepen nader aangewezen door de Havenmeester in overleg
met de Inspecteur.
3. In bijzondere gevallen kan de Inspecteur vergunnen om elders
te lossen, in welk geval de lading gedurende de reis naar de bijzondere losplaats onder verzegeling of bewaking kan worden gesteld en de
kosten van bewaking en toezicht door de ambtenaren ten laste van belanghebbende komen. Deze vergunning wordt niet verleend voor accijnsgoederen.
Artikel 25
1. Met de lossing mag niet worden aangevangen dan in tegenwoordigheid of met medeweten der ambtenaren, belast met de visitatie.
2. De ambtenaren moeten aan boord der schepen toegelaten worden.
Artikel 26
Indien de lossing van enig schip niet is volbracht binnen twee
maal 24 uren na de inklaring, zal bewaking toegepast worden.
Artikel 27
1. Vóór alle lossing zal aangifte moeten geschieden en overigens
gehandeld worden, zoals bij de vijfde afdeling is voorgeschreven.
2. In het geval, bedoeld bij artikel 16, zal de lossing van die
goederen kunnen plaats hebben op een consent na een voorlopige aangifte waarin de goederen zijn omschreven met al zodanige bijzonderheden, als de aangever bekend zijn.
Artikel 28
1. Vóór alle lossing kan vergunning worden verzocht tot herstel
van een abuis dat bij de inklaring mocht zijn begaan.
2. De Inspecteur zal bij wege van aantekening op de akte van inklaring herstel toestaan, wanneer het abuis naar zijn oordeel niet aan
frauduleuze oogmerken is toe te schrijven.
Artikel 29
1. Geen schipper zal, buiten onvermijdelijke noodzakelijkheid in
het geval van storm of andere onvoorziene omstandigheden, zijn lading
geheel of gedeeltelijk mogen overzetten in lichterschepen zonder consent van de Inspecteur.
2. De lichterschepen en hun lossing zijn aan gelijk toezicht onderworpen als de schepen waaruit gelicht wordt.
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Artikel 30
1. Wanneer iemand verlangt goederen van boord van een oorlog
schip aan de wal te brengen, is hij verplicht daarvan vooraf aangifte
te doen overeenkomstig de vijfde afdeling van dit hoofdstuk, met gelijktijdige betaling van de wegens die goederen verschuldigde invoerrechten en accijnzen.
2. Eerst na betaling wordt tot de lossing overgegaan; deze mag
niet geschieden zonder voorkennis van de ambtenaren aan wie de kwitanties van betaalde belasting moeten worden vertoond.
3. Overigens zijn de bepalingen van de vijfde, zesde en zevende
afdeling van dit hoofdstuk toepasselijk.
DERDE AFDELING
Inklaring met vrachtlijsten
--------------------------Artikel 31
1. In plaats van de inklaring, op de wijze bij artikel 14 bepaald, kunnen de schippers bij de inklaring een of meer door hen ondertekende vrachtlijsten inleveren voor alle goederen die zich in het
schip bevinden.
2. In dit geval wordt in de akte van inklaring, met vermelding
van het aantal, naar de daaraan te hechten vrachtlijsten verwezen en
gelden overigens de bepalingen van deze en de volgende afdeling.
Artikel 32
1. De vrachtlijsten moeten voor elke partij goederen vermelden:
het volgnummer;
de soort der goederen volgens de algemene handelsbenaming;
de soort, het getal, de merken en de nummers der colli of losse
voorwerpen, of wel dat de goederen gestort zijn;
d. het bruto gewicht of de kubieke maat: de laatste echter alleen
voor goederen die in de handel naar die maatstaf worden verkocht,
of waarvoor de ladingspapieren geen andere maatstaf vermelden.
2. Geschillen over de vraag, of goederen al of niet gestort zijn,
worden beslist door de Inspecteur.
3. Verschillende merken kunnen alleen dan in één partij bijeen
worden vermeld, wanneer de colli van dezelfde soort zijn en goederen
van één soort inhouden.
4. Voor colli die verschillende soorten van goederen inhouden,
behoeft alleen de soort te worden genoemd, die het grootste gedeelte
van de inhoud uitmaakt, mits daarbij wordt vermeld: "en andere goederen". Goederen, aan accijns onderworpen, worden echter altijd met
name genoemd.
a.
b.
c.
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Artikel 33
De goederen mogen in de vrachtlijsten niet als onbekend of onder
de algemene benaming van koopmanschappen worden aangegeven, tenzij de
schippers de soort daarvan niet kennen en ladingspapieren geen aanwijzing daaromtrent bevatten. De ladingspapieren moeten ten bewijze daarvan aan de ambtenaren worden vertoond, zo dikwijls zij zulks verlangen.
Artikel 34
1. Wanneer de goederen waarvan de soort in de vrachtlijsten vermeld is, in de handel gewoonlijk per stuk of bij de maat verkocht worden, kan in het eerste geval het getal stuks en in het tweede geval de
hoeveelheid volgens de gebruikelijke maat worden opgegeven.
2. Ook behoeft het gewicht of de kubieke maat niet te worden opgegeven van colli die volgens benaming, herkomst en handelsgebruik ten
naastenbij dezelfde inhoud hebben.
3. De hoeveelheid der goederen kan ook in vreemd gewicht of
vreemde maat worden uitgedrukt.
4. Zijn de schippers niet in staat om de hoeveelheid der goederen
volgens artikel 32, onderdeel d, of dit artikel op te geven, dan vermelden zij dit in de vrachtlijsten. De tweede volzin van artikel 33 is
ten deze van toepassing.
Artikel 35
De vrachtlijsten worden naar verkiezing van de schippers in de
Nederlandse, Spaanse, Engelse, Italiaanse, Duitse of Franse taal, doch
steeds in het Nederlands letterschrift ingevuld.
Artikel 36
De vrachtlijsten worden in duplo ingeleverd en gehecht aan de akte van inklaring.
Artikel 37
1. De Inspecteur kan bij wege van aantekening op de akte van inklaring vergunning geven tot herstel van abuizen in de vrachtlijsten,
mits de aanvrage daartoe geschiede binnen 24 uren na de aan komst der
goederen ter losplaats en de fout naar de overtuiging van de Inspecteur niet aan frauduleuze oogmerken is toe te schrijven.
2. De vergunning wordt niet verleend, wanneer de lossing reeds is
aangevangen, tenzij in geval van tijdelijke opslag volgens de volgende
afdelingen gedurende of terstond na de lossing het abuis is medegedeeld aan de ambtenaren, belast met de visitatie.
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Artikel 38
De akte van inklaring wordt aangezuiverd door lossing volgens de
bepalingen der volgende afdeling van dit of de tweede afdeling van het
vierde hoofdstuk.
Artikel 39
Wanneer bij de lossing voor goederen in colli verschillen in meer
of minder, meer dan een tiende bedragende, worden bevonden op het bruto gewicht of de kubieke maat, in de vrachtlijsten vermeld, of wel op
de hoeveelheid volgens artikel 34, eerste lid, in die lijsten opgegeven, worden de schippers geacht deze landsverordening te hebben overtreden, onverminderd de aansprakelijkheid van hen die aangifte doen,
overeenkomstig de vijfde afdeling van dit hoofdstuk.
Artikel 40
1. Bij inklaring volgens deze afdeling kan de Inspecteur in
spoedeisende gevallen voor de aanzuivering der akte van inklaring een
bewijs afgeven dat de vertrekpas vervangt, nadat zekerheid is gesteld
voor de rechten en accijnzen en de kosten die wegens het
niet-aanzuiveren der akte van inklaring verschuldigd kunnen worden.
2. Een dergelijk bewijs kan onder dezelfde voorwaarden steeds
worden verleend ten behoeve van scheepsdiensten in welker vaarplan het
binnenland is opgenomen.
Artikel 41
1. Voor schepen in geregelde dienst van scheepvaartondernemingen
in welker vaarplan het binnenland is opgenomen, die binnenkomen enkel
om goederen bij te laden of passagiers te ontschepen of op te nemen en
daarna weder zee te kiezen, behoeven de vracht lijsten alleen te vermelden de soort en het getal der colli of der losse voorwerpen en de
soort en de hoeveelheid der gestorte goederen.
2. In de in het eerste lid bedoelde gevallen zal steeds bewaking
worden toegepast en zullen de schippers gehouden zijn, zo dikwijls
zulks door of namens de Inspecteur wordt verlangd, de ladingspapieren
te vertonen.
3. Wanneer wegens averij, verandering van bestemming of andere
dergelijke redenen de lading geheel of gedeeltelijk moet worden gelost, kan de Inspecteur, onder de nodige voorzieningen op kosten van
de schipper, vergunning daartoe verlenen, mits voor de goederen die
niet met hetzelfde schip worden uitgevoerd, alsnog een nadere akte van
inklaring wordt ingeleverd, met bijvoeging van vrachtlijsten overeenkomstig artikel 31.
4. De inlevering van zodanige vrachtlijsten voor de gehele lading
is verplicht, wanneer deze schepen om andere dan de bedoelde redenen
last breken of langer dan acht dagen verblijven, en zijn alsdan de gewone regelen omtrent de invoer toepasselijk.
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5. De Inspecteur kan bij uitzondering toestaan dat voor enkele
colli de akte van inklaring wordt aangezuiverd door lossing overeenkomstig de bepalingen van deze landsverordening.
Artikel 42
Artikel 41 is ook toepasselijk op schepen die uit nood binnenvallen of om orders.
Artikel 43
Wanneer in een vrachtlijst goederen niet juist zijn omschreven,
kan de Inspecteur machtiging verlenen dat tot aanzuivering van de betrokken akte van inklaring of vrachtlijst documenten worden afgegeven
of aangenomen, waarin de juiste omschrijving der goederen voorkomt,
behoudens bekeuring wegens het niet overeenstemmen der goederen met de
vrachtlijst, tegen degene die voor deze overeenstemming aansprakelijk
is. Verschillen tussen de goederen en de vrachtlijsten, die blijkbaar
enkel het gevolg van een schrijffout zijn, kunnen op verzoek van de
belanghebbende bij de goederen, zonder bekeuring, door de Inspecteur
bij wege van aantekening worden hersteld.
VIERDE AFDELING
Lossing en tijdelijke opslag
---------------------------Artikel 44
De goederen, volgens de bepalingen der vorige afdeling ingeklaard, kunnen zonder voorafgaande nadere aangifte door de schippers
worden gelost en tijdelijk opgeslagen met inachtneming der volgende
bepalingen.
Artikel 45
1. De tijdelijke opslag geschiedt in lokalen of op afgesloten
terreinen van een gouvernementsentrepôt.
2. Gelijke opslag kan geschieden in een particulier lokaal of op
een voor afsluiting vatbaar particulier terrein, die door de Inspecteur moeten worden goedgekeurd, onder wederzijdse sluiting vanwege
de Inspecteur en de belanghebbende. Tot deze lokalen en terreinen hebben de ambtenaren te allen tijde toegang.
3. Indien zodanig lokaal of terrein niet voor behoorlijke afsluiting vatbaar is, kan niettemin de opslag aldaar met vergunning van
de Inspecteur worden toegelaten onder gedurige bewaking.
4. Tot de tijdelijke opslag kunnen ook worden toegelaten lichters
die volgens de voorschriften van de Inspecteur kunnen worden gesloten
en verzegeld, en open lichters onder bewaking der ambtenaren; de eersten worden gelijkgesteld met de lokalen in het tweede, de anderen met
die in het derde lid genoemd.
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5. Wanneer de gelegenheid ontbreekt tot opslag volgens de vorige
leden van dit artikel, kan de Inspecteur toestaan dat de goederen op
de wal worden opgeslagen onder bewaking der ambtenaren; deze vergunning wordt slechts verleend voor de daarin te vermelden tijd, die
niet langer mag worden gesteld dan onvermijdelijk is, en worden de
goederen zo spoedig mogelijk met de vrachtlijsten vergeleken.
6. Goederen waarvan de soort of hoeveelheid niet vooraf in de
vrachtlijsten is vermeld, komen voor opslag in een particulier lokaal
of op een particulier terrein, die niet voor behoorlijke afsluiting
vatbaar zijn, of voor opslag op de wal niet in aanmerking.
7. Goederen van licht-ontvlambare aard zullen, zo de Inspectie
het nodig acht, door belanghebbende en anders op hun kosten door de
Inspecteur worden vervoerd naar de daarvoor aangewezen bijzondere
bergplaatsen, die voor de tijdelijke opslag worden gelijkgesteld met
de lokalen, in het eerste of tweede lid van dit artikel bedoeld.
Artikel 46
1. De tijdelijke opslag volgens artikel 45 duurt in het geval
van:
a. het eerste lid hoogstens dertig dagen;
b. het tweede lid hoogstens vijf dagen;
c. het derde lid hoogstens twee dagen.
2. Deze termijnen kunnen in bijzondere gevallen door de Inspecteur worden verlengd.
3. Zijn de vrachtlijsten waarmede de opslag is geschied, niet
binnen die termijnen aangezuiverd, dan worden de goederen, opgeslagen
volgens het tweede en derde lid van artikel 45 na de in onderdeel b of
c genoemde termijnen, overgebracht naar het gouvernementsentrepôt voor
ten hoogste dertig dagen en daarna, evenals de in gouvernementsentrepôt opgeslagen goederen na de in onderdeel a genoemde termijn, behandeld overeenkomstig artikel 96.
Artikel 47
1. De schippers zorgen dat geen goederen worden vervoerd op andere wijze, dan bij artikel 48 is toegelaten. Wanneer een maatschappij
of een ander persoon dan de schipper zich in het geval van tijdelijke
opslag belast met het beheer van de goederen, vermeld in de vrachtlijsten, stelt die persoon of maatschappij vóór de lossing op een
exemplaar der akte van inklaring een ondertekende verklaring, waarin
zij of hij de aansprakelijkheid voor de aanzuivering der vrachtlijst
overneemt.
2. Bij verschillen als bij artikel 39 bedoeld, tussen de voorhanden goederen en die welke volgens de vrachtlijsten aanwezig moeten
zijn, worden de schippers of andere aansprakelijke personen geacht deze landsverordening te hebben overtreden, onverminderd dezelfde aansprakelijkheid, als bij het slot van artikel 39 bedoeld.
Artikel 48
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1. De vrachtlijsten worden aangezuiverd:
a. door het wegvoeren der goederen met documenten, verkregen na aangifte volgens de bepalingen der vijfde afdeling;
b. door het uitvoeren der goederen overeenkomstig de bepalingen der
tweede afdeling van het vierde hoofdstuk;
c. door de overbrenging der goederen, in het derde lid van artikel 46
bedoeld;
d. op de wijze, bij artikel 49 bedoeld.
2. Het wegvoeren der goederen mag slechts geschieden met voorkennis der ambtenaren, belast met de visitatie.
3. De ambtenaren stellen op de vrachtlijsten aantekeningen van de
documenten waarmee het wegvoeren plaats heeft.
Artikel 49
1. De vrachtlijsten voor goederen, tijdelijk opgeslagen volgens
artikel 45, eerste lid, kunnen ook worden aangezuiverd door de schriftelijke verklaring van de belanghebbende dat hij de goederen in entrepôt wil opslaan.
2. Met de inlevering van deze verklaring, voor "gezien" getekend
door de ambtenaren met de visitatie belast, eindigt de tijdelijke opslag der goederen en worden deze zonder nadere aangifte gelijkgesteld
met de goederen die in entrepôt zijn opgeslagen.
3. De in de accijnsverordening bepaalde minima voor opslag, inen uitslag uit entrepôt gelden hier niet.
4. Goederen waarvan de soort of hoeveelheid niet in de vracht
lijsten is vermeld, komen voor toepassing van dit artikel niet in aanmerking, tenzij de vrachtlijst vooraf met die vermelding wordt aangevuld.
Artikel 50
1. Onverminderd de straf wegens verschillen tussen de opgeslagen
goederen en de vrachtlijsten, wordt bij dergelijke strafbare verschillen het volgende in acht genomen.
2. Wegens de goederen, minder bevonden dan in de vrachtlijsten
vermeld, zijn de invoerders of de andere personen of maatschappijen,
die zich met het beheer der goederen belast hebben, gehouden tot voldoening van het bedrag der volgens artikel 187 door hen gestelde zekerheid. Het alzo verschuldigde voor een gedeelte van een partij wordt
berekend in verhouding tot het bedrag der zekerheid voor de gehele
partij. Verschillen op het bruto gewicht of de kubieke maat van colli
blijven hier buiten aanmerking.
3. De meer bevonden colli, losse voorwerpen of gestorte goederen
worden, na zekerheidstelling op de voet van artikel 187, door de Inspecteur op de vrachtlijsten ingeschreven en verder op dezelfde wijze
als de overige goederen behandeld.
4. Bij weigering der zekerheidstelling worden de meer bevonden
goederen behandeld overeenkomstig artikel 96.
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Artikel 51
1. De goederen, op de voet van deze afdeling tijdelijk opgeslagen, mogen niet ontpakt of verpakt worden, dan voor zover dit nodig is
voor de visitatie of verificatie.
2. De Inspecteur kan hierop uitzondering toelaten, wanneer dit
wegens beschadiging of andere reden nodig is.
Artikel 52
1. De ambtenaren zijn bevoegd om met machtiging van de Inspecteur
de goederen, volgens deze afdeling tijdelijk opgeslagen, op te nemen
en desvereist te visiteren.
2. De schippers, of degenen die zich met beheer der goederen hebben belast, zijn verplicht om bij deze opneming de goederen of de colli op aanvraag der ambtenaren aan te wijzen.
3. Zij zijn voorts gehouden om bij het verrichten van die opnemingen het vereiste werkvolk te verschaffen ten einde de colli, zo nodig, te verplaatsen. Blijven zij in gebreke om hieraan te voldoen, dan
wordt daarin door de Inspectie te hunnen koste voorzien.
VIJFDE AFDELING
Aangifte
-------§1. Algemene bepalingen
Artikel 53
1. De aangifte ten kantore moet, desnoods na bezichtiging, worden
gedaan bij schriftelijke opgave, ondertekend door de beheerder der
goederen, als zodanig in staat dezelve ter visitatie aan te bieden,
hetzij koopman, geconsigneerde, schipper of bij de Inspectie toegelaten konvooilopers, expediteurs of cargadoors, mits vermeldende de naam
van degene voor wie de aangifte geschiedt, of door bijzondere gemachtigde.
2. Voor accijnsgoederen en voor goederen, vrij van invoerrecht en
accijns, moet afzonderlijke aangifte geschieden.
3. In een aangifte kunnen slechts worden begrepen goederen die
met dezelfde akte van inklaring zijn ingevoerd.
4. Indien een aangifte wordt gedaan door een bijzondere gemachtigde, kan overlegging van een schriftelijke volmacht gevorderd worden. In elk geval is de lasthebber met de lastgever hoofdelijk aansprakelijk.
Artikel 54
1. De aangifte, in de Nederlandse taal te stellen, moet inhouden:
a. de naam van het schip waarmede de goederen zijn vervoerd, en van de
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schipper;
b. de plaats of het land, vanwaar de goederen zijn aangebracht;
c. een juiste specificatie der goederen onder hun ware en bijzondere
benaming; in geen geval mogen goederen, tot verschillende rubrieken
van het tarief behorende, of onder afzonderlijke volgnummers van
een akte van inklaring, vracht- of doorvoerlijst voorkomende, bijeen worden gevoegd;
d. het getal en de merken der stuks balen, pakken, vaten, manden, kisten, enzovoorts met onderscheiding der halve, kwarten of andere gedeelten;
e. het gewicht of de maat volgens het metrieke stelsel of wel het getal stuks of andere aanduiding der hoeveelheid, al naar gelang de
goederen gewoonlijk verhandeld worden, voor elke soort met bijzondere benaming afzonderlijk; de vreemde maat of gewicht kan tevens
worden uitgedrukt;
f. de waarde der goederen, voor iedere soort afzonderlijk, berekend
volgens de bepalingen van artikel 59.
2. Voor kramerij, glas- en aardewerk en andere dergelijke artikelen, ter beoordeling van de Inspecteur, beneden Afl. 200,- waarde
behoeft geen afzonderlijke waarde voor de verschillende onderdelen te
worden opgegeven.
3. Voor opslag van goederen in entrepôt of, voor zover accijnsgoederen betreft, inslag op krediet zal daarvan uitdrukkelijk in de
aangifte moeten worden melding gemaakt.
4. De minister van Financiën kan voorschriften geven omtrent de
inrichting van het biljet van aangifte.
5. De Inspecteur kan overlegging van facturen en andere bewijsstukken vorderen.
Artikel 55
1. Omtrent de inkomende accijnsvrije goederen kan de aangever
desverkiezende volstaan met zich ten opzichte van de maat, het gewicht
of het aantal stuks te gedragen naar de door de ambtenaren te zijnen
koste op te maken hoeveelheid, voor hetwelk een consent tot lossing
zal worden afgegeven, op de achterzijde waarvan de bevonden hoeveelheid zal worden uitgedrukt, waarnaar vervolgens de betaling der invoerrechten zal geschieden.
2. Bij het voorhanden zijn van een groot aantal vaten, kisten of
balen van eenzelfde soort van goederen, uiterlijk genoegzaam van dezelfde zwaarte of grootte, kan worden toegestaan dat de opneming geschiede bij overslag naar de bevonden maat of gewicht van vijf tot
tien stuks per honderd, behoorlijk gevuld en door de ambtenaren aan te
wijzen.
3. Gestorte goederen, bij het gewicht belast, kunnen worden opgenomen volgens de maat bij overslag der zwaarte van een zeker getal maten.
4. In geval van grondige verificatie geschiedt daarnaar de berekening der rechten.
5. Van accijnsgoederen moet altijd grondige verificatie plaats
hebben.
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Artikel 56
(vervallen)
Artikel 57
In het geval van beschadiging der goederen op de reis kan, voordat de aangever de goederen tot zich genomen heeft, een nieuwe aangifte naar de waarde of van de hoeveelheid in beschadigde toestand worden
toegelaten.
Artikel 58
Het is de aangever van accijnsvrije goederen geoorloofd zijn aangifte te veranderen, zolang op het verkregen document de visitatie
door de ambtenaren nog niet is aangevangen en nog geen aanhouding of
bekeuring is geschied.
§2. Waarde
Artikel 59
1. Onder waarde van goederen wordt verstaan de normale prijs, dat
wil zeggen de prijs die geacht wordt op de dag van aangifte voor levering ter plaatse van invoer voor die goederen te kunnen worden bedongen ingevolge een onder vrije mededinging tussen twee van elkaar onafhankelijke partijen tot stand gekomen overeenkomst van koop en verkoop.
2. In de normale prijs worden geacht te zijn begrepen:
a. alle kosten die betrekking hebben op de verkoop en op de levering
tot op de eerste losplaats in Aruba;
b. de waarde ontleend aan tekeningen, ontwerpen, modellen of ander
producten van techniek, kunst of wetenschap, aan auteursrechten,
octrooien of dergelijke rechten, aan het recht tot het voeren van
het buitenlands fabrieksmerk of handelsmerk, waarvan de goederen
zijn voorzien, of waaronder ze zullen worden verkocht, al dan niet
na bewerking of verwerking.
Artikel 60
1. Wanneer bij visitatie van goederen, onderworpen aan invoerrecht
naar de waarde, de ambtenaren oordelen dat de aangegeven waarde van de
gehele partij of van een of meer gedeelten waarvoor in de aangifte een
afzonderlijk bedrag is vermeld, te laag is, delen zij dit, desverlangd
schriftelijk, mede aan de aangever of, zo deze niet tegenwoordig is,
aan de persoon die de goederen ter visitatie aanbiedt.
2. De ambtenaren kunnen voor die goederen een hogere waarde vaststellen, welke waarde zij ter kennis van de aangever brengen door te
zijner beschikking een verklaring neder te leggen ten kantore waar de
aangifte is gedaan.
3. Die nederlegging geschiedt niet vroeger dan 24 en niet later
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dan 48 uren na de vermelde mededeling, de zaterdagen, de zondagen en
de krachtens de Arbeidsverordening met de zondag gelijkgestelde dagen
niet meegerekend.
4. De Inspecteur kan op schriftelijk verzoek van de aangever die
termijnen met ten hoogste acht etmalen verlengen of wel eerstbedoelde
termijn verkorten.
5. Zolang de verklaring niet is neergelegd, kan de aangever de
aangegeven waarde tot een door de Inspecteur voldoend geacht bedrag
verhogen. Het aanbod van verhoging moet schriftelijk en in dubbel geschieden; een der exemplaren wordt de aangever teruggeven, nadat de
beslissing daarop is aangetekend.
6. Blijkt de ambtenaren vóór de nederlegging der verklaring dat de
waarde niet te laag is aangegeven, dan kan de Inspecteur machtiging
verlenen om de goederen onverwijld ter beschikking van de aangever te
stellen.
Artikel 61
Op verzoek van de aanvrager kan de Inspecteur de waarde der goederen vaststellen op een lager bedrag, dan door de visiterende ambtenaren daaraan is toegekend.
Artikel 62
1. De aangever die geen genoegen neemt met de waardebepaling door
de visiterende ambtenaren of door de Inspecteur, kan de beslissing inroepen van de commissie van beoordeling, verder genaamd de commissie.
2. De commissie kan de waarde vaststellen op een andere som dan de
door de ambtenaren of door de Inspecteur bepaalde.
Artikel 63
Ingeval de aangegeven waarde, overeenkomstig artikel 60, vijfde
lid, is verhoogd, is boven het invoerrecht over de som waarop het aangegeven bedrag is gebracht, door de aangever een verhoging te betalen
ten belope van vijfmaal het invoerrecht, berekend over het verschil
tussen de evengemelde som en de aanvankelijk gegeven waarde.
Artikel 64
Boven het invoerrecht over de waarde, door de visiterende ambtenaren, de Inspecteur of de commissie vastgesteld, is door de aangever
een verhoging verschuldigd ten belope van tienmaal het invoerrecht,
berekend over het verschil tussen de waarde en de aangegevene; doch
slechts ten belope van vijfmaal dit invoerrecht, wanneer de vastgestelde waarde niet hoger is, dan die welke volgens artikel 60, vijfde
lid, is aangeboden.
Artikel 65
1. Na de mededeling, bedoeld in artikel 60, eerste lid, worden de
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goederen door de ambtenaren gesteld onder bewaring van de Inspectie en
ambtelijk geïnventariseerd.
2. De aangever of iemand van zijnentwege kan daarbij tegenwoordig
zijn.
3. De Inspecteur kan, wanneer de omstandigheden dit wenselijk maken, voorschrijven dat de inventarisatie niet of slechts gedeeltelijk
zal plaats hebben.
4. Hij kan mede voorschrijven dat de aangever de goederen voor de
inventarisatie moet doen ontpakken. Bij weigering om hieraan te voldoen, geschiedt de ontpakking op kosten en risico van de aangever.
Artikel 66
1. Blijkt bij de inventarisatie dat de soort der goederen onjuist
is aangegeven, dan blijven de voorschriften van deze onderafdeling
verder buiten toepassing en wordt artikel 241 opgevolgd.
2. Blijkt vóór of na de nederlegging der verklaring, bedoeld bij
artikel 60, dat de hoeveelheid der goederen ten dele is verzwegen, dan
blijft artikel 242 buiten toepassing, doch is - onverminderd de bijbetaling ingevolge artikel 64 - ter zake van de verzwijging een bedrag
verschuldigd van tweemaal het invoerrecht, berekend over het verschil
tussen de definitief vastgestelde waarde van de bevonden hoeveelheid
en de aangegeven waarde.
3. Bevinding van meer of minder heeft, ingeval de ambtenaren de
verklaring, bedoeld bij artikel 60, hebben nedergelegd, een nieuwe bepaling der waarde tengevolge. Deze waardebepaling wordt door een verklaring als bij artikel 60 bedoeld, ter kennis van de aangever gebracht. De daar voorgeschreven termijn is ten deze echter niet toepasselijk. Van de nederlegging wordt door de ambtenaren aan de aangever
kennis gegeven.
Artikel 67
1. De goederen kunnen desverlangd dadelijk aan de aangever worden
afgegeven, tegen zekerheidstelling ten genoegen van de Inspecteur voor
hetgeen later blijken zal verschuldigd te zijn wegens invoerrecht,
verhoging en kosten, mits:
a. tussen de ambtenaren en de aangever geen verschil bestaat over de
hoeveelheid der goederen;
b. naar het gevoelen van de Inspecteur de waarde kan worden beoordeeld naar aan te houden stalen of monsters of naar beschrijvingen
of afbeeldingen, alle door de ambtenaren en de aangever te waarmerken.
2. De Inspecteur kan voorts toestaan dat in plaats van stalen of
monsters van al de goederen een of meer gewaarmerkte voorwerpen als
typen worden aangehouden, mits schriftelijk door de ambtenaren en de
aangever worden overeengekomen omtrent de verhouding die tussen de
waarde der als typen aangehouden voorwerpen en die der overige bestaat.
3. Zijn op deze voet stalen, monsters of typen genomen of wel beschrijvingen of afbeeldingen vastgesteld, dan bepaalt de commissie de
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waarde der goederen naar die voorwerpen, beschrijvingen of afbeeldingen, met inachtneming van de verhouding, bedoeld bij het tweede lid.
4. Het houden van monsters, stalen of typen of het vaststellen
van beschrijvingen of afbeeldingen kan met toestemming van de Inspecteur vervangen worden door de schriftelijke belofte van de aangever om
de goederen op de eerste aanvraag te zullen vertonen aan de commissie
of de leden daarvan, zowel als aan door de commissie aan te wijzen
deskundigen.
5. Verzuim van vertoon op eerste aanvraag heeft ten gevolge dat
het bezwaar van de aangever wordt afgewezen, en dat de waarde, volgens
artikel 60 of 61 door de ambtenaren of door de Inspecteur bepaald,
wordt gehandhaafd.
6. Hetzelfde geldt, indien bij toepassing van het vijfde lid naar
het oordeel van de commissie de identiteit der goederen niet vaststaat.
Artikel 68
Door betaling van het suppletoir invoerrecht met de verhoging
vervalt alle recht van de aangever om tegen de bepaling der waarde op
te komen.
Artikel 69
1. Zodra de waarde onherroepelijk vaststaat en het volgens deze
landsverordening verschuldigde is voldaan, zijn de goederen die onder
de Inspectie berusten, ter beschikking van de aangever.
2. Is door de aangever over de goederen niet beschikt binnen een
maand, nadat hij daarover kon beschikken, dan worden zij beschouwd als
aan de Inspectie afgestaan en behandeld op de voet van de zevende afdeling van dit hoofdstuk.
Artikel 70
De beslissing van de Inspecteur, bedoeld bij artikel 61, wordt
ingeroepen door indiening van een bezwaarschrift ten kantore waar de
aangifte is geschied, uiterlijk op de derde werkdag na die waarop de
verklaring, bedoeld bij artikel 60, is nedergelegd.
Artikel 71
De beslissing van de commissie wordt ingeroepen door
van een bezwaarschrift ten kantore als in artikel 70 gemeld,
op de achtste werkdag na die, waarop de verklaring, bedoeld
kel 60, is neergelegd, of waarop in het geval van artikel
slissing van de Inspecteur aan de aangever is verzonden.

indiening
uiterlijk
bij arti61 de be-

Artikel 72
1. Overschrijding van de termijnen of verwaarlozing van de voorschriften omtrent de indiening van het bezwaarschrift heeft nietigheid
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van de indiening ten gevolge.
2. Zolang nog gelegenheid bestaat om tegen een beslissing op te
komen, treedt deze niet in werking.
3. Alle kennisgevingen of mededelingen, bij deze onderafdeling
voorgeschreven, geschieden, voor zover niet anders bepaald, bij kosteloos aangetekende brief, vrij van port, of tegen gedagtekend ontvangbewijs. Als dagtekening van de kennisgeving of mededeling geldt
die van de aantekening of het ontvangbewijs.
Artikel 73
1. Er is een commissie van beoordeling. De commissie bestaat uit
vijf leden. De Inspecteur is ambtshalve lid en treedt als voorzitter
op. De overige leden en hun plaatsvervangers worden bij landsbesluit
benoemd.
2. Om de twee jaren treedt een deel der benoemde leden af volgens
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen voorschriften.
3. De aftredenden zijn opnieuw benoembaar.
4. De benoemde leden kunnen door de Gouverneur worden ontslagen.
5. De commissie beslist in voltallige vergadering, bij meerderheid van stemmen.
6. De beslissing moet met redenen omkleed zijn.
7. Indien er bij de bepaling der waarde geen meerderheid is, worden de door de verschillende leden opgegeven cijfers te zamen geteld
en het totaal, gedeeld door drie, als de waarde der goederen aangenomen.
Artikel 74
1. De voorzitter van de commissie nodigt de aangever die haar beslissing inroept, schriftelijk uit om binnen een bepaalde termijn
stukken over te leggen, waarvan de kennisneming bevorderlijk kan zijn
aan een juiste beoordeling van de waarde der goederen. Na afloop van
die termijn worden geen stukken meer aangenomen.
2. De voorzitter der commissie waarmerkt de overgelegde stukken.
In de uitspraak worden zij vermeld of wordt vermeld dat de aangever
geen stukken heeft overgelegd.
3. De commissie stelt de aangever in de gelegenheid zijn bezwaar
in persoon of bij gemachtigde nader toe te lichten.
4. De commissie kan zich door deskundigen doen voorlichten.
Artikel 75
1. Is de door de commissie bepaalde waarde niet of niet meer dan
één percent hoger dan de aangegevene, dan kan de commissie aan de aangever op daartoe gedaan schriftelijk verzoek, in te dienen binnen een
maand, nadat hem de beslissing der commissie is medegedeeld, een schadevergoeding ten laste van 's Lands kas toekennen, naar aanleiding van
het oponthoud der goederen, voor zover de aangever dit niet heeft kunnen voorkomen. De vergoeding bedraagt ten hoogste vijf percent van de
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waarde der opgehouden goederen.
2. Omtrent de toekenning der vergoeding wordt niet beslist, voordat de aangever en een door de Inspecteur aan te wijzen persoon in de
gelegenheid zijn gesteld om inlichtingen te geven over de vraag, in
hoever er termen tot vergoeding bestaan, en over het bedrag.
Artikel 76
1. De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie leggen, alvorens hunne betrekking te aanvaarden, in handen van de rechter
in eerste aanleg de volgende eed of belofte af:
"Ik zweer (beloof) dat ik als lid van de commissie van beoordeling voor de heffing der invoerrechten overeenkomstig de bepalingen der landsverordening met nauwgezetheid en onpartijdigheid en
volgens mijn geweten zal handelen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig
(Dat beloof ik)."
2. Van deze handeling wordt procesverbaal opgemaakt.
3. Wegens het afleggen van de eed of belofte en het opmaken van
het proces-verbaal zijn geen kosten verschuldigd.
4. In geval van herbenoeming bij periodieke aftreding wordt geen
nieuwe eed of belofte vereist.
Artikel 77
Aan de behandeling van en de beslissing omtrent aangiften waarbij
een lid van de commissie betrokken is, neemt dit lid geen deel.
Artikel 78
Een reglement van orde voor de commissie wordt bij landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, vastgesteld, alsmede een regeling der
vergoeding aan de leden voor onkosten.
Artikel 78a
Van de beslissing van de commissie staat binnen 30 dagen na dagtekening van de beslissing beroep open bij de Raad van Beroep voor belastingzaken.
Artikel 79
Indien de commissie of de Raad van Beroep voor belastingzaken aan
de goederen een hogere waarde heeft toegekend dan de aangegeven waarde, is de aangever aan 's Lands kas voor vergoeding van kosten een som
verschuldigd, gelijkstaande met het enkelvoudig recht over het verschil tussen de aangegeven en de verhoogde waarde, doch ten minste
Afl. 25,─.
Artikel 80
1. Indien de aangever het volgens deze afdeling verschuldigde
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niet heeft betaald binnen veertien dagen, nadat de waarde onherroepelijk vaststaat, wordt het op de gestelde zekerheid verhaald. Is geen
zekerheid gesteld, dan worden de goederen tot verhaal van het verschuldigde door de Inspecteur verkocht en wordt de zuivere opbrengst
op rekening van het verschuldigde aan 's Lands kas verantwoord.
2. Bedraagt de zuivere opbrengst van de verkoop meer dan verschuldigd is, dan vervalt het meerdere aan 's Lands kas, indien het
niet binnen twee jaren na de verkoop door de aangever is opgevorderd.
Artikel 81
1. Wanneer bij invoer van belaste voorwerpen die zich onder de
bagage van reizigers bevinden, de visiterende ambtenaren met de aangegeven waarde geen genoegen nemen, kan de aangever deze waarde tot
een door hem te bepalen bedrag verhogen.
2. Maakt de aangever hiervan geen gebruik, dan moeten, met afwijking van artikel 60, derde lid, de ambtenaren zich dadelijk na de
visitatie uitspreken omtrent de verhoging der waarde.
3. Zij geven daarvan aan de aangever een schriftelijke verklaring, die voor de toepassing der bepalingen dezer onderafdeling in de
plaats treedt van de verklaring, bedoeld bij artikel 60.
Artikel 82
De vorenstaande bepalingen zijn niet toepasselijk op ten doorvoer
of op entrepôt aangegeven goederen, in welk geval bij verschil tussen
de visiterende ambtenaren en de aangever de Inspecteur beslist.
Artikel 83
De ambtenaren en de leden van de commissie zijn tot geheimhouding
verplicht omtrent de bijzonderheden die zij bij de uitvoering van deze
landsverordening leren kennen, zolang de mededeling daarvan aan belanghebbende nadeel zou kunnen toebrengen, ten ware zodanige mededeling voor die uitvoering gevorderd wordt.
§3. Wegvoering der goederen
Artikel 84
1. Na behoorlijke aangifte zullen de aangever naar de omstandigheden worden afgegeven quitanties van betaalde rechten, paspoorten
of andere documenten, waarin het aantal der colli, de maat of het gewicht, de waarde alsmede de dag van afgifte in cijfers kunnen worden
vermeld of voor een en ander naar de aan te hechten aangiften zal worden verwezen.
2. De door de Inspecteur als geboekt of voor "gezien" getekende
aangiften zullen de kracht hebben van documenten.
3. In alle documenten zal de tijd worden uitgedrukt voor welke
zij geldig zijn, en die in redelijkheid zal worden gesteld, naarmate
van het gebruik, waarvoor zij moeten dienen, behoudens in bijzondere
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gevallen de verlenging door de Inspecteur.
4. Geen document zal worden afgegeven, wanneer de aangifte niet
voor het geheel of aangegeven gedeelte, in soort van goederen en getal
van colli of losse voorwerpen, of in hoeveelheid van gestorte goederen
overeenstemt met de akte van inklaring of van de vrachtlijsten; zullende de aangever in dat geval door de Inspecteur worden gehoord ter
ontdekking der redenen van het verschil; wanneer die voldoende worden
bevonden, zal de afgifte van het document dadelijk volgen.
Artikel 85
De documenten hebben geen kracht vóór 6 uur voormiddags of na 6
uur namiddags, noch op zaterdagen, zondagen of krachtens de Arbeidsverordening met de zondag gelijkgestelde dagen, tenzij de Inspecteur
de vergunning op het document heeft gesteld.
Artikel 86
1. De documenten zullen moeten worden gesteld in handen van de
ambtenaren, met de verificatie belast, ten einde vóór de wegvoering of
opslag in entrepôt de verificatie te doen.
2. Kan de lossing, wegvoering of opslag niet vóór 6 uur des namiddags worden volbracht, dan zullen de documenten ten kantore van de
Inspecteur worden gebracht en zal de belanghebbende daarvan een bewijs
worden afgegeven.
Artikel 87
1. Na de lossing, wegvoering of opslag worden door de ambtenaren
de documenten ingetrokken en, voorzien van de dagtekening en van hun
aftekening, ten kantore van de Inspecteur overgebracht.
2. Bij de intrekking der documenten wordt aan belanghebbenden
kosteloos een bewijs uitgereikt.
ZESDE AFDELING
Accijnsgoederen
--------------Artikel 88
Altijd bij invoer en verder wanneer zulks bij deze landsverordening is voorgeschreven of ter verzekering van invoerrecht en accijns
door de Inspecteur nodig wordt geacht, moet de hoeveelheid en hoedanigheid van accijnsgoederen worden opgemaakt door verificatie.
Daartoe wordt na de aangifte een consent tot lossing afgegeven.
Artikel 89
1. Bij invoer van dranken zullen de fusten moeten worden geroeid
en de inhoud van alle onregelmatig vaatwerk, of waarin anders de dran23
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ken zich bevinden, worden geverifieerd en de hoedanigheid der dranken
door proeving en opneming der sterkte onderzocht.
2. De belanghebbende zal, desverkiezende, de fusten van klaarblijkelijk gelijke inhoud in tegenwoordigheid der ambtenaren kunnen
aanvullen, mits zich daaromtrent vóór de lossing verklarende, als wanneer het voldoende zal zijn dat van een zelfde partij vijf tot tien
percent der fusten worden berekend.
Artikel 90
De ambtenaren zullen van hun bevinding verklaring stellen op de
achterzijde der documenten en deze verklaring zal tot grondslag strekken van de betalingen, debiteringen, zekerheidstellingen, afschrijvingen en restitutiën volgens deze en de bijzondere landsverordening.
Artikel 91
1. Wanneer de belanghebbende zich bezwaard acht met de uitslag
der verificatie der goederen, gelijk mede een ambtenaar zal oordelen
dat de rechten van het land zijn verkort, zal een herverificatie ten
koste van ongelijk kunnen worden gevorderd; doch zal alsdan de gehele
partij, opnieuw moeten worden geverifieerd, behalve dat gedeelte ener
partij, in een vrachtlijst vermeld, dat reeds vroeger is weggevoerd.
2. Deze tweede opneming zal door een andere ambtenaar dan die de
eerste opneming deed, worden verricht en beslissend zijn, tenware het
verschil mocht bestaan in de sterkte van het gedistilleerd.
3. In het laatste geval zal een van de partijen kunnen vorderen
dat een monster van de dranken waarover verschil bestaat, verzegeld,
naar de Inspectie wordt opgezonden, en dat door een deskundige, op
verzoek van de Inspecteur te benoemen door de rechter in eerste aanleg, zal worden beslist.
4. Indien het verschil tussen de eerste en tweede opneming of
tussen de tweede opneming en de uitslag van het onderzoek van de deskundige, bij het derde lid bedoeld, minder dan een vijfentwintigste
bedraagt, komen de kosten ten laste van degene die de aanvraag heeft
gedaan.
ZEVENDE AFDELING
Verboden, onbekende en onbeheerde goederen
-----------------------------------------Artikel 92
Goederen waarvan de invoer is verboden, doch bij de inklaring of
aangifte gebracht onder hun ware en bijzondere benaming, kunnen dadelijk weer worden teruggevoerd of, verzegeld of bewaakt, op kosten der
belanghebbenden naar een gouvernementsbergplaats overgebracht, evenals
de goederen die bij inklaring als onbekend of onder de algemene benaming van koopmanschappen zijn aangegeven, en waarvan niet vóór de lossing of, in het geval van lossing met tijdelijke opslag, vóór het ein24
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de der termijnen, in artikel 46, derde lid, genoemd, aangifte mocht
zijn gedaan.
Artikel 93
Binnen tweemaal 24 uren - en voor zover goederen aan spoedig bederf onderhevig betreft, ten spoedigste - na de overbrenging worden de
goederen ambtelijk en in tegenwoordigheid van de belanghebbende, zo
hij zich daartoe aanmeldt, geïnventariseerd.
Artikel 94
1. De goederen zullen in de gouvernementsbergplaats mogen blijven
gedurende een maand na de inventarisatie, die echter welke aan spoedig
bederf onderhevig zijn, hoogstens 24 uren, ter beoordeling van de Inspecteur.
2. Binnen die tijd zullen de niet, verboden goederen en de niet
langer verboden goederen nader behoorlijk kunnen worden aangegeven, en
die, waarvan de invoer verboden is, kunnen worden teruggevoerd, behoudens de bepalingen van de bijzondere landsverordeningen.
Artikel 95
1. Na afloop van de termijn, in artikel 94 gesteld, zal de Inspecteur met autorisatie van de rechter in eerste aanleg, die op
schriftelijk verzoek en na summier onderzoek omtrent de inachtneming
der voorgeschreven formaliteiten zal worden verleend, doen overgaan
tot de verkoop der dan nog niet opgeëiste goederen.
2. De verkoop zal niet geschieden dan na drie opeenvolgende oproepingen van drie weken en aan te plakken aan het kantoor, behalve
van goederen, aan spoedig bederf onderhevig, die zonder autorisatie
onmiddellijk kunnen worden verkocht.
3. De verkoop moet in het openbaar met inachtneming der plaatselijke gebruiken geschieden.
4. Goederen waarvan de invoer is verboden, worden verkocht onder
voorwaarden van verzekerde terugvoer. Wordt aan de gestelde voorwaarden niet voldaan, dan worden de goederen in beslag genomen en zonder
rechtsvervolgingen verbeurd verklaard en vernietigd.
5. Vernietiging zal eveneens plaats hebben van de goederen die
onverkocht blijven, alsmede van accijnsgoederen, waarvoor niet minstens het bedrag van de verschuldigde accijns kan verkregen worden.
6. De opbrengst der goederen, na aftrek van alle kosten, waaronder huur der gouvernementsbergplaats, en, wat niet verboden goederen
betreft, tevens van de verschuldigde invoerrechten en accijnzen,
blijft gedurende een jaar na de verkoop ter beschikking van degenen
die bewijzen daarop recht te hebben, en vervalt na die tijd aan 's
Lands kas.
Artikel 96
Inkomende goederen die de geconsigneerde niet mocht verkiezen op
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de voet van deze en van de bijzondere landsverordeningen in- of op te
slaan, zullen dadelijk weer kunnen worden teruggevoerd naar buitenslands en anders worden beschouwd en behandeld als aan het Land afgestaan, behoudens dat in geval van openbare verkoop het overschot der
opbrengst, na aftrek der rechten en kosten, zal kunnen worden gereclameerd binnen de tijd en op de wijze, bij artikel 95 bepaald.
Artikel 97
Het is verboden in te voeren:
a. boeken, nadruk zijnde van wetenschappelijke, letterkundige en
kunstwerken, waarvan in Aruba, Nederland, Curaçao of Sint Maarten
of in staten met welke daaromtrent overeenkomsten zijn gesloten,
het auteursrecht wordt bezeten;
b. koperen, bronzen of nikkelen munt of plaatjes voor zodanige munt,
anders dan vanwege het Land, alles onverminderd de verbodsbepalingen, bij bijzondere landsverordeningen vastgesteld;
c. goederen waarvan de vrije in-, uit- of doorvoer bij of krachtens
landsverordening verboden is.
Artikel 98
Omtrent de in- en doorvoer en opslag van vuur- en blanke wapenen
kunnen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, voorschriften
worden gegeven, waarbij van de bepalingen van deze landsverordening
kan worden afgeweken, behalve van die welke de belasting betreffen.
ACHTSTE AFDELING
Bewaking en verzegeling
----------------------Artikel 99
1. De Inspecteur is bevoegd op alle inkomende schepen wakers te
stellen of de ladingsplaats of wel de goederen te doen verzegelen of
plomberen tot aan de volbrachte lossing.
2. Hetzelfde is toepasselijk ten aanzien van op vertrek wachtende
schepen die goederen hebben ingeladen, waarvan het invoerrecht of de
accijns niet is betaald, tot op het tijdstip van vertrek.
Artikel 100
1. In de gevallen waarin de bewaking, verzegeling of plombering
bij dit hoofdstuk is bevolen, zal zulks geschieden op kosten van het
Land.
2. Hiervan zijn uitgezonderd:
a. de kosten van bewaking die moet worden toegepast, omdat de inrichting der schepen geen plombering of verzegeling toelaat;
b. de kosten van bewaking, verzegeling of plombering van schepen in de
gevallen van de artikelen 16 en 22;
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c. de kosten van bewaking in de gevallen van de artikelen, 13, 18, 26,
41, 42, 45 en 92.
In deze gevallen worden die kosten ten laste van belanghebbenden berekend naar een tarief, bij een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen.
Artikel 101
De schippers zijn verplicht te zorgen dat de verzegeling of plombering, op de schepen of de goederen toegepast, ongeschonden blijft.
Artikel 102
Het ongeschonden zijn van plombs of zegels en de aanwezigheid van
wakers brengt geen straffeloosheid mede, indien later bij visitatie
verschil in soort of hoeveelheid wordt bevonden.
NEGENDE AFDELING
Verboden nederlagen
-------------------Artikel 103
1. Behoudens bijzondere schriftelijke vergunning van de Inspecteur is het verboden om magazijnen of nederlagen van goederen te hebben buiten Oranjestad.
2. De grenzen van Oranjestad zullen worden aangewezen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Het terrein buiten deze grenzen wordt hierna verder aangeduid als "onvrij terrein".
Artikel 104
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Het bij artikel 103 bepaalde verbod is niet van toepassing op:
goederen, niet aan invoerrecht of accijns onderhevig;
nederlagen van zout, delfstoffen en door natuurvorming in of boven
de grond aanwezige meststoffen;
producten van de grond;
accijnsvrije goederen waarmee een koopman of winkelier zijn kleinhandel drijft, mits de hoeveelheid niet meer bedraagt, dan gerekend kan worden voor zijn debiet nodig te zijn;
accijnsvrije verbruiksartikelen bij particulieren tot hun huiselijk gebruik aanwezig;
accijnsvrije grondstoffen of voortbrengselen der op het bedoelde
verboden terrein bestaande fabrieken.
Artikel 105

1. Het verbod van artikel 103 zal zich, wat accijnsgoederen betreft, niet uitstrekken tot:
a. de goederen die kooplieden en winkeliers voor hun handel nodig heb27
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ben, mits de inslag zij gejustificeerd op de wijze en met documenten als bij de bijzondere wettelijke regelingen, betreffende de accijnzen, voorgeschreven;
b. fabrikanten en kooplieden voor goederen wegens welke zij krediet
voor accijns genieten;
c. goederen, bij particulieren tot huiselijk gebruik voorhanden, onder
bepaling echter dat door documenten, niet ouder dan drie maanden,
zal moeten worden gejustificeerd de inslag van gedistilleerd, wanneer de hoeveelheid groter is dan 3 liter ad 50% sterkte, en bij
hogere sterkte een hoeveelheid die na herleiding 3 liter ad 50% bedraagt; voor eigenaars of huurders van plantages zal echter de hoeveelheid zijn 12 liters.
2. Echter wordt in elk geval als verboden nederlaag aangemerkt
alle gedistilleerd van hogere sterkte dan 70%, niet door wettige documenten gedekt.
3. De tijd van drie maanden voor de geldigheid der documenten kan
op verzoek der houders door de Inspecteur worden verlengd.
Artikel 106
1. Op het onvrije terrein zal geen fabriek of trafiek mogen worden opgericht zonder toestemming van de minister van Financiën.
2. Een verleende vergunning kan door de minister van Financiën
worden ingetrokken in het geval van veroordeling van de fabrikant of
trafikant wegens overtreding der wettelijke regelingen op de in-, uiten doorvoer en de accijnzen.
3. Wanneer het bedrijf niet is gestaakt binnen de tijd, daar voor
door de minister van Financiën bepaald, wordt de fabriek of trafiek
geacht zonder voorafgaande toestemming te zijn opgericht.
Artikel 107
Indien in huizen en panden of op plaatsen op het onvrije terrein
goederen worden gevonden, die vreemd zijn aan het bedrijf of de gewone
behoefte van de bewoner of gebruiker, worden deze beschouwd als een
verboden nederlage in de zin van artikel 103.
Artikel 108 en 109
(vervallen)
Artikel 110
1. Ieder die op het onvrije terrein een winkel of nering of andere inrichting waarin accijnsgoederen worden verkocht, wil op richten
of hebben, moet een schriftelijk verzoek tot vergunning daarvoor indienen bij de Inspecteur, die zo spoedig mogelijk beslist.
2. Op de beslissing van de Inspecteur staat hoger beroep open bij
de minister van Financiën.
3. Artikel 106, tweede en derde lid, is ten deze toepasselijk.
Artikel 111
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1. De kooplieden en winkeliers op het onvrije terrein zullen ten
aanzien van gedistilleerd volgens artikel 105 hun inslag moeten bewijzen door documenten, te hunnen name afgegeven.
2. Wanneer de uitslag in eens, aan dezelfde persoon gedaan, meer
bedraagt dan 2 liter gedistilleerd, zal dezelve niet mogen geschieden
zonder en behoorlijk document afgegeven door de bevoegde ambtenaar.
3. De gemelde ambtenaar zal de documenten, in het tweede lid bedoeld, niet mogen afgeven dan op aanvraag van de koopman of winkelier,
op vertoon van documenten, dienende tot justificatie van de inslag, en
op de achterzijde waarvan de ambtenaar de op de eerstbedoelde documenten vermelde hoeveelheden zal afschrijven.
TIENDE AFDELING
Visitatie en peiling
-------------------Artikel 112
1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze
landsverordening bepaalde zijn belast de ambtenaren, alsmede de overige daartoe bij landsbesluit aangewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.
2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, uitsluitend
voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:
a. alle inlichtingen te vragen;
b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe
tijdelijk mee te nemen en daarvan monsters te nemen;
d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door
hen aangewezen personen;
e. in de binnenwateren en de territoriale zee van Aruba schepen gaande
te houden, hen op de in artikel 11 bedoelde plaatsen te doen aanleggen, en op het in artikel 103 bedoelde terrein de bestuurders
van voertuigen en goederen dragende personen te doen blijven staan;
f. schepen, stilstaande voertuigen en hun lading te onderzoeken;
g. tot woning bestemde gedeelten van vaartuigen te betreden zonder
uitdrukkelijke toestemming van de bewoner.
3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het
tweede lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm.
4. Met machtiging van de Inspecteur zijn de ambtenaren bevoegd
tot onderzoek aan lichaam en kleding van personen die zich van en naar
schepen begeven.
5. Voor het binnentreden in tot woning bestemde gedeelten van
vaartuigen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel g, is een machtiging vereist, die wordt verleend door de procureur-generaal. Op het
binnentreden zijn de artikelen 155, tweede en derde lid, 160, tweede
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lid, 161, 162, eerste, derde en vierde lid, en 163 van het Wetboek van
Strafvordering van Aruba, van toepassing, met dien verstande dat het
verslag van binnentreden, bedoeld in artikel 163, wordt toegezonden
aan de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.
6. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels
gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de in het
eerste lid bedoelde ambtenaren.
7. Een ieder is verplicht aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaren alle medewerking te verlenen, die op grond van het tweede en
het vierde lid wordt gevorderd.
Artikel 113
Brievenmalen en postpakketten zijn vrij van visitatie, mits door
de postadministratie op de voorgeschreven wijze gesloten of verzegeld.
Artikel 114
1. Bij alle visitatiën of onderzoek van de hoeveelheid en de aard
der goederen zullen de ambtenaren de pakken, kisten, vaten en andere
fustagiën of emballagiën mogen openen en derzelver inhoud nagaan.
2. Bij de visitatie van goederen, naar de waarde belast, is de
aangever op vordering der ambtenaren verplicht de goederen te ontpakken en die, welke in de aangifte afzonderlijk vermeld, bijeen en
afgescheiden van andere te vertonen.
3. Bij niet-voldoening aan een of ander kunnen de ambtenaren
hierin op kosten en risico van de aangever voorzien.
Artikel 115
Alle visitatiën zullen op alle dagen van het jaar en mitsdien ook
op zaterdagen, zondagen en krachtens de Arbeidsverordening met de zondag gelijkgestelde dagen kunnen plaats hebben, indien het spoedvereisende van een expeditie of het belang van het Land geen uitstel gedoogt.
Artikel 116 t/m 120
(vervallen)
Artikel 121
Bij alle visitatiën zullen de aanwezige belanghebbenden worden
uitgenodigd tot het vertonen van registers, documenten en andere stukken en van de werktuigen, gereedschappen en bergplaatsen. Bij de werkzaamheden der ambtenaren zullen de belanghebbenden deze hulp verschaffen, bij gebreke waarvan op kosten en risico der belanghebbenden daarin zal worden voorzien.
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ELFDE AFDELING
Tarief
-----Artikel 122
1. Van alle goederen, in het binnenland ingevoerd, is invoerrecht
verschuldigd overeenkomstig het bij artikel 127 vastgestelde tarief,
behoudens de vrijstelling en met inachtneming van de bepalingen van
deze afdeling.
2. Het invoerrecht, in minder betaald op het verschuldigde overeenkomstig het bij artikel 127 vastgestelde tarief, wordt binnen vijf
jaren na de datum van betaling bij beschikking van de Inspecteur door
de Ontvanger nagevorderd.
Artikel 123
1. Het invoerrecht moet betaald worden bij de aangifte ten invoer, zoals het door de Inspecteur is berekend.
2. De directeur van de Directie Financiën kan de Ontvanger machtigen uitstel van betaling te verlenen aan in Aruba gevestigde kooplieden, wanneer het invoerrecht meer dan vijftig florin bedraagt.
3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, moet binnen acht
dagen na afloop van elke kalendermaand, het over die maand verschuldigde invoerrecht door betaling worden aangezuiverd.
4. Betalingen, buiten de kantooruren of aan onbevoegde personen
gedaan, komen niet in aanmerking, evenmin als de beweerde vernietiging
of het in het ongerede geraken van bewijzen van betalingen.
5. Binnen een jaar na de betaling zijn belanghebbenden gerechtigd
tot terugvordering van hetgeen te veel betaald mocht zijn.
Artikel 124
(vervallen)
Artikel 125
Bij de berekening van het invoerrecht worden de onderdelen van
het kilogram, de liter of de florin als geheel gerekend.
Artikel 126
Voor de toepassing van het tarief vastgesteld in artikel 127,
gelden de hierna omschreven beginselen:
a. de tekst van de opschriften van de afdelingen en van de hoofdstukken wordt geacht slechts als aanwijzing te gelden; voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de
aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken en, voor zover dit niet in strijd is met de bewoordingen van bedoelde posten
en aantekeningen, de navolgende regels van dit artikel en van de
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b.

c.

d.

e.

volgende artikelen;
onder een in een post vermelde stof wordt niet alleen verstaan die
stof in zuivere staat, doch ook vermengd of verbonden met andere
stoffen; evenzo worden onder werken van een genoemde stof niet alleen verstaan díe werken, die geheel uit die stof bestaan, doch
ook werken die gedeeltelijk uit die stof bestaan; de vorenbedoelde
mengsels en samengestelde werken worden ingedeeld met inachtneming
van de in onderdeel c vermelde beginselen;
indien goederen met toepassing van onderdeel a en b of om enige
andere reden vatbaar zijn voor indeling onder twee of meer posten,
geschiedt de indeling als volgt:
1. de post met de meest specifieke omschrijving heeft voorrang boven posten met een meer algemene strekking;
2. mengsels, zomede uit verschillende goederen vervaardigde werken
waarvan de indeling niet mogelijk is aan de hand van het bepaalde ten eerste, worden ingedeeld naar de stof of naar het
goed, waaraan de mengsels of de werken hun wezenlijk karakter
ontlenen, indien dit kan worden bepaald;
3. in de gevallen waarin de indeling aan de hand van het bepaalde
onder ten eerste en ten tweede niet mogelijk is, wordt de post
toegepast, volgens welke het hoogste invoerrecht wordt geheven;
indien een aantekening, betreffende een afdeling of een hoofdstuk,
bepaalde goederen van de toepassing daarvan uitzondert en daarbij
deze goederen naar een andere afdeling, naar een andere hoofstuk
of naar een bepaalde post verwijst, strekt deze uitzondering zich,
voor zover niet anders is bepaald, tevens uit tot alle goederen
die vallen onder deze afdeling, onder dit hoofdstuk of onder deze
post, ook indien de opsomming van bedoelde goederen in die aantekening niet volledig is;
de goederen die niet onder een post van het tarief vallen, worden
ingedeeld onder de post die van toepassing is op goederen waarmede
zij de meeste overeenkomst vertonen.
Artikel 126a

Goederen die bestaan uit twee of meer delen, welke delen niet bestemd zijn om met elkaar een vaste verbinding te vormen, maar slechts
opeen of ineen zijn geplaatst met het oog op het gebruik, worden niet
als een eenheid aangemerkt. De delen van zulke goederen worden afzonderlijk ingedeeld.
Artikel 126b
Goederen, bestaande uit een speciaal ingericht koffertje, etui,
doosje, koker, tas of dergelijk bergingsmiddel, gevuld met voorwerpen
die één stel vormen of met het oog op het gebruik bij elkaar behoren,
kunnen op verzoek van de aangever worden ingedeeld onder de post die
van toepassing is op het hoogst belaste goed.
Artikel 126c
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Gereedschappen en benodigdheden, die gelijktijdig worden ingevoerd met een goed waarmede zij voor één prijs zijn gekocht, of
waaraan zij gratis zijn toegevoegd, worden tezamen met dat goed als
een eenheid aangemerkt. Deze bepaling geldt slechts, indien de gereedschappen en benodigdheden tot de normale uitrusting van het goed
behoren, in de aangifte zijn vermeld en er geen redelijk vermoeden bestaat dat zij zijn toegevoegd om invoerrecht te ontgaan.
Artikel 126d
Afzonderlijke delen van een goed hetwelk gewoonlijk bestaat uit
meer dan één deel, en welke delen bestemd zijn om blijvend te worden
bijeengevoegd, worden ingedeeld als het goed in volledige staat, indien zij tezamen worden ingevoerd, ook als zij afzonderlijk zijn verpakt. Het ontbreken van niet wezenlijke delen belet niet de toepassing
van deze bepaling.
Artikel 126e
De belasting van naar het gewicht belaste goederen wordt berekend
naar het netto gewicht, waaronder wordt verstaan het brutogewicht,
verminderd met het gewicht der grove emballage.
Artikel 126f
1. Verpakkingsmiddelen die gevuld worden ingevoerd, en die gelijktijdig met het daarin verpakte goed in het vrije verkeer worden
gebracht, worden:
a. aan hetzelfde invoerrecht onderworpen als het verpakte goed:
1. indien dit aan een invoerrecht naar de waarde is onderworpen,
of
2. indien zij in het belastbare gewicht van het verpakte goed dienen te worden begrepen;
b. niet aan invoerrecht onderworpen:
1. indien het verpakte goed niet aan invoerrecht is onderworpen,
of
2. indien het naar een andere maatstaf is belast dan naar het gewicht of naar de waarde, of
3. indien het gewicht van die verpakkingsmiddelen niet in het belastbare gewicht van het verpakte goed dient te worden begrepen;
c. aan het voor de verpakkingsmiddelen als zodanig vastgestelde invoerrecht onderworpen:
1. indien de verpakkingsmiddelen niet de gebruikelijke verpakking
van de goederen zijn en, anders dan als verpakkingsmiddel, een
blijvende zelfstandige gebruikswaarde hebben, of
2. indien de verpakkingsmiddelen zijn gebezigd met het oogmerk het
tarief waaraan zij zelf zijn onderworpen, te ontgaan.
2. Indien de in het eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde verpakkingsmiddelen verscheidene goederen van verschillende soort bevatten, worden voor de vaststelling van het belastbaar gewicht of de be33
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lastbare waarde van die goederen het gewicht en de waarde van bedoelde
verpakkingsmiddelen omgeslagen over alle verpakte goederen, naar evenredigheid van het gewicht of de waarde van elk goed.
Artikel 127
1. Het invoerrecht wordt volgens onderstaand tarief, welk tarief,
tenzij anders bepaald, een percentage uitdrukt van de waarde.
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OMSCHRIJVING

TARIEF

AFDELING I
Levende dieren en produkten van het dierenrijk
HOOFDSTUK 1
Levende dieren
AANTEKENING
Dit Hoofdstuk omvat alle levende dieren, met uitzondering van vis, schaal-,
schelp- en weekdieren en van cultures van micro-organismen.
01.01

Levende paarden:
A. veulens, waaronder te verstaan jonge paarden, niet ouder dan een jaar 6
B. overige ............................................................

6

01.02

Levende runderen.......................................................

0

01.03

Levende varkens........................................................

0

01.04

Levende schapen en geiten..............................................

0

01.05

Levend pluimvee:

01.06

A. kippen-, eenden- en kalkoenkuikens niet ouder dan één week .........

0

B. kalkoenen en ganzen ................................................

6

C. overig pluimvee ....................................................

6

Andere levende dieren:
A. bijen ..............................................................

0

B. overige ............................................................

6

HOOFDSTUK 2
Vlees en eetbare slachtafvallen
AANTEKENINGEN
1.

2.
3.

Dit hoofdstuk omvat vers vlees, zomede door zouten, drogen, roken, koken, of op andere wijze eenvoudig bereid vlees.
Onder vers vlees ook te verstaan vlees, door afkoeling of bevriezing
vers gehouden.
Vlees, bereid of geconserveerd in korsten, in potten, in dozen of in
bussen, dan wel in luchtdichte verpakking op andere wijze dan in dit
Hoofdstuk is bedoeld bereid, wordt ingedeeld onder Hoofdstuk 16.
Beenderen en andere delen van dieren, welke bij afzonderlijke invoer
niet onder dit Hoofdstuk vallen, worden tot het in dit Hoofdstuk bedoelde vlees geacht te behoren, indien zij bij de invoer daaraan verbonden zijn.

02.01

Vlees van paarden en van slachtvee (in hun geheel ingevoerde geslachte dieren, al dan niet schoongemaakt, hieronder begrepen) en de eetbare delen van
die dieren.............................................................
0

02.02

Dood pluimvee, alsmede de daarvan afkomstige eetbare slachtafvallen, vers,
gekoeld of bevroren:

02.03

A. kippen geslacht, geheel of in stukken ..............................

0

B. overig pluimvee ....................................................

6

Dode tamme konijnen, dood eetbaar wild, dood eetbaar gevogelte, zomede
vlees en andere eetbare delen daarvan; schildpadvlees en andere voor consumptie geschikte vleessoorten elders genoemd noch elders onder begrepen 6
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OMSCHRIJVING
02.04

TARIEF

Spek, geperst noch gesmolten varkensvet en geperst noch gesmolten vet van
pluimvee, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gedroogd of gerookt .......
0

HOOFDSTUK 3
Vis, schaal-, schelp- en weekdieren
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. de in zee levende zoogdieren (post 01.06) en vlees daarvan (post
02.03);
b. vis (levers, kuit en hom daaronder begrepen), schaal-, schelp- en
weekdieren dood, naar hun aard of naar hun toestand waarin zij zich
bevinden, ongeschikt voor menselijke consumptie (Hoofdstuk 5);
c. kaviaar en kaviaarsurrogaten (post 16.03).
2. Vis, schaal-, schelp- en weekdieren, bereid of geconserveerd in potten,
in dozen of in bussen, dan wel in luchtdichte verpakking, zomede vis,
schaal-, schelp- en weekdieren op andere wijze bereid dan in dit Hoofdstuk bedoeld, worden ingedeeld onder Hoofdstuk 16.
03.01

Vis, vers (levend of dood), gekoeld of bevroren........................

0

03.02

Vis enkel gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt......................

0

03.03

Schaal-, schelp-, en weekdieren (ook indien ontdaan van schaal of schelp)
vers (levend of dood), gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld;
schaaldieren in de schaal, enkel gekookt in water:
A. oesters.............................................................

22

B. kreeften............................................................

6

C. slakken en wulken...................................................

0

D. overige.............................................................

6

HOOFDSTUK 4
Melk en zuivelprodukten; vogeleieren; natuurhoning.
AANTEKENINGEN
1. Als melk worden aangemerkt volle of afgeroomde melk, karnemelk, wei,
gestremde melk, kefir of yoghurt en andere dergelijke gegiste melk.
2. Melk en room, luchtdicht verpakt in metalen blikken of bussen, worden
aangemerkt als verduurzaamd in de zin van post 04.02.
Daarentegen worden enkel gesteriliseerde, gepasteuriseerde of gepeptoniseerde melk en room, voor zover niet luchtdicht verpakt in metalen
blikken of bussen, niet als verduurzaamd in de zin van vorengenoemde
post aangemerkt.
04.01

Melk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker ...........

0

04.02

Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde suiker .........

0

04.03

Boter, vers of gezouten, ook indien gesmolten..........................

0

04.04

Kaas en wrongel........................................................

0

04.05

Vogeleieren............................................................

0

04.06

Natuurhoning...........................................................

0

HOOFDSTUK 5
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OMSCHRIJVING

TARIEF

Andere produkten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders
onder begrepen
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. voor menselijke consumptie geschikte produkten, anders dan bloed
van dieren (vloeibaar of gedroogd) en dan darmen, blazen en magen,
in hun geheel of in stukken;
b. huiden, vellen en pelterijen, andere dan de produkten bedoeld in
post 05.01 (Hoofdstuk 41 of 43);
c. textielgrondstoffen van dierlijke oorsprong bedoeld in afdeling XI;
d. gerede knotten van dierlijk haar, voor borstelwerk (Hoofdstuk 96).
2. Mensenhaar, op gelijke lengte gesorteerd, doch niet gericht (top en
worteleinden bij elkaar) wordt aangemerkt als onbewerkt mensenhaar.
3. In alle afdelingen van het tarief wordt onder "ivoor" verstaan: slagtanden van olifanten, van mammoets, van walrussen, van narwallen of van
wilde zwijnen, horens van neushoorns, alsmede tanden van alle dieren.
4. Voor de toepassing van het tarief wordt als "paardehaar" (crin) aangemerkt het haar van de manen en van de staart van paardachtigen of van
runderen.
05.01

Ruwe dierlijke produkten en dierlijke afvallen, onbewerkt of niet anders
bewerkt dan behandeld voor bewaring onderweg, dan wel enkel gesneden, gespleten of geplet, elders genoemd noch elders onder begrepen zoals: haar,
darmen, blazen, vogelhuiden en vogelveren, afval van ongelooide huiden van
andere dieren dan vogels; beenderen, hoeven en horens, ivoor, schildpad,
koraal en dergelijke stoffen:
A. darmen en magen van paarden en van slachtvee........................

0

B. overige.............................................................

6

AFDELING II
Produkten van het plantenrijk
HOOFDSTUK 6
Levende planten en produkten van de bloementeelt
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat uitsluitend de produkten welke gewoonlijk door
tuinders, boomkwekers en bloemisten worden geleverd om te worden geplant of voor versiering. Van dit Hoofdstuk zijn echter uitgezonderd:
aardappelen, uien, sjalotten en knoflook (Hoofdstuk 7).
2. Bloemstukken, bloemenmanden, kransen en dergelijke artikelen worden gelijkgesteld met bloemen of met loof, bedoeld bij post 06.03 of 06.04,
waarbij geen rekening wordt gehouden met hulpmiddelen van andere stoffen.
06.01

Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in bloei .......

12

06.02

Andere levende planten en wortels, stekken en enten daaronder begrepen .

12

06.03

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor
versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere
wijze geprepareerd.....................................................
12

06.04

Planten van de wortels ontdaan, loof, bladeren, twijgen, grassen en mos
voor bloemstukken of voor versiering:
A. vers................................................................

12

B. gedroogd, geverfd, gebleekt, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd ..............................................................
12
C. kerstbomen (andere dan die bedoeld bij post 97.03)..................
HOOFDSTUK 7
Groenten; planten, wortels en knollen voor voedingsdoeleinden
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OMSCHRIJVING

TARIEF

AANTEKENINGEN
1. Voor de toepassing van dit Hoofdstuk worden als ,,groenten en moeskruiden" mede aangemerkt: eetbare paddestoelen, truffels, olijven, kappers,
tomaten, aardappelen, kroten, komkommers, augurken, pompoenen, bakbananen, aubergines, pepers van de "Capsicum grossum" -soort, venkel, peterselie, kervel, dragon, kers (waterkers, tuinkers), marjolein, ramenas, mierikwortel, (peperwortel) en knoflook.
2. De in dit Hoofdstuk opgesomde voortbrengselen worden ingedeeld onder
Hoofdstuk 20, indien zij op andere wijze zijn verduurzaamd dan in dit
Hoofdstuk is omschreven.
07.01

Groenten en moeskruiden, vers of gekoeld
A. Aardappelen ........................................................

0

B. zoete aardappelen ..................................................

0

C. bonen en erwten; kool van alle soorten; knoflook; sjalotten, uien,
prei, tomaten, komkommers, augurken, pompoenen en bakbananen .......
0
D. overige, zoals: aubergines, artisjokken, peterselie, wortelen, rapen,
kroten .............................................................
0
07.02

Groenten en moeskruiden, al dan niet gekookt, bevroren.................

07.03

Groenten en moeskruiden, in water, waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch niet speciaal
bereid voor dadelijke consumptie.......................................
0

07.04

Groenten en moeskruiden, gedroogd, gedehydreerd of geëvaporeerd, ook indien
in stukken of in schijven gesneden dan wel fijngemaakt, zomede gedroogde
zaden van peulgroenten, ook indien gepeld:

07.05

0

A. gedroogde zaden van peulgroenten ...................................

0

B. overige ............................................................

0

Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen en andere dergelijk wortels en knollen met hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline, ook
indien gedroogd of in stukken; merg van de sagopalm....................
0
HOOFDSTUK 8
Fruitschillen van citrusvruchten en van meloenen
AANTEKENINGEN
1. Vruchten (noten daaronder begrepen), welke niet eetbaar zijn, worden
niet onder dit Hoofdstuk ingedeeld.
2. Fruit waaraan suiker is toegevoegd, fruit geconfijt, alsmede fruit in
luchtdichte verpakking behoren tot Hoofdstuk 20.
3. Gekoelde vruchten worden met verse vruchten gelijkgesteld.

08.01

Fruit (waaronder begrepen amandelen, noten, kokosnoten, kastanjes e.d.)
vers, gekoeld of bevroren, dan wel gedroogd, doch niet in luchtdichte verpakking:
A. vers, gekoeld of bevroren, al dan niet in stukken gesneden, zonder toegevoegde suiker; vers fruit in water waaraan zout, zwavel of andere
stoffen zijn toegevoegd ter bewaring onderweg:
I.

citrusvruchten .................................................

0

II. bacoven, watermeloenen, mango's, kokosnoten, advocaten en papaja's 0

08.02

III. overige ........................................................

0

B. gedroogd ...........................................................

0

Schillen van citrusvruchten en van meloenen, vers, bevroren, gedroogd dan
wel in water, waaraan voor het voorlopig verduurzamen zout, zwavel of ande-
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OMSCHRIJVING
re stoffen zijn toegevoegd.............................................

TARIEF
0

HOOFDSTUK 9
Koffie, thee, maté en specerijen
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. pepers van de "Capsicum grossum" soort behoudens die in poedervorm
(post 07.04);
b. staartpeper van de variëteit ,,Cubeba officinalis Miquel" of “Piper
Cubeba” (Hoofdstuk 12).
2. Mengsels van de onder dit Hoofdstuk vallende specerijen worden ingedeeld onder post 09.03.
3. Als specerijen volgens dit Hoofdstuk worden mede aangemerkt: anijszaad,
steranijszaad, venkelzaad, korianderzaad, komijnzaad en karwijzaad.
09.01

Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen van koffie; koffiesurrogaten welke koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding:
A. koffie ongebrand en halfgebrand ....................................

0

B. overige ............................................................

0

09.02

Thee en maté...........................................................

0

09.03

Specerijen.............................................................

0

HOOFDSTUK 10
Granen
AANTEKENING
Dit Hoofdstuk omvat slechts de niet gepelde, noch op andere wijze bewerkte
granen. Gepelde, geglansde, gepolijste of bij het pellen gebroken rijst
blijft evenwel onder post 10.01.
10.01

Granen.................................................................

0

HOOFDSTUK 11
Produkten van de meelindustrie; mout; zetmeel; gluten, inuline
AANTEKENING
Van dit Hoofdstuk zijn uitgezonderd:
a. koffiesurrogaten bestaande uit gebrande mout (post 09.01 of 21.01);
b. meel bereid (bijv. door warmtebehandeling) voor kindervoeding of voor
dieëtvoeding (post 19.02)
Meel dat alleen een warmtebehandeling heeft ondergaan om er de bakwaarde van te verhogen blijft onder dit Hoofdstuk;
c. “cornflakes” en andere produkten bedoeld bij post 19.03;
d. farmaceutische produkten (Hoofdstuk 30);
e. zetmeel met de kenmerken van parfumerieën of van toiletartikelen bedoeld bij post 33.03
11.01

11.02

Meel:
A. tarwe- en maïsmeel .................................................

0

B. ander ..............................................................

0

Grutten, gries, griesmeel; gort en parelgort en andere gepelde, geparelde
of geplette granen (vlokken daaronder begrepen) met uitzondering van gepelde, geglansde of bij het pellen gebroken rijst; graankiemen ook indien gemalen:
A. havermout en griesmeel .............................................
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TARIEF

B. overige ............................................................

0

11.03

Mout ook indien gebrand................................................

0

11.04

Zetmeel; inuline; gluten en glutenmeel, ook indien gebrand .............

0

HOOFDSTUK 12
Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten;
planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder.
AANTEKENINGEN
1. Grondnoten, sojabonen, mosterdzaad, papaverzaad en kopra worden aangemerkt als oliehoudende zaden (post 12.01)
Kokosnoten worden ingedeeld onder post 08.01.
Olijven worden onder Hoofdstuk 7 of Hoofdstuk 20 ingedeeld naar gelang
van de bewerking welke zij hebben ondergaan.
2. Bietezaad, graszaad en zaden van andere weidegewassen, zaad van sierbloemen, groentezaad, zaden van vruchtbomen of van andere bomen, zaden
van wikken en van lupine worden aangemerkt als zaaigoed bedoeld bij
post 12.02.Onder die post worden niet ingedeeld zaad van peulgroenten
(Hoofdstuk 7),van specerijen en andere produkten bedoeld bij Hoofdstuk
9; granen (Hoofdstuk 10), oliehoudende zaden en vruchten genoemd in
post 12.01.
3. Produkten genoemd in post 12.01 toebereid als eetwaar of als versnaperingen vallen niet onder die post. Gebrande of gebraden, al dan niet
gezouten noten (waaronder pinda's, cashews enz.) moeten worden gerangschikt onder Hoofdstuk 20.
12.01

Kopra, grondnoten, sojabonen, ricinusbonen, palmpitten, lijnzaad en alle
andere oliehoudende zaden en vruchten; cichoreiwortel, ongebrand; hop;
plantedelen, zaden en vruchten gebruikt in de geneeskunde of in de reukwerkindustrie elders genoemd noch elders onder begrepen; pitten van abrikozen, van perziken enz.; suikerbieten, stro en kaf van granen; groen- en
droogvoerders, voederbieten en andere voederwortelen en alle andere planten, plantedelen, zaden en vruchten, voor voeding van mens of dier, elders
genoemd noch elders onder begrepen.....................................
6

12.02

Zaaigoed...............................................................

0

HOOFDSTUK 13
Plantaardige grondstoffen voor het verven of voor het looien; gommen,
harsen en andere plantesappen en plantenextracten.
AANTEKENING
Zoethoutextract (drop), pyrethrumextract, hopextract aloë-extract en opium
worden aangemerkt als plantenextracten (post 13.02).
Onder dit Hoofdstuk worden niet ingedeeld:
a. zoethoutextract in de vorm van suikergoed (post 17.04);
b. moutextract (post 19.01);
c. koffie-extract, thee- en maté-extract (post 21.01);
d. dranken bestaande uit plantesappen en plantenextracten met toegevoegde
alcohol, alsmede samengestelde alcoholische preparaten (geconcentreerde
extracten) voor de vervaardiging van dranken (Hoofdstuk 22) ;
e. natuurlijk kamfer en glycyrrizine (Hoofdstuk 29);
f. geneesmiddelen van Hoofdstuk 30;
g. looi- en verfextracten (Hoofdstuk 32);
h. etherische oliën en essences (post 33.01);
i. rubber, balata, gutta-percha en dergelijke natuurlijke gommen (Hoofdstuk 40).
13.01

Plantaardige grondstoffen voor het verven en het looien; gomlak (schellak)
ook indien gebleekt, gommen, gomharsen, harsen en balsems van natuurlijk
oorsprong..............................................................
6

13.02

Plantesappen en plantenextracten; pectinestoffen; agar-agar en andere uit
plantaardige produkten verkregen planteslijmen en bindmiddelen .........
6
HOOFDSTUK 14
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OMSCHRIJVING
Stoffen voor het vlechten en het snijden en andere produkten van plantaardige oorsprong elders genoemd noch elders onder begrepen.

TARIEF

AANTEKENINGEN
1. Plantaardige stoffen en plantaardige vezels van de soorten welke in
hoofdzaak worden gebruikt bij de fabricage van textiel, ongeacht de
wijze van bewerking alsmede plantaardig materiaal dat door de bewerking
welke het heeft ondergaan, uitsluitend toepassing vindt als textielgrondstof zijn van dit Hoofdstuk uitgezonderd en worden ingedeeld onder
een der posten van afdeling XI.
2. Gespleten teen, riet, bamboe en dergelijk, alsmede pitriet en rottingstrippen worden onder post 14.02 ingedeeld.
3. Houtwol wordt niet onder dit Hoofdstuk gerangschikt doch in Hoofdstuk
44.
4. Gerede knotten voor borstelwerk worden niet onder dit Hoofdstuk gerangschikt maar onder post 96.01.
14.01

Hoedenstro.............................................................

0

14.02

Overige stoffen gebruikt voor vlechtwerk, als opvulmateriaal (kapok,
erin-vegetal, zeegras e.d.) voor het vervaardigen van bezems en borstels;
harde zaden en pitten, doppen en noten, geschikt om te worden gesneden (corozonoten, noten van dumpalm en dergelijke) en andere ruwe produkten van
plantaardige oorsprong.................................................
6
AFDELING III
Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieprodukten
daarvan; bewerkte spijsvetten; was van dierlijke of plantaardige oorsprong.
HOOFDSTUK 15
Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatie produkten
daarvan; bewerkte spijsvetten; was van dierlijke of plantaardige oorsprong.
AANTEKENING
Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. spek, geperst noch gesmolten varkensvet en geperst noch gesmolten vet
van pluimvee (Hoofdstuk 2);
b. cacaoboter (Hoofdstuk 18);
c. geïsoleerde vetzuren, bereide was; tot farmaceutische produkten, verf,
vernis, zeep, parfumerieën enz. verwerkte artikelen; gesulfoneerde oliën en andere produkten bedoeld bij een der posten van Afdeling VI;
d. uit oliën verkregen factis (Hoofdstuk 40).

15.01

Reuzel alsmede kunstreuzel en andere bereide spijsvetten...............

0

15.02

Margarine..............................................................

0

15.03

Overige onder dit Hoofdstuk vallende produkten:
A. eetbare oliën ......................................................

0

B. overige ............................................................

6

AFDELING IV
Produkten van de voedselindustrie; dranken; alcoholhoudende vloeistoffen
en azijn; tabak
HOOFDSTUK 16
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OMSCHRIJVING
Bereidingen van vlees, van vis en van schaal-, schelp- en weekdieren.

TARIEF

AANTEKENING
Vlees, schaal-, schelp- en weekdieren, welke bereid of verduurzaamd zijn op
een wijze als bedoeld in Hoofdstuk 2 of in Hoofdstuk 3, worden niet ingedeeld onder een der posten van dit Hoofdstuk.
16.01

Vlees, bereid of verduurzaamd:
A. corned beef in blikken, in bussen of andere luchtdichte verpakking .

0

B. ham en worst, al dan niet in luchtdichte verpakking ................

0

C. overige ............................................................

6

16.02

Met of uit vlees bereide produkten.....................................

6

16.03

Kaviaar en kaviaarsurrogaten...........................................

32

16.04

Vis, bereid of verduurzaamd, alsmede de uit of met vis bereide produkten:

16.05

A. sardines en tonijn .................................................

0

B. overige ............................................................

6

Schaal-, schelp- en weekdieren, bereid of verduurzaamd:
A. garnalen en kreeften, voorgekookt (ontpeld) ........................

6

B. oesters ............................................................

32

C. overige ............................................................

6

HOOFDSTUK 17
Suiker en suikerwerk
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. suikerwerk dat cacao bevat (Hoofdstuk 18)
b. chemisch zuivere suiker (Hoofdstuk 29) met uitzondering van chemisch zuivere sacharose, glucose, lactose, welke onder dit Hoofdstuk blijven ingedeeld;
c. farmaceutische preparaten met suiker (Hoofdstuk 30)
2. Chemisch zuivere sacharose wordt ingedeeld onder post 17.01, ongeacht
de grondstof waaruit dit produkt wordt verkregen.
17.01

Bietwortelsuiker, rietsuiker en soortgelijke suiker:
A. gekristalliseerd, dan wel in broden, in stukken of poeder (ook basterdsuiker);
bruine en witte suiker .............................................
Afl. 1,50
B. kandij .............................................................

6

C. stroop en vloeibare suiker .........................................

6

17.02

Andere suiker, glucose, moutsuiker, melk- en soortgelijke suiker, alsmede
invertsuiker, kunsthonig, caramelsuiker en caramelstroop...............
6

17.03

Melasse................................................................

17.04

Suikerwerk zonder cacao, zoals:
drop gezoet met suiker, ook indien gearomatiseerd; marsepein, noga en dergelijke; suikerbonbons, dragees, pastilles, kauwgom, witte chocolade, caramels en dergelijke.....................................................
6

17.05

Andere uit of met suiker vervaardigde produkten voor menselijke consumptie
elders genoemd noch elders onder begrepen zoals: suiker stroop en melasse
gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker daaronder begrepen) maar met uitzondering van vruchtesappen waaraan
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OMSCHRIJVING
suiker is toegevoegd...................................................

TARIEF
6

HOOFDSTUK 18
Cacao en bereidingen daarvan
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet produkten, welke cacao
en welke zijn bedoeld bij de posten 19.02 en
Hoofdstuk 30.
2. Post 18.04 omvat suikerwerk, dat cacao bevat en
len, welke cacao bevatten, met uitzondering van
kening 1 hiervoor.

of chocolade bevatten
19.05,22.02, 22.06 of
andere voedingsmiddedie bedoeld bij Aante-

18.01

Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand alsmede cacaodoppen,
cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao...............
6

18.02

A

Cacaopasta in massa of in blokken:
I.

18.03

met toegevoegde suiker .........................................

6

II. andere .........................................................

6

B. Cacaoboter waaronder cacaovet en cacao-olie ........................

6

Cacaopoeder:
A. met toegevoegde suiker:
I.

18.04

voor industriële doeleinden ....................................

6

II. andere .........................................................

6

B. overige ............................................................

6

Chocolade en chocoladewerken, waaronder begrepen suikerwerk dat cacao bevat
ongeacht in welke hoeveelheid (repen, pastillen, pralines, bonbons e.d.)
A. bereid voor kindervoeding of voor diëtisch gebruik .................

6

B. overige ............................................................

6

HOOFDSTUK 19
Bereidingen van graan, van meel of van zetmeel; gebak
AANTEKENINGEN
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a. meel-, zetmeel- en moutextractpreparaten voor kindervoeding, voor
dieetvoeding of voor keukengebruik, welk in hoofdzaak cacao bevatten (post 18.04);
b. meel- en zetmeelpreparaten (honde- en kattebrood) welke speciaal
bereid zijn voor de voeding van dieren (post 23.02);
c. farmaceutische preparaten (Hoofdstuk 30).
2. Voor de toepassing van dit Hoofdstuk worden onder meelpreparaten mede
verstaan vruchte- en groentemeelpreparaten.
19.01

Moutextract............................................................

19.02

Meel-, zetmeel- en moutextractpreparaten voor kindervoeding, voor dieetvoeding of voor keukengebruik, zonder cacao of met minder dan 50% (gewichtspercenten) cacao:
A. bereid voor kindervoeding of diëtisch gebruik ......................

6

0

B. voor de bereiding van spijzen zoals puddingpoeder, vlapoeder, icecream-mix enz. .....................................................
6
19.03

Deegwaren; tapioca en sago, alsmede soortgelijke produkten uit aardappel-
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OMSCHRIJVING
TARIEF
zetmeel of ander zetmeel; graanpreparaten vervaardigd door poffen of door
roosteren (gepofte rijst, cornflakes en dergelijke), ouwels in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels e.d. produkten van meel of van
zetmeel................................................................
6
19.04

19.05

Brood, scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren waaraan geen suiker,
honing, eieren, vetstoffen, kaas of vruchten zijn toegevoegd:
A. Brood met uitzondering van matse ...................................

6

B. soda-beschuit (buskuchi di soda) ...................................

0

C. overige ............................................................

6

Banketbakkerswerk, koek, gebak en biscuits ook indien deze produkten (ongeacht in welke verhouding) cacao bevatten...............................
6
HOOFDSTUK 20
Bereidingen van groenten, van moeskruiden, van vruchten en van planten
of plantedelen.
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. groenten, moeskruiden en vruchten, welke bereid of verduurzaamd
zijn op een wijze als bedoeld in de Hoofdstukken 7 en 8;
b. gesuikerde vruchtengelei of gesuikerd vruchtenmoes in de vorm van
suikerwerk (post 17.04) of van chocolade werken (post 18.04).
2. In post 20.01 worden met groenten en moeskruiden bedoeld de produkten,
welke in andere staat worden ingedeeld onder de posten van Hoofdstuk 7.
3. In stroop verduurzaamde eetbare planten en plantedelen zoals gember en
engelwortel, worden ingedeeld onder post 20.04, evenals gebrande grondnoten.
4. Tomatensap dat een zodanige hoeveelheid droge stof bevat dat het als
zodanig niet wordt gedronken, wordt ingedeeld onder post 20.01.
5. Enkel geraspte amandelen e.d. zomede geraspte en gedroogde kokosnoten
vallen onder post 08.01.

20.01

Groenten, moeskruiden en vruchten, bereid of verduurzaamd in azijn of
azijnzuur, met of zonder zout, specerijen, mosterd of suiker, alsmede
groenten en moeskruiden bereid of verduurzaamd zonder azijn of azijnzuur 6

20.02

Vruchten, vruchtenschillen, planten en plantedelen gekonfijt met suiker
(uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd met uitzondering van de
natuurlijk gekonfijte dadels en vijgen)................................
6

20.03

Jam, gelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta door koken of stoven
verkregen, met of zonder toegevoegde suiker:
A. vruchtenpulp en vruchtenmoes .......................................

6

B. appelmoes ..........................................................

6

C. overige
I.

20.04

guave- marmelade en guave- gelei ...............................

6

II. overige ........................................................

6

Eetbare vruchten, voor consumptie geschikt vruchtvlees van kokosnoten, zomede eetbare noten e.d. verduurzaamd op een andere wijze dan uitsluitend
drogen, of door toegevoegde suiker dan wel op andere wijze bereid:
A. noten, amandelen, kastanjes, pingels, gebrand: gebrande grondnoten
daaronder begrepen .................................................
6

20.05

B. op ethylalcohol, ook indien met toegevoegde suiker .................

32

C. overige ............................................................

6

Ongegiste vruchtesappen (met inbegrip van druivenmost) en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol ook indien met toegevoegde suiker.
6
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OMSCHRIJVING

TARIEF

HOOFDSTUK 21
Diverse produkten voor menselijke consumptie
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. gemengde groenten bedoeld bij Hoofdstuk 7;
b. gebrande koffiesurrogaten welke koffie bevatten, ongeacht in welke
verhouding (post 09.01);
d. specerijen en andere produkten bedoeld bij post 09.03;
d. als geneesmiddelen aan te merken gist (post 30.01).
2. Extracten van de surrogaten bedoeld bij Aantekeningen 1 b hiervoor worden ingedeeld onder post 21.01.
21.01

Gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten en extracten daarvan;
extracten en essences van koffie, van thee of maté; preparaten van deze
extracten of essences..................................................
6

21.02

Produkten voor menselijke consumptie elders genoemd noch elders onder begrepen zoals mosterdmeel en bereide mosterd; sausen, samengestelde kruiderijen, preparaten voor soepen of voor bouillons; gebruiksklare soepen en
bouillons; natuurlijke gist, ook indien inactief; samengestelde bakpoeders;
granen in korrels, in de aar of in de kolf, voorgekookt of anderszins bereid:
A. pindakaas ..........................................................

6

B. icecream ...........................................................

6

C. natuurlijke gist ...................................................

0

D. bereidingen in de vorm van poeder, opgemaakt voor de verkoop in het
klein, dienende als babyvoeding ter vervanging van moedermelk ......
0
E. overige ...........................................................

6

HOOFDSTUK 22
Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. geneesmiddelen bedoeld bij post 30.01;
b. parfumerieën en toiletartikelen (post 33.03).
2. Voor de toepassing van post 22.04 worden als ,,mousserende wijn" aangemerkt de produkten:
a. verpakt in flessen, welke zijn gesloten door middel van een champignonvormige kurk, terwijl de afsluiting daarvan geborgd is door
draden of banden;
b. anders zijn verpakt en waarvan de overdruk in het bergingsmiddel de
wijn schuimend doet ontsnappen.
22.01

22.02

Water, mineraalwater (natuurlijk of kunstmatig), spuitwater, ijs:
A. mineraalwater, natuurlijk of kunstmatig: spuitwater ................

Afl. 10,-

B. natuurlijk water, natuurlijk ijs, kunstijs .........................

0

p. hl.

Limonade (gearomatiseerd mineraalwater en gearomatiseerd spuitwater daaronder begrepen) en andere alcoholvrije dranken met uitzondering van vruchteen groentesappen bedoeld bij post 20.05;
A. malta ..............................................................

Afl. 30,-

p. hl.

B. andere:
I.

chocolademelk, kokosmelk .......................................

II. overige ........................................................

45

12
Afl. 30,-

p. hl.

*************************
AB 2000 no. GT 10
*CENTRAAL WETTENREGISTER*
26 oktober 2016
*************************
====================================================================

22.03

22.04

OMSCHRIJVING

TARIEF

A. stoutbier ..........................................................

Afl. 125,-

p. hl.

B. overig .............................................................

Afl. 80,-

p. hl.

Afl. 350,-

p. hl.

mousserend, met een sterkte van 9_ of meer .....................

Afl. 455,-

p. hl.

II. overige ........................................................

Afl. 350,-

p. hl.

A. ananasdrank, appeldrank, peredrank en honingdrank ..................

Afl. 100,-

p. hl.

B. andere gegiste dranken (van krenten of rozijnen daaronder begrepen)

Afl. 150,-

p. hl.

Bier

Wijn van verse druiven; druivenmost, waarvan de gisting door toevoeging van
alcohol is gestuit; vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met
aromatische planten of met aromatische stoffen:
A. wijn bereid met aromatische stoffen (vermouth, kinawijn) ...........
B. andere:
I.

22.05

22.06

22.07

Appeldrank, peredrank, honingdrank en andere gegiste dranken, al dan niet
mousserend:

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een sterkte van 80 graden of meer;
gedenatureerde ethylalcohol, ongeacht de sterkte:
A. gedenatureerd ......................................................

12

B. overige ............................................................

Afl. 30
alcohol van
50%

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een sterkte van minder dan 80 graden;
gedestilleerde dranken, likeuren en andere alcoholhoudende dranken; samengestelde alcoholische preparaten (geconcentreerde extracten) voor de vervaardiging van dranken;
A. ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een sterkte van minder dan 80
graden .............................................................
Afl. 30 alcohol van
50%

22.08

p. hl.

p. hl.

B. samengestelde alcoholische preparaten (geconcentreerde extracten) ..

Afl. 30 alcohol van
50%

p. hl.

C. gedestilleerde dranken; likeuren en andere alcoholhoudende dranken .

Afl. 30 alcohol van
50%

p. hl.

Tafelazijn (natuurlijke en kunstmatige)................................

12

HOOFDSTUK 23
Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren.
23.01

Resten en afval van de voedselindustrie elders genoemd noch elders onder
begrepen...............................................................
12

23.02

Bereid voedsel voor dieren.............................................

12

HOOFDSTUK 24
Tabak
24.01

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak ............

24.02

Tabaksfabrikaten, tabaksextracten en tabakssausen:
A. Sigaretten .........................................................

46
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TARIEF
B. tot verbruik bereide tabak (sigaren, cigarillos of señorita’s, spriet- 57
jes, rooktabak, pruimtabak en snuif) ...............................
C. overige ............................................................

57

AFDELING V
Minerale produkten
HOOFDSTUK 25
Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement
AANTEKENING
Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel en colloïdale zwavel (Hoofdstuk
28);
b. stenen voor bestrating (Hoofdstuk 68);
c. edelstenen en halfedelstenen (Hoofdstuk 71);
d. schrijf- en tekenkrijt, kleermakerskrijt, biljartkrijt (post 98.03)
e. produkten bedoeld in Hoofdstuk 31 (meststoffen).
25.01

Zout (natriumchloride) ook voor menselijke consumptie, zwavel, aarde,
steen, zand, kalk, krijt, natuurlijk grafiet, kwarts, puimsteen; amaril;
natuurlijke korund; leisteen, marmer, travertin, graniet enz. in ruwe
staat:
A. cement (portland-) .................................................

0

B. Overige ............................................................

6

HOOFDSTUK 26
Metaalertsen, slakken en assen
AANTEKENINGEN
1. Dit
a.
b.
c.

Hoofdstuk omvat niet:
natuurlijk magnesiumcarbonaat (Hoofdstuk 25);
fosfaatslakken (Hoofdstuk 31);
slakkenwol, steenwol en andere dergelijke minerale wol (Hoofdstuk
68).
2. Voor de toepassing van post 26.01 worden onder ,,metaalertsen" verstaan: ertsen, welke worden gebruikt in de metallurgie voor het winnen
van kwikzilver, van de metalen voor het winnen van radioactieve chemische elementen of van de metalen bedoeld bij de afdelingen XIV of XV,
ook indien zij bestemd zijn voor andere doeleinden.
26.01

Metaalertsen, ook indien geconcentreerd; metaalslakken, metaalassen, zomede
slakken en assen elders genoemd noch elders onder begrepen .............
12
HOOFDSTUK 27
Minerale brandstoffen, aardoliën en distillatieprodukten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale wassen.

27.01

Vaste minerale brandstoffen zoals steenkool, bruinkool en turf; ruwe aardolie en bitumineuze mineralen en de daaruit verkregen distillatieprodukten
zoals benzine en white spirit; petroleum; gasolie, stookolie en smeerolie,
gasvormige koolwaterstoffen; vaseline, paraffine, aardwas (ozokeriet), montaanwas, hars en pek; mengsels en emulsies, vloeibitumen en petroleum-residu, koudasfalt (cutback):
A. ruwe olie en petroleum-residu ......................................

0

B. benzine ............................................................

0

C. kerosine ...........................................................

0

D. gasolie ............................................................

0

E. overige ............................................................

6
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OMSCHRIJVING
AFDELING VI

TARIEF

Produkten van de chemische en aanverwante industrieën.
AANTEKENINGEN
1. Radioactieve elementen en isotopen moeten worden ingedeeld onder Hoofdstuk 28.
2. Met uitzondering van de in aantekening 1 genoemde zelfstandigheden,
moeten alle produkten, welke, hetzij omdat ze zijn opgemaakt voor de
verkoop in het klein, hetzij omdat zij voorkomen in afgemeten hoeveelheden, behorende tot een der posten van Hoofdstuk 30, 32, 33, 37 of 38
worden ingedeeld onder die Hoofdstukken en niet onder andere posten van
het tarief.
HOOFDSTUK 28
Anorganische chemische produkten; anorganische of organische verbindingen
van edele metalen, van radioactieve elementen van zeldzame aardmetalen en
isotopen.
AANTEKENINGEN
1. Onder dit Hoofdstuk worden de hierna genoemde koolstofverbindingen ingedeeld:
a. oxyden van koolstof, cyaanwaterstof (blauwzuur) isocyaanzuur en
andere cyaanzuren;
b. zwavelkoolstof; vast waterstofperoxyde.
2. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. natriumchloride en andere minerale produkten bedoeld bij afdeling
V;
b. produkten bedoeld in Hoofdstuk 31 (meststoffen);
c. lichtgevende verfstoffen van Hoofdstuk 32;
d. kunstmatig grafiet en andere in Hoofdstuk 38 in te delen produkten;
e. natuurlijke en synthetische edelstenen en halfedelstenen (Hoofdstuk
71).
28.01

Chemische elementen; anorganische zuren en zuurstofverbindingen van metalloïden; anorganische basen; oxyden, hydroxyden en peroxyden van metalen;
anorganische zouten en perzouten; edele metalen in colloïdale toestand;
amalgamen van edele metalen; splijtbare chemische elementen en isotopen;
vloeibare lucht; carbiden alsmede andere anorganische verbindingen; gedestilleerd water, conductrometrisch zuiver water.........................
12
HOOFDSTUK 29
Organische chemische produkten
AANTEKENINGEN
1. Dit
a.
b.
c.
d.

Hoofdstuk omvat niet:
produkten bedoeld in Hoofdstuk 15 (waaronder glycerine);
ethylalcohol (post 22.06)
Methaan (post 27.01);
kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong, synthetische
organische kleurstoffen; synthetisch-organische kleurstoffen welke
worden gebruikt als lichtgevende verfstoffen; natuurlijk indigo,
alsmede verfmiddelen in vormen of in verpakkingen gereed voor de
verkoop in het klein (Hoofdstuk 32);

e.

ontvlambare stoffen van Hoofdstuk 36 (aanstekerbenzine, methaldehyde
e.d.).
2. Dit Hoofdstuk heeft uitsluitend betrekking op geïsoleerde chemisch welbepaalde stoffen.
29.01

A. Methyl-, propyl-, isopropyl-, amyl- en butylalcoholen ..............

6

B. azijnzuur en dergelijke organische zuren ..........................

6

C. provitaminen en vitaminen, concentraten daarvan, hormonen en enzymen
(pepsine, leb, diastase) ...........................................
6
D. suikers, chemisch zuiver met uitzondering van sacharose, van glucose,
van lactose ........................................................
6
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E. antibiotica (penicillinen, streptomycine e.d.) .....................

TARIEF
6

F. andere organische verbindingen, zoals plantenalcoloïden, cocaïne , kinine, cafeïne enz. .................................................
6
HOOFDSTUK 30
Farmaceutische Produkten
AANTEKENINGEN
1. Onder geneesmiddelen in de zin van dit Hoofdstuk worden verstaan:
a. produkten welke met het oog op therapeutische of profylactisch gebruik zijn gemengd;
b. onvermengde produkten, welke geschikt zijn voor hetzelfde doel en
welke met het oog op het gebruik, hetzij zijn opgemaakt voor de
verkoop in het klein, hetzij voorkomen in afgemeten hoeveelheden.
2. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. medicinaal gedistilleerd aromatisch water en medicinale oplossingen
van etherische oliën in water (Hoofdstuk 33);
b. tandreinigingsmiddelen van alle soorten ook die met profylactische
of therapeutische eigenschappen (Hoofdstuk 33);
c. medicinale zeep (post 34.01).
30.01

Klieren en andere organen voor opotherapeutisch gebruik; sera en vaccins,
toxinen, cultures van micro-organismen; geneesmiddelen voor mensen en dieren; watten, gaas, verband en dergelijke artikelen, geïmpregneerd of bedekt
met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het
klein, voor geneeskundige of voor chirurgische doeleinden (zwachtels en
pleisters; tassen, dozen, trommels en dergelijke bergingsmiddelen gevuld
met artikelen voor eerste hulp)........................................
6
HOOFDSTUK 31
Meststoffen

31.01

Meststoffen van alle soorten...........................................

6

HOOFDSTUK 32
Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; kleuren verfstoffen, verf en vernis en verfmiddelen; mastiek; inkt.
AANTEKENINGEN
1. Dit
a.
b.
c.

Hoofdstuk omvat niet:
inktlinten (Hoofdstuk 98);
zegellak en flessenlak (Hoofdstuk 98);
potloden, potloodstiften, pastellen, schrijf- en tekenkrijt (Hoofdstuk 98).
2. Oplossingen van produkten bedoeld in Hoofdstuk 39 (plastics) in vluchtige organische oplosmiddelen vallen onder dit Hoofdstuk indien zij
meer dan 50% oplosmiddelen bevatten.
32.01

Looi- en verfextracten; synthetische looistoffen; verf- en kleurstoffen;
metaalverfstoffen op cellofaan, op papier, op lijm of op andere dragers;
siccatieven; vernissen; mastiek, stopverf; schrijfinkt, tekeninkt, drukinkt
en andere inktsoorten;
A. verf, verflakken, vernis, waterverf, stopverf, mastiek en plamuur, met
uitzondering van verf voor kunstschilders, voor onderwijsdoeleinden,
voor vermaak e.d.,en van harsmastiek en harscement voor huishoudelijke
doeleinden .........................................................
6
B. overige ............................................................
HOOFDSTUK 33
Etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische produkten
AANTEKENINGEN
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1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. samengestelde alcoholische preparaten (geconcentreerde extracten)
voor de vervaardiging van dranken (post 22.07);
b. zeep (post 34.01);
c. terpentijnolie en dergelijke produkten van Hoofdstuk 38.
2. Post 33.03 omvat onder meer al dan niet vermengde produkten welke geschikt zijn om als parfumerieën, als toiletartikelen of als kosmetische
produkten te worden gebruikt, mits zij met het oog op het gebruik gereed zijn voor de verkoop in het klein.

TARIEF

33.01

Etherische oliën (vast of vloeibaar); harsaroma's; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke
stoffen................................................................
12

33.02

Mengsels van twee of meer natuurlijke of kunstmatige reukstoffen en een of
meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen (oplossingen in alcohol
daaronder begrepen) zijnde grondstoffen voor de parfumerie-industrie, voor
de voedselindustrie of voor andere industrieën.........................
12

33.03

Parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische produkten met of zonder alcohol; overige onder dit Hoofdstuk vallende produkten:
A. parfum (extraits) ..................................................

3

B. reuk- en toiletwaters ..............................................

3

C. kosmetische artikelen ..............................................

3

D. overige ............................................................

3

HOOFDSTUK 34
Zeep, organische tensio-actieve produkten wasmiddelen, smeermiddelen,
kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen, modelleerpasta's en tandtechnische middelen, waspreparaten.
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. geïsoleerde chemisch welbepaalde stoffen;
b. tandpasta, scheercrème en shampoo, ook indien zeep of tensio-actieve stoffen bevattende (post 33.03).
c. onvermengde dierlijke- en plantaardige wassoorten, ook indien gekleurd (Hoofdstuk 15).
2. Als bereide was worden uitsluitend aangemerkt:
onderling gemengde dierlijke wassoorten, onderling gemengde plantaardige wassoorten, onderling gemengde kunstwassoorten, mengsels van paraffine en dierlijke plantaardige of kunstmatige wassoorten.
34.01

Zeep, medicinale zeep daaronder begrepen (al dan niet geparfumeerd), organische tensio-actieve produkten; wasmiddelen en tensio-actieve bereidingen,
ook indien zeep bevattende.............................................
6

34.02

Smeermiddelen, consistentvet en andere preparaten welke worden gebruikt
voor het smouten, vetten of oliën; schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor
metalen, schuurpasta’s en -poeders; kunstwas en bereide was............
12

34.03

Kaarsen, theelichtjes, devotielichtjes, nachtlichtjes en dergelijke artikelen:

34.04

A. kaarsen ............................................................

12

B. overige ............................................................

12

Modelleerpasta's (ook als kinderspeelgoed); tandtechnische waspreparaten in
plaat-, staaf-, of hoefijzervorm (bijtplaatjes)........................
12
HOOFDSTUK 35
Eiwitstoffen en lijm
AANTEKENING
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Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. als geneesmiddelen aan te merken proteïne stoffen (post 30.01);
b. prentbriefkaarten en ander drukwerk op gelatine (Hoofdstuk 49);
c. appreteermiddelen (Hoofdstuk 38)
d. hectografenspecie, rollenspecie en dergelijke gelatinepreparaten
(Hoofdstuk 98);
e. vloeibare rubber (solutie) in grote verpakking (Hoofdstuk 40).
35.01

TARIEF

Caseïne en andere eiwitstoffen; gelatine in vierkante of rechthoekige vellen; dextrine; lijm van alle soorten en overige kleefstoffen ...........
12

HOOFDSTUK 36
Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen, lucifers; vonkende
legeringen; ontvlambare stoffen.
AANTEKENING
Als ontvlambare stoffen bedoeld in post 36.03 worden verstaan:
a. methaldehyde en dergelijke produkten, in tabletten, in staafjes of in
dergelijk vormen en welke wijzen op het gebruik als brandstof;
b. vloeibare brandstof (benzine) van de soorten welke wordt gebruikt in
aanstekers, in verpakkingen van niet meer dan 300 cm 3;
c. harstoortsen, vuurmakers en dergelijke.
36.01

Noodsignalen voor de scheepvaart en dergelijke.........................

12

36.02

Vuurwerk, voetzoekers, knalsignalen; pyrotechnische artikelen ..........

57

36.03

Buskruit, springstoffen; slaghoedjes e.d. lucifers, vuursteentjes e.d. vonkende legeringen; artikelen uit ontvlambare stoffen* ...................
12
HOOFDSTUK 37
Produkten voor de fotografie en cinematografie
AANTEKENING
De onder post 37.02 in te delen chemische produkten voor de fotografie komen voor:
a. gemengd, zoals ontwikkelmiddelen, fixeermiddelen, kleurmiddelen, emulsies enz.;
b. onvermengd, welke voor hetzelfde doel dienen en welke met het oog op
dat gebruik, hetzij zijn opgemaakt gereed voor de verkoop in het klein
hetzij voorkomen in afgemeten hoeveelheden.

37.01

37.02

*

Belichte en ontwikkelde cinematografische films van alle soorten, geluidsfilms daaronder begrepen:
A. met een bandbreedte van 30 mm of meer ..............................

Afl. 7,- p.
rol van 38
cm. middellijn of gedeelte daarvan

B. met een bandbreedte van minder dan 30 mm ...........................

Afl. 1,- p.
rol van 18
cm. middellijn of gedeelte daarvan

Overige onder dit Hoofdstuk vallende produkten zoals: fotografische platen,
vlak- en rolfilms; lichtgevoelig papier, karton en weefsel; chemische produkten welke blijkens de op de verpakking voorkomende aanwijzingen, bestemd
zijn om te dienen voor het ontwikkelen, fixeren of afwerken van fotografische opnamen...........................................................
12
Voor benzine is tevens bijzonder invoerrecht verschuldigd.
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TARIEF

HOOFDSTUK 38
Diverse produkten van de chemische industrie
38.01

Diverse produkten van de chemische industrie zoals: kunstmatig grafiet;
dierlijk zwartsel; actieve kool e.d.; sulfietlogen; terpentijnolie; houtteer; ontsmettingsmiddelen, insektendodende middelen, schimmelwerende middelen; preparaten voor het neutraliseren van geuren;
appreteermiddelen voor het gebruik in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie; preparaten en ladingen voor brandblusapparaten en brandblusbommen; dopes (anti-klopmiddelen e.d.) en andere chemische
produkten elders genoemd noch elders onder begrepen....................
12

AFDELING VII
Kunstmatige plastische stoffen, kunstharsen en werken daarvan; rubber
(natuurlijke en synthetische) en werken daarvan
HOOFDSTUK 39
Kunstmatige plastische stoffen, kunstharsen en werken daarvan
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. zadel- en tuigmakerswerk (Hoofdstuk 42), marokijnwerk, foedraalwerk, reisartikelen (Hoofdstuk 42);
b. vlechtwerk en mandemakerswerk (Hoofdstuk 46);
c. synthetische en kunstmatige textielstoffen (Hoofdstuk 56);
d. schoeisel, hoofddeksels en delen daarvan (Hoofdstuk 64 en 65);
e. fancy bijouterieën van Hoofdstuk 71;
f. artikelen voor machines van afdeling XVI, alsmede delen en onderdelen van vervoermiddelen (Afdeling XVII);
g. speelgoed, spellen en sportartikelen (Hoofdstuk 97);
h. knopen, treksluitingen, penhouders e.d. artikelen van Hoofdstuk 98.
2. Onder post 39.01 worden alleen ingedeeld produkten welke voorkomen in
de vorm van:
a. vloeistoffen of pasta's, blokken, korrels, vlokken, poeder;
b. monofil, waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer
bedraagt dan 1 mm; naadloze buizen, staven en profielen;
c. platen, bladen, vellen, foliën en strippen en vierkante of rechthoekige artikelen, verkregen door het enkel versnijden van bedoelde
platen, vellen, foliën en strippen.
39.01

Kunstmatige plastische stoffen; geregenereerde cellulose en andere cellulose-derivaten; geharde proteïne, natuurlijke harsen door smelten gewijzigd;
kunstharsen; chloorruber, geoxydeerde rubber...........................
12

39.02

Werken van de stoffen van post 39.01:
A. afgepaste fabrikaten, al of niet tot dadelijk gebruik gereed, ter stoffering of versiering van vertrekken, van vervoermiddelen en van meubelen van alle soorten:
I.

tafelkleedjes ..................................................

12

II. andere .........................................................

22

B. tegels .............................................................

12

C. verlichtingsartikelen ..............................................

12

D. overige ............................................................

12
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HOOFDSTUK 40

TARIEF

Rubber (natuurlijke en synthetische rubber en factis) en werken daarvan
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
de uit rubber en textielstoffen samengestelde artikelen die naar uiterlijk en gebruik het overwegend karakter ontlenen aan de textielstoffen.
Schuimrubber en sponsrubber verbonden met weefsel wordt echter steeds
onder dit Hoofdstuk ingedeeld indien deze produkten voorkomen in vellen, platen of strippen.
2. Van dit Hoofdstuk zijn tevens uitgezonderd:
schoeisel, hoofddeksels; delen en onderdelen van machines (geen technische artikelen van rubber zijnde) en verder artikelen van de posten van
de Hoofdstukken 90, 92, 94, 96, 97 en 98.
40.01

Natuurlijke en synthetische rubber, alsmede geharde rubber (eboniet) zomede
werken van deze zelfstandigheden, zoals: buizen en slangen; drijfriemen,
drijfsnaren en transportbanden; binnen- en buitenbanden voor alle vervoermiddelen; hygiënische artikelen van rubber; kleding en kledingtoebehoren en
alle andere werken van rubber:
A. afgepaste fabrikaten, al of niet tot dadelijk gebruik gereed, ter stoffering of versiering van vertrekken, van vervoermiddelen en van meubelen van alle soorten ...............................................
22
B. I.

binnen- en buitenbanden voor vervoermiddelen ...................

22

II. binnen- en buitenbanden voor rijwielen .........................

12

III. gebruikte buitenbanden voor automobielen bestemd om opnieuw te wor12
den bekleed ....................................................
C. overige ............................................................

12

AFDELING VIII
Huiden, vellen, leder en pelterijen, lederwaren en bontwerk; zadel- en
tuigmakerswerk; reisartikelen enz.; werk van darmen
HOOFDSTUK 41
Huid, vellen en leder
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. snippers en dergelijke afval van ongelooide huiden van Hoofdstuk 5;
b. met veren of dons bezette vogelhuiden en delen daarvan, bedoeld bij
Hoofdstuk 5 of Hoofdstuk 67;
c. niet onthaarde, ongelooide, gelooide of anderszins bereide huiden
en vellen bedoeld in Hoofdstuk 43.
2. In alle afdelingen van het tarief slaat het woord ,,kunstleder" op de
produkten die leder of ledervezels bevatten.
41.01

Huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt of gepekeld6
“pickled”).............................................................

41.02

Leder afkomstig van de huiden van alle dieren; zeemleder; perkament; lakleder en gemetalliseerd leder; snippers en afval van leder, zomede kunstleder
.......................................................................
12
HOOFDSTUK 42
Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, damestassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen
AANTEKENING
Dit Hoofdstuk omvat niet;
a. steriel catgut en andere steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (Hoofdstuk 30);
b. kleding en kledingtoebehoren (andere dan handschoenen) van leder ge-
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voerd met bont of namaakbont, of waarop aan de buitenzijde echt bont of
namaakbont zijn aangebracht.

TARIEF

42.01

Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren (zadels, tuigen, garelen, strengen,
kniestukken enz.) ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd ........
12

42.02

Reisartikelen (reiskoffers, valiezen, hoededozen, reiszakken, rugzakken),
boodschappentassen, dameshandtassen, tekenportefeuilles, aktentassen, geldbeurzen en portemonnaies, toiletdozen en toiletzakjes, tabakszakken, foedralen, etuis, kistjes, dozen en koffers (voor wapens, muziekinstrumenten,
kijkers, juwelen, flacons, boorden, schoenen enz.) en andere dergelijke
bergingsmiddelen.......................................................
12

42.03

Kleding en kledingtoebehoren, waaronder handschoenen van leder of van
kunstleder:

42.04

A. kleding ............................................................

12

B. handschoenen .......................................................

12

C. gordels, koppels en draagriemen ....................................

12

D. horlogebanden ......................................................

6

E. overige ............................................................

12

Andere werken van leder of van kunstleder; artikelen voor technisch gebruik; werken van darmen:
A. afgepaste fabrikaten van leder of van perkament, al of niet tot dadelijk gebruik gereed, ter stoffering of versiering van vertrekken van
vervoermiddelen en van meubelen van alle soorten ...................
22
B. overige ............................................................

12

HOOFDSTUK 43
Pelterijen en bontwerk; namaakbont
AANTEKENING
Als namaakbont in de zin van dit Hoofdstuk worden aangemerkt: imitaties van
bont, welke zijn verkregen door het oplijmen of het opnaaien van wol, van
haar of van andere vezels op leder, op weefsels enz. Als namaakbont worden
niet aangemerkt, geweven imitaties van bont, welke moeten worden ingedeeld
onder de textielwaren van Afdeling XI.
43.01

Pelterijen (geprepareerde huiden en vellen en delen daarvan voor pelswerk)
en bontwerk elders genoemd noch elders onder begrepen:
A. afgepast fabrikaten, al dan niet tot dadelijk gebruik gereed, ter stoffering of versiering van vertrekken, van vervoermiddelen en van meubelen
van alle soorten, met uitzondering van meubelen zelf (Hoofdstuk 94)
22
B. overige ............................................................
AFDELING IX
Hout, houtskool en houtwaren; kurk en kurkwaren; vlechtwerk en mandenmakerswerk
HOOFDSTUK 44
Hout, houtskool en houtwaren
AANTEKENING
Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. hout, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in de reukwerkindustrie, in de
geneeskunde of voor insekten- en parasietenbestrijding (Hoofdstuk 12);
b. hout dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het verven;
c. artikelen bedoeld bij Hoofdstuk 46 (mandenmakerswerk e.d.);
d. fancy-bijouterieën (Hoofdstuk 71);
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e. artikelen van afdeling XVII (wagenmakerswerk);
f. meubelen en delen van meubelen van hout (Hoofdstuk 94);
g. speelgoed, spellen en sportartikelen (Hoofdstuk 97).
44.01

Huishoudelijke artikelen van hout......................................

44.02

Kleine artikelen van hout, zijnde produkten van de kunstschrijnnijverheid,
voorwerpen voor binnenhuisversiering, fancy-artikelen en lijfsieraden van
hout elders genoemd noch elders onder begrepen:

44.03

TARIEF

12

A. lijfsieraden .......................................................

12

B. andere .............................................................

12

Hout en houtwaren elders genoemd noch elders onder begrepen............

6

HOOFDSTUK 45
Kurk en kurkwaren
AANTEKENINGEN
Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. schoeisel en delen daarvan (Hoofdstuk 64);
b. hoofddeksels en delen daarvan (Hoofdstuk 65);
c. speelgoed, spellen, en sportartikelen (Hoofdstuk 97).
45.01

Kurk en kurkwaren:
A. afgepaste fabrikaten, al of niet tot dadelijk gebruik gereed, ter stoffering of versiering van vertrekken, van vervoermiddelen en van meubelen van alle soorten ...............................................
22
B. Andere .............................................................

12

HOOFDSTUK 46
Vlechtwerk en mandenmakerswerk
AANTEKENINGEN
1. Dit
a.
b.
c.

Hoofdstuk omvat niet:
schoeisel, hoofddeksels en delen daarvan (Hoofdstuk 64 en 65);
bindgaren, touw en kabels, ook indien gevlochten (Hoofdstuk 59);
vervoermiddelen en bakken daarvoor, uit mandenmakerswerk (Hoofdstuk
87);
d. meubelen en delen daarvan (Hoofdstuk 94).
2. Als vlechtstoffen worden onder meer aangemerkt:
stro, teen, wilgerijs, bamboe, bies, riet, houtrepen, stroken van
plantaardig materiaal, bast, niet gesponnen natuurlijke textielvezels,
monofil, strippen en artikelen van dergelijke vorm, van kunstmatige
plastische stoffen, strippen van papier, echter niet:
leder of kunstleder in repen, viltstroken, mensenhaar, paardehaar,
voorgesponnen of gesponnen textielmateriaal (lonten, garens), monofil,
strippen en artikelen van dergelijke vorm, bedoeld bij Hoofdstuk 51.
46.01

Afgepaste fabrikaten van vlechtstoffen, al of niet tot dadelijk gebruik
gereed, ter stoffering of versiering van vertrekken, van vervoermiddelen en
van meubelen van alle soorten..........................................
22

46.02

Werken van vlechtstoffen elders genoemd noch elders onder begrepen .....

12

AFDELING X
Stoffen voor de vervaardiging van papier; papier en papierwaren
HOOFDSTUK 47
Stoffen voor het vervaardigen van papier
47.01

Papierstof; afval van papier of van karton; oude papier- of kartonwaren,
enkel geschikt voor het vervaardigen van papier........................
6
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HOOFDSTUK 48

TARIEF

Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren
AANTEKENING
Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. papier geïmpregneerd met zeep; poetsartikelen, polijstmiddelen, schuurpasta's op een drager van cellulose-watten; stempelfoliën;
b. lichtgevoelig papier;
c. reisartikelen bedoeld bij post 42.02;
d. vlechtwerk van papier bedoeld in Hoofdstuk 46;
e. papiergarens en textielwaren daarvan (afdeling XI);
f. papier of karton waarop bladmetaal is bevestigd;
g. geperforeerd papier of karton voor muziekinstrumenten;
h. artikelen van Hoofdstuk 97 en 98.
48.01

A. papier voor couranten en tijdschriften .............................

6

B. overige ............................................................

12

48.02

Afgepaste artikelen van papier of van karton ter stoffering of ter versiering van meubelen, van vertrekken, van vervoermiddelen elders genoemd noch
elders onder begrepen..................................................
22

48.03

Andere papier- en kartonwaren..........................................

6

HOOFDSTUK 49
Artikelen van de boekhandel en produkten van de grafische kunst
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. speelkaarten en andere artikelen bedoeld bij Hoofdstuk 97;
b. originele gravures, etsen en litho's (Hoofdstuk 99), postzegels,
fiscale zegels en dergelijke artikelen bedoeld in Hoofdstuk 99,
alsmede antiquiteiten en andere artikelen bedoeld in Hoofdstuk 99.
2. Als prentenalbums en prentenboeken voor kinderen in de zin van dit
Hoofdstuk worden aangemerkt: albums en boeken, welke hun waarde ontlenen aan de plaatjes en waarvan de tekst bijzaak is.
49.01

Artikelen van de boekhandel:
A. gedrukte boeken, ook indien geïllustreerd ..........................

0

B. couranten en tijdschriften .........................................

6

C. land-, zee- en hemelkaarten en cartografische werken ...............

6

D. gedrukte of gegraveerde muziek .....................................

6

49.02

Prentenalbums, prentenboeken, teken- en kleurboeken voor kinderen......

6

49.03

Postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, welke geldig zijn
of zullen worden in het land van bestemming; gezegeld papier; bankbiljetten, aandelen, obligaties en andere dergelijke effecten (chequeboekjes en
dergelijke daaronder begrepen);
A. postzegels, fiscale zegels en dergelijke ...........................

12

B. bankbiljetten ......................................................

0

C. aandelen, obligaties, chequeboekjes e.d. ...........................

12

49.04

Reclamedrukwerk zonder handelswaarde in de vorm van folders, brochures,
platen, enz............................................................
6

49.05

Illustraties op papier of op karton, zoals platen en prenten, gravures,
foto's; drukwerk van alle soorten zoals prentbriefkaarten, geïllustreerde
Kerst- en Nieuwjaarskaarten; kalenders van alle soorten
A. ingelijst ..........................................................

56
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B. overige ............................................................

TARIEF
12

AFDELING XI
Textielstoffen en textielwaren
AANTEKENINGEN
1. Deze afdeling omvat niet:
a. borstelhaar en ander dierlijk haar voor borstels, paardehaar (crin)
en afval daarvan;
b. mensenhaar en werken daarvan (Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 67);
c. plantaardige produkten bedoeld bij Hoofdstuk 14;
d. artikelen uit weefsel lichtgevoelig gemaakt (Hoofdstuk 37); artikelen van weefsels bedoeld in Hoofdstuk 30;
e. asbestvezels en artikelen uit asbest (Hoofdstuk 25 en Hoofdstuk
68);
f. monofil waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer dan
1 mm bedraagt en strippen met een breedte van meer dan 5 mm, van
kunstmatige plastische stof, alsmede vlechten van Hoofdstuk 46;
g. artikelen van weefsel bedoeld bij Hoofdstuk 42 (zadelmakerswerk);
h. cellulosewatten (Hoofdstuk 48);
i. schoeisel en delen daarvan, beenkappen, slobkousen e.d. (Hoofdstuk
64);
j. hoofddeksels en delen daarvan (Hoofdstuk 65);
k. haarnetjes van mensenhaar, van brei- of haakwerk enz. (Hoofdstuk 65
en Hoofdstuk 67);
l. artikelen voor bedden (Hoofdstuk 94);
m. speelgoed, spellen en sportartikelen (Hoofdstuk 97).
2. Voor de toepassing van deze Afdeling worden aangemerkt als geconfectioneerd:
a. artikelen welke anders dan rechthoekig of vierkant zijn gesneden;
b. artikelen welke kunnen worden gebruikt zoals ze van de weefmachine
komen of wel na enkel te zijn gesneden zonder verder te worden genaaid, zoals sommige soorten dweilen, handdoeken, tafelkleden,
hoofddoeken en dekens;
c. artikelen welke zijn gesneden, ongeacht in welke vorm en welke,
door het uittrekken van draden, van motieven zijn voorzien;
d. artikelen welke zijn aaneengenaaid, aaneengelijmd of anderszins
aaneengezet (met uitzondering van stukken van eenzelfde soort weefsel, welke aan uiteinden zijn aaneengehecht teneinde een stuk weefsel met grotere lengte te verkrijgen en met uitzondering van stoffen welke bestaan uit twee of meer op elkaar gelegde en daarna aaneengestikte weefsels, ook indien met tussenlaag van watten.)
3. Voor zover uit de tekst van de posten niet anders blijkt worden de als
“geconfectioneerd” aan te merken artikelen niet ingedeeld onder de
Hoofdstukken 50 tot en met 57.
HOOFDSTUK 50
Zijde, vlokzijde en bourrette
50.01

Cocons van zijde rupsen................................................

12

50.02

Garens van zijde, van vlokzijde of van bourrette.......................

12

50.03

Weefsels van zijde, van vlokzijde of van bourrette.....................

12

HOOFDSTUK 51
Synthetisch en kunstmatig continutextiel
AANTEKENINGEN
1. Als synthetische continuvezels zijn aan te merken de door polymerisatie
of condensatie uit steenkoolteer of aardoliedistilaten verkregen vezels.
2. Als kunstmatige continuvezels zijn aan te merken, de door chemische omzetting van cellulose, caseïne, proteïne, wieren enz. verkregen vezels.
3. Monofil waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 1 mm, valt onder Hoofdstuk 39.
Strippen en artikelen van dergelijke vorm (kunststro) van synthetische
of van kunstmatige textielstoffen, vallen onder dit Hoofdstuk indien de
breedte daarvan niet meer bedraagt dan 5 mm, en anders onder Hoofdstuk
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TARIEF

39.
51.01

Garens van synthetische of kunstmatige continuvezels...................

12

51.02

Weefsels van synthetische of van kunstmatige continuvezels (weefsels van
monofil en strippen daaronder begrepen)................................
12
HOOFDSTUK 52
Metaalgarens

52.01

Metaalgarens, bestaande uit textielgarens met metaaldraad, textielgarens
omwoeld met metaal en gemetalliseerde textielgarens....................
12

52.02

Weefsels van metaaldraad en weefsels van metaalgarens van gemetalliseerde
textielgarens, voor kleding, voor stoffering of voor dergelijk gebruik .
12
HOOFDSTUK 53
Wol, paardehaar (crin) en ander haar

53.01

Wol, fijn haar en grof haar, alsmede afval daarvan, ook indien voorbewerkt
voor het spinnen.......................................................
12

53.02

Garens van wol, van fijn haar, van grof haar, van paardehaar ...........

12

53.03

Weefsels van wol, van fijn haar, van grof haar, van paardehaar .........

12

HOOFDSTUK 54
Vlas en ramee
54.01

Vlas en ramee, ruw of bewerkt, afval daarvan ook indien voorbewerkt voor
het spinnen............................................................

54.02

Garens van vlas of van ramee...........................................

54.03

Weefsels van vlas of van ramee.........................................
HOOFDSTUK 55
Katoen

55.01

Katoen, linters van katoen, alsmede afval daarvan, ook indien voorbewerkt
voor het spinnen.......................................................
12

55.02

Garens van katoen......................................................

12

55.03

Weefsels van katoen....................................................

12

HOOFDSTUK 56
Textiel van synthetische of kunstmatige stapelvezels
AANTEKENING
Lonten van synthetische of kunstmatige vezels welke lonten minder dan 2
gram per meter wegen vallen onder post 56.02
56.01

Synthetische of kunstmatige stapelvezels, los of in bundels, alsmede afval
daarvan, met inbegrip van garenafval en rafelingen ook indien voorbewerkt
voor het spinnen.......................................................
12

56.02

Garens van synthetische of kunstmatige stapelvezels....................

12

56.03

Weefsels van synthetische of kunstmatige stapelvezels..................

12

HOOFDSTUK 57
Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels van papiergarens
57.01

Hennep, manillahennep, jute en andere plantaardige textielvezels, ruw of
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bewerkt, doch niet gesponnen; afval en rafelingen......................

TARIEF
12

57.02

Garens van plantaardige textielvezels; papiergarens....................

12

57.03

Weefsels van plantaardige textielvezels en van papiergarens ............

12

HOOFDSTUK 58
Tapijten, wand-, tafel- en dergelijke kleden fluweel, pluche, lussenweefsels; passementwerk; kant en borduurwerk
AANTEKENINGEN
1. Van dit Hoofdstuk zijn uitgezonderd geïmpregneerde weefsels met een
deklaag, elastische weefsels en elastisch passementwerk, drijfriemen en
transportbanden en andere artikelen van Hoofdstuk 59. Borduurwerk op
textiel valt echter onder dit Hoofdstuk.
2. Als "tapijten" in de zin van dit Hoofdstuk worden aangemerkt: vloerkleden, alsmede andere kleden welke de kenmerken daarvan vertonen, doch
welke niet bestemd zijn om op de vloer te worden gelegd. Tapijten van
vilt vallen onder Hoofdstuk 59.
3. Als "borduurwerk" worden aangemerkt: opleg- en inlegwerk verkregen door
opnaaien of door innaaien van pailletten van kralen of van motieven van
textiel of van andere stoffen, alsmede borduurwerk uitgevoerd met metaaldraden of met glasgaren op een zichtbaar grondweefsel van textiel.
58.01

Tapijten, geknoopt of niet geknoopt, ook indien geconfectioneerd.......

58.02

Wand- en tafelkleden met de hand geweven of met de naald vervaardigd, ook
indien geconfectioneerd:

58.03

22

A. wandkleden (gobelins) ..............................................

6

B. tafelkleden ........................................................

6

Fluweel, pluche, lint, geweven etiketten, passementwerk en andere dergelijke versieringsartikelen, aan het stuk; tule en filetweefsels, alsmede kant
en borduurwerk aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven ......
12
HOOFDSTUK 59
Watten en vilt; touw en werken van touw; speciale weefsels; geïmpregneerde weefsels en weefsels met een deklaag; technische artikelen van
textielstoffen.
AANTEKENINGEN
1. Voor de toepassing van dit Hoofstuk worden als "weefsel" aangemerkt de
weefsels bedoeld bij een der posten van de Hoofdstukken 50 tot en met
57 en van fluweel, lint, vlecht- en passementwerk van Hoofdstuk 58,
alsmede brei- en haakwerk van Hoofdstuk 60.
2. Als weefsels voorzien van een deklaag worden niet aangemerkt de weefsels waarvan de impregnering of de deklaag niet zichtbaar is of slechts
zichtbaar is geworden door kleurverandering.
3. Als artikelen van textielstof voor technisch gebruik (andere dan drijfriemen en transportbanden en brandslangen) worden in het bijzonder aangemerkt: polijstschijven, pakkingen, sluitringen en andere delen en onderdelen van machines, apparaten en toestellen.

59.01

Watten en artikelen van watten.........................................

59.02

Vilt en viltwaren, ook indien geïmpregneerd of met een deklaag:
A. vilt aan het stuk of enkel rechthoekig of vierkant gesneden ........

6

22

B. ander:
I.

vloerkleden ....................................................

22

II. tafelkleden ....................................................

12

III. ander vilt en andere viltwaren .................................

12
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Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten zomede de daaruit vervaardigde netten, in banen, aan het stuk of in bepaalde vorm; visvangnetten van
garen, van bindgaren of van touw, zomede de daaruit vervaardigde artikelen.

TARIEF

A. visvangnetten ......................................................

6

B. overige ............................................................

12

59.04

Weefsels geïmpregneerd met of voorzien van een deklaag van lijm, van cellulosederivaten of van kunstmatige plastische stof, dan wel voorzien van een
deklaag van olie of oliehoudende preparaten, geïmpregneerd met asfalt, teer
of voorzien van dergelijke stoffen.....................................
12

59.05

Linoleum, ongeacht het gebruik daarvan, ook indien in een bepaalde vorm
gesneden; vloerbedekking bestaande uit een deklaag met een rug van textiel,
ook indien in een bepaalde vorm gesneden...............................
12

59.06

Elastische weefsels (met uitzondering van brei- en haakwerk) van met rubberdraden verbonden textielstoffen, zomede lampe- en kaarsepit, kousen of
pitten, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes; brandslangen; drijfriemen en transportbanden en andere weefsels en artikelen voor technische
gebruik, van textielstoffen............................................
12

HOOFDSTUK 60
Breiwerk en haakwerk
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. brei- en haakwerk bedoeld in Hoofdstuk 59;
b. korsetten, jarretelgordels en dergelijke artikelen bedoeld in
Hoofdstuk 61;
c. oude kleren bedoeld in Hoofdstuk 63;
d. breukbanden en medisch-chirurgische gordels e.d. (Hoofdstuk 90)
2. Brei- of haakwerk wordt niet aangemerkt als "elastisch" in de zin van
dit Hoofdstuk, indien het is voorzien van een elastieken band uitsluitend dienende voor het fronselen of inrimpelen of als aansluitende
boord.
3. Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. elastisch brei- en haakwerk, het brei- en haakwerk dat bestaat uit
met rubberdraden verbonden textielstoffen;
b. gegummerd brei- en haakwerk, het brei- en haakwerk dat geïmpregneerd is met rubber, voorzien is van een deklaag van rubber, dan
wel vervaardigd is van textielgarens, geïmpregneerd of bedekt met
rubber.
60.01

Brei- en haakwerk, al dan niet elastisch; onder- en bovenkleding, alsmede
kledingtoebehoren, kousen, sokken, handschoenen van niet elastisch of van
niet gegummeerd brei- of haakwerk:
A. afgepaste fabrikaten, al of niet tot dadelijk gebruik gereed, ter stoffering of versiering van vertrekken, van vervoermiddelen en van meubelen van alle soorten ...............................................
22
B. overige tot de post behorende artikelen ............................
HOOFDSTUK 61
Kleding en kledingtoebehoren, van textiel
AANTEKENINGEN
1. Onder dit Hoofdstuk worden slechts ingedeeld geconfectioneerde artikelen van weefsel, van vilt of van produkten bedoeld bij Hoofdstuk 59,
met uitzondering van brei- en haakwerk, andere dan korsetten en dergelijke artikelen.
2. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. oude kleren van Hoofdstuk 63;
b. orthopedische artikelen zoals breukbanden e.d. van Hoofdstuk 90.

60
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61.01

61.02

TARIEF

Heren- en jongens- boven- en onderkleding, dames- en meisjes- boven- en
onderkleding; zakdoeken, sjaals, kragen, fancy-artikelen en dergelijke garnering voor dameskleding; handschoenen, wanten, kousen en sokken, andere
dan die van brei- en haakwerk; ander geconfectioneerd kledingtoebehoren
A. overalls ...........................................................

6

B. overige ............................................................

6

Korsetten, jarretelgordels, korselets, bustehouders, bretels, jarretels,
sokophouders en dergelijke van weefsel (brei- of haakwerk daaronder begrepen) ook indien elastisch..............................................
6
HOOFDSTUK 62
Andere geconfectioneerde artikelen van textielstoffen
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat uitsluitend geconfectioneerde artikelen van weefsel, met uitzondering van brei- of haakwerk.
2. Dit Hoofstuk omvat niet:
a. artikelen bedoeld bij een der posten van de Hoofdstukken 58, 59 en
61;
b. oude kleren en dergelijke artikelen bedoeld bij post 63.01

62.01

Dekens.................................................................

62.02

Tafel- bedde- en huishoudlinnen: gordijnen, vitrages en andere artikelen
voor stoffering:

12

A. Tafellinnen ........................................................

6

B. Bedde- en huishoudlinnen ...........................................

6

C. andere artikelen:
I.

tafelkleden ....................................................

6

II. beddespreien ...................................................

6

III. overige ........................................................

22

62.03

Dekkleden, scheepszeilen, zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke,
tenten en kampeerartikelen.............................................
12

62.04

Zakken voor verpakkingsdoeleinden; andere geconfectioneerde artikelen van
weefsel, patronen voor kleding daaronder begrepen......................
12
HOOFDSTUK 63
Oude kleren en dergelijke; lompen en vodden

63.01

Kleding en kledingtoebehoren, dekens, linnengoed en artikelen voor stoffering van textiel (andere dan oude tapijten, vloerkleden); schoeisel, hoofddeksels ongeacht van welk materiaal, voor zover de goederen duidelijk sporen van gebruik dragen, in bulk dan wel verpakt in balen, in zakken of in
dergelijke verpakkingsmiddelen; lompen en vodden; afval en oud goed van
bindgaren, van touw of van kabels......................................
6
AFDELING XII
Schoeisel; hoofddeksels; paraplu's en parasols; geprepareerde veren en
artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar;
waaiers.
HOOFDSTUK 64
Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; delen daarvan
AANTEKENINGEN
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1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. schoeisel zonder aangezette zool, van brei- of haakwerk (Hoofdstuk
60);
b. gedragen schoeisel bedoeld bij post 63.01;
c. orthopedisch schoeisel van Hoofdstuk 90;
d. schoeisel dat het karakter van speelgoed heeft, alsmede schaatsschoenen met aangezette schaatsen (ijsschaatsen of rolschaatsen)
(Hoofdstuk 97).
2. Als delen van schoeisel in de zin van dit Hoofdstuk worden niet aangemerkt schoenpinnen, schoenspijkers, zoolbeslag, oogjes, haken, gespen,
galons, veters en andere versieringsartikelen, welke onder de desbetreffende posten worden ingedeeld.

TARIEF

64.01

Schoeisel van alle soorten, pantoffels en huisschoeisel hieronder begrepen6

64.02

Delen van schoeisel (inlegzolen en hielkussens daaronder begrepen) ongeacht
de stof waarvan ze zijn vervaardigd, andere dan die van metaal .........
6

64.03

Beenkappen, beenstukken, slobkousen, puttees, beenbeschermers, scheenbeschermers en dergelijke artikelen en delen daarvan.....................
12
HOOFDSTUK 65
Hoofddeksels en delen daarvan
AANTEKENING
Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. gedragen hoofddeksels bedoeld bij post 63.01;
b. haarnetjes van mensenhaar (Hoofdstuk 67);
c. hoofddeksels van asbest (Hoofdstuk 68);
d. hoofddeksels, welke het karakter hebben van speelgoed zoals poppenhoeden, of welke het karakter hebben van cotillonartikelen (Hoofdstuk 97);

65.01

Hoedvormen en hoeden van alle soorten, zomede petten, mutsen, baretten,
helmen en alle andere hoofddeksels ongeacht de grondstof...............
12

65.02

Binnenranden (zweetbanden), voeringen, overtrekken, karkassen, kleppen,
stormbanden, voor hoofddeksels.........................................
12
HOOFDSTUK 66
Paraplu's, parasols, wandelstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. stokken met maatindeling en dergelijke (Hoofdstuk 90);
b. geweerstokken, degenstokken en dergelijke (Hoofdstuk 93);
c. artikelen bedoeld bij Hoofdstuk 97.
2. Onder post 66.02 vallen niet: fournituren van textiel.
De fournituren worden afzonderlijk ingedeeld.

66.01

66.02

Paraplu's parasols, alsmede wandelstokparaplu's, tuinparasols, parasoltenten en dergelijke:
A. tuin- en strandparasols ............................................

22

B. overige ............................................................

12

Wandelstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke; delen, garnituren en toebehoren, voor de artikelen bedoeld bij de posten 66.01 en 66.02 ..........
22
HOOFDSTUK 67
Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren en dons;
kunstbloemen; werken van mensenhaar; waaiers.
AANTEKENING
Dit Hoofstuk omvat niet:
a. schoeisel en hoofddeksels (Hoofdstuk 64 en 65);
b. plumeaus en veren stoffers, poederdonsjes, zeven en teemzen van mensen-
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haar (Hoofdstuk 96);
c. artikelen bedoeld in Hoofdstuk 97;
d. artikelen van glas;
e. kunstbloemen, kunstloofwerk of kunstvruchten van keramische stoffen,
van steen, van metaal, van hout, uit één stuk dan wel bestaande uit
twee of meer delen, mits die delen niet zijn aaneengebonden, aaneengelijmd of op dergelijke wijze aaneengezet.
67.01

TARIEF

Sierveren (daaronder begrepen halzen, koppen, vleugels en huiden van vogels) bereid of opgemaakt; artikelen van veren elders genoemd noch elders
onder begrepen; kunstbloemen, kunstloofwerk, kunstvruchten en delen daarvan; bewerkt en geprepareerd mensenhaar alsmede werken daarvan elders genoemd noch elders onder begrepen; waaiers, ongeacht de stof waarvan zij
zijn vervaardigd:
A. kunstbloemen, kunstloofwerk, kunstvruchten voor binnenhuisversiering

22

B. pruiken, postiches, lokken en dergelijke artikelen van mensenhaar, van
22
haar van dieren of van textiel .....................................
C. overige ............................................................

22

AFDELING XIII
Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; keramische produkten; glas en glaswerk.
HOOFDSTUK 68
Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen.
AANTEKENING
Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. artikelen bedoeld bij Hoofdstuk 25;
b. papier en karton voorzien van een deklaag of geïmpregneerd (Hoofdstuk
48);
c. weefsels, geïmpregneerd of voorzien van een deklaag van micapoeder, van
bitumen of van asfalt;
d. artikelen bedoeld bij Hoofdstuk 71;
e. gereedschappen en delen daarvan, bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 82;
f. lithografische steen van Hoofdstuk 84;
g. isolatoren en isolerende werkstukken bedoeld in Hoofdstuk 85;
h. slijpstenen voor tandheelkundige doeleinden (Hoofdstuk 90);
i. kasten en kastjes voor klokken of voor pendules (Hoofdstuk 91);
j. artikelen van meerschuim, amber, git en dergelijke minerale stoffen
(Hoofdstuk 95);
k. speelgoed, spellen en sportartikelen van Hoofdstuk 97;
l. knopen, griffels, schrijf- en tekenleien en schrijf- en tekenborden
(Hoofdstuk 98);
m. kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten (Hoofdstuk 99).
68.01

68.02

Stenen en tegels voor bestrating, bewerkte steen voor de steenhouwerij;
molenstenen en dergelijke om te malen, te vervezelen, te wetten enz.; handwetstenen, natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen
ook indien op een drager van ongeacht welke stof; slakkenwol, steenwol en
dergelijke minerale wol; werken van asfalt; panelen, platen, tegels enz.
van plantaardige vezels van stro, van houtkrullen enz. gebonden met minerale bindmiddelen; werken van cement, van beton, van asbestcement, van turf:
A. beeldjes, fancy-artikelen en versieringsvoorwerpen .................

22

B. lijfsieraden .......................................................

12

C. tegels .............................................................

12

D. dakbedekkingsmaterialen ............................................

6

E. overige, zoals vaatwerk en huishoudelijke artikelen ................

12

Wrijvingsmateriaal (segmenten, schijven, ringen, banden, platen, rollen

63

*************************
AB 2000 no. GT 10
*CENTRAAL WETTENREGISTER*
26 oktober 2016
*************************
====================================================================
OMSCHRIJVING
TARIEF
enz.) voor remmen, voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, met andere minerale stoffen of met cullulose, ook indien
verbonden met textiel of met andere stoffen............................
22
HOOFDSTUK 69
Keramische produkten
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofstuk omvat uitsluitend keramische produkten die zijn gebakken,
nadat zij in een vorm zijn gebracht.
2. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. artikelen bedoeld bij Hoofdstuk 71 (edelstenen enz.);
b. cermets bedoeld in Hoofdstuk 81;
c. isolatoren en isolerende werkstukken van Hoofdstuk 85;
d. kunsttanden van keramische stoffen (Hoofdstuk 90);
e. artikelen bedoeld bij Hoofdstuk 91;
f. speelgoed, spellen en sportartikelen (Hoofdstuk 97);
g. knopen, pijpen en andere voorwerpen van Hoofdstuk 98;
h. kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
(Hoofdstuk 99).
69.01

Warmte-isolerende en vuurvaste produkten; baksteen, vloerstroken en dergelijke; dakpannen, bouwkundige ornamenten, schoorsteenkappen, schoorsteenbuizen; buizen voor leidingen enz.; vloer- en wandtegels al dan niet verglaasd of geglazuurd; apparaten voor chemisch of ander technisch gebruik;
troggen, bakken en andere dergelijke bergingsmiddelen; gootstenen, wasbakken e.d. artikelen voor sanitair en hygiënisch gebruik; vaatwerk, huishoudelijke artikelen, meubilerings- en versieringsvoorwerpen, lijfsieraden:
A. beeldjes, fancy-artikelen en versieringsvoorwerpen .................

6

B. lijfsieraden:
I.

van gewoon aardewerk ...........................................

12

II. van porselijn ..................................................

6

III. van andere keramische stoffen ..................................

12

C. tegels .............................................................

6

D. artikelen voor sanitair of hygiënisch gebruik ......................

6

E. Vaatwerk en huishoudelijke artikelen:
I.

69.02

van gewoon aardewerk ...........................................

12

II. van porselein ..................................................

6

III. van andere keramische stoffen ..................................

12

F. dakbedekkingsmaterialen ............................................

6

G. overige ............................................................

12

Andere werken van keramische stof......................................

12

HOOFDSTUK 70
Glas en glaswerk
AANTEKENINGEN
1. Dit
a.
b.
c.
d.
e.

Hoofdstuk omvat niet:
verglaasbare samenstellingen (Hoofdstuk 32);
fancy-bijouterieën van Hoofdstuk 71;
isolatoren en isolerende werkstukken voor electrotechnisch gebruik;
optisch bewerkte optische elementen, injectiespuiten, kunstogen,
thermometers en andere instrumenten bedoeld in Hoofdstuk 90;
speelgoed, spellen en sportartikelen, alsmede andere artikelen van
Hoofdstuk 97;
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knopen, gemonteerde vaporisators en thermisch isolerende flessen en
andere artikelen van Hoofdstuk 98.
2. In alle afdelingen van het tarief wordt onder de benaming glas eveneens
verstaan: gesmolten kwarts en gesmolten siliciumoxyde.

TARIEF

f.

70.01

Glas in bladen, in staven of in platen, zowel gegoten als geblazen, getrokken of geperst, onbewerkt of bewerkt, verfoelied, verzilverd of geplateerd,
ook indien gewapend, duplex- of triplexglas:
A. spiegels, ook indien omlijst .......................................

22

B. achteruitkijkspiegels ..............................................

22

C. overige ............................................................

12

70.02

Dakpannen, bouwblokken, vloertegels, straatstenen en wandtegels van glas,
ook indien gewapend....................................................
22

70.03

Glaswerk voor tafels-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik; voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik met uitzondering van de artikelen bedoeld bij post 70.05:
A. steriliseerpotten (inmaakglazen voor huishoudelijk gebruik) ........

12

B. ander glaswerk:
I.

van kristal (met een gehalte van 24 gewichtpercenten loodoxyde)

II. overige ........................................................
70.04

6
12

Verlichtingsartikelen, signaal- en waarschuwingsartikelen van glas:
A. verlichtingsartikelen van kristal of glas:
I.

van kristal (met een gehalte van 24 gewichtpercenten loodoxyde)

6

II. van glas:

70.05

a.

voor kaarsverlichting ......................................

12

b.

andere .....................................................

12

B. overige ............................................................

12

Glazen kralen, onechte edelstenen, onechte parels en dergelijke artikelen
van klein glaswerk; glazen ogen voor poppen of voor ander speelgoed; voorwerpen van klein glaswerk; fancy-artikelen, versieringsvoorwerpen en
lijfsieraden:
A. glazen beeldjes, fancy-artikelen, versieringsvoorwerpen en lijfsieraden:
I.

70.06

glazen beeldjes ................................................

6

II. lijfsieraden ...................................................

12

III. andere ........................................................

12

B. overige ............................................................

12

Glas en glaswerk elders genoemd noch elders onder begrepen zoals:
flessen, flacons, bokalen, potten en buisjes voor vervoer of verpakking;
glaswerk voor laboratoria, voor apotheken e.d.; glaswol, glasvezels en werken daarvan, zomede overige glaswerk en artikelen van glas.............
12
AFDELING XIV
Echte parels, natuurlijke en andere edelstenen en halfedelstenen; edele
metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan;
fancy-bijouterieën; munten;
HOOFDSTUK 71
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Echte parels, natuurlijke en andere edelstenen en halfedelstenen; edele
metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan;
fancy-bijouterieën.
AANTEKENINGEN
1. Onder dit Hoofdstuk worden ingedeeld, alle artikelen welke geheel of
gedeeltelijk zijn samengesteld:
a. uit echte parels of uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen;
b. uit edele metalen of uit metalen geplateerd met edele metalen.
2. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. amalgamen van edele metalen en edele metalen in colloïdale toestand;
b. steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik, produkten voor
tandvulling en andere artikelen bedoeld in Hoofdstuk 30;
c. artikelen bedoeld bij Hoofdstuk 90, 91 en 92;
d. wapens en delen daarvan (Hoofdstuk 93);
e. artikelen bedoeld bij Hoofdstuk 98, behalve manchetknopen en kammen
van edel metaal.
3. Als "edele metalen" worden aangemerkt: zilver, goud, platina en platina-metalen; als platina-metalen worden aangemerkt: iridium, osmium,
palladium, rodium en ruthenium.
4. Als edele metalen worden niet alleen aangemerkt: zuiver goud, zilver of
platina, doch mede legeringen welke voor een deel uit die metalen bestaan.
5. Als metalen geplateerd met edele metalen, worden aangemerkt: artikelen
van metaal, waarvan één of meer vlakken, door solderen, lassen, warm
walsen of op dergelijke mechanische wijze met edele metalen zijn bedekt.
Artikelen van onedel metaal met inlegwerk van edele metalen, worden
aangemerkt als geplateerd.
6. Voor de toepassing van de posten 71.03 en 71.04 worden aangemerkt als
bijouterieën in de zin van post 71.03:
a. kleine voorwerpen, welke bestemd zijn om te worden gebezigd als
sieraad, zoals ringen, armbanden, halssnoeren, broches, oorringen,
horlogekettingen, hangers, dasspelden, manchetknopen en verder medailles en insignes voor godsdienstig of voor enig ander gebruik;
b. artikelen voor persoonlijk gebruik, welke bestemd zijn om op het
lichaam of op de kleding te worden gedragen, alsmede artikelen welke gewoonlijk in de zak of in de handtas worden gedragen, zoals sigaren- en sigarettenkokers, tabaksdozen, bonbondozen en poederdozen, maliëntasjes, rozenkransen enz.
7. Als juwelen in de zin van post 71.03 worden aangemerkt, bijouterieën
van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen, welke
zijn samengesteld met echte of onechte parels, met natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen of onechte
edelstenen, dan wel met schildpad, met paarlemoer, met ivoor, met natuurlijk of met samengekit barnsteen, met git of met koraal.
8. Als "edelsmidswerk" in de zin van post 71.04 worden aangemerkt: tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, rookstellen, voorwerpen
voor binnenhuisversiering en voorwerpen voor de uitoefening van de eredienst.
9. Als "fancy-bijouterieën" in de zin van post 71.05 worden aangemerkt, de
artikelen in onderdeel 6a omschreven (met uitzondering van manchetknopen, haarklemmen van Hoofdstuk 98) en welke niet zijn samengesteld met
echte parels, met natuurlijke synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen en evenmin - tenzij het eenvoudig toebehoren betreft - met edele metalen of met metalen geplateerd met edele metalen
en welke vervaardigd zijn:
a. geheel of gedeeltelijk van onedele metalen, ook indien verguld,
verzilverd, of geplatineerd;
b. van andere stoffen, mits zij tenminste uit twee verschillende stoffen bestaan (b.v. hout en glas, been en barnsteen, paarlemoer en
kunstmatige plastische stoffen). Hierbij wordt geen rekening gehouden met eenvoudige middelen voor het samenvoegen (rijgdraden enz).
71.01

71.02

Echte parels; natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of
halfedelstenen, onbewerkt, bewerkt zomede werken van deze stoffen elders
genoemd noch elders onder begrepen.....................................
Zilver, goud en platina, alsmede platinametalen, onbewerkt of halfbewerkt
in de vorm van: klompen, staven, draad, profielen, platen, bladen, strippen, buizen, pijpjes en holle staven, alsmede bladmetaal, ook indien gepla-
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teerd..................................................................
71.03

71.04

71.05

TARIEF
3

Bijouterieën, juwelen, edelsmidwerk van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen:
A. van edele metalen ..................................................

3

B. van metalen geplateerd met edele metalen ...........................

3

Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen:
A. van edele metalen ..................................................

12

B. van metalen geplateerd met edele metalen ...........................

12

Fancy-bijouterieën.....................................................

12

HOOFDSTUK 72
Munten
AANTEKENING
Voorwerpen voor verzamelingen zijn van dit Hoofdstuk uitgezonderd.
72.01

Munten, van goud, zilver of andere metalen.............................

6

AFDELING XV
Onedele metalen en werken daarvan
AANTEKENINGEN
1. Regels betreffende de legeringen:
a. legeringen van onedele metalen, met meer dan 10 gewichtspercenten
nikkel, worden aangemerkt als nikkellegeringen, tenzij het gaat om
legeringen waarin het gewichtspercentage ijzer dat van elk der overige metalen van die legeringen overtreft;
b. ferrolegeringen en cuprolegeringen vallen onderscheidenlijk onder
Hoofdstuk 73 en 74;
c. andere legeringen van onedele metalen worden ingedeeld als legeringen van het metaal, waarvan het gewichtspercentage dat van elk der
overige metalen van die legeringen overtreft.
2. In alle afdelingen van het tarief, waar het metaal met name is genoemd,
slaat zulks - voor zover niet anders is bepaald - eveneens op de legeringen, welke op grond van het bepaalde bij Aantekening 1 hiervoor, als
legeringen van dat metaal wordt aangemerkt.
HOOFDSTUK 73
Gietijzer, ijzer en staal
AANTEKENING
Voor de toepassing van Hoofdstuk 73 worden: gietijzer, ijzer en staal als
één metaal aangemerkt.
73.01

Ijzer, onbewerkt in de vorm van:
ingots, gietelingen, blokken, klompen enz..............................

12

73.02

Werken van ijzer, in de vorm van:
legeringen, schroot, afval, welijzer, coils, universaalplaten, platen, staven, profielen, bandijzer, draad, rails, buizen en pijpen; verbindingsstukken; constructiemateriaal; reservoirs, fusten, gascilinders voor gecomprimeerd gas; kabel en draad waaronder prikkeldraad, gaas e.d.; kettingen,
draadnagels; bout- en schroefwerk; naainaalden en spelden..............
6

73.03

Veren en veerbladen van ijzer en van staal;
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A. veren voor automobielen ............................................

TARIEF
22

B. andere .............................................................

12

Kachels, haarden keukenfornuizen (die welke mede dienen voor centrale verwarming daaronder begrepen), komforen, kookketels met vuurhaard, bordenwarmers en dergelijke toestellen voor huishoudelijk gebruik (met uitzondering
van electrische) alsmede delen en onderdelen daarvan van gietijzer, van
ijzer of van staal
A. keukenfornuizen in kabinetvorm .....................................

6

B. overige ............................................................

12

Andere werken van ijzer, van gietijzer of van staal zoals: keukengerei,
huishoudelijke en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan; ijzerwol en
staalwol, sponzen, schuurhandjes e.d., drijfriemverbinders, transportbanden; schrijfbenodigdheden, musketons en andere werken van gietijzer, van
ijzer of van staal elders genaamd noch elders onder begrepen:
A. keukengerei, huishoudelijke artikelen:
I.

van roestvrijstaal .............................................

6

II. van ijzer, gietijzer of van staal ..............................

6

B. overige ............................................................

6

HOOFDSTUK 74
Koper
AANTEKENING
Als "cuprolegeringen" in de zin van dit Hoofdstuk worden aangemerkt: legeringen welke koper bevatten en andere stoffen, ongeacht de onderlinge verhouding, welke legeringen praktisch niet geschikt zijn om te worden gewalst
of gesmeed en welke gebruikt worden hetzij als toeslag bij de samenstelling
van legeringen, hetzij als reductiemiddel.
Fosforkoper legeringen, welke meer dan 8 gewichtspercenten fosfor bevatten
vallen evenwel onder Hoofdstuk 28.
74.01

Ruw of gezuiverd koper; kopersteen of ruwsteen; resten en afvallen van koper....................................................................
12

74.02

Veren van koper........................................................

74.03

Komforen en andere huishoudelijke toestellen voor verwarming met uitzondering van electrische, alsmede delen en onderdelen daarvan, van koper...
12

74.04

Keukengerei, huishoudelijke en sanitaire artikelen alsmede delen daarvan,
van koper; bergingsmiddelen schrijftafelbenodigdheden en dergelijke artikelen voor kantoorgebruik................................................
12

74.05

Werken van koper elders genoemd noch elders onder begrepen.............

12

6

HOOFDSTUK 75
Nikkel
75.01

Ruw nikkel, nikkel-matte, nikkelspijs en andere tussenprodukten van de nikkelmetallurgie.........................................................
12

75.02

Werken van nikkel in de vorm van staven, profielen, draad, platen, buizen,
anoden voor het vernikkelen, alsmede andere werken van nikkel ..........
12
HOOFDSTUK 76
Aluminium
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76.01

Ruw aluminium; resten en afvallen van aluminium........................

12

76.02

Staven, profielen, draad, platen, bladen en strippen; bladaluminium, gesneden, geperforeerd, bekleed bedrukt of bevestigd op papier; poeder, schilfers; buizen en pijpen; constructiemateriaal; reservoirs; keukengerei,
huishoudelijke en sanitaire artikelen, alsmede andere werken van aluminium6
HOOFDSTUK 77
Magnesium, beryllium (glucinium)

77.01

Ruw magnesium, resten en afvallen daarvan, zomede ruw beryllium ........

12

77.02

Staven, draad, platen, bladen, strippen, buizen, pijpen, holle staven alsmede werken van magnesium; bewerkt beryllium in de vorm van staven, profielen, draad, platen, bladen en strippen, zomede werken van beryllium ....
12
HOOFDSTUK 78
Lood

78.01

Ruw lood, ook indien verzilverd; resten en afvallen....................

12

78.02

Werken van lood, in de vorm van:
Staven, profielen, draad, platen, bladen en strippen; loodfoelie, ook indien bekleed, bedrukt enz., buizen, pijpen en andere werken van lood ...
6
HOOFDSTUK 79
Zink

79.01

Ruw zink; resten en afvallen van zink..................................

12

79.02

Werken van zink, in de vorm van:
Staven, profielen, draad, platen, bladen en stippen; buizen en pijpen; dakgoten, roeven, dakramen en andere artikelen voor bouwwerken; alsmede werken
van zink...............................................................
6

HOOFDSTUK 80
Tin
80.01

Ruw tin, resten en afvallen van tin....................................

80.02

Werken van tin in de vorm van:
Staven, profielen en draad (tinsoldeer), platen, bladen en strippen; tinfoelie ook indien bekleed, bedrukt enz.; buizen en pijpen, alsmede andere
werken en artikelen van tin............................................
6
HOOFDSTUK 81
Andere onedele metalen
AANTEKENING
Onder dit Hoofdstuk vallen, behalve wolfram, molybdeen, tantalium, de hierna genoemde onedele metalen: bismut, cadmium, kobalt, chroom, gallium, germanium, hafnium (celtium), indium, mangaan, niobium (columbium), renium,
antimonium, titanium, thorium, thallium, uranium, waaruit uranium U 235 is
afgescheiden, vanadium en zirkonium.
Dit Hoofdstuk omvat eveneens kobaltmatte, kobaltspijs en andere tussenprodukten van de kobaltmetallurgie, alsmede cermets.

81.01

Wolfram, molybdeen en tantalium, ruw of bewerkt:
A. ruw ................................................................
B. bewerkt........ ....................................................

69

12

*************************
AB 2000 no. GT 10
*CENTRAAL WETTENREGISTER*
26 oktober 2016
*************************
====================================================================
OMSCHRIJVING
81.02

Andere onedele metalen; cermets daaronder begrepen ruw of bewerk:
A. ruw ................................................................
B. bewerkt ............................................................
HOOFDSTUK 82
Gereedschap: messenmakerswerk; lepels en vorken van onedel metaal
AANTEKENINGEN
1. Behalve waar het gaat om soldeer-, blaas- of afbrandlampen, veldsmidsen, slijpstenen met hand- of voetaandrijving, manicure- en pedicurestellen, omvat dit Hoofdstuk uitsluitend artikelen, waarvan het snijdend of werkzaam deel bestaat uit:
a. onedel metaal;
b. metaalcarbiden;
c. natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen in een houder van metaal;
d. schuur-, slijp- of polijstmiddelen in een houder of op een drager
van onedel metaal, voor zover het gaat om gereedschap, waarvan de
tanden of dergelijke delen nog het karakter dragen van snijdende of
verspanende delen, ook al zijn zij bezet met schuur-, slijp- of polijstmiddelen.
2. Delen en onderdelen van onedel metaal, van de artikelen vallende onder
dit Hoofdstuk, blijven ingedeeld onder dit Hoofdstuk, met uitzondering
van de gereedschapshouders voor gereedschap bedoeld in Hoofdstuk 84.
3. Stellen, bestaande uit artikelen van verschillende aard en welke geborgen zijn in etuis, dozen of foedralen worden ingedeeld als het artikel
waarvan het hoogste invoerrecht wordt geheven.

82.01

Gereedschap zoals: spaden, schoppen, houwelen, heggescharen, bankschroeven,
pijpklemmen, soldeer-, blaas- en afbrandlampen; slijpstenen met hand- en
voetaandrijving; glassnijders; draadtappen, ruimers, draadsnijders, trekstenen; messen en snijbladen voor machines.............................
6

82.02

Koffiemolens, vleesmolens, pureepersen e.d. mechanische toestellen van de
soorten welke voor huishoudelijk gebruik worden gebezigd bij het bereiden,
het opmaken enz. van voedingsmiddelen en dranken met een gewicht van maximaal 10 kilogram.......................................................
6

82.03

Messenmakerswerk zoals: tafelmessen, keukenmessen, knipmessen; scheermessen, lemmetten en mesjes voor scheermessen, metalen onderdelen voor veiligheidsscheermessen; scharen en schaarbladen; tuin-, bloem- en wildscharen,
tondeuses, hakmessen voor slagers; radeermesmesjes en briefopeners; gereedschap voor manicure en pedicure (elders genoemd noch elders onder begrepen), ook indien in stellen............................................
6

82.04

Lepels, pollepels, vorken, taartscheppen, vismessen en botermesjes; suikertangen en dergelijke artikelen, heften van onedel metaal voor deze artikelen....................................................................
6

HOOFDSTUK 83
Allerlei werken van onedel metaal
AANTEKENING
Artikelen van gietijzer, van ijzer of van staal voor algemeen gebruik zoals: kabels, kettingen, draadnagels, bout- en schroefwerk, alsmede veren,
ook indien van andere onedele metalen, blijven onder de betreffende Hoofdstukken ingedeeld en niet onder dit Hoofdstuk.
83.01

Sloten (van slot voorziene sluitingen en sluitbeugels daaronder begrepen);
grendelsloten en hangsloten, welke door middel van een sleutel of langs
electrische weg geopend en gesloten worden (combinatiesloten daaronder begrepen) alsmede delen daarvan van onedel metaal; al dan niet afgewerkte
sleutels voor bedoelde sloten, van onedele metaal......................
6

83.02

Garnituren, beslag en dergelijke artikelen van onedel metaal, voor meubelen, voor deuren, voor trappen, voor vensters, voor blinden, voor koets-
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werk, voor zadelmakerswerk, voor koffers en valiezen; hoedhaken, jashaken,
en dergelijke haken, kapstokken, plankdragers, consoles en dergelijke, van
onedel metaal (automatische deursluiters en deurdrangers daaronder begrepen)...................................................................
6
83.03

Brandkasten, gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen, geldkistjes
en -cassetten en dergelijke artikelen van onedel metaal................
22

83.04

Bergkasjes voor kantoorbescheiden, kaartenkasten opberg- en sorteerdozen en
dergelijk kantoormateriaal van onedel metaal, met uitzondering van kantoormeubelen bedoeld in Hoofdstuk 94.......................................
12

83.05

Verlichtingstoestellen, lampen en luchters, alsmede niet- electrische delen
en onderdelen daarvan, van onedel metaal:
A. stallantaarns, stormlantaarns, veiligheidslantaarns ................

12

B. overige tot de post behorende artikelen, zomede delen en onderdelen van
de onder de post vallende toestellen ...............................
12
83.06

Andere tot dit Hoofdstuk behorende artikelen:
A. beeldjes, fancy-artikelen en versieringsvoorwerpen .................

22

B. lijfsieraden .......................................................

12

C. mechanismen voor opbergmappen voor losbladige boeken, klemmen voor tekenpapier, papierhechters en clips; sluitingen, sluitbeugels, gespen en
sluitgespen; spiegels van onedel metaal; kralen; klokken, bellen en
schellen; stoppen, kroonkurken, flessencapsules, schenkkurken; straatnaamborden, uithangborden, reclameborden, naam- en nummerborden, cijfers, nummers letters e.d. .........................................
12
D. buigzame slangen (buizen) van onedel metaal ........................

12

E. overige ............................................................

12

AFDELING XVI
Machines en toestellen; electrotechnisch materiaal
AANTEKENINGEN
1. Deze Afdeling omvat niet:
a. drijfriemen, drijfsnaren of transportbanden van kunstmatige plastische stof (Hoofdstuk 39) van rubber (Hoofdstuk 40), van leder of
van kunstleder (Hoofdstuk 41), van textielstoffen (Hoofdstuk 59);
b. artikelen voor technisch gebruik van leder of van kunstleder
(Hoofdstuk 42) of van bontwerk (Hoofdstuk 43);
c. spoelen, buisjes, hulzen en andere dergelijke opwindmiddelen, ongeacht de stof waarvan ze zijn vervaardigd (in te delen naar de
grondstof);
d. artikelen bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 82, of Hoofdstuk
83;
e. vervoermateriaal bedoeld bij een der posten van afdeling XVII;
f. artikelen bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 90 (meet- en
precisie-instrumenten);
g. uurwerken en andere artikelen bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 91;
h. machines welke het karakter hebben van speelgoed, spellen of sportartikelen van Hoofdstuk 97.
2. Behoudens het bepaalde in de Aantekeningen 1 en 3 op deze Afdeling en
de Aantekeningen 1 op de Hoofdstukken 84 en 85, worden delen en onderdelen van machines, ingedeeld, met inachtneming van de volgende regels:
a. delen en onderdelen welke als zodanig onder een of meer speciale
posten van Hoofdstuk 84 of 85 zijn genoemd, blijven onder die posten ingedeeld, ongeacht de machine waarvoor ze bestemd zijn;
b. delen en onderdelen, andere dan die bedoeld onder letter a hiervoor; waarvan kan worden onderkend dat zij voor een bepaalde machine bestemd zijn, worden ingedeeld onder de post waaronder de machine wordt ingedeeld; delen en onderdelen, welke hoofdzakelijk worden
gebruikt, zowel voor de lijntelefonie en telegrafie, alsook voor
ontvang- en zendapparaten en -toestellen worden ingedeeld als telefonie- of telegrafietoestellen;
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andere delen en onderdelen worden ingedeeld onder post 84.10 of
post 85.11.
Een niet-complete machine wordt met een complete machine gelijkgesteld
indien de niet-complete machine de wezenlijke kenmerken van de complete
machine vertoont.
Een machine die wordt ingevoerd in niet-gemonteerde- of in gedemonteerde staat, wordt met een machine in gemonteerde staat gelijkgesteld.
Krachtmachines van alle soorten, aangebracht in, op of aan een arbeidsmachine, dan wel tegelijk aangeboden met de arbeidsmachine, waarvoor
zij kennelijk bestemd zijn, worden ingedeeld als de machines, welke zij
moeten aandrijven. Hetzelfde geldt voor de drijfriemen, de drijfsnaren
of transportbanden, welke op de machines zijn bevestigd of welke tegelijk worden aangeboden met de machines, waarvoor ze kennelijk bestemd
zijn.
Voor de toepassing van vorenstaande Aantekeningen heeft het woord "machines" zowel betrekking op machines als op de verschillende toestellen, apparaten en werktuigen bedoeld bij Afdeling XVI.

TARIEF

c.
3.
4.
5.

6.

HOOFDSTUK 84
Stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. molenstenen en dergelijke artikelen om te malen en andere artikelen
bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 68;
b. toestellen, machines en werktuigen, alsmede onderdelen daarvan, van
keramische stoffen (Hoofdstuk 69);
c. kachels, keukenfornuizen en dergelijke verwarmingstoestellen, als
bedoeld in Hoofdstuk 73;
d. electromechanisch handgereedschap en electromechanische toestellen
voor huishoudelijk gebruik (Hoofdstuk 85).
2. Machines welke voor meerdere doeleinden kunnen dienen, worden voor zover niet anders is bepaald en met inachtneming van het bepaalde in de
Aantekeningen op Afdeling XVI, ingedeeld onder de post, welke van toepassing is op machines, wier functie dezelfde is als de hoofdfunctie
van de betreffende machines of, voor zover een dergelijke post niet bestaat dan wel, indien niet is uit te maken welke de hoofdfunctie is,
onder de sluitpost.
Onder de sluitpost worden in ieder geval ingedeeld machines voor het
vervaardigen van touw of van kabels (kabelslagmachines, kabeldraaimachines enz.) van alle soorten materiaal.
3. Als motoren voor vliegtoestellen bedoeld bij post 84.02 worden alleen
aangemerkt motoren, welke zijn ingericht om te worden voorzien van een
luchtschroef of van een rotor.
84.01

Stoomgeneratoren (stoomketels), economisers of voorwarmers, oververhitters,
stoomaccumulatoren, condensors voor stoommachines, locomobielen (met uitzondering van tractoren bedoeld bij post 87.01), wegwalsen met eigen mechanische beweegkracht; waterraderen, waterturbines en andere hydraulische
krachtmachines, straalmotoren, gasturbines, veermotoren alsmede andere
krachtmachines aangedreven door samengeperste lucht of persgas of door
windkracht.............................................................
12

84.02

Explosie- en verbrandingsmotoren, met zuigers
A. motoren voor motorvoertuigen:
I.

voor motorrijwielen en voor rijwielen ..........................

12

II. voor landbouwtractors of voor motoculteurs .....................

12

III. andere:
a.

voor automobielen ..........................................

22

b.

overige ....................................................

12

B. motoren voor vliegtoestellen zwaarder dan lucht ....................

0

C. voortstuwingsmotoren voor schepen:
I.

buitenboordmotoren .............................................
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II. andere .........................................................

12

D. andere motoren .....................................................

12

84.03

Pompen, motorpompen en turbopompen voor vloeistoffen (niet mechanische pompen en distributiepompen met meettoestel daaronder begrepen), pompen, motorpompen en turbopompen voor lucht of voor andere gassen alsmede vacuumpompen, compressors, gasgeneratoren, ventilatoren, aanjagers e.d. ......
12

84.04

Aggregaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande
uit een door een motor aangedreven ventilator en een apparaat voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht................
22

84.05

Koel- en vriesinstallaties, koel- en vriesmachines, koelkasten en dergelijke machines en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet electrisch werkend:
A. koelkasten, koeltoonbanken, koelvitrines en dergelijke, alsmede niet
mechanische delen daarvan:
I.

indien het volume buitenwerks gemeten niet meer bedraagt dan 2 m3:
a)

huishoudkoelkasten, electrisch werkend .....................

12

b)

huishoudkoelkasten niet electrisch werkend .................

12

c)

diepvriesconservatoren .....................................

12

II. indien het volume buitenwerks gemeten meer bedraagt dan 2 m3:

84.06

a)

koelvitrines, koeltoonbanken e.d. met uitzondering van de zg.
walk-in freezer ............................................
12

b)

overige (waaronder de walk-in freezer) .....................

12

B. koel- en vriesmachines e.d. ........................................

22

Geisers en andere heetwatertoestellen, niet electrisch werkend; centrifuges, electrisch aangedreven voor wasgoed; toestellen voor het filtreren of
zuiveren van vloeistoffen of van gassen; machines en toestellen voor het
wassen, het reinigen, het drogen, elders genoemd noch elders onder begrepen:
A. huishoudelijke toestellen:
I.

geisers en andere heetwatertoestellen ..........................

22

II. centrifuges, electrisch aangedreven, voor wasgoed, met een capaciteit van niet meer dan 6 kg. droog wasgoed .....................
12
III. waterfilters met een gewicht van 10 kg of minder ...............

12

IV. wasmachines met een capaciteit van niet meer dan 6 kg droog wasgoed 12
V.

wringers .......................................................

12

B. andere .............................................................

12

84.07

Schrijfmachines zonder telwerk; machines voor het invullen en waarmerken
van cheques; rekenmachines, boekhoudmachines, kasregisters, frankeermachines, ponskaartenmachines voor statistische en dergelijke doeleinden (ponskaartenmachines, controlemachines voor ponskaarten, sorteermachines enz.);
andere kantoormachines.................................................
12

84.08

Kranen en andere dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch
werkende kleppen) voor leidingen, voor reservoirs, voor bakken en voor dergelijke bergingsmiddelen; kogellagers, naaldlagers, rollagers en dergelijke
lagers; drijfwerkassen, krukken en krukassen; kussenblokken en lagerschalen, tandwielen en wrijvingswielen, tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen, koppelingen (cardan-, oldhamkoppelingen) enz.
A. krukken en krukassen voor automobielen .............................

73

22

*************************
AB 2000 no. GT 10
*CENTRAAL WETTENREGISTER*
26 oktober 2016
*************************
====================================================================
OMSCHRIJVING
B. overige onder de post vallende goederen ............................
84.09

TARIEF
12

Machines, toestellen en andere mechanische werktuigen niet genoemd of niet
begrepen onder andere posten van Hoofdstuk 84:
A. voor de drukkerij of de grafische kunst ............................

12

B. voor het spinnen van synthetische, kunstmatige en natuurlijke vezels;
weef- en breimachines en dergelijke in de textielindustrie te bezigen
toestellen .........................................................
12
C. naaimachines (voor weefsels, voor leder, voor schoeisel enz.), meubelen
voor naaimachines daaronder begrepen ...............................
12
D. gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metalen; voor het bewerken
van steen, van keramische produkten e.d. alsmede het koud bewerken van
glas; voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van eboniet, van
kunstmatige plastische stoffen .....................................
12
E. verkoopautomaten (met uitzondering van behendigheids- en kansspelen)
zoals die voor postzegels, voor sigaretten, voor chocolade, voor levensmiddelen .......................................................
12
F. voor het vervaardigen van touw en kabels, voor het vervaardigen van
draad en kabels voor het geleiden van electriciteit daaronder begrepen 12
G. overige niet elders genoemde of elders onder begrepen machines, toestellen en mechanische werktuigen, verpakkingsmachines e.d., zandstraaltoestellen, blusapparaten; hef-, hijs-, laad- en loswerktuigen;
landbouwmachines, voor bewerking, voor bebouwing, voor het oogsten e.d.12

84.10

Delen en onderdelen van machines, van toestellen en van mechanische werktuigen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van Hoofdstuk 84:
A. van de in post 84.07 omschreven machines ...........................

12

B. van de in post 84.09 onderdeel B genoemde machines .................

12

C. van de onder post 84.09 letter D. omschreven machines ..............

12

D. overige delen en onderdelen van niet met name genoemde en niet onder
een der posten van dit Hoofdstuk vallende machines, toestellen en me- 12
chanische werktuigen ...............................................
84.11

Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en
andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, voor machines, voor
voertuigen en voor buisleidingen, geborgen in zakjes, in enveloppen of in
dergelijke bergingsmiddelen:
A. indien voor automobielen ...........................................

22

B. andere .............................................................

12

HOOFDSTUK 85
Electrische machines, apparaten en toestellen; artikelen voor electrotechnisch gebruik.
AANTEKENING
Van dit Hoofdstuk zijn uitgezonderd:
a. electrisch verwarmde dekens, kussens, voetzakken en dergelijke artikelen;
b. electrisch verwarmde kleding, schoeisel, oorwarmers en dergelijke artikelen, welke op de persoon worden gedragen;
c. werken van glas (hoofdstuk 70);
d. electrisch verwarmde meubelen (Hoofdstuk 94).
85.01

Generatoren, electromotoren, transformatoren en statische omvormers (gelijkrichters enz.), smoorspoelen en zelfinductiespoelen; electrische ontstekings- en starttoestellen voor explosie- en voor verbrandingsmotoren
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(magneto's, dynamo-magneto's; ontstekingsspoelen, ontstekingsbougies en
gloeibougies, starters enz.), generatoren (dynamo's) en automatische schakelaars, welke bij deze motoren worden gebruikt........................
12
85.02

85.03

Electrische elementen en electrische batterijen, electrische accumulatoren,
alsmede delen en onderdelen voor deze:
A. accumulatoren ......................................................

22

B. delen en onderdelen voor accumulatoren .............................

12

C. overige ............................................................

12

Electrische verlichtingstoestellen en electrische signaal- en waarschuwingstoestellen, electrische ruitenwissers en electrische toestellen om
ijsafzetting op of het beslaan van ruiten tegen te gaan:
A. verlichtingstoestellen:
I.

voor rijwielen, rijwieldynamo's daaronder begrepen .............

12

II. andere (voor automobielen) .....................................

22

B. toestellen voor geluidsignalen (claxons) ...........................

22

C. andere (ruitenwissers, richtingaanwijzers enz.) ....................

22

85.04

Draagbare electrische lampen, bestemd om met eigen energiebron te werken
(met elementen of met batterijen, met ingebouwde dynamo enz.) ..........
12

85.05

Electrische geisers en andere electrische heetwatertoestellen; electrothermische toestellen voor haarbehandeling (haardroogtoestellen, haargolftoestellen, verwarmingsapparaten voor friseerijzers enz.); electrische strijkijzers, electrothermische- en electromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik (electrische scheerapparaten en electrische tondeuses daaronder begrepen); verwarmingselementen:
A. strijkijzers .......................................................

12

B. overige ............................................................

22

85.06

Electrische toestellen voor lijntelefonie en lijntelegrafie, toestellen
voor het overseinen met draaggolf daaronder begrepen...................
12

85.07

Microfoons en statieven daarvoor, luidsprekers, electrische laagfrequent
versterkers............................................................
12

85.08

Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie en radiotelegrafie; zend- en
ontvangtoestellen voor de radio-omroep en voor de televisie (die met ingebouwde grammofoon daaronder begrepen) en televisiecamera's; radio- en radartoestellen voor de navigatie, voor plaatsbepaling, voor peiling, voor
hoogtemeting of voor bediening op afstand:
A. Zend- en ontvangtoestellen voor radiotelefonie en radiotelegrafie;
zend- en ontvangtoestellen voor de radio-omroep en de televisie en televisiecamera's
I.

zendtoestellen .................................................

12

II. gecombineerde zend- en ontvangtoestellen .......................

12

III. ontvangtoestellen, ook indien voorzien van een ingebouwd toestel
voor het opnemen en weergeven van geluid .......................
12
IV. televisiecamera's ..............................................

12

B. andere toestellen ..................................................

12

C. delen en onderdelen:
I.

meubelen en kasten .............................................

22

II. antennes voor de onder onderdeel A-III vallende toestellen .....

22
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III. overige ........................................................
85.09

85.10

TARIEF
12

Electrische gloeilampen en -buizen (met gloeidraad) en electrische gasontladingslampen en -buizen voor verlichtingsdoeleinden of voor ultra-violette
of infra-rode stralen; booglampen; electrische flitslichtlampen voor het
gebruik bij het fotograferen:
A. flitslichtlampen voor de fotografie ................................

12

B. andere .............................................................

12

C. delen en onderdelen ................................................

12

Electrische apparaten, toestellen en machines niet genoemd of niet begrepen
onder andere posten van Hoofdstuk 85:
A. electromagneten, permanente magneten, ook indien niet gemagnetiseerd;
electromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen; lastmagneten
12
B. electromechanisch handgereedschap en electromechanische handgereedschapswerktuigen (met ingebouwde electromotor); ....................
12
C. toestellen voor het in- uit- en omschakelen, aansluiten, regelen of
verdelen van en voor het beveiligen tegen electrische stroom .......
12
D. andere electrische machines, apparaten en toestellen ...............

85.11

12

Geïsoleerde kabels, draad, band, strippen en staven voor het geleiden van
electriciteit al dan niet voorzien van verbindingsstukken; electrische condensatoren; isolatoren, isolerende werkstukken; werkstukken van kool of van
grafiet; isolatiebuizen, alsmede electronische delen en onderdelen van machines of apparaten, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van
Hoofdstuk 85...........................................................
6
AFDELING XVII
Vervoermateriaal
AANTEKENINGEN
1. Deze Afdeling omvat niet de goederen bedoeld bij een der posten van
Hoofdstuk 97 (speelgoed);
2. Van de posten van deze Afdeling, welke betrekking hebben op delen, onderdelen en toebehoren, zijn de navolgende artikelen uitgezonderd:
a. pakking, sluitringen en dergelijke artikelen, ongeacht de stof
waarvan zij zijn vervaardigd (in te delen als werken van de stof
waarvan zij zijn vervaardigd of onder post 84.11);
b. artikelen bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 82 (gereedschappen);
c. artikelen bedoeld bij Hoofdstuk 83;
d. machines, apparaten en toestellen bedoelde bij de posten 84.01 t/m
84.10 en overbrengingsorganen bedoeld bij post 84.08;
e. electrische machines, apparaten en toestellen van Hoofdstuk 85;
f. instrumenten en apparaten bedoeld bij Hoofdstuk 90;
g. uurwerken van Hoofdstuk 91; wapens van Hoofdstuk 93; borstels e.d.
van Hoofdstuk 96.
3. Automobielen welke zich zowel op het land als in het water kunnen
voortbewegen, worden aangemerkt als automobielen.
HOOFDSTUK 86
Rollend en ander materiaal voor spoor- en tramwegen; niet-electrische
signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer.
AANTEKENING
Onderdelen en toebehoren van onder dit Hoofdstuk vallende vervoermiddelen
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worden belast als het vervoermiddel waarvoor zij bestemd zijn.

TARIEF

86.01

Rollend- en ander materiaal voor spoor- en tramwegen...................

12

86.02

Containers en dergelijke laadkisten (tankcontainers daaronder begrepen)
ingericht en uitgerust voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel
12
HOOFDSTUK 87
Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen
voor het vervoer te land.
AANTEKENINGEN
1. Voor de toepassing van dit Hoofdstuk worden als "tractors" (trekkers)
aangemerkt alle motorvoertuigen welke speciaal zijn gemaakt om andere
werktuigen, voertuigen of lasten te trekken of voort te duwen, ook indien zij zijn voorzien van een bergplaats of laadplaats van bijkomstige
betekenis voor het vervoer van gereedschap, zaad, meststoffen enz. mits
dit vervoer verband houdt met het voornaamste gebruik van de tractor.
2. Chassis en carrosserieën worden ingedeeld als het betreffende vervoermiddel waarvoor zij bestemd zijn.
3. Kinderfietsen, welke niet als gewone fietsen zijn uitgevoerd of welke
niet van kogellagers zijn voorzien, worden niet onder dit Hoofdstuk ingedeeld, maar onder Hoofdstuk 97.

87.01

Tractors (trekkers) op wielen of op rupsbanden:
A. voorzien van cabine en bestemd voor het trekken van opleggers of aanhangwagens .........................................................
12
B. overige ............................................................

87.02

12

Automobielen, ongeacht de soort van de motor, voor personenvervoer (sportauto's en trolleybussen daaronder begrepen) of voor goederenvervoer:
A. voor personenvervoer (die voor gemengd vervoer daaronder begrepen):
I.

ambulances .....................................................

12

II. autobussen .....................................................

30

III. automobielen voor personenvervoer
a. met een c.i.f. waarde tot en met Afl. 10.000,- ..............

30

b. met een c.i.f. waarde van Afl. 10.000,- tot en met Afl. 20.000,- 40

87.03

87.04

c. met een c.i.f. waarde van Afl. 20.001,- of meer .............

50

IV. overige ........................................................

22

B. Voor goederenvervoer ...............................................

12

Automobielen voor bijzondere doeleinden, andere dan voor het eigenlijke
vervoer, zoals takelwagens, brandweerauto's, ladderauto's, veegauto's,
sproeiauto's, kraanauto's, zoeklichtauto's, schijnwerpauto's, werkplaatsauto's, röntgenauto's en dergelijke automobielen
A. kliniekwagens, brandweerwagens en röntgenauto's ....................

12

B. overige ............................................................

12

Delen en onderdelen, alsmede toebehoren voor motorvoertuigen bedoeld in de
posten 87.01 t/m 87.03
A. radiators ..........................................................

22

B. overige
I.

voor de in post 87.01-B genoemde motorvoertuigen ...............

12

II. andere .........................................................

22
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87.05

Transportwagentjes, vorkheftrucks, trekkers voor perronwagentjes en dergelijke motorvoertuigen ongeacht de soort van de motor, voor het vervoer of
voor het hanteren van goederen in werkplaatsen, in magazijnen, op bouwterreinen enz.; zomede delen en onderdelen voor deze motorvoertuigen ......
12

87.06

Gevechtswagens en pantserauto's met of zonder bewapening; delen en onderdelen daarvan............................................................
22

87.07

Motorrijwielen, rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspanwagens; rijwielen zonder eigen beweegkracht
A. rijwielen zonder eigen beweegkracht ................................

12

B. rijwielen uitgerust met een explosiemotor met een cilinderinhoud van
40
ten hoogste 50 cc ..................................................

87.08

C. motorrijwielen, scooters hieronder begrepen ........................

40

D. zijspanwagens voor B en C ..........................................

40

E. invalidenwagens met mechanische voortbeweging (ook indien met motor)

12

Voertuigen zonder eigen beweegkracht:
A. ingericht voor personenvervoer:
I.

invalidenwagens en ziekenwagens ................................

12

II. andere .........................................................

22

B. ingericht voor goederenvervoer:
I.

aanhangwagens en opleggers voor auto's en andere vervoermiddelen

II. andere .........................................................

12
12

C. overige:
I.

87.09

caravans .......................................................

22

II. andere .........................................................

12

Delen en onderdelen, alsmede toebehoren van de voertuigen bedoeld bij een
der posten 87.07 en 87.08 elders genoemd noch elders onder begrepen:
A. voor rijwielen zonder eigen beweegkracht ...........................

12

B. voor rijwielen met hulpmotor .......................................

22

C. voor motorrijwielen, scooters en zijspanwagens .....................

22

D. voor de voertuigen bedoeld bij post 87.08 ..........................

22

HOOFDSTUK 88
Luchtvaart
88.01

Luchtballons en luchtschepen; zweefvliegtuigen, deltavliegers en andere
luchtvaartuigen zonder voortstuwingsmechanisme.........................
0

88.02

Andere luchtvaartuigen (bijvoorbeeld hefschroefvliegtuigen); ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen) en draagraketten voor ruimtevaartuigen
.......................................................................
0

88.03

Delen van de toestellen bedoeld bij de posten 88.01 en 88.02 ...........

88.04

Valschermen, (bestuurbare valschermen daaronder begrepen) en rotochutes;
delen en toebehoren daarvan:
A. rotochutes .........................................................
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B. andere .............................................................
88.05

TARIEF
0

Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen en dergelijke; toestellen voor vliegoefeningen op de grond; delen daarvan:
A. toestellen voor vliegoefeningen op de grond ........................

0

B. overige ............................................................

12

HOOFDSTUK 89
Scheepvaart
AANTEKENING
Schepen welke niet compleet zijn of niet afgewerkt en scheepsrompen, al dan
niet gemonteerd, alsmede complete schepen in niet gemonteerde staat, worden
ingedeeld als schepen van de soort waarvan zij de kenmerken dragen; bij
twijfel daaromtrent worden zij onder post 89.01 ingedeeld.
89.01

Schepen niet bedoeld bij een der posten 89.02 tot en met 89.05
A. oorlogschepen ......................................................

6

B. andere:
I.

vaartuigen waarvan de grootste buitenwerks gemeten lengte van de
rompuitstekende delen niet meegerekend-12 meter of meer bedraagt. 22

II. vaartuigen met een lengte van minder dan 4 meter, voorzien van een
ingebouwd voortstuwingsmechanisme, die een hoge snelheid kunnen bereiken en waarmee korte en snelle wendingen op het water kunnen
worden gemaakt (bijvoorbeeld waverunners, waterscooters en jetski’s) .........................................................
40
III. overige ........................................................

12

89.02

Sleepboten.............................................................

12

89.03

Lichtschepen, pompboten, drijvende brandspuiten, zandzuigers, baggermolens
van alle soorten, drijvende kranen en andere schepen, waarbij het varen
slechts van bijkomstige betekenis is, vergeleken met de hoofdfunctie; drijvende droogdokken......................................................
12

89.04

Sloopschepen...........................................................

89.05

Drijvend materiaal zoals: tanks, caissons, aanlegsteigers, meerboeien, bakens e.d...............................................................
12
AFDELING XVIII
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en
toestellen voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-,
controle- en precisie-instrumenten, - apparaten en -toestellen; medische en
chirurgische instrumenten, apparaten en -toestellen; uurwerken; muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen en weergeven van geluid, zomede
toestellen voor het opnemen en weergeven van geluid en beelden voor televisie.
HOOFDSTUK 90
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten
en toestellen voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen;
medische en chirurgische instrumenten apparaten en toestellen.
AANTEKENINGEN
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a. artikelen voor technisch gebruik van niet geharde gevulkaniseerde
rubber (Hoofdstuk 40) van leder of van kunstleder (Hoofdstuk 42) of
van textielstoffen (Hoofdstuk 59);
b. vuurvaste produkten bedoeld bij Hoofdstuk 69;

79

12

*************************
AB 2000 no. GT 10
*CENTRAAL WETTENREGISTER*
26 oktober 2016
*************************
====================================================================
OMSCHRIJVING
spiegels van glas, niet optisch bewerkt bedoeld bij post 70.01 en
de spiegels van onedele metalen, welke niet het karakter hebben van
optische elementen (post 83.06 of Hoofdstuk 71);
d. artikelen van glas bedoeld bij Hoofdstuk 70;
e. distributiepompen met meettoestel bedoeld in post 84.03 en andere
in Hoofdstuk 84 genoemde apparaten zoals reduceerventielen, kranen
en andere artikelen;
f. koplampen en dergelijke voor automobielen (post 85.03), radartoestellen voor de navigatie, voor plaatsbepaling, voor peiling, voor
hoogtemeeting, voor bediening op afstand, bedoeld bij post 85.08;
g. magnetofoons en dergelijke apparaten, welke uitsluitend langs magnetische weg geluid opnemen en weergeven, bestemd voor cinematografische doeleinden; alsmede apparaten voor het vervaardigen in serie, uitsluitend langs magnetische weg, van magnetische geluidsdragers, magnetische opname- en weergave koppen (Hoofdstuk 92);
h. artikelen bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 97;
i. inhoudsmaten, welke worden ingedeeld, als werken van de stof waarvan zij zijn vervaardigd.
2. Machines, apparaten, toestellen en instrumenten, welke niet compleet
zijn of welke niet afgewerkt zijn, worden ingedeeld als complete of afgewerkte machines enz. mits zij daarvan de essentiële kenmerken vertonen.
3. Met inachtneming van het bepaalde in de aantekeningen 1 en 2 hiervoor
worden:
delen, onderdelen en toebehoren, van de bij een der posten van Hoofdstuk 90 bedoelde machines, apparaten en toestellen, welke delen, onderdelen en toebehoren als zodanig begrepen zijn onder een der posten van
Hoofdstuk 90 of een der Hoofdstuk 84, 85 of 91, ingedeeld onder de desbetreffende post van de Hoofdstukken 90 of 84, 85 en 91, met dien verstande dat de posten 84.10 of 85.11 voor die delen, die onderdelen en
dat toebehoren niet in aanmerking komen.

TARIEF

c.

90.01

Lenzen, prisma's, spiegels en andere optische elementen ongeacht de stof
waarvan zij zijn vervaardigd, al dan niet gemonteerd, met uitzondering van
dergelijke artikelen van glas, niet optisch bewerkt; platen of bladen van
polariserende stoffen..................................................
12

90.02

Binocles en verrekijkers, ook indien met prisma's; astronomische en kosmografische instrumenten zoals telescopen, astronomische kijkers, meridiaankijkers, en equatoriaalkijkers, alsmede onderstellen daarvoor met uitzondering van de radio-astronomische apparaten; instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor fotogrammetrie en voor de hydrografie, de meteorologie, voor de hydrologie en
voor de geofysica; kompassen; afstandmeters............................
12

90.03

Fotografietoestellen; flitslichtapparaten voor de fotografie of voor de
cinematografie:
A. fotografietoestellen:
I.

voor het vervaardigen van clichés, van platen en van cilinders,
voor het drukken ...............................................
12

II. fotogrammetrische camera's .....................................

12

III. andere:
a.

b.

compleet of als compleet aan te merken:
1.

voor speciale doeleinden (reproduktie van documenten) ..

12

2.

andere .................................................

6

delen en onderdelen, alsmede toebehoren ....................

12

B. flitslichtapparaten voor de fotografie of voor de cinematografie:
I.

90.04

complete of als complete toestellen aan te merken ..............

12

II. delen, onderdelen en toebehoren ................................

12

Cinematografische toestellen (toestellen voor beeldopname of voor klankopname of voor beide), filmprojectietoestellen, ook indien ingericht voor
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geluidsweergave; projectietoestellen voor niet bewegende beelden; vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de fotografie;
A. filmopneemtoestellen en filmprojectietoestellen van 8 en 16 mm .....

TARIEF

12

B. ander filmopneemtoestellen en filmprojectietoestellen*..............

12

C. projectietoestellen voor niet bewegende beelden ....................

12

D. vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de fotografie ..........

12

90.05

Microscopen en diffractie-apparaten (electronische en protonische), optische microscopen, toestellen voor de micro-fotografie en micro-projectie
daaronder begrepen; optische toestellen, apparaten en instrumenten (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) niet genoemd of niet begrepen
onder andere posten van dit Hoofdstuk..................................
12

90.06

A. Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde en voor de veeartsenijkunde; electrische
apparaten voor medisch gebruik en apparaten voor onderzoek van het gezichtsvermogen .....................................................
12
B. Toestellen voor mechanische therapie en voor de massage; toestellen
voor de psychotechniek; toestellen voor ozontherapie, voor oxygeenthe12
rapie, voor kunstmatige ademhaling en voor aerosoltherapie en andere
ademhalingstoestellen van alle soorten (gasmakers daaronder begrepen)
C. Orthopedische toestellen (medisch-chirurgische gordels daaronder begrepen), kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en dergelijke artikelen; hoorapparaten voor hardhorigen; breukspalken en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel:
a.

kunstgebitten en kunsttanden ...................................

12

b.

overige ........................................................

0

D. Röntgentoestellen, ook indien voor röntgenfotografie alsmede toestellen, waarbij gebruik wordt gemaakt van uitstralingen van radioactieve
stoffen; voor gebruik in of met vorengenoemde toestellen bestemde röntgenbuizen, spanningsgeneratoren, bedieningslessenaars, schermen, tafels, stoelen en dergelijke artikelen voor onderzoek en behandeling
12
90.07

A. Meet-, controle- en regelinstrumenten, -apparaten en -toestellen, voor
gassen of voor vloeistoffen of voor het automatisch regelen van temperaturen, zoals manometers, thermostaten, peiltoestellen, trekregelaars,
doorstromingsmeters en warmteverbruiksmeters .......................
12
B. Verbruiksmeters en produktiemeters voor gassen voor vloeistoffen, voor
electriciteit; controlemeters en standaardmeters daaronder begrepen
12
C. Andere meters (toerentellers, produktietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers enz.), snelheidsmeters en tachometers, andere
dan die bedoeld in post 90.02, magnetische tachometers daaronder begrepen ...............................................................
12
D. Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige en scheikundige analyse (zoals polarymeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook); instrumenten, apparaten en toestellen voor het onderzoeken en het bepalen van viscositeit, poreusheid, uitzetting, oppervlaktespanning e.d. voor het meten en controleren van hoeveelheden warmte, licht of geluid (fotometers, belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen .............................
12

90.08

*

Andere optische instrumenten, apparaten en toestellen, zomede machines,
instrumenten, apparaten en toestellen niet genoemd en niet begrepen onder

aantekening: als filmcamera's voor beroepsgebruik worden aangemerkt: apparaten,
welke uitsluitend geschikt zijn voor films met een breedte van 35 mm of meer.
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een van de posten van Hoofdstuk 90:

TARIEF

A. Brillen (voor verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen
van de ogen en andere), lorgnetten, faces à main en dergelijke artikelen zomede de monturen en de onderdelen van monturen voor dergelijke
artikelen ..........................................................
6
B. Apparaten en uitrustingsstukken van de soorten welke worden gebruikt in
fotografische of cinematografische laboratoria; fotocopieërapparaten
voor contactdruk; spoelen voor films; projectieschermen ............
12
C. Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 centigram of minder, met of zonder bijbehorende gewichten ..........................
12
D. Tekeninstrumenten, afschrijfinstrumenten en rekeninstrumenten (pantografen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschrijven enz.) meet-, verificatie-, controlemachines (balanceermachines), planimeters, micrometers,
kalibers, ijkmaten, maatstokken, profielprojectietoestellen ........
12
E. Instrumenten, apparaten, toestellen en modellen bestemd voor het geven
van demonstraties (voor onderwijs, voor tentoonstellingen enz.) niet
bruikbaar voor andere doeleinden ...................................
12
F. Machines, apparaten en toestellen voor het mechanisch onderzoek van
weerstandsvermogen, trekvastheid, hardheid, samendrukbaarheid, rekbaarheid van materialen (metalen, hout, papier, textiel enz.) ..........
12
G. Densimeters, aerometers, vochtwegers, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van een en ander ............................................
12
H. Electrische of electronische meet-, verificatie-, controle-, regel- of
analyseerinstrumenten, -apparaten en -toestellen ...................
12
90.09

Delen, onderdelen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend, dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij de posten 90.07 A, B en C en 90.08 G en H hiervoor,
ongeacht of zij geschikt zijn om te worden gebruikt, voor een of meer instrumenten, apparaten of toestellen bedoeld bij voorgaande posten .....
12
HOOFDSTUK 91
Uurwerken
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
gewichten voor klokken, glazen voor horloges, klokken en dergelijke;
kettingen en armbanden voor horloges; electrische uitrustingsstukken,
kogellagers en kogels daarvoor.
Veren voor uurwerken vallen onder dit Hoofdstuk.
2. Uurwerken en onderdelen, welke zowel in uurwerken als in andere artikelen bv. in meet- en precisieinstrumenten kunnen worden gebezigd, worden
onder dit Hoofdstuk ingedeeld.
3. Als " horloge-uurwerken" worden aangemerkt, uurwerken, waarvan de bewegingen worden geregeld door een onrust, voorzien van een spiraalveer en
waarvan de dikte, met inbegrip van de plaat en de bruggen, niet meer
bedraagt dan 12 mm.
4. Delen, onderdelen en toebehoren van de in dit Hoofdstuk in te delen
uurwerken, worden ingedeeld overeenkomstig de uurwerken, waartoe ze behoren.

91.01

Zakhorloges, polshorloges en dergelijke, stophorloges daaronder begrepen

91.02

Klokjes en wekkers, met horloge-uurwerk; klokjes voor instrumentenborden en
dergelijke klokjes, voor automobielen, voor vliegtuigen, voor vaartuigen of
voor andere vervoermiddelen............................................
22

91.03

Klokken, pendules, wekkers en dergelijke met ander uurwerk dan horloge-uurwerk:
A. straat-, toren- en wedstrijdklokken ................................

82

3

12

*************************
AB 2000 no. GT 10
*CENTRAAL WETTENREGISTER*
26 oktober 2016
*************************
====================================================================
OMSCHRIJVING
TARIEF
B. koekoekklokken en dergelijke klokken, waarvan het versierend karakter
kenmerkend is ......................................................
6

91.04

C. pendules ...........................................................

6

D. overige ............................................................

12

Controle-apparaten en tijdmeters, met uurwerk of met synchroonmotor (controleklokken, uurstempels, controle-apparaten voor wakers).............
12
HOOFDSTUK 92
Muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen en voor het weergeven
van geluid, zomede toestellen voor het langs magnetische weg opnemen en
weergeven van geluid en beelden voor televisie; delen en toebehoren van
deze instrumenten en toestellen
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. films, welke geheel of ten dele gevoelig gemaakt zijn voor het opnemen langs fotografische of fotoelectrische weg en soortgelijke
films waarop beelden en geluid zijn vastgesteld, ook indien ontwikkeld (Hoofdstuk 37);
b. microfoons, versterkers, luidsprekers, koptelefoons, schakelaars,
stroboscopen en andere instrumenten vallende onder Hoofdstuk 85 en
Hoofdstuk 90;
c. instrumenten en toestellen welke het karakter hebben van speelgoed
(Hoofdstuk 90);
d. instrumenten en toestellen, welke het karakter hebben van voorwerpen voor verzamelingen of van antiquiteiten (Hoofdstuk 99).
2. Instrumenten en toestellen, bedoeld bij een van de posten van dit
Hoofdstuk, welke niet compleet zijn of welke niet volledig zijn afgewerkt, worden ingedeeld als complete of afgewerkte instrumenten en toestellen, indien zij daarvan de essentiële kenmerken vertonen.
3. Strijkstokken, trommelstokken en dergelijke artikelen voor het bespelen
van de muziekinstrumenten bedoeld bij de posten 92.01 en 92.03 worden
onder deze posten ingedeeld, indien ze tezamen met deze instrumenten
worden aangeboden. Geperforeerd papier of karton alsmede grammofoonplaten bedoeld bij post 92.05 blijven onder deze post ingedeeld, ook indien ze tezamen met de instrumenten en toestellen, waarvoor zij bestemd
zijn, worden aangeboden.
4. Delen, onderdelen en toebehoren worden belast overeenkomstig de instrumenten en toestellen, waartoe ze behoren.

92.01

Snaarinstrumenten, ook indien electronisch.............................

92.02

Orgels met pijpen; harmoniums en andere dergelijke instrumenten met klavier, ook indien electronisch accordeons, concertina's e.d. muziekinstrumenten; mondharmonica's................................................
12

92.03

Blaas- en slaginstrumenten.............................................

92.04

Muziekinstrumenten, niet begrepen onder een der andere posten van Hoofdstuk
92 (orchestrions, straatorgels, muziekdozen, zingende vogels, zingende zagen) lokfluitjes e.d. lokinstrumenten, met de mond te bespelen roep- en
signaalinstrumenten (toeters, fluitjes e.d.)

92.05

12

22

A. muziekdozen ........................................................

12

B. andere .............................................................

22

A. Grammofoon, dicteermachines en andere toestellen voor het opnemen en
weergeven van geluid, alsmede platenspelers en dergelijke apparaten
voor geluidsbanden en -draden, ook indien met weergavekop; toestellen
voor het langs magnetische weg opnemen en weergeven van geluid en beelden voor de televisie:
I.

toestellen voor het opnemen en weergeven van geluid:
a.

toestellen voor het opnemen van geluid .....................

12

b.

toestellen voor het weergeven van geluid ...................

12
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c.

gecombineerde opname en weergave-toestellen ................

TARIEF
12

II. toestellen voor het langs magnetische weg opnemen en weergeven van
geluid en van beelden voor televisie ...........................
12
B. Grammofoonplaten; platen, cilinders, rollen, banden, films, draad enz.
geprepareerd voor het opnemen van geluid of voor het opnemen van geluid
en beeld, of waarop het zij geluid hetzij geluid en beeld is opgenomen,
voor de bij onderdeel A bedoelde toestellen of voor toestellen voor
dergelijke doeleinden; galvanische vormen en matrijzen voor het maken
van platen;
I.

platen, banden, films, draad enz., geprepareerd voor het opnemen
van geluid of waarop geluid is opgenomen:
a.

enkel geprepareerd voor het opnemen ........................

12

b.

andere .....................................................

12

II. platen, banden, films, draad enz. geprepareerd voor het opnemen van
geluid en beelden voor televisie of waarop geluid en beelden voor
televisie zijn opgenomen:
a.

enkel geprepareerd voor het opnemen van geluid en beelden ..

12

b.

andere .....................................................

12

III. overige .......................................................

12

AFDELING XIX
Wapens en munitie
HOOFDSTUK 93
Wapens en munitie
AANTEKENING
Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. slaghoedjes, percussiedopjes, ontstekingspatronen, lichtkogels, anti-hagelraketten bedoeld bij Hoofdstuk 36;
b. bewapen gevechtswagens en bewapende pantserauto's (Hoofdstuk 87);
c. richtkijkers en andere optische instrumenten, niet gemonteerd op een
wapen en niet tegelijk met dit wapen aangeboden (Hoofdstuk 90);
d. kruisbogen, handbogen en pijlen, stompe wapens voor schermzalen en wapens welke het karakter hebben van speelgoed (Hoofdstuk 97);
e. wapens en munitie welke het karakter hebben van voorwerpen voor verzamelingen (Hoofdstuk 99).
93.01

Oorlogswapens..........................................................

6

93.02

Vuurwapens voor jagers en voor de schietsport..........................

22

93.03

Wapens elders genoemd noch elders onder begrepen.......................

12

93.04

Projectielen voor oorlogswapens en andere oorlogsmunitie...............

6

93.05

Andere projectielen en munitie.........................................

22

AFDELING XX
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Diverse goederen en produkten, elders genoemd noch elders onder begrepen.

TARIEF

HOOFDSTUK 94
Meubelen (ook voor medisch gebruik), artikelen voor bedden en dergelijke
artikelen
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. matrassen en kussens, zowel hoofdkussens als andere bestemd om met
lucht of met water te worden gevuld, bedoeld bij een der posten van
Hoofdstuk 39,40 en 62;
b. staande lampen en andere verlichtingstoestellen, welke worden ingedeeld volgens de stof waarvan zij zijn vervaardigd (Hoofdstuk 44,
70 en 83);
c. werken van steen of van keramische stoffen, welke als banken, tafels of kolommen in parken, in tuinen, in vestibules enz. worden
gebruikt (Hoofdstuk 68 of 69);
d. staande spiegels enz. (Hoofdstuk 70);
e. meubelen, welke kennelijk delen zijn van koelkasten of van andere
machines en toestellen van de koeltechniek, bedoeld bij Hoofdstuk
84; speciale meubelen voor naaimachines, radio- en televisie;
f. artikelen bedoeld bij een van de posten van Hoofdstuk 91 in het
bijzonder kasten en kastjes voor uurwerken;
g. meubelen welke kennelijk delen zijn van grammofoons, dicteermachines en andere toestellen van Hoofdstuk 92;
h. meubelen voor gezelschapspellen, biljarten, tafels voor goochelaars, alsmede meubelen welke het karakter hebben van speelgoed
(Hoofdstuk 97).
2. Als meubelen in de zin van Hoofdstuk 94 worden slechts aangemerkt artikelen welke zijn gemaakt om op de grond te worden geplaatst. Onder vorenbedoeld Hoofdstuk blijven echter ingedeeld, ook al zijn zij bestemd
om aan de wand te worden bevestigd of om op elkaar te worden geplaatst:
a. keukenwandkastjes en elementen voor elementenkeukens;
b. opklapbedden en opklapbare en opvouwbare zitmeubelen;
c. elementen van boekenkasten of dergelijke meubelen.
3. Als delen en artikelen bedoeld bij de posten van dit Hoofdstuk worden
niet aangemerkt, afzonderlijk aangeboden platen van glas, van marmer of
van andere steen, ook indien in een bepaalde vorm gebracht, maar niet
samengevoegd met andere delen.
94.01

Stoelen, banken en andere zitmeubelen, ook indien zij als bedden kunnen
dienen (met uitzondering van meubelen bedoeld bij post 94.02), alsmede delen daarvan:
A. speciaal vervaardigd voor vliegtuigen ..............................

22

B. voor automobielen ..................................................

22

C. overige ............................................................

22

94.02

Meubelen voor medisch of chirurgisch gebruik, zoals operatietafels, onderzoektafels, e.d. verstelbare bedden voor klinisch gebruik, enz.; tandarts- 12
stoelen met mechanische verstel- of hefinrichting; delen van die artikelen

94.03

Andere meubelen en delen daarvan.......................................

94.04

Springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een raam of lijst gevatte
matrassen; artikelen voor bedden en dergelijke met binnenvering, dan wel
opgevuld met ongeacht welk materiaal, zoals matrassen, dekbedden, gewatteerde dekens, kussens, poefs, peluws, met inbegrip van die van geëxpandeerde rubber, van schuimrubber of van sponsrubber en van soortgelijke produkten van kunstmatige plastische stoffen, al dan niet overtrokken:

22

A. matrassen ..........................................................

22

B. overige ............................................................

22

HOOFDSTUK 95
Stoffen geschikt om te worden gesneden of te worden gevormd in bewerkte
staat, werken daaronder begrepen
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95.01

OMSCHRIJVING
Schildpad; paarlemoer; ivoor, hoorn, natuurlijk koraal en andere stoffen
van dierlijke herkomst; plantaardige stoffen geschikt om te worden gesmeden
zoals corozonoot, harde zaden en pitten; meerschuim en amber, natuurlijk of
samengekit, git en dergelijke minerale stoffen, bewerkt, zomede werken van
deze stoffen daaronder begrepen

TARIEF

A. beeldjes, fancy-artikelen zomede versieringsvoorwerpen en voorwerpen
12
dienende voor stoffering ...........................................
B. overige onder de post vallende artikelen ...........................
95.02

12

Werken, gevormd of gesneden, van natuurlijke was, van minerale was, van
kunstwas, van paraffine, van stearine, van natuurlijke harsen en van gommen
van modelleerpasta en andere gevormde of gesneden werken elders genoemd
noch elders onder begrepen; bewerkte, niet geharde gelatine, andere dan die
bedoeld in Hoofdstuk 35, alsmede werken van die stof...................
12
HOOFDSTUK 96
Borstelwerk, kwasten en penselen, bezems, plumeaus, poederkwastjes en zeven
AANTEKENING
Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. artikelen bedoeld bij een van de posten van Hoofdstuk 71;
b. borstelwerk, dat speciaal voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of voor veeartsenijkundige doeleinden is vervaardigd (Hoofdstuk
90);
c. artikelen welke het karakter hebben van speelgoed (Hoofdstuk 97).

96.01

Bezems, borstels, plumeaus, verenstoffers en andere borstelwerk; kwasten,
penselen, poederkwastjes, poederdonsjes en dergelijke; zeven en teemsen
6
HOOFDSTUK 97
Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen
AANTEKENINGEN
1. Dit
a.
b.
c.

Hoofdstuk omvat niet:
kaarsen voor kerstbomen (post 34.03);
pyrotechnische artikelen voor vermakelijkheden (post 36.02);
garens, monofil, snoeren, catgut en dergelijke voor de hengelsport,
ook indien op maat gesneden, maar niet gemonteerd tot vissnoeren
(Hoofdstuk 39);
d. tassen en zakken voor sportartikelen en andere bergingsmiddelen
bedoeld bij post 42.02 en 43.01;
e. sportkleding, sportschoeisel; sportboten; zoals kano's, skiffs
enz.;
f. racketsnaren, tenten, kampeerbenodigdheden en handschoenen (ongeacht de stof waaruit ze zijn vervaardigd), in te delen naar aard en
samenstelling.
2. Als poppen in de zin van post 97.01 worden slechts aangemerkt nabootsingen van de mens.
3. Artikelen welke niet compleet zijn of welke niet zijn afgewerkt, worden
als complete of afgewerkte artikelen aangemerkt, mits zij daarvan de
wezenlijke kenmerken vertonen.
4. Met inachtneming van Aantekening 1 hiervoor, worden delen, onderdelen
en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor artikelen bedoeld bij een der posten
van dit Hoofdstuk, ingedeeld als deze artikelen.
97.01

Speelgoedwagens en ander speelgoed op wielen, voor kinderen, zoals fietsjes, autopeds, vliegende hollanders, pedaalauto's e.d.; poppen van alle
soorten ander speelgoed; modellen op schaal voor ontspanning ...........
6

97.02

Artikelen voor gezelschapspellen (spellen met motor of met drijfwerk voor
openbare gelegenheden, tafeltennisspellen, biljarten en speciale tafels
voor casinospellen daaronder begrepen):
A. speelkaarten en speelgoedkaarten ...................................
B. andere
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I.

OMSCHRIJVING
biljarten ......................................................

TARIEF
12

II. tafeltennisspellen .............................................

12

III. overige ........................................................

12

97.03

Ontspannings- en feestartikelen, cotillonartikelen, fop- en schertsartikelen en benodigdheden voor het goochelen; artikelen en toebehoren voor
kerstboomversiering en dergelijke kerstfeestartikelen (imitatiekerstbomen,
kerstkribben, ook indien gestoffeerd, beeldjes en andere voorwerpen voor
kerststalletjes, imitatieblokken voor kerstvuur, kerstmannetjes enz.) ..
22

97.04

Artikelen en toestellen voor openluchtspelen, voor gymnastiek, voor athletiek en voor andere sporten met uitzondering van de artikelen bedoeld in
post 97.02.............................................................
6

97.05

Vishaken en schepnetjes voor alle doeleinden, hengelbenodigdheden; lokvogels, spiegels voor het lokken van vogels en dergelijke jachtbenodigdheden12

97.06

Draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattracties, met inbegrip van reizende circussen, van reizende dierenspelen en van reizende theaters..................................................................
12
HOOFDSTUK 98
Diverse werken
AANTEKENINGEN
1. Dit hoofdstuk omvat niet:
a. wenkbrauwen, lippenstiften en dergelijke stiften (Kosmetische artikelen);
b. knopen, ook indien in voorwerpsvorm en evenmin kammen, haarklemmen
en dergelijke artikelen, welke geheel of ten dele zijn samengesteld
uit edel metaal of met metalen geplateerd met edele metalen (behoudens het bepaalde in Hoofdstuk 71) of welke met echte parels of met
natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen bezet zijn (Hoofdstuk 71);
c. trekpennen (Hoofdstuk 90);
d. speelgoed bedoeld bij Hoofdstuk 97;
2. Behoudens het bepaalde in Aantekening 1 hiervoor blijven onder dit
Hoofdstuk ingedeeld, artikelen welke geheel of ten dele zijn samengesteld uit edel metaal of uit metaal, geplateerd met edele metalen, dan
wel uit echte parels of uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen.

98.01

Knopen, drukknopen, manchetknopen en dergelijke (knopen in voorwerpsvorm,
knoopvormen en delen van knopen daaronder begrepen), treksluitingen en delen daarvan............................................................
12

98.02

Penhouders, vulpenhouders, kogelpennen, kogelpotloden en vulpotloden; potloodhouders e.d.; onderdelen en toebehoren van deze artikelen; schrijfpennen en punten voor schrijfpennen.......................................
12

98.03

Potloden, griffels, potloodstiften, pastellen, tekenkool, schrijf- en tekenkrijt, kleermakerskrijt, biljartkrijt, schrijf- en tekenleien en
schrijf- en tekenborden, al dan niet omlijst; handstempels, ook indien met
verstelbare of verwisselbare letters en cijfers, zoals zegelstempel, datumstempels, numeroteurs en dergelijke; drukdozen.........................
12

98.04

Inklinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, al dan niet op
spoelen; stempelkussens, al dan niet geïnkt, met of zonder doos; zegellak
(flessenlak daaronder begrepen) in plakken, in staafjes of in dergelijke
vormen; hectografenspecie, rollenspecie en dergelijke gelatinepreparaten,
ook indien op dragers van papier of van textielstof....................
12

98.05

Pijpen, sigarette- en sigarepijpjes; stelen en andere onderdelen; vuurslagen en aanstekers (mechanische, electronische, katalytische), alsmede delen
en onderdelen daarvan, maar met uitzondering van vuursteentjes en lonten:
A. Sigarette- en sigarepijpjes van edel metaal of van metaal geplateerd
met edel metaal ....................................................
6
B. Aanstekers van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal
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OMSCHRIJVING
C. overige ............................................................
98.06

TARIEF
12

Overige onder dit Hoofdstuk vallende artikelen, elders genoemd noch elders
onder begrepen:
A. Kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen ........................

12

B. Buks voor korsetten, voor kleding of voor kledingtoebehoren ........

12

C. Vaporisators voor toiletgebruik, gemonteerd, alsmede monturen en montuurkoppen .........................................................
12
D. Thermisch isolerende flessen en andere gemonteerde isothermische bergingsmiddelen, met vacuumisolatie; delen van deze bergingsmiddelen met
uitzondering van binnenflessen van glas ............................
12
E. Paspoppen, ledepoppen en dergelijke, automaten en mechanische blikvangers, voor etalages ................................................
12
AFDELING XXI
Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
HOOFDSTUK 99
Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
AANTEKENINGEN
1. Dit Hoofdstuk omvat niet:
a. postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, welke geldig zijn of zullen worden in het land van bestemming (Hoofdstuk
49);
b. beschilderd doek voor coulissen, voor achtergronden of dergelijk
gebruik (Hoofdstuk 59);
c. echte parels en natuurlijke edelstenen en half edelstenen (Hoofdstuk 71).
2. Als "originele gravures, etsen en litho's" in de zin van dit Hoofdstuk
worden aangemerkt, die, welke rechtstreeks in zwart of in kleuren zijn
afgedrukt van een of meer door de kunstenaar geheel met de hand vervaardigde platen, ongeacht het materiaal waarop dit afdrukken is geschied en ongeacht de gevolgde techniek (met uitzondering van mechanische of fotomechanische reproduktie).
3. Lijsten waarin schilderijen, schilderingen, gravures, etsen, litho's
zijn ingelijst, worden ingedeeld onder dezelfde post als de kunstvoorwerpen, voor zover de aard en de waarde van die lijsten, in overeenstemming zijn met die van bedoeld kunstvoorwerpen.
99.01

Schilderijen, schilderingen en tekeningen geheel met de hand vervaardigd
(met uitzondering van industriële tekeningen bedoeld bij Hoofdstuk 49 en
van met de hand versierde voorwerpen) ook indien ingelijst .............
6

99.02

Originele gravures, originele etsen en originele litho’s...............

99.03

Originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk, ongeacht het materiaal
waarvan zij zijn vervaardigd...........................................
6

99.04

Postzegels, dergelijke zegels (gefrankeerde enveloppen en postkaarten daaronder begrepen), fiscale zegels en dergelijke, gestempeld of indien ongestempeld voor zover zij niet geldig zijn of zullen worden in het land van
bestemming.............................................................
6

99.05

Zoölogische, botanische, mineralogische en anatomische verzamelingen en
voorwerpen voor die verzamelingen; voorwerpen voor verzamelingen van belang
uit historisch, archeologisch, paleontologisch, ethnografisch of numismatiek oogpunt...........................................................
6

99.06

Antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100 jaar* ...................

*

6

12

De ouderdom dient ten genoegen van de douane-ambtenaar te worden aangetoond.
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TARIEF

2. Het tarief van invoerrechten, zoals opgenomen in het eerste
lid, geldt ongeacht de oorsprong van de goederen.
Artikel 127a
1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen wijzigingen en aanvullingen in het tarief van invoerrechten worden gebracht.
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden
bepaald dat voor daarbij aan te wijzen goederen, gedurende een vastgesteld tijdvak het invoerrecht, vermeld in het tarief niet of slechts
tot een bij dat landsbesluit te bepalen lager tarief worden geheven.
3. Onverwijld na de inwerkingtreding van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in het eerste of het tweede
lid, wordt een voorstel aan de Staten gedaan om het in dat landsbesluit bepaalde bij landsverordening te bekrachtigen.
Artikel 128
1. Van de heffing van invoerrecht zijn vrijgesteld:
1. goederen die geen handelswaarde of geen betekenis voor het handelsverkeer hebben, voor zover het betreft:
a. ballast, zoals puin, zand en dergelijke;
b. monsters en stalen zonder waarde;
c. gebruikte handels en kantoorbescheiden, zoals reisbiljetten
cognossementen, vrachtbrieven en dergelijke;
d. persfoto's, voor zover zulks blijkt uit daarop voorkomende of
daaraan gehechte mededelingen die worden toegezonden aan persagentschappen of aan uitgevers van dagbladen of tijdschriften;
2. goederen die tijdelijk voor een bepaald doel worden ingevoerd,
voor zover het betreft:
a. monsters en stalen met waarde;
b. tekeningen, ontwerpen en modellen, ingevoerd om daarnaar goederen te vervaardigen;
c. goederen, ingevoerd om hersteld of bewerkt te worden dan wel om
verwerkt te worden tot of aangebracht te worden aan andere goederen die worden uitgevoerd;
d. machines, toestellen, werktuigen, instrumenten en gereedschappen voor het beproeven of keuren van goederen;
e. dieren en voorwerpen van artiesten en kermisattracties;
f. dieren, sportartikelen en andere voorwerpen, bestemd om te worden gebruikt bij in het binnenland te houden sportwedstrijden
of demonstraties, en niet toebehorende aan een in het binnenland gevestigde persoon;
g. postduiven, bestemd om in het binnenland te worden losgelaten;
h. provisie, scheepsbenodigdheden, brandstoffen en smeermiddelen,
aanwezig in binnenkomende schepen en niet redelijkerwijs noodzakelijk voor het gebruik of verbruik aan boord gedurende de
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3.

4.

5.
6.

tijd dat de schepen in het binnenland verblijven;
i. zware machines en rollend, drijvend en ander zwaar materieel,
met het kennelijk daarbij behorende en tezamen daarmee ingevoerde toebehoren, ingevoerd om uitsluitend te dienen tot gebruik bij de uitvoering van werken in het buitenland;
goederen die weder worden ingevoerd na tijdelijk en of voor een
bepaald doel uit het vrije verkeer te zijn uitgevoerd, voor zover
het betreft:
a. monsters en stalen, uitgevoerd om te dienen tot het opnemen van
bestellingen;
b. goederen, wederingevoerd van plaatsen waar een verbod van invoer of een verhoging van invoerrecht wordt toegepast, hetwelk
ten tijde van de uitvoer niet bekend kon zijn;
c. goederen van erkende binnenlandse oorsprong, die zijn uitgevoerd om te worden tentoongesteld, of die onverkocht van
vreemde markten terugkeren;
d. goederen die zijn uitgevoerd uitsluitend om hersteld te worden
of, wat betreft cinematografische en andere soorten films, een
ontwikkeling of andere bewerking te ondergaan;
e. vervoermiddelen, wederingevoerd zonder in het buitenland hersteld, bewerkt of verwerkt te zijn;
f. zware machines en rollend, drijvend en ander zwaar materieel,
met het kennelijk daarbij behorende en tezamen daarmee ingevoerde toebehoren, waarop reeds invoerrechten zijn betaald, en
die zijn uitgevoerd voor de uitvoering van werken in het buitenland;
verpakkingsmiddelen en andere goederen, hetzij gebruiksklaar, hetzij in losse onderdelen, vervaardigd en ingericht voor het vervoer
van goederen, dekkleden en stuwmaterieel daaronder begrepen, alsmede voorwerpen voor het afsluiten en etiketteren van deze verpakkingsmiddelen, bestemd om daaraan te worden aangebracht, ook indien deze voorwerpen apart worden ingevoerd, alles voor zover zij:
a. na uit het vrije verkeer te zijn uitgevoerd ten einde daarmee
goederen uit te voeren, weder worden ingevoerd zonder in het
buitenland een bewerking of verwerking te hebben ondergaan;
b. worden ingevoerd om te worden gebruikt bij de uitvoer van goederen;
c. worden ingevoerd om te worden gebruikt voor de verpakking van
in het binnenland gewonnen, vervaardigde, bewerkte of verwerkte
goederen;
(vervallen)
a. de onderstaande goederen, mits bij de aangifte ten invoer kan
worden aangetoond dat zij bestemd zijn om uitsluitend gebruikt
te worden ten behoeve van de bedrijfsmatige uitoefening van de
land- en tuinbouw, visserij, imkerij en vee- of visteelt:
I.
tractoren als bedoeld in post 87.01, en vissersvaartuigen
als bedoeld in post 89.02, alsmede overige daarbij benodigde of te gebruiken machines en zware werktuigen;
II. materialen, te gebruiken bij de bouw van andere opstallen
dan woningen en kantoorgebouwen;
III. materialen, te gebruiken bij de afrastering van terreinen;
90

*************************
AB 2000 no. GT 10
*CENTRAAL WETTENREGISTER*
26 oktober 2016
*************************
====================================================================
IV.
V.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

h.

i.
j.
k.
l.

m.
n.

fokdieren van zuiver ras, alsmede zaai- en plantgoed
chemicaliën, te gebruiken bij de bevordering van de visteelt en het bewerken van grond voor de land- of tuinbouw
of de bescherming van zaai- en plantgoed.
veevoeder en producten van plantaardige en dierlijke oorsprong,
al of niet gemengd, zomede mineralen, vitaminen en chemische
verbindingen, kennelijk bestemd voor de bereiding van veevoeder;
materialen en gereedschappen, bestemd voor het onderzoek naar
het voorkomen van door natuurvorming in of boven de grond aanwezige delfstoffen;
materialen en benodigdheden, bestemd voor de exploitatie van
mijnen;
materialen en benodigdheden, bestemd voor de aanleg en uitbreiding van dokken;
materialen en benodigdheden, bestemd voor de aanleg en uitbreiding van telecommunicatieverbindingen, voor zover deze ter
beschikking staan van ieder die daarvan gebruik wenst te maken;
machines, werktuigen, materialen en benodigdheden, alsmede onderdelen en toebehoren van machines en werktuigen, ingevoerd
door elektriciteit- en waterproductiemaatschappijen die benodigd zijn voor de opwekking, respectievelijk de productie van
elektriciteit en water, de voortgeleiding van elektriciteit en
de distributie van elektriciteit en water, voor zover deze ter
beschikking staan van een ieder die daarvan gebruik wenst te
maken;
automobielen voor personenvervoer, ingevoerd uitsluitend voor
de uitoefening van een beroep of bedrijf en tegen een bepaald
tarief steeds opengesteld voor een ieder die daarvan gebruik
wenst te maken;
schepen die in het verkeer met het buitenland worden gebezigd,
alsmede hun inventaris, voor zover deze niet wordt gelost;
(vervallen)
vliegtuigen, alsmede onderdelen en toebehoren daarvan, voor zover ingevoerd door een luchtvaartbedrijf dat geregelde verbindingen onderhoudt in of met het buitenland;
materialen en benodigdheden, bestemd voor de bouw en eerste inrichting en de uitbreiding van bedrijfspanden voor een onderneming die beoogt, zonder het gebruik maken van reclame, het verzorgen van radio-uitzendingen op korte golf met een zender van
ten minste 75.000 watt, alsmede materialen en benodigdheden,
bestemd voor het verzorgen van de uitzendingen;
materialen en benodigdheden, die naar aard en bestemming uitsluitend in ziekenhuizen of een bij landsverordeningingestelde
instelling voor medische behandeling en zorg worden gebezigd;
machines, werktuigen, materialen en benodigdheden, alsmede onderdelen en toebehoren van machines en werktuigen, ingevoerd
door olieraffinaderijen bestemd voor de raffinage van ruwe
olie, door exploitanten van een olieoverslagterminal bestemd
voor de exploitatie van olieoverslagterminals of door exploitanten van maritieme bedrijfsmiddelen, die activiteiten ver91
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richten ten behoeve van de exploitatie van olieraffinaderijen
of olieoverslagterminals, of door exploitanten van toeleveringen die activiteiten verrichten ten behoeve van de exploitatie
van olieraffinaderijen of olieoverslagterminals;
o. materialen en benodigdheden, te gebruiken bij het verrichten
van het onderzoek naar en bij de exploitatie van in de zeebodem
aanwezig aardolie en aardgas op basis een overeenkomst tot onderzoek naar en winning van petroleum als bedoeld in artikel 4,
eerste lid, van de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB
1987 no. 89);
7. a. machines, bestemd voor een industriële onderneming;
b. grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en andere goederen,
bestemd voor een industriële onderneming die deze goederen verwerkt, bewerkt of samenvoegt tot een nieuwe product;
c. grondstoffen en halffabrikaten, uitsluitend bestemd om in een
bedrijf in het binnenland te worden gebruikt voor de vervaardiging van drukwerk;
8. goederen uitsluitend bestemd voor het persoonlijk gebruik door bepaalde categorieën of groepen van personen, voor zover het betreft:
a. kanselarijbenodigdheden, door vreemde regeringen aan in het
binnenland gevestigde consulaten toegezonden, alsmede goederen
bestemd voor het persoonlijk gebruik door aan in het binnenland
gevestigde consulaten verbonden consuls en kanselarijbeambten
en hun gezinsleden, mits bedoelde personen vreemdelingen zijn
en overigens in het binnenland geen beroep of bedrijf uitoefenen, en voorts mits in het betrokken land voor de aldaar gevestigde Nederlandse consulaten en kanselarijbeambten gelijke
vrijdom wordt verleend;
b. accijnsvrije goederen, uitsluitend bestemd voor gebruik door in
het binnenland gelegerde militairen van bevriende mogendheden;
c. provisie, scheepsbehoeften, brandstoffen en smeermiddelen, aanwezig in binnenkomende schepen, voor de hoeveelheden die redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht voor het verbruik aan
boord gedurende het verblijf van de schepen in het binnenland,
een en ander voor zover de bedoelde goederen niet worden gelost;
d. verhuisboedels, voor zover zij uit gebruikte goederen bestaan;
e. goederen die reizende personen tot hun persoonlijk gebruik meevoeren;
f. ontwikkelde foto's van persoonlijke aard;
g. decoraties door staatshoofden en regeringen verleend;
h. bekers, medailles en dergelijke, die als in een wedstrijd behaalde prijs in het buitenland zijn toegekend aan in het binnenland gevestigde personen, mits bedoelde voorwerpen zijn
voorzien van in- of opschriften, betrekking hebbende op die
wedstrijd;
i. gebruikte goederen die een in het binnenland gevestigde persoon
heeft geërfd;
j. wapenschilden, vlaggen, naamborden, zegels, stempels, boeken,
officieel drukwerk, computers, kantoormachines, kantoormeubi92
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lair kantoorbenodigdheden en andere goederen voor kantoorgebruik bestemd voor de uitvoering door een honoraire consul van
zijn officiële taken op een consulaire post, een voertuig voor
officieel gebruik, alcoholhoudende dranken, tabaksartikelen en
andere accijnsgoederen bestemd voor de uitvoering van officiële
activiteiten door een honoraire consul;
9. goederen van wetenschappelijke, opvoedkundige en informatieve
aard, voor zover het betreft:
a. goederen van wetenschappelijke en opvoedkundige aard, die worden verkregen uit een schenking door een buiten Aruba gevestigd
persoon of lichaam, en uitdrukkelijk bestemd voor een doeleinde
van algemeen nut;
b. instrumenten en benodigdheden voor weerkundige waarnemingen,
bestemd voor meteorologische inrichtingen;
c. documentatiemateriaal dat gratis wordt toegezonden;
10. a. orgels uitsluitend bestemd voor godsdienstoefeningen;
b. doodkisten waarin lijken en urnen waarin as van verbrande lijken worden vervoerd, benevens de daarmee ingevoerde, tot versiering van de kisten of urnen dienende, voorwerpen;
11. vis, vers (levend of dood) of gekoeld, bestemd voor menselijk consumptie, en rechtstreeks afkomstig van de visserij;
12º.goederen toebehorend aan een bedrijf dat zijn activiteiten in het
buitenland definitief staakt om soortgelijke activiteiten in Aruba
te ontplooien;
13º.goederen ingevoerd door het Land;
14°. hydrocarbons zoals DCO, VGO, Diesel, Coker Feed/resten, Naphtha,
U/L Gasoline, natuurlijk gas en isobutene, die worden ingevoerd
door exploitanten van olieraffinaderijen voor verdere verwerking
in dan wel ten behoeve van het gebruik bij olieraffinage activiteiten, door exploitanten van olieoverslagterminals ten behoeve
van machines voor de exploitatie van olieoverslagterminals, door
exploitanten van maritieme bedrijfsmiddelen danwel exploitanten
van toeleveringen, die activiteiten verrichten ten behoeve van de
exploitatie van olieraffinaderijen of olieoverslagterminals.
2. De goederen, bedoeld in het eerste lid, ten 2, letter h, ten
8, letters a, c en e, en ten 14°, zijn ook vrij van accijns en bijzonder invoerrecht.
3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden
bepaald dat geen invoerrechten of accijnzen zullen worden geheven op
goederen, aangevoerd ten behoeve voor rekening van Nederland, Curaçao
of van Sint Maarten, alsmede op consumptieartikelen voor door de Gouverneur te houden officiële ontvangsten.
4. Geen invoerrechten worden geheven op zware machinerieën en
rollend, drijvend en ander zwaar materieel, met het kennelijk daarbij
behorende toebehoren, inclusief vervangende onderdelen, indien:
a. de aanvraag daartoe schriftelijk bij de Inspecteur is ingediend,
vergezeld van een lijst in drievoud van alle goederen waarvoor de
tijdelijke vrijstelling wordt gevraagd,
b. ten genoegen van de minister van Financiën is aangetoond dat deze
goederen worden ingevoerd om uitsluitend te worden gebruikt bij de
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bouw of aanleg van grootschalige projecten die in het belang zijn
van Aruba.
In zijn beschikking vermeldt de minister de uiterste datum waarop de
goederen die tijdelijk zijn vrijgesteld van de betaling van invoerrechten, dienen te zijn uitgevoerd. De minister kan bij zijn beslissing bepalen dat de aanvrager een aan de waarde van de goederen te relateren borgsom moet storten of een bankgarantie tot dat bedrag moet
geven, en hij kan nadere voorschriften geven ten aanzien van de in- en
wederuitvoer of van het gebruik van die goederen. De verzoeker ontvangt een afschrift van de ministeriële beschikking tot tijdelijke
vrijstelling.
5. Bij landsbesluit kan worden bepaald dat geen invoerrechten of
accijnzen worden geheven op goederen, aangevoerd onder vigeur van
vrijdomsbepalingen, opgenomen in internationale overeenkomsten waarbij
Aruba is aangesloten.
6. Bij landsbesluit kan worden bepaald dat voor een in dat landsbesluit vastgestelde periode geen invoerrechten zullen worden geheven
op goederen, bestemd voor de constructie en eerste inrichting van in
dat landsbesluit aangewezen bouwwerken ten behoeve van een petroleumraffinaderij.
7. Omtrent de wijze van toepassing van deze vrijstellingen worden
de nodige voorschriften vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.
8. Met inachtneming van deze voorschriften wordt bij verschil beslist door de Inspecteur, met hoger beroep op de Raad van Beroep voor
belastingzaken. Ten aanzien van deze bepaling is artikel 128a mutatis
mutandis van toepassing.
9. Het is verboden:
a. onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken, waarvan het gevolg
zou kunnen zijn dat vrijstelling zou worden verleend, zonder dat
daarop aanspraak bestaat;
b. aan goederen een andere bestemming te geven of te doen geven, dan
met het oog waarop de vrijstelling is verleend;
c. andere goederen in de plaats te stellen of doen stellen van die op
welke de vrijstelling betrekking heeft.
Artikel 128a
De Inspecteur is bevoegd teruggave te verlenen van wegens dwaling
of verschoonbaar verzuim teveel of ten onrechte betaalde invoerrechten, mits het terug te geven bedrag per aangifte of document Afl. 25,of meer bedraagt.
Artikel 128b
1. De aangever die bezwaar heeft tegen de berekening der invoerrechten of de toepassing van het tarief op door hem ten invoer aangegeven goederen, kan binnen één maand na de dagtekening van de aangifte
door de Inspecteur een bezwaarschrift indienen bij de Inspecteur, die
daarop beslist.
2. De Inspecteur brengt zijn beslissing in afschrift ter kennis
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van belanghebbende bij aangetekende brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs. Zijn beslissing is met redenen omkleed.
3. Tegen de beslissing van de Inspecteur staat binnen één maand,
nadat zij ingevolge het tweede lid ter post is bezorgd of tegen ontvangstbewijs is uitgereikt, beroep open bij de Raad van Beroep voor
belastingzaken. De Raad van Beroep beslist in hoogste instantie.
4. De Inspecteur is belast met de uitvoering van de beslissing
van de Raad van Beroep.
Artikel 128c
1. De Minister kan ontheffing verlenen van de verplichting tot
betaling van invoerrecht bij de invoer van goederen, op grond van het
feit dat de goederen een wetenschappelijk doel dienen of internationale betrekkingen, waaronder het Koninkrijksbelang, zulks wenselijk
maakt.
2. Aan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid, worden voorwaarden, voorschriften of beperkingen verbonden, die met het oog op
een richtige naleving van deze landsverordening wenselijk zijn.
HOOFDSTUK III
Binnenlands vervoer en vervoer over zee
EERSTE AFDELING
Algemene bepalingen
------------------Artikel 129
1. De bepalingen van de tweede afdeling van dit hoofdstuk zijn
alleen toepasselijk op accijnsvrije goederen.
2. Voor het binnenlands vervoer van accijnsgoederen gelden de
bijzondere deswege bestaande bepalingen.
Artikel 130
1. Het binnenlands vervoer is vrij, behalve dat op het terrein,
aangewezen bij artikel 103.
2. Voor het vervoer buiten het onvrije terrein worden generlei
documenten gevorderd.
Artikel 131
Het vervoer op het onvrije terrein naar de plaatsen, in artikel
103 genoemd, is verboden met uitzondering van:
a. goederen, vrij van invoerrecht;
b. goederen waarvan de invoerrechten voor de vervoerd wordende partij
niet meer dan
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Afl. 10,- zouden bedragen;
c. kleine partijen levensmiddelen voor huiselijk gebruik en dagelijkse
behoefte;
d. producten van de binnenlandse landbouw, tuinbouw, ooftteelt en binnenlands vee, paarden en ezels;
e. in het binnenland gewonnen zout;
f. in het binnenland gewonnen delfstoffen en door natuurvorming in of
boven de grond aanwezige meststoffen;
g. fabrikanten van de in het binnenland gevestigde fabrieken, onder de
voorwaarden voor elk bijzonder geval door de Inspecteur te stellen;
h. goederen, in geval van verhuizing onder dezelfde beperking als in
onderdeel g gemeld;
i strandgoederen, onder gelijke beperking als in onderdeel g gemeld.
Artikel 132
Geen vervoerbiljet wordt afgegeven, wanneer niet blijkt van het
wettig aanwezig zijn der goederen in het binnenland.
Artikel 133
Voor het vervoer op het onvrije terrein, uit de plaatsen in artikel 103 genoemd, gelden de bepalingen der tweede afdeling en voor het
vervoer over zee die der derde afdeling van dit hoofdstuk.
Artikel 134
De in de tweede en derde afdelingen van dit hoofdstuk voorgeschreven documenten tot vervoer hebben geen kracht tussen 8 uur des
namiddags en 6 uur voormiddags, noch op zaterdagen, zondagen en krachtens de Arbeidsverordening met de zondag gelijkgestelde dagen, tenzij
door de Inspecteur, in bijzondere gevallen, anders wordt beslist.
TWEEDE AFDELING
Binnenlands vervoer
------------------Artikel 135
Het vervoer moet geschieden met vervoerbiljet na aangifte ten
kantore van:
a. de naam, het beroep en de woonplaats van de afzender en de aanduiding van het perceel waaruit de afzending zal plaats hebben;
b. de naam en het beroep van hem voor wie de goederen bestemd zijn, en
de plaats van bestemming;
c. ten aanzien der goederen de bijzonderheden, bedoeld bij artikel 54,
eerste lid, onderdelen c tot en met f;
d. de naam van de vervoerder en de omschrijving van het middel van
vervoer.
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Artikel 136
1. In de vervoerbiljetten zal, behalve het in artikel 135 vermelde, worden uitgedrukt:
a. de te volgen weg;
b. de tijd, voor het vervoer toegestaan, en wanneer die ingaat;
c. ter beoordeling van de ambtenaar die het vervoerbiljet afgeeft, de
posten waar het vervoerbiljet ter aftekening moet worden aangeboden.
2. Het vervoerbiljet moet worden afgetekend bij de afzending en
desnoods ter plaatse van bestemming.
Artikel 137
Geen vervoerbiljet wordt vereist voor het vervoer van de goederen, genoemd in artikel 131, onderdelen a tot en met h; in de gevallen
van onderdelen g en h onder de daargenoemde beperking.
Artikel 138
Vervoerbiljetten die niet voldoen aan de bepalingen van dit
hoofdstuk, niet met de goederen of de tijd of de plaats en de wijze
van vervoer overeenstemmen, of niet zijn afgetekend, waar zulks is
voorgeschreven, zijn krachteloos en wordt het vervoer geacht zonder
vervoerbiljet plaats te hebben.
DERDE AFDELING
Vervoer over zee
---------------Artikel 139
Het vervoer onder de bepalingen van deze afdeling kan slechts betreffen goederen uit het vrije verkeer.
Artikel 140
(vervallen)
Artikel 141
(vervallen)
Artikel 142
1. Bij het vertrek en bij de aankomst ter bestemmingsplaats worden de documenten door de ambtenaren, na vergelijking met de goederen,
afgetekend en ter laatstgemelde plaats door hen ingetrokken.
2. Door de afgetekende documenten wordt de akte van inklaring,
voor zoveel de in deze afdeling bedoelde goederen betreft, aangezuiverd.
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Artikel 143
De bepalingen van deze afdeling zijn mede toepasselijk op het
vervoer over zee, uit de plaats, in artikel 11 genoemd, naar een andere plaats van Aruba of omgekeerd, zonder dat enig ander gebied wordt
aangedaan, en zonder dat gemeenschap plaats heeft met vaartuigen van
het buitenland komende of daarheen gaande, behoudens dat voor het uitoefenen van deze kustvaart de schippers moeten zijn voorzien van een
schriftelijke vergunning daartoe van de Inspecteur.

HOOFDSTUK IV
Doorvoer
EERSTE AFDELING
Algemene bepalingen
------------------Artikel 144
Onder doorvoer wordt verstaan aanbrenging van goederen in Aruba,
gevolgd door uitvoer naar het buitenland, zonder dat zij ten invoer
zijn aangegeven.
Artikel 145
De doorvoer is vrij van rechten.
Artikel 146
1. De doorvoer geschiedt slechts ten aanzien van goederen waarvan
de invoer niet verboden is, en langs de plaatsen, in artikel 11 genoemd, behoudens de bij wettelijke regeling vastgelegde uitzonderingen.
2. (vervallen)
3. Omtrent doorgevoerd wordende goederen is verder in het algemeen toepasselijk al hetgeen bij hoofdstuk II omtrent inklaring, aangifte, lossing, bewaking en verzegeling, verificatie, visitatie en
verboden goederen, en bij hoofdstuk V omtrent uitvoer en uitklaring is
vastgesteld, behoudens de bepalingen van dit hoofdstuk.
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Artikel 147
1. De aangifte volgens artikel 54 moet luiden voor doorvoer.
2. De voor doorvoer aangegeven goederen zullen bij of dadelijk na
de lossing en verificatie of visitatie worden verzegeld of geplombeerd, voor zover de aard het vereist en toelaat, of anders onder bewaking gesteld, in welk laatste geval de kosten, berekend naar een tarief, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen, ten laste komen van de belanghebbenden.
3. Wanneer goederen worden doorgevoerd met hetzelfde schip, waarmede ze zijn aangebracht, behoeven zij niet te worden gelost, dan wanneer en voor zover de Inspecteur bij vermoeden van fraude de lossing
voor de visitatie nodig mocht achten.
Artikel 148
1. Na aangifte wordt een transitopaspoort afgegeven, waarin de
tijd wordt uitgedrukt, binnen welke de uitvoer moet plaats hebben.
2. De doorvoer moet geschieden zonder opslag bij of vanwege de
belanghebbenden en zonder verwerking der goederen, bij gebreke waarvan
de goederen worden beschouwd als ingevoerd.
3. Echter mogen goederen die blijkens doorvoerlijsten of andere
documenten binnen een bepaalde tijd moeten worden uitgevoerd, met vergunning van de Inspecteur, in afwachting van de inlading, tijdelijk
worden opgeslagen in door de belanghebbende te verschaffen, door de
Inspecteur goed te keuren bergplaatsen, onder wederzijdse sluiting
vanwege de Inspecteur en de belanghebbende; de goederen mogen niet in
dezelfde bergplaatsen als bij artikel 45 bedoeld, worden opgeslagen,
tenzij ten genoegen van de Inspecteur een voldoende afscheiding wordt
gemaakt. In bijzondere gevallen kan de termijn tot uitvoer op het document door de Inspecteur worden verlengd. Zijn de goederen niet binnen de bepaalde tijd uitgevoerd, dan verliest het document zijn kracht
en worden in geval van opslag met doorvoerlijst de goederen behandeld
overeenkomstig artikel 96.
4. Bij het uitvoeren der goederen zal derzelver identiteit worden
nagegaan en het transitopaspoort na aftekening door de ambtenaren worden ingetrokken.
5. De aftekening moet de verklaring behelzen dat de goederen conform en de plomps of zegels ongeschonden zijn bevonden.
Artikel 149
Accijnsgoederen moeten, wanneer ze doorgevoerd worden, geladen
zijn in de gewone laadruimen, tenzij uit een verklaring, door de ambtenaren op de documenten te stellen, blijkt dat die goederen met hun
voorkennis zijn geladen in een ander met name aangewezen gedeelte van
het schip.
Artikel 150
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De belanghebbende bij de goederen kan binnen de tijd, in het
transitopaspoort gesteld, van de doorvoer afzien en het paspoort ten
kantore terugbezorgen, mits tegelijkertijd een aangifte ten invoer
wordt gedaan, waarop, in het geval dat de goederen naar de waarde zijn
belast, de bepalingen van de vijfde afdeling van hoofdstuk II toepasselijk zijn.
TWEEDE AFDELING
Uitvoer met doorvoerlijsten
--------------------------Artikel 151
Voor goederen, volgens de derde afdeling van hoofdstuk II ingeklaard, kunnen voor de lossing of na tijdelijke opslag overeenkomstig
de vierde afdeling van dat hoofdstuk, doorvoerlijsten tot uitvoer naar
buitenslands worden ingeleverd, met inachtneming van de volgende artikelen.
Artikel 152
1. De doorvoerlijsten moeten aanwijzen het land waarheen de goederen worden uitgevoerd, de vervoerder, de naam van het schip en dezelfde omschrijving als in de vrachtlijsten.
2. De doorvoerlijsten worden opgemaakt door de beheerders der
goederen.
3. In de doorvoerlijsten moeten echter steeds de soort der goederen en de hoeveelheid volgens de artikelen 32 en 34 worden opgegeven.
4. Alleen de Nederlandse taal mag worden gebezigd.
Artikel 153
1. De doorvoerlijsten worden in duplo ingeleverd bij de Inspecteur ter plaatse van verzending, die daarvan aantekening houdt in een
register en de lijsten waarmerkt.
2. Een exemplaar der lijsten wordt aan de belanghebbende uitgereikt tot begeleiding der goederen, nadat de Inspecteur daarop heeft
vermeld de tijd binnen welke de uitvoer moet plaats hebben.
3. Dit laatste exemplaar wordt bij de inlading of in geval van
doorvoer met hetzelfde schip waarmede de goederen zijn aangebracht,
bij het vertrek van het schip afgetekend door de ambtenaren, belast
met de visitatie, onder vermelding der toegepaste maatregelen van
plombering, verzegeling of bewaking en bij het vertrek door hen ingetrokken.
Artikel 154
1. Degenen die doorvoerlijsten hebben ingeleverd, moeten die
lijsten binnen de volgens artikel 153 bepaalde tijd aanzuiveren door
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uitvoer van de goederen met inachtneming van de bepaling der vorige
artikelen.
2. De artikelen 43 en 50 zijn op doorvoerlijsten van toepassing.
Artikel 155
Artikel 150 is hier niet toepasselijk, doch de Inspecteur kan in
bijzondere gevallen toestaan dat doorvoerlijsten worden aangezuiverd
door lossing der goederen met documenten, verkregen na aangifte volgens de vijfde afdeling van hoofdstuk II.
DERDE AFDELING
Rechtstreekse doorvoer
---------------------Artikel 156
Onder rechtstreekse doorvoer wordt verstaan doorvoer van goederen
zonder overlading, alsmede doorvoer waarbij de inkomende goederen zonder tussenvervoer worden overgeladen in het schip waarmede zij naar
buitenslands zullen worden gebracht.
Artikel 157
1. De voorschriften van de derde afdeling van het tweede hoofdstuk omtrent de inklaring van de daarbij bedoelde goederen zijn van
toepassing voor de inklaring van goederen, bestemd ten doorvoer op de
voet van deze afdeling, behoudens hetgeen hierna is bepaald.
2. Op de schepen wordt door de ambtenaren zo mogelijk plombering
of verzegeling, en anders bewaking toegepast; in het laatste geval komen de kosten, berekend naar een bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, vast te stellen tarief, ten laste van de schipper.
Artikel 158
Indien in het schip, behalve de ten doorvoer bestemde goederen,
ook andere goederen geladen zijn, worden voor ieder der twee categorieën van goederen afzonderlijke vrachtlijsten en afzonderlijke akten
van inklaring ingeleverd.

Artikel 159
1. De ten doorvoer bestemde goederen mogen in geen geval als onbekend, onder de algemene benaming van koopmanschappen of zonder opgaaf van hoeveelheid in de vrachtlijsten vermeld worden.
2. Aan scheepvaartondernemingen in welker vaarplan Aruba is opgenomen en geregeld wordt aangedaan, kan door de Inspecteur een door101
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lopende vergunning worden verleend om de voor doorvoer zonder overlading bestemde goederen op de vrachtlijsten slechts te omschrijven op
de wijze, bij artikel 41, eerste lid, bepaald.
3. In deze gevallen zal steeds bewaking op kosten der belanghebbenden worden toegepast en zullen de schippers gehouden zijn, zo
dikwijls zulks door of namens de Inspecteur wordt verlangd, de ladingspapieren te vertonen.
Artikel 160
1. De goederen worden niet uit de schepen gelost, dan voor zover
dit door de Inspecteur voor de visitatie gevorderd wordt of nodig is
voor de bij artikel 156 bedoelde overlading. Deze overlading geschiedt
in tegenwoordigheid der ambtenaren.
2. De doorvoer moet zoveel mogelijk zonder oponthoud plaats hebben. De tijd voor de uitvoer en de plaats der overlading worden op de
akte der inklaring vermeld door de Inspecteur.
Artikel 161
1. De invoerders moeten de akten van inklaring en de vrachtlijsten binnen de voor het vervoer bepaalde tijd aanzuiveren door uitvoer
der goederen met inachtneming van de voorgaande artikelen en zonder
van de doorvoer te mogen afzien op de voet van artikel 150.
2. Ten bewijze hiervan wordt het duplicaat der akte van inklaring
bij de uitvoer der goederen aan de ambtenaren ter aftekening aangeboden en door deze met de vrachtlijsten ingetrokken.
Artikel 162
1. De Inspecteur kan toestaan dat de akte van inklaring tot doorvoer wordt veranderd in een akte van inklaring tot invoer, mits in het
geval van artikel 159, tweede lid, de vrachtlijsten vooraf worden aangevuld met de opgaven, volgens artikel 157, eerste lid, vereist.
2. In het geval van artikel 159, tweede lid, kan de Inspecteur
ook toestaan dat voor enkele colli de akte van inklaring wordt aangezuiverd door lossing volgens de tweede afdeling van hoofdstuk II.
HOOFDSTUK V
Uitvoer en uitklaring
EERSTE AFDELING
Uitvoer
------Artikel 163
De inlading en uitvoer van goederen mag slechts geschieden ter
plaatse, in artikel 24 genoemd, behoudens de vergunning en met de102
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zelfde uitzondering, als bij dat artikel bepaald.
Artikel 164
Het verbod van uitvoer van bepaalde goederen wordt beheerst door
de bijzondere wettelijke regelingen daaromtrent.
Artikel 165
Behoudens de bijzondere bepalingen omtrent de uitvoer van delfstoffen en door natuurvorming in of boven de grond aanwezige meststoffen, alsmede de bijzondere wettelijke regelingen omtrent sommige andere goederen is de uitvoer vrij van rechten.
Artikel 166
Voor uitgevoerd wordende goederen die vrij van uitvoerrecht zijn,
moet vóór de inlading een door de belanghebbende ondertekende aangifte
ten kantore worden ingeleverd vermeldende:
a. de naam van het schip;
b. de hoeveelheid en soort der goederen volgens de algemene handelsbenaming;
c. de waarde der goederen.
Artikel 167
Bij de uitvoer van accijnsgoederen gelden, behoudens artikelen
163 en 165, de bijzondere wettelijke regelingen daaromtrent.
TWEEDE AFDELING
Uitklaring
---------Artikel 168
Geen schip, behalve die welke krachtens artikel 17 of 18 van inklaring zijn vrijgesteld, mag van Aruba vertrekken zonder, na zo nodig
gevisiteerd te zijn, op verzoek van de schipper door de Inspecteur te
zijn uitgeklaard.
Artikel 169
1. Wanneer aan alle bepalingen van deze landsverordening en van
die op de uitvoerrechten, accijnzen, loodsgelden en zeebrieven, alsmede aan die der uitvoeringsvoorschriften van deze landsverordeningen
is voldaan en, zo nodig, de visitatie heeft plaats gehad, zal de Inspecteur op het verzoek het schip uitklaren, en zo spoedig mogelijk
een vertrekpas afgeven.
2. De vertrekpas wordt door de gezagvoerder van het schip vóór
het vertrek afgegeven aan een ambtenaar of aan de politie, die het
stuk zo spoedig mogelijk ten kantore van de Inspecteur bezorgt.
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3. Indien aan de schipper op zijn verzoek een duplicaatvertrekpas
is uitgereikt, zal hij een exemplaar behouden.
4. Indien een schip niet aan uitklaring is onderworpen, wordt aan
de schipper, op zijn verzoek, door de Inspecteur een verklaring uitgereikt, gelijk luidende als een duplicaatvertrekpas.
Artikel 170
Wanneer de uitklaring van een schip buiten de kantooruren of op
krachtens de Arbeidsverordening met de zondag gelijkgestelde dagen
wordt verlangd, zal aan dat verzoek worden voldaan.
Artikel 171
Schippers die na gedane visitatie en uitklaring enige goederen
innemen, zullen daarvan opnieuw aangifte moeten doen, waarop nadere
uitklaring, zo nodig na visitatie, moet geschieden.
Artikel 172
De loodsen zullen geen schip mogen buiten brengen zonder zich de
vertrekpas te hebben doen vertonen.
HOOFDSTUK VI
In-, uit- en doorvoer van postpakketten
Artikel 173
Omtrent de voorwerpen der pakketpost, die door de posterij in-,
uit-, of doorgevoerd worden, en die in de volgende artikelen onder de
naam "pakketten" worden aangeduid, gelden de regelen bij deze landsverordening vastgesteld, behoudens de volgende artikelen.
Artikel 174
In-, uit- en doorvoer van pakketten geschiedt ter plaatsen, in
artikel 11 vermeld.
Artikel 175
1. Bij de toepassing van de regelen, bij hoofdstuk II en hoofdstuk IV, derde afdeling, gesteld omtrent de invoer met vrachtlijsten
en de rechtstreekse doorvoer, worden de vrachtlijsten voor de pakketten vervangen door douaneverklaringen, die volgens de voorschriften
van de posterij de pakketten moeten vergezellen.
2. Deze verklaringen mogen in elke taal zijn opgemaakt, mits het
de taal zij van het land waar het pakket is afgezonden.
Artikel 176
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1. Tot de in-, uit- en doorvoer van pakketten wordt slechts één
exemplaar der douaneverklaringen gevorderd.
2. De exemplaren die tot dezelfde akte van inklaring betrekking
hebben, worden vóór de inlevering van een doorlopend volgnummer voorzien en gehecht aan het duplicaat der akte van inklaring.
Artikel 177
In het geval van tijdelijke opslag van pakketten geschiedt deze
in een bergplaats der posterij. Opslag in een bergplaats van de posterij, in afwachting van de uitvoer, wordt voor de toepassing van artikel 156 niet beschouwd als tussenvervoer.
Artikel 178
De inschrijving van meer bevonden goederen, bedoeld bij artikel
50, derde lid, geschiedt voor de pakketten op het duplicaat der akte
van inklaring.
Artikel 179
1. De aangifte, bedoeld bij artikel 54, wordt voor de pakketten
in dubbel ingeleverd, met uitzondering van die voor goederen, vrij van
invoerrecht en accijns, die in enkelvoud geschiedt.
2. De ambtenaar geeft een exemplaar aan de ambtenaar der posterijen terug, na daarop een ondertekende opgave van het bedrag der verschuldigde belasting gesteld te hebben.
3. Dit exemplaar der aangifte vervangt de quitantie van betaald
invoerrecht en de accijnsquitantie.
Artikel 180
1. Wanneer de douaneverklaring ten opzicht van de soort of van de
hoeveelheid der goederen niet alle gegevens bevat voor het opmaken der
aangifte, bedoeld bij artikel 179, zijn de ambtenaren der posterijen,
belast met het beheer der pakketten, bevoegd om deze zonder bijzondere
vergunning, doch in tegenwoordigheid van een ambtenaar te openen.
2. Wanneer niet terzelfder tijd aangifte, visitatie en verificatie geschieden, worden de pakketten terstond na het onderzoek weder
gesloten.
Artikel 181
Het bedrag der invoerrechten en accijnzen, verschuldigd wegens
pakketten, wordt door de Dienst der Posterijen in haar maandstaat verantwoord, overeenkomstig de voorschriften ter uitvoering van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72).
Artikel 182
De Dienst der Posterijen is ontheven van het stellen van zeker105
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heid voor de betaling van hetgeen wegens het niet aanzuiveren van de
akten van inklaring of andere documenten voor de pakketten verschuldigd kan worden.
Artikel 183
Bij uitvoer van pakketten wordt de aangifte, bedoeld bij artikel
166, niet gevorderd.
Artikel 184
(vervallen)
HOOFDSTUK VII
Zekerheidstellingen
Artikel 185
1. Voor het verkrijgen van documenten die niet strekken tot quitantie voor invoerrecht of accijns of vervoer van goederen waarvan de
rechten zijn betaald, moeten de belanghebbenden, desgevorderd, ten genoegen van de Inspecteur zekerheid hebben gesteld voor het bedrag der
rechten en accijnzen, dat verschuldigd kan worden.
2. Van de beslissing van de Inspecteur is hoger beroep toegelaten
bij de Raad van Beroep voor belastingzaken.
Artikel 186
Zekerheidstelling voor de betaling van kosten kan gevorderd worden in alle gevallen waarin volgens deze landsverordening of andere
wettelijke regelingen op de in-, uit- en doorvoer deze ten laste van
belanghebbenden komen.
Artikel 187
1. Alvorens te worden toegelaten tot tijdelijke opslag volgens
hoofdstuk II, inlevering van doorvoerlijsten of inklaring tot rechtstreekse doorvoer moeten de belanghebbenden, desgevorderd, zekerheid
hebben gesteld ten bedrage van Afl. 5,- voor iedere 100 kilogram gestorte of losse voorwerpen, gedeelten van 100 kilogram voor 100 kilogram gerekend.
2. Komt dit bedrag de Inspecteur niet voldoende voor, dan kan hij
het bij benadering bepalen tot de som die aan invoerrecht en accijns
bij aangifte tot invoer verschuldigd zou zijn.
3. De zekerheid wordt niet vereist:
a. wegens gestorte goederen en losse voorwerpen, waarvoor bij invoer
tot verbruik geen belasting is verschuldigd, mits dit uit hun omschrijving in de vrachtlijst blijkt.
b. wegens lossing tot tijdelijke opslag in lokalen of op de terreinen
van een gouvernementsentrepot, voor zover deze lossing in die lokalen of op die terreinen zelve plaats heeft; is de opslag elders geschied, dan wordt de zekerheid dadelijk na de opslag in gemelde lo106
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kalen of op gemelde terreinen opgeheven.
4. Van de beslissing van de Inspecteur is hoger beroep toegelaten
bij de Raad van Beroep voor belastingzaken.
Artikel 188
1. De Inspecteur kan vergunning verlenen dat een doorlopende zekerheid wordt gesteld ten belope van tienduizend florin om te dienen
voor alle gevallen waarin met betrekking tot invoerrechten en accijnzen volgens deze landsverordening of bijzondere wettelijke regelingen
zekerheidstelling vereist wordt.
2. Aan ondernemers van een geregelde scheepsdiensten kan worden
vergund om slechts één, voor alle kantoren geldende, zekerheid te
stellen tot een door gemelde ambtenaar te bepalen bedrag en ten genoegen van de Inspecteur.
3. Wordt dergelijke zekerheid gesteld door bij de Inspectie toegelaten expediteurs of cargadoors, dan kan zij met vergunning van de
Inspecteur tevens dienen voor rechtstreekse doorvoer, mits dit in de
akte van zekerheidstelling wordt uitgedrukt en de akte van inklaring
door de expediteur of cargadoor medegetekend wordt.
4. De vergunningen kunnen te allen tijde door de Inspecteur worden ingetrokken.
Artikel 189
De bepalingen van dit hoofdstuk hebben geen betrekking op de zekerheid wegens krediet voor invoerrechten en of accijnzen, in welke
vorm ook verleend.
Artikel 190
1. Zekerheid kan worden gesteld door:
storting van een bepaalde som gelds;
borgtocht;
pand;
hypotheek.
2. De kosten der zekerheidstelling komen ten laste van belanghebbenden.
3. De wijzen van zekerheidstelling, bedoeld in het eerste lid onderdelen c en d, komen niet in aanmerking, wanneer de zekerheidstelling wordt gevorderd voor een op zichzelf staande handeling.
a.
b.
c.
d.

Artikel 191
1. Bij zekerheidstelling door storting van een bepaalde som gelds
zal deze gestort worden ten kantore van de Ontvanger.
2. Bij een doorlopende zekerheidstelling op deze voet zal op verzoek van de belanghebbende de som in 's Lands kas kunnen worden gestort onder genot van een interest, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te bepalen, doch die niet kan zijn beneden 2 noch boven 2,64 percent per jaar.
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3. De interest gaat in met de dag na die der storting en wordt op
1 juni en 1 december aan de belanghebbende uitgekeerd.
4. De zekerheidstellingen in geld worden ingeschreven in een register; een bewijs van die inschrijving wordt aan de belanghebbende en
aan de Inspecteur uitgereikt.
Artikel 192
1. Borgtocht ten belope van niet meer dan Afl. 300,- kan worden
gesteld bij onderhandse akte in duplo.
2. Bij borgtocht boven Afl. 300,- moet een notariële akte worden
opgemaakt, moet de borg gedomicilieerd zijn, waar de borgtocht wordt
gesteld, en geen ambt bekleden, waarvoor hij rekenplichtig is aan het
Land, noch een beroep uitoefenen, waarvoor hij een openstaande rekening met het Land heeft.
3. Van het laatste kan door de Inspecteur ontheffing worden verleend, mits dezelfde personen niet wederkerig borgen voor elkander
zijn.
4. Of iemand als borg zal worden aangenomen, staat uitsluitend
ter beslissing van de Inspecteur.
5. Een borgtocht kan worden opgezegd, doch niet anders dan bij
deurwaardersexploit en op geen kortere termijn dan een maand na de betekening.
6. In geval van overlijden eindigt de borgtocht op de dertigste
dag, nadat de erfgenamen de Inspecteur van het overlijden hebben kennis gegeven.
7. In geval van overbrenging van het domicilie buiten Aruba
blijft de aansprakelijkheid van zodanige borg voortduren, totdat de
borgtocht door de Inspecteur is opgezegd.
Artikel 193
1. Inpandgeving kan geschieden van effecten of obligatiën aan
toonder en koopmanschappen, alles ter beoordeling van de Inspecteur.
2. Het bij artikel 192 bepaalde omtrent onderhandse of notariële
akte is ook ten opzichte der akte van inpandgeving toepasselijk.
3. De in pand gegeven zaken worden in de akte nauwkeurig omschreven.
4. De in pand gegeven koopmanschappen zullen in een gouvernementsbergplaats worden geborgen, de effecten ter Inspectie bewaard.
5. De waarde der onderpanden wordt bepaald door een of meer deskundigen, door de Inspecteur aangewezen.
6. De waarde moet het beloop der zekerheid met 25% daarvan overtreffen. Bij waardevermindering, ter beoordeling van de Inspecteur,
kan aanvulling der zekerheid gevorderd worden.
Artikel 194
Bij zekerheidstelling door middel van hypotheek gelden de volgende regelen:
a. de onroerende goederen moeten in Aruba gelegen zijn;
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b. zij moeten vooraf worden geschat door deskundigen, door de Inspecteur aangewezen;
c. de waarde moet het beloop der zekerheid met de helft daarvan te boven gaan;
d. de goederen moeten onbezwaard zijn, behoudens uitzondering voor
bijzondere gevallen, door de Inspecteur toe te staan; in dat geval
geldt onderdeel c voor de onbezwaarde waarde;
e. de gebouwen moeten tegen brandschade verzekerd zijn, ten name van
het Land;
f. bij daling in waarde met 20 percent of meer, ter beoordeling van de
Inspecteur, kan aanvulling der zekerheid gevorderd worden;
Artikel 195
1. Indien een vrachtlijst met tijdelijke opslag, een akte van inklaring tot rechtstreekse doorvoer, een doorvoerlijst of enig afgegeven document waarvoor zekerheidstelling is of kan worden gevorderd, niet of niet volledig gezuiverd en voorzien van de vereiste aftekening dat de inhoud is voldaan, binnen de tijd van twee weken na de
tijd, tot het gebruik van hetzelfde daarin bepaald, ten kantore van de
inlevering of afgifte is teruggekomen, zal tot invordering van het bedrag ten belope waarvan de zekerheid is gesteld of kan worden gevorderd, worden overgegaan.
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan ten aanzien van accijnsgoederen en sigaretten worden bepaald dat, onverminderd de aftekening der documenten voor doorvoer ná tijdelijke opslag of na overlading in zeilschepen, binnen een door de Inspecteur te
bepalen tijd het bewijs moet worden overgelegd dat de goederen hun bestemming behoorlijk hebben bereikt; zullende alsdan verzuim van daaraan te voldoen hetzelfde gevolg hebben, als bij het slot van het eerste lid bepaald.
HOOFDSTUK VIII
Entrepôts
Artikel 196
1. Entrepôts zijn oplagen van goederen in daartoe aangewezen
bergplaatsen.
2. Het doel der entrepôts is om aan de eigenaren of geconsigneerden van inkomende, niet ten invoer verboden, goederen de gelegenheid
te geven om de goederen tot verblijf in het binnenland of tot doorvoer, voor zoverre die niet verboden is, te bestemmen en aan te geven
tegen betaling in het eerste geval van de verschuldigde rechten.
Artikel 197
Van de gunst van gouvernementsentrepôts zijn uitgesloten zodanige
goederen, ten aanzien waarvan dat wegens hun omvang of aard door de
Inspecteur bij voortduring of tijdelijk wordt bepaald.
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Artikel 197a
1. Open entrepôts zijn entrepôts die niet ambtelijk worden gesloten of bewaakt, en die bestemd zijn tot opslag voor onbepaalde tijd
door de beheerder van het entrepôt van bij invoer al dan niet aan invoerrecht onderworpen accijnsvrije goederen van een of meer bepaalde
daartoe door de Inspecteur aangewezen soorten, met uitzondering van
bier, wijn en tabaksproducten.
2. Voor het oprichten van een open entrepôt is een schriftelijke
vergunning van de Inspecteur vereist.
3. Voor goederen in open entrepôt opgeslagen wordt ten genoegen
van de Inspecteur zekerheid gesteld voor de invoerrechten.
4. De opneming van goederen in een open entrepôt geschiedt zovele
malen, als de Inspecteur dit nodig oordeelt, voor het afsluiten van de
rekening, bedoeld in artikel 213.
5. De artikelen 210, 214 en 215 zijn mede van toepassing op de in
het eerste lid bedoelde entrepôts.
Artikel 198
1. De gunst van entrepôt wordt, wat particuliere entrepôts aangaat, genoten voor onbepaalde tijd en, wat gouvernementsentrepôts betreft, voor de tijd van een jaar na de dag der lossing, welke termijn
in bijzondere gevallen door de Inspecteur kan worden verlengd.
2. Ten aanzien van accijnsgoederen wordt de gunst van gouvernementsentrepôt ook voor invoerrechten genoten voor onbepaalde tijd en
op de voet van de bijzondere bepalingen daaromtrent. Wanneer deze goederen uit de entrepôts ten invoer worden aangegeven, moeten de rechten
terstond worden betaald, behoudens in gevallen van verleende uitstel
van betaling.
3. De hier bepaalde termijnen gelden niet bij tijdelijke opslag
op de voet van hoofdstuk II.
Artikel 199
1. Een gouvernementsentrepôt is onder toezicht van de Inspectie
en wederzijdse sluiting, zo van haar zijde als van de kant des handels.
2. Opslag in gouvernementsentrepôt kan slechts plaats hebben,
voor zover er ruimte beschikbaar is.
3. Ook particuliere bergplaatsen, geen gemeenschap hebbende met
andere lokalen en voor doeltreffende afsluiting vatbaar, kunnen onder
wederzijdse sluiting, bedoeld in het eerste lid, door de Inspecteur
als entrepôt worden toegelaten.
4. In deze particuliere entrepôts mogen geen andere dan geëntreposeerde goederen geborgen zijn.
Artikel 200
Bij gebleken misbruik van de gunst van particulier of open en110
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trepôt is de Inspectie bevoegd deze gunst in te trekken met gevolg dat
binnen drie dagen de in het entrepôt aanwezige goederen ten invoer
moeten worden aangegeven of wel moeten worden overgebracht naar gouvernementsentrepôt, bij gebreke waarvan de rechten terstond zullen
verhaalbaar zijn volgens schatting der goederen door de Inspectie.
Artikel 201
De gouvernements- en particuliere entrepôts zijn onder toezicht
vanwege de Inspectie voor de belanghebbenden toegankelijk op alle kantoordagen gedurende de kantooruren en in bijzondere gevallen, ter beoordeling van de Inspecteur, ook op andere dagen en uren, doch nimmer
tussen 6 uur namiddags en 6 uur voormiddags.
Artikel 202
1. Het Land is in genen dele verantwoordelijk voor de goederen
die in gouvernements─ of particulier entrepôt worden geborgen, ten ware die in gouvernementsentrepôt door schuld van de ambtenaren mochten
zijn bedorven of in waarde verminderd.
2. Vermissing, anders dan door brand, overstroming of andere buitengewone gebeurtenissen, geeft geen recht tot vermindering van rechten op de hoeveelheid, bij de opslag aangegeven of bevonden, blijvende
het aanwezige aansprakelijk voor het vermiste.
3. Voor alle goederen in gouvernementsentrepôt zullen bij uitslag
het invoerrecht en de accijns worden berekend naar de hoeveelheid die
uitgeslagen wordt.
Artikel 203
Geen inkomende goederen zullen in entrepôt worden opgenomen, dan
die vóór de afgifte van het consent tot lossing op entrepôt zijn aangegeven; de aangifte der te entreposeren goederen zal moeten geschieden op dezelfde wijze, als voor inkomende goederen bij hoofdstuk
II, vijfde afdeling, is bepaald, doch aan de opgegeven waarde zal men
bij de aangifte tot uitslag niet zijn gebonden, een en ander behoudens
de artikelen 49 en 205.
Artikel 204
Accijnsgoederen worden steeds vóór de opslag in en bij de uitslag
uit entrepôt aan verificatie onderworpen.
Artikel 205
1. Onverminderd hetgeen in hoofdstuk II is bepaald omtrent tijdelijke opslag van goederen, kunnen de akten van inklaring en vrachtlijsten, in hoofdstuk II bedoeld, op schriftelijke verklaring van de
belanghebbende zonder nadere aangifte en zonder tijdelijke opslag terstond worden aangezuiverd door entreposering der goederen in entrepôt.
2. Goederen waarvan de soort of de hoeveelheid niet in de vracht111
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lijsten vermeld is, komen voor de toepassing van dit artikel niet in
aanmerking, tenzij de lijst vooraf met die vermelding wordt aangevuld.
Artikel 206
Om een gedeelte van in een akte van inklaring begrepen goederen
ter losplaats in gouvernementsentrepôt op te slaan op de voet van artikel 205 levert de belanghebbende ter Inspectie een uittreksel van de
betrokken vrachtlijsten in, hetwelk na aftekening door de ambtenaren,
met de visitatie bij de lossing belast, dient ten geleide der goederen
naar het entrepôt.

Artikel 207
De minima, bij de accijnsverordening bepaald voor opslag van goederen in gouvernementsentrepôt, zijn niet verplicht voor zodanige opslag met vrachtlijst op de voet van artikel 205.
Artikel 208
1. De goederen, opgenomen in entrepôt, mogen daarin onder toezicht van de ambtenaren worden verpakt, gesorteerd of verwerkt, behoudens de bepalingen der bijzondere wettelijke regelingen, betreffende de accijnzen.
2. De belanghebbende vraagt daartoe telkens vooraf schriftelijke
vergunning aan de Inspecteur.
3. Dit artikel geldt niet bij tijdelijke opslag op de voet van
hoofdstuk II.
Artikel 209
Overeenkomstig de regelen, door de Minister te stellen, kunnen
van de goederen, in entrepôt opgeslagen, monsters genomen worden.
Artikel 210
1. Geëntreposeerde goederen kunnen in hetzelfde gouvernementsentrepôt op naam van een ander worden overgeboekt.
2. Zij kunnen, voor zover particulier entrepôt voor de goederen
is toegelaten, van het gouvernementsentrepôt naar een particulier entrepôt of wel van het een naar het andere particulier entrepôt worden
vervoerd, hetzij op naam van de entrepositaris of van de nieuwe verkrijger.
3. In al deze gevallen zijn schriftelijke verklaringen van de entrepositaris en de nieuwe verkrijger nodig en geschiedt in de gevallen, bij het tweede lid bedoeld, het vervoer op consent-biljet onder toezicht der ambtenaren. Het consent-biljet wordt na aftekening
door de ambtenaren ingetrokken.
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Artikel 211
De wederuitvoer uit entrepôt naar buitenslands, ook van accijnsgoederen, moet plaats hebben in alles met inachtneming van formaliteiten, bij hoofdstuk IV voorgeschreven omtrent de doorvoer.
Artikel 212
1. Dadelijk na het verloop van de tijd, bij artikel 198 voor het
verblijf van accijnsvrije goederen in gouvernementsentrepôt bepaald,
zal aangifte ten invoer moeten worden gedaan en zullen de goederen het
entrepôt moeten verlaten.
2. Bij nalatigheid zullen de goederen naar een gouvernementsbergplaats worden overgebracht om behandeld te worden, als in de zevende afdeling van hoofdstuk II omtrent onbekende en onbeheerde goederen is bepaald, met dien verstande dat verder geen aangifte anders dan
ten invoer zal kunnen geschieden.
Artikel 213
1. Met iedere entrepositaris wordt door de Inspecteur voor elk
entrepôt afzonderlijk een rekening gehouden.
2. Op die rekening worden als debet gebracht de goederen:
a. volgens de laatste opneming;
b. daarna opgeslagen blijkens de afgetekende documenten;
c. in gouvernementsentrepôt op naam van de entrepositaris overgeboekt;
en in het credit:
a. de uitslagen met betaling van rechten;
b. die met bestemming tot opslag in een ander entrepôt;
c. die met bestemming tot wederuitvoer;
d. de hoeveelheden, in gouvernementsentrepôt op naam van een ander
overgeboekt;
e. het bij opneming in entrepôt bevonden tekort, nadat, voor zoveel
particulier entrepôt betreft, de rechten deswege zijn voldaan;
f. het op de nieuwe rekening over te brengen saldo.
Artikel 214
1. In de maand januari van elk jaar en verder zo dikwijls als de
Inspecteur nodig acht, zal hij de geëntreposeerde goederen doen opnemen.
2. Ingeval een tekort in de particuliere entrepôts wordt bevonden, zal de rekening moeten worden aangezuiverd door betaling van het
verschuldigde, wegens het tekort bevondene.
3. De bevonden goederen zullen op nieuwe rekeningen worden overgebracht en binnen tien dagen na de opneming zullen de entrepositarissen of hun gemachtigden ten kantore van de Inspecteur moeten
verschijnen teneinde hun rekening te vereffenen en om de bewijzen van
vroegere entreposering tegen nieuwe te verwisselen.
4. Bij nalatigheid hierin zullen de goederen uit een particulier
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entrepôt worden overgebracht naar een gouvernementsbergplaats om behandeld te worden als onbekende en onbeheerde goederen op de voet van
de zevende afdeling van hoofdstuk II.
Artikel 215
1. De in artikel 214 bedoelde opneming kan, indien de Inspecteur
dezelve niet nodig acht, worden nagelaten.
2. Heeft er geen opneming plaats, dan wordt voor de vereffening
der rekening en het afgeven van nieuwe bewijzen van entreposering volgens artikel 214 de voorraad goederen geacht gelijk te zijn aan die
welke er volgens rekening moet zijn.
Artikel 216
Een tarief van huur van gouvernementsentrepôt, van kosten wegens
opening en sluiting van en toezicht in entrepôt en van huur van gouvernementsbergplaatsen wordt vastgesteld bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen.

HOOFDSTUK IX
Vervolging en straffen
EERSTE AFDELING
Algemene bepalingen
-------------------Artikel 217
(vervallen)
Artikel 218
In alle gevallen waarin invoerrecht of accijns is ontdoken, zullen, onverminderd de strafvervolging, de ontdoken belasting en de gemaakte kosten moeten worden voldaan.
Artikel 219
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn toepasselijk bij overtreding
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van alle ter uitvoering van deze landsverordening gegeven wettelijke
regelingen.
TWEEDE AFDELING
Vervolgingen
----------Artikelen 220 t/m 222
(vervallen)
Artikel 223
De goederen, vaartuigen, voertuigen en gespannen, werktuigen, gereedschappen of andere voorwerpen, waarmede enige overtreding van deze
landsverordening of van andere wettelijke regelingen op de in-, uiten doorvoer en de accijnzen is gepleegd, kunnen door de ambtenaren
worden aangehouden ten einde daarop in de gevallen, bij de wettelijke
regelingen bepaald, rechten, verhogingen en kosten te verhalen.
Artikel 224
1. Wanneer de ambtenaren zaken aangehouden hebben, zullen zij die
naar het kantoor van de Inspecteur of een door deze aan te wijzen
bergplaats brengen om aldaar te zijnen overstaan te worden geopend,
gewogen, gemeten, geroeid of geteld en geïnventariseerd.
2. De belanghebbende wordt uitgenodigd om daarbij tegenwoordig te
zijn.
3. (vervallen).
4. Indien het niet mogelijk is de zaken terstond naar de plaats
te brengen, worden zij ter plaatse waar de aanhouding geschiedt, in
bewaring gesteld van personen, ter keuze der ambtenaren.
5. Een ieder is, desgevorderd, verplicht de zaken in bewaring te
nemen, voor zover hij daartoe in staat is. Aan de bewaarnemer kan een
vergoeding worden toegekend tot een bedrag, bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, te bepalen.
Artikel 225
1. Indien de bekeurde zulks begeert, zullen de aangehouden zaken
waarvan de invoer niet is verboden, behalve die welke naar het oordeel
van de Inspecteur als stukken van overtuiging kunnen dienen, worden
afgegeven tegen voldoende zekerheid ten genoegen van de Inspecteur op
de wijze, bij de artikelen 190 tot en met 194 bepaald, te stellen voor
de overeengekomen waarde, de rechten, verhogingen en kosten.
2. De afgifte zal ook kunnen worden geweigerd, wanneer de bekeuring is geschied ter zake van verkeerde aangifte in de soort der
goederen en de Inspecteur van oordeel is dat door middel van monsters
of stalen de zaak tot beslissing niet behoorlijk in haar geheel kan
worden gehouden.
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Artikel 226
1. Inbeslaggenomen zaken, aan spoedig bederf of vermindering onderhevig, kunnen terstond door de administratie worden verkocht na
schriftelijke machtiging van het Gerecht in eerste aanleg. De machtiging is niet vereist, indien door de eigenaar uitdrukkelijk afstand
is gedaan van de in de eerste volzin bedoelde zaken.
2. Zonder machtiging kunnen voorts en terstond worden verkocht
levende dieren die zijn aangehouden bij onbekenden, of waarvoor de bekeurde weigert ten genoege van de Inspecteur zekerheid te stellen voor
de kosten van onderhoud. De weigering dient bij proces-verbaal te worden geconstateerd.
Artikel 227
1. Alle verkoop van aangehouden zaken geschiedt in het openbaar.
2. In geval van verkoop krachtens artikel 226 treedt de opbrengst
in de plaats van de zaken en wordt geacht de volle waarde daarvan te
vertegenwoordigen.
Artikelen 228 t/m 232
(vervallen)
DERDE AFDELING
Straffen
------Artikel 233
1. Alle inkomende schippers, voerlieden, dragers, drijvers of andere personen die zodanige ladingen of vrachten als hierna omschreven,
invoeren of binnenslands vervoeren, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Bovendien kunnen de ladingen of vrachten, alsmede de voor het
vervoer van deze ladingen of vrachten gebezigde vervoermiddelen verbeurd verklaard worden.
3. Onder ladingen of vrachten, in dit artikel bedoeld, worden
verstaan alle vervoerd wordende goederen die hetzij ten invoer verboden, hetzij op het onvrije terrein naar de plaatsen, in artikel 103
genoemd, vervoerd worden in strijd met artikel 131, hetzij, aan invoerrecht of accijns onderworpen zijnde, bewezen worden de bij deze
landsverordening voorgeschreven aangifte tot invoer te zijn ontgaan,
alles behoudens de bijzondere wettelijke regelingen omtrent de accijnzen.
Artikel 233a
1. Hij die opzettelijk enig goed, waarvan de invoer is verboden,
of dat op het onvrije terrein naar de plaats, in artikel 103 genoemd,
vervoerd is of wordt, in strijd met artikel 133, of dat, aan invoer116
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recht of accijns onderworpen zijnde, de bij deze landsverordening
voorgeschreven aangifte tot invoer is ontgaan, koopt, huurt, inruilt,
in pand neemt, als geschenk aanneemt of uit winstbejag verkoopt, verhuurt, verruilt, in pand geeft, bewaart of verbergt, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de
vierde categorie.
2. Dezelfde straf wordt opgelegd aan hem die opzettelijk uit de
opbrengst van enig goed als bedoeld in het eerste lid, voordeel trekt.
Artikel 233b
1. Hij die enig goed koopt, huurt, inruilt, in pand neemt, als
geschenk aanneemt of uit winstbejag verkoopt, verhuurt, verruilt, in
pand geeft, bewaart of verbergt wordt, indien aan zijn schuld te wijten is dat zijn handeling betreft een goed als bedoeld in het eerste
lid van artikel 233a, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een
jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Dezelfde straf wordt opgelegd aan hem die uit de opbrengst van
enig goed voordeel trekt, indien aan zijn schuld te wijten is dat zijn
handeling een goed als bedoeld in artikel 233a, betreft.
Artikel 233c
De in de artikelen 233, 233a en 233b bepaalde gevangenisstraf kan
met een derde worden verhoogd, indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen, sedert de schuldige hetzij
een tegen hem wegens een van de in die artikelen omschreven misdrijven
uitgesproken gevangenisstraf geheel of ten dele heeft ondergaan, of
sedert die straf hem geheel is kwijtgescholden, of indien tijdens het
plegen van het misdrijf het recht tot uitvoering van die straf nog
niet is verjaard, dan wel indien de schuldige een gewoonte maakt van
het plegen van het misdrijf.
Artikel 233d
Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 233, 233a en 233b
omschreven misdrijven kan ontzetting van de in artikel 1:64, eerste
lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba genoemde rechten worden
uitgesproken.
Artikel 234
1. Degene die, misbruik makende van de bepalingen, ten gunste van
de visserij, de daartoe dienende vaartuigen gebruikt tot de heimelijke
invoer van verboden of aan invoerrecht en accijns onderworpen goederen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of
geldboete van de vijfde categorie.
2. Artikel 233, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 235
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1. De in artikel 233 genoemde straffen worden niet toegepast, indien de bekeuring is geschied tussen 6 uur voormiddags en 6 uur namiddags bij invoer bij een van de in artikel 11 genoemde plaatsen; in dat
geval wordt de dader gestraft met geldboete van de tweede categorie.
2. Deze uitzondering is evenwel niet toepasselijk bij invoer of
vervoer van accijnsgoederen, wanneer zulks geschiedt in voorwerpen
waarin gewoonlijk geen accijnsgoederen worden vervoerd, en in het algemeen, wanneer zulks geschiedt heimelijk verpakt of op enige ander
wijze die kennelijk ten doel heeft om die goederen aan het ontzicht te
onttrekken.
Artikel 236
1. Indien bij invoer ontdekt wordt dat aan boord niet dezelfde
hoeveelheid aanwezig is als bij de akte van inklaring is opgegeven,
ten aanzien van:
a. goederen in vaten, kisten, balen, manden en andere emballage,
b. losse of gestorte goederen, indien de bevonden met de opgegeven
hoeveelheid meer dan een tiende gedeelte daarboven of daarbeneden
verschilt,
wordt de schipper gestraft met geldboete van de derde categorie of,
indien de te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten
hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven rechten.
2. De meer bevonden stuks worden verbeurdverklaard.
3. Ten aanzien van het eerste lid, onderdeel a, blijft, in afwijking van het tweede lid, verbeurdverklaring achterwege, indien vóór de
bekeuring nog aangifte is gedaan; in welk geval geldboete van de tweede categorie wordt opgelegd.
Artikel 237
(vervallen)
Artikel 238
Bij het aanwezig zijn in ingeklaarde schepen van accijnsgoederen,
andere dan die bij artikel 127 bedoeld, niet bij de akte van inklaring
opgegeven, worden die goederen verbeurd verklaard en wordt de schipper
gestraft met geldboete van de derde categorie of, indien de te weinig
geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal het
bedrag van de te weinig geheven rechten.
Artikel 239
1. Wanneer vóór de aanbieding ter visitatie of verificatie blijkt
dat een vat, kist, baal, mand of andere emballage een andere soort
goederen bevat, dan bij de inklaring is opgegeven, wordt de schipper
gestraft met geldboete van de tweede categorie.
2. Indien echter de opgave is geschied overeenkomstig de manifesten en cognossementen, zal deze boete niet door de schipper worden
verbeurd, doch de verkeerd aangegeven goederen zullen worden verbeurd
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verklaard, wanneer de belanghebbende niet binnen veertien dagen de
rechten en accijnzen met een verhoging ten belope van twee maal het
bedrag daarvan heeft betaald.
3. Dit artikel is niet toepasselijk, indien de bijzondere gedeelten der partij, tezamen genomen, met de massale aangifte overeenkomen.
Artikel 240
1. Alle lossing of overzetting van ingevoerde goederen zonder het
daartoe benodigde document heeft ten gevolge de verbeurdverklaring der
geloste of overgezette goederen, terwijl de schipper bovendien zal
worden gestraft met geldboete van de derde categorie of, indien de te
weinig geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal
het bedrag van de te weinig geheven rechten.
2. Bij lossing op het daartoe verkregen document, doch zonder dat
op hetzelve uit de aantekening der ambtenaren blijkt dat zulks is geschied in hun bijzijn of met hun voorkennis, gelijk ook alle lichting
of overboordzetting met document, doch anders dan op de voet bij de
wettelijke regelingen op de in-, uit- en doorvoer omschreven, wordt de
schipper gestraft met gelijke boete, als bij het eerste lid is bepaald, alles behoudens de bijzondere gevallen, in artikel 29 bedoeld.
De goederen zullen worden aangehouden om een nauwkeurig visitatie te
ondergaan.
3. Schippers, voerlieden, dragers of drijvers worden gestraft met
geldboete van de tweede categorie voor het vervoeren van een stuk op
een document dat niet vooraf door de ambtenaren ten blijke van gedane
visitatie is afgetekend.
Artikel 241
1. Alle op daartoe verkregen documenten ter visitatie of verificatie aangeboden wordende goederen die bij vergelijking met de inhoud der documenten worden ontdekt onder een verkeerde benaming te
zijn aangegeven, zullen worden verbeurd verklaard.
2. Hij die accijnsgoederen onder een verkeerde benaming ten invoer aangeeft, wordt bovendien gestraft met geldboete van de derde categorie of, indien de te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven.
3. Hij die de in artikel 128, negende lid, opgenomen verbodsbepalingen overtreedt, wordt gestraft met geldboete van de derde categorie.
Artikel 242
1. Insgelijks zullen worden verbeurd verklaard de partijen accijnsvrije goederen, die bij vergelijking met de documenten, anders
dan bij de opneming in de gevallen, bij artikel 55 bedoeld, worden bevonden dan wel onder hun ware benaming te zijn aangegeven, doch gedeeltelijk verzwegen zijn.
2. Indien echter het verzwegene de partij van dezelfde soort goe119
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deren, in het document vermeld, bijeengevoegd, niet meer bedraagt dan
een twintigste van het aangegevene, zal de verbeurdverklaring zich bepalen tot dit gedeelte. Voor goederen, niet naar de waarde belast,
wordt gemeld bedrag van een twintigste bepaald op een twaalfde.
Artikel 243
1. Degene die de vereiste documenten die bij de goederen voorhanden gehouden moeten worden bij de invoer tot na visitatie of opslag in
entrepôt, gelijk mede bij uitvoer en doorvoer, niet, op vordering van
een ambtenaar, aan deze ter visitatie toont, wordt, indien blijkt dat
de goederen behoorlijk zijn in- of uitgeklaard en aangegeven en daarop
document is verkregen, gestraft met geldboete van de tweede categorie.
2. Indien zodanig bewijs alleen ten opzichte van sommige artikelen of sommige stuks van een lading of vracht niet kan worden aangetoond, wordt hij gestraft met geldboete van de derde categorie of, indien de te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven rechten en wordt dit
gedeelte van de lading of vracht verbeurdverklaard, behoudens de toepassing van de artikelen 236 en 237 voor de daar bedoelde gevallen.
Artikel 244
Hij die bij een geschil over de waarde van ten invoer aangegeven
goederen met het oogmerk om invloed uit te oefenen op de beoordeling
van die waarde opzettelijk een vals of vervalst stuk overlegt, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
van de vijfde categorie.
Artikel 245
1. Degene die goederen in het binnenland vervoert zonder vervoerbiljet in de gevallen, bedoeld bij de tweede afdeling van hoofdstuk
III, wordt gestraft met geldboete van de derde categorie of, indien de
te weinig geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal het bedrag van de te weinig geheven rechten.
2. De goederen, bedoeld in het eerste lid, worden verbeurdverklaard, tenzij degene die de goederen vervoert binnen veertien dagen
na de bekeuring aan de Inspecteur aantoont dat de invoerrechten en accijnzen zijn betaald.
Artikel 246
Degene die goederen vervoert met een vervoersbiljet, maar die gevonden worden buiten de in het desbetreffende vervoerbiljet aangewezen
wegen, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.
Artikel 247
1. Bij overtreding van artikel 103 wordt degene in wiens huis of
andere voor afsluiting vatbare plaats de goederen zijn neergelegd, ge120
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straft met geldboete van de derde categorie of, indien de te weinig
geheven rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal het
bedrag van de te weinig geheven rechten.
2. De in het eerste lid bepaalde straffen blijven buiten toepassing, indien de betrokkene:
a. kan aantonen geen kennis te hebben gehad van de in het eerste lid
bedoelde neerlegging, of
b. kennis heeft gegeven van het aanwezig zijn van de goederen aan de
ambtenaren voordat het onderzoek is begonnen.
3. De in het eerste lid bedoelde goederen worden verbeurdverklaard.
Artikel 248
Onverminderd de toepassing van artikel 247, zal ieder die accijnsgoed dat bij vervoer met document moet gedekt zijn, koopt of wel
toelaat of opneemt in een bij hem in gebruik zijnde bergplaats, fabriek, of woning met de wetenschap dat het in strijd met de wet is ingevoerd, worden gestraft, alsof hijzelf de onwettige invoer had bedreven.
Artikel 249
1. In het geval, bedoeld bij artikel 111, eerste lid, zal het gedistilleerd in de lokalen der kooplieden en winkeliers, bij de peiling
en visitatie voorhanden bevonden, waarvan de inslag na aftrek der hoeveelheden die de ambtenaren op de achterzijde der documenten zullen
hebben afgeschreven, niet door documenten kan worden gejustificeerd,
worden verbeurd verklaard en wordt de koopman of winkelier gestraft
met geldboete van de derde categorie of, indien de te weinig geheven
rechten hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal het bedrag van
de te weinig geheven invoerrechten en accijnzen.
2. Bij overtreding van artikel 111, tweede lid, zal de koopman of
winkelier worden gestraft met geldboete van de tweede categorie.
Artikel 250
Zo bij visitatie op transitopaspoort bij het uitgaan bevonden
wordt dat ten doorvoer aangegeven goederen niet in mindere hoeveelheid
of in mindere sterkte van het gedistilleerd aanwezig zijn, dan op het
transitopaspoort is uitgedrukt, wordt de aangever gestraft met geldboete van de derde categorie of, indien de te weinig geheven rechten
hoger zijn dan dit bedrag, ten hoogste tweemaal het bedrag van de te
weinig geheven invoerrechten en accijnzen, tenzij het tekort niet meer
dan een twintigste op de hoeveelheid of niet meer dan vijf percent op
de sterkte van het gedistilleerd bedraagt, behoudens de betaling der
kosten.
Artikel 251
Bij bevinding van accijnsgoederen in strijd met artikel 149, el121
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ders dan daar bepaald in het schip geborgen, zal de schipper worden
gestraft met een boete van vijfmaal het bedrag van de accijns, ook
wanneer de invoerrechten en accijnzen te zamen niet de som van tien
florin te boven gaan.
Artikel 252
1. De schipper die
klaren, wordt gestraft
2. Bij overtreding
gestraft met geldboete

vertrekt zonder zijn schip te hebben doen uitmet geldboete van de tweede categorie.
van artikel 169, tweede lid, wordt de schipper
van de tweede categorie.
Artikel 253

1. Indien de sluiting, plombs of zegels geschonden zijn, wordt de
schipper, vervoerder of beheerder van de goederen gestraft met geldboete van de tweede categorie en bij herhaling met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar of geldboete van de naasthogere categorie, tenzij
de schending is veroorzaakt door overmacht en van het gebeurde onverwijld kennis is gegeven aan de Inspecteur.
2. Met ten hoogste dezelfde straffen worden de schippers gestraft, indien:
a. niet aangewezen zijn alle toegangen tot de lading van te verzegelen
vaartuigen, wanneer de schipper door de ambtenaren tot die aanwijzing is uitgenodigd;
b. in verzegelde vaartuigen, onverzegelde luiken, deuren, verplaatsbare schotten en dergelijke, kennelijk ingericht om toegang tot de
lading te verkrijgen, bestaan.
Artikel 254
(vervallen)
Artikel 255
Het oprichten of in gereedheid brengen van enige fabriek of trafiek, mitsgaders de verandering van dezelve zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming in die gevallen waarin zulks wordt vereist,
wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie ten laste van de
oprichter, fabrikant of trafikant en zal bovendien in het geval van
verandering, herstel in de vorige staat binnen een bepaalde termijn en
bij gebreke daarvan, alsmede in het eerstgenoemde geval, de sluiting
bij het vonnis worden bevolen.
Artikel 256
(vervallen)
Artikel 257
Overtreding van deze of andere landsverordeningen, betreffende de
in-, uit- en doorvoer en de accijnzen, waarin niet uitdrukkelijk in
een strafbedreiging is voorzien, alsmede overtreding van de ter uit122
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voering van deze of die landsverordeningen gegeven wettelijke regelingen, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.
Artikel 257a
De bij deze landsverordening strafbaar gestelde feiten waarop gevangenisstraf of geldboete van de derde categorie zijn gesteld, zijn
misdrijven. De overige bij deze landsverordening strafbaar gestelde
feiten zijn overtredingen.
Artikel 258
1. Met de opsporing van de bij of krachtens deze landsverordening
strafbaar gestelde feiten zijn, naast de in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering van Aruba bedoelde personen, belast de daartoe
bij landsbesluit aangewezen ambtenaren. Een zodanig landsbesluit wordt
bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels
worden gesteld omtrent de vereisten waaraan de krachtens het eerste
lid aangewezen ambtenaren dienen te voldoen.
Artikel 258a
1. Alle processen-verbaal, betreffende de bij of krachtens deze
landsverordening strafbaar gestelde feiten, worden ingezonden aan de
Algemeen Directeur van het Departement der Invoerrechten en Accijnzen.
De Algemeen Directeur doet de processen-verbaal onverwijld toekomen
aan de officier van justitie.
2. De officier van justitie is bevoegd de zaak ter afdoening weer
in handen van de Algemeen Directeur, bedoeld in het eerste lid, te
stellen, die daarmede alsdan kan handelen overeenkomstig artikel 75
van de Algemene landsverordening belastingen.
HOOFDSTUK X
Slotbepalingen
Artikel 259
Alle stukken, krachtens deze landsverordening of andere wettelijke regelingen omtrent de in-, uit- en doorvoer opgemaakt, met uitzondering van de vertrekpas of het daarvoor in de plaats tredende bewijs, van akten van zekerheidstelling, van de vergunning, bedoeld in
het tweede lid van artikel 146, en van de verklaring in artikel 9 bedoeld, zijn vrij van zegel.
Artikel 260
In alle gevallen, bij deze landsverordening niet uitdrukkelijk
voorzien, zullen gelden de regelen bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, te geven, behalve wat de grondslagen en de hoegrootheid
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der belasting betreft.
Artikel 260a
De Minister kan, voor zover in deze landsverordening niet anders
is bepaald, nadere voorschriften geven ter uitvoering van de bepalingen van deze landsverordening.
Artikel 261
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening
in-, uit- en doorvoer.
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