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AANBEVELINGEN EN ADVIEZEN

Aanbeveling inzake de omschrijving van het begrip belastbaar gewicht
Het gemeenschappelijke douanetarief voorziet
ten aanzien van een aantal produkten in een
belasting van het gewicht, hetzij als permanente
maatregel, hetzij als maatregel voor bijzondere
gevallen (produkten die onderworpen zijn aan
een ad valorem recht, aangevuld door een mini
male heffing welke gebaseerd is op het netto
of brutogewicht). De omschrijvingen van de
begrippen brutogewicht en nettogewicht welke
momenteel

in

de

verschillende

Lid-Staten

king hebbende op de geleidelijke opheffing van
de douanerechten tussen de Lid-Staten en op de
geleidelijke aanpassing van de nationale tarieven
aan het gemeenschappelijk douanetarief.
Derhalve beveelt de Commissie van de Euro

pese Economische Gemeenschap krachtens de
bepalingen van het Verdrag tot oprichting van
deze Gemeenschap en met name op grond van
de artikelen 27 en 155 de Lid-Staten aan, de

worden aangehouden lopen sterk uiteen. Het is
van belang dat de onderhavige verschillen
worden opgeheven en dat een eenvormige om
schrijving van beide begrippen wordt aanvaard,
teneinde een gelijke druk van de rechten van
het gemeenschappelijk douanetarief in alle Lid

navolgende regels in hun wettelijke of bestuurs- ^
rechtelijke bepalingen op douanegebied op te

Staten te verzekeren.

— Brutogewicht: het gewicht van het goed ver
meerderd met dat van al zijn verpakkingen .

Voorts voorziet het gemeenschappelijk
douanetarief met betrekking tot enige produkten
in een belasting naar het gewicht zonder verdere
precisering. Teneinde een eenvormige inter
pretatie van genoemd tarief te waarborgen,
dient nauwkeurig aangegeven te worden wat
onder de betrokken bepalingen moet worden
verstaan .

De diensten van de Commissie hebben der

halve, na overleg met de nationale douane
autoriteiten, de regels opgesteld, welke in dezen
dienen te worden toegepast.
Het is gewenst dat deze regels zo spoedig
mogelijk in iedere Lid-Staat van kracht worden.
De aanvaarding van een uniforme omschrijving
van de begrippen brutogewicht en nettogewicht
zal er namelijk toe leiden dat in de handels
betrekkingen tussen de Lid-Staten bepaalde
ongelijkheden worden gecorrigeerd ten aanzien
van de douanelast, welke op naar gewicht belast
bare goederen rust, al naargelang deze goederen
in de ene of andere Lid-Staat worden inge
voerd, ongelijkheden die los staan van die welke
gewoonlijk voortvloeien uit de toepassing van
de artikelen 14 en 23 van het Verdrag, betrek

nemen .

I.

Wordt verstaan onder :

— Nettogewicht : het eigen gewicht van het goed,
ontdaan van al zijn verpakkingen.
II.
Worden belast op basis van het netto
gewicht : de goederen ten aanzien waarvan het
gemeenschappelijk douanetarief yoorziet in een
heffing van het gewicht, zonder verdere precise
ring.

III.
Worden beschouwd als verpakkingen in
de zin van deze aanbeveling : alle uitwendige
en inwendige verpakkingsmiddelen, omhulsels,
opwindmiddelen, en dergelijke voorzieningen,
met uitsluiting van de vervoermiddelen, met
name de containers, in de zin van artikel 1 b)
van de op 18 mei 1956 te Genève ondertekende
Douaneovereenkomst inzake containers, alsmede
van de dekkleden en het stuw- en hulpmateriaal.
Gedaan te Brussel, 13 maart 1961
Voor de Commissie
De Voorzitter
W. HALLSTEIJN

Aanbeveling inzake de heffing van invoerrecht van gevuld ingevoerde
verpakkingsmiddelen
Teneinde een gelijke uitwerking van de in
voerrechten van het gemeenschappelijk douane
tarief in de Lid-Staten te waarborgen, is het

van belang de voorwaarden voor de toepassing
daarvan in de Gemeenschap eenvormig te ma
ken. Te dien einde is er met name aanleiding,
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over te gaan tot het nader tot elkaar brengen
van de, nationale wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen met betrekking tot de heffing
van invoerrecht van gevuld ingevoerde ver
pakkingsmiddelen. Dienovereenkomstig hebben
de diensten van de Commissie, na raadpleging
van de nationale douaneautoriteiten, de regels
opgesteld die toegepast dienen te worden ter
verzekering van een eenvormige heffing van
invoerrecht van genoemde verpakkingsmidde
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— of indien zij in het belastbare gewicht
van het verpakte goed dienen te worden
begrepen,

b) met vrijstelling van invoerrecht toegelaten :
— indien het verpakte goed niet aan invoer
recht is onderworpen,
— of indien dit naar een andere maatstaf

len.

is belast dan het gewicht of de waarde ,

Deze regels houden rekening met de nood
zaak, zoveel mogelijk de taak van de douane
diensten te verlichten, doch tevens de belangen
van de fabrikanten van verpakkingsmiddelen
van de Gemeenschap te waarborgen. Zij ko
men overigens geheel overeen met de bepalin
gen van de op 15 december 1950 te Genève on
dertekende Conventie van Brussel nopens de
waarde van goederen in douanezaken waartoe
alle Lid-Staten door ondertekening of anderszins
zijn toegetreden.

Het is wenselijk dat deze regels zo spoedig
mogelijk in ieder van de Lid-Staten van kracht
worden. In de handelsbetrekkingen tussen de
Lid-Staten zal de toepassing van deze regels
trouwens bijdragen tot het opheffen van be
paalde ongelijkheden tussen de douanelast, die
op de goederen rust naargelang deze in de ene
of in een andere Lid-Staat worden ingevoerd,
ongelijkheden, die los staan van die welke ge
woonlijk voortvloeien uit de toepassing van de
artikelen 14 en 23 van het Verdrag betrekking
hebbende op de geleidelijke opheffing van
douanerechten tussen de Lid-Staten en op de
geleidelijke aanpassing van de nationale tarieven
aan het gemeenschappelijk douanetarief.
Derhalve beveelt de Commissie van de Eu

ropese Economische Gemeenschap krachtens de
bepalingen van het Verdrag tot oprichting van
deze Gemeenschap en met name op grond van de
artikelen 27 en 155 de Lid-Staten aan, de na
volgende regels in hun wettelijke of bestuurs

rechtelijke bepalingen op douanegebied op te
nemen .

I. De verpakkingsmiddelen die gevuld wor
den ingevoerd en gelijktijdig met het daarin
verpakte goed in het vrije verkeer wórden ge

— of indien het gewicht van die verpak
kingsmiddelen niet in het belastbare ge
wicht van het verpakte goed dient te wor
den begrepen,

c) aan het eigen invoerrecht onderworpen :
—- indien de verpakkingsmiddelen niet een
voor het verpakte goed gebruikelijk type
vertonen en, onafhankelijk van hun ge
bruik als zodanig, een blijvende zelfstan

dige gebruikswaarde hebben,
— of indien de verpakkingsmiddelen zijn

gêbezigd met het oogmerk het te hunnen
aanzien in het tarief voorziene invoer

recht te ontgaan.

II.

Indien de aan de bepalingen van para

graaf I, alinea's a) en b), onderworpen ver
pakkingsmiddelen verscheidene goederen van
verschillende soort bevatten, worden voor de

vaststelling van het belastbaar gewicht of de
belastbare waarde van die goederen het gewicht
en de waarde van bedoelde verpakkingsmidde

len omgeslagen over alle verpakte goederen naar
evenredigheid van het gewicht of de waarde
van elk goed.
III.

Worden beschouwd als verpakkingen in

de zin van deze aanbeveling : alle uitwendige
en inwendige verpakkingsmiddelen, omhulsels,

opwindmiddelen en dergelijke voorzieningen,
met uitsluiting van de vervoermiddelen, met
name de containers, in de zin van artikel 1 b)
van de op 18 mei 1956 te Genève ondertekende
Douaneovereenkomst inzake containers, alsmede
van de dekkleden en het stuw- en hulpmateriaal.

bracht, worden :
Gedaan te Brussel, 13 maart 1961

a) aan hetzelfde invoerrecht onderworpen als
het verpakte goed :
— indien dit aan een ad valorem recht is

onderworpen,

Voor de Commissie
De Voorzitter
W. HALLSTEIN

