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VERDRAG NOPENS  DE  SAMENWERKING  

OP  HET STUK  VAN  DOUANEN  EN  ACCIJNZEN 

Zijne Majesteit  de  Koning  der  Belgen; 

Hare Koninklijke Hoogheid  de  Groothertogin  van Luxemburg;  

Hare Majesteit  de  Koningin  der  Nederlanden, 

Bezield door  de  wens om  de  samenwerking tussen  de  admini-
straties  op  het stuk  van  douanen  en van  accijnzen meer doeltref-
fend  te  maken, zulks  ter  uiteindelijke verwezenlijking  van de  Eco-
nomische  Unie  tussen België, het Groothertogdom  Luxemburg en  
Nederland, beoogd bij  de op 5  september  1944 te  Londen gete-
kende douaneovereenkomsten, 

Hebben besloten een Verdrag  te  sluiten  en  hebben daartoe als 
hun Gevolmachtigden benoemd,  te  weten: 

Zijn Majesteit  de  Koning  der  Belgen: 

Zijne Excellentie  de  heer  P. van Zeeland,  Minister  van  Buiten-
landse Zaken; 

Hare Koninklijke Hoogheid  de  Groothertogin  van Luxemburg  

Zijne Excellentie  de  heer  Robert  Als, Buitengewoon Gezant  en  
Gevolmachtigd Minister  van  het Groothertogdom  Luxemburg te  
Brussel; 

Hare Majesteit  de  Koningin  der  Nederlanden: 

Jonkheer  G. Beelaerts van  Blokland, zaakgelastigde a.i.  der  Ne-
derlanden  te  Brussel,  

die, na  elkander mededeling  te  hebben gedaan  van  hun volmach-
ten, welke  in  goede  en  behoorlijke vorm werden bevonden, over  de  
volgende bepalingen tot overeenstemming zijn gekomen: 



HOOFDSTUK  I  

Waarde  in  elk  van de  landen toe  te  kennen aan  douane- of  
accijnsdocumenten, afgegeven  of  geldig gemaakt  in  een ander  land,  
aan controlemerken aangebracht door  en  aan constateringen  van  
ambtenaren  of  beambten  der  douanen  of der  accijnzen  van  een 
ander  land.  

Artikel  1  

§ 1. De  documenten,  op  regelmatige wijze afgegeven  of  geldig 
gemaakt  in  het ene  land,  hebben rechtsgevolg  in de  andere landen 
als waren zij afgegeven  of  geldig gemaakt ingevolge  de  wetgeving  
van die  landen.  

§ 2. De  verklaringén,  welke  op  deze documenten zijn gesteld door 
ambtenaren  of  beambten  der  douanen  of der  accijnzen  van  het ene  
land,  handelende binnen  de  kring hunner bevoegdheden, hebben  in 
de  andere landen  dezélfde  waarde als waren zij gesteld door ambte-
naren  of  beambten  van die  landen.  

§ 3. Bij goederenverkeer onder  douane- of  onder accijnsverband, 
dat aanvangt  in  het ene  land en  eindigt  in  een ander  land,  alsook 
bij  de  opmaking  van de  desbetreffende documenten  en van de  
aangiften  ter  verkrijging  van die  documeiiten;  moet worden rekening 
gehouden  met de  attributen  van de  douanekantoren  en met de los-
plaatsen  van  het  land,  alwaar het  douane- of  accijnsverband zal 
eindigen, zoals  die  zijn vastgesteld door  de  bevoegde autoriteit  van  
dat  land.  

Artikel  2 

De  controlemerken (lakken,  loden,  zegels, stempels, pons-  of  
slagmerken,  enz.)  aangebracht  op  een  document, op  enig goed  of 
op  een vervoermiddel door ambtenaren  of  beambten  der  douanen  
of der  accijnzen  van  het ene  land,  worden  in de  andere landen 
beschouwd als gelijkwaardig aan  de  merken, aangebracht door 
ambtenaren  of  beambten  van die  landen. 

Artikel  3  

Processen-verbaal  op  het stuk  van  douanen  en van  accijnzen, 
opgemaakt door een  of  meer ambtenaren  of  beambten  van  het ene  
land in de  vorm  en  onder  de  voorwaarden, door  de  wetgeving  van  
hun  land  bepaald, hebben  in de  andere landen dezelfde bewijs-
kracht, als waren het processen-verbaal rechtsgeldig opgemaakt 
door een  of  meer daartoe bevoegde ambtenaren  of  beambten  van 
die  landen.  



HOOFDSTUK  II  
Optreden  van  ambtenaren  of  beambten  der  douanen  of der  

accijnzen  van  het ene  land op  het grondgebied  van  een ander  land.  
Artikel  4 

De  ambtenaren  of  beambten  der  douanen  of der  accijnzen  van  
het ene  land,  bevoegd tot opsporing  van  strafbare feiten  op  het stuk  
van  douanen  en van  accijnzen, kunnen  in  een ander  land met  daar-
toe bevoegde ambtenaren  of  beambten  van  dat  land  samenwerken 
bij het opsporen  en  het constateren  van  dergelijke strafbare feiten; 
zij treden  op  onder dezelfde voorwaarden,  met  dezelfde bevoegd-
heden  en met  dezelfde gevolgen als  de  ambtenaren  of  beambten,  
met  wie zij samenwerken. 

Artikel  5 
Indien  goederen onder  douane- of  onder accijnsverband  van  een 

plaats  in  het ene  land  worden vervoerd naar een plaats gelegen  in  
een ander  land,  zetten  de  ambtenaren  of  beambten  van  eerstbedoeld  
land, die  eventueel zijn belast  met de  begeleiding  van  het  transport , 
de  bewaking voort  in  het andere  land,  totdat zij door  de  ambte-
naren  of  beambten  van  dat  land  worden afgelost.  

Tot  dat tijdstip hebben  de  eerstbedoelde ambtenaren  of  beambten 
voor  de  uitoefening  van  hun taak dezelfde bevoegdheden als laatst-
bedoelde ambtenaren  of  beambten. 

Artikel  6 
De  ambtenaren  of  beambten  der  douanen  of der  accijnzen  van  

het ene  land, die in  hun  land  een achtervolging zijn begonnen onder 
zodanige omstandigheden, dat zij wettelijk bevoegd waren  de  voort-
vluchtige staande  te  houden,  te  visiteren  en  eventueel  te  arresteren  
of de  goederen  en de  vervoermiddelen  te  visiteren  en  eventueel  in  
beslag  te  nemen, zijn gerechtigd om zich bij  de  achtervolging  van 
de  voortvluchtige,  de  goederen  op  het vervoermiddel  op  het grond-
gebied  van  een ander  land te  begeven  en  aldaar,  indien de  achter-
volging niet is onderbroken,  met  inachtneming  van de  wetten  van  
dat  land,  hun taak  te  volbrengen, zoals zij  die in  eigen  land  zouden 
hebben volbracht,  met  dien verstande dat zij niet tot arresteren 
kunnen overgaan. Zij kunnen niettemin  de  voortvluchtige zonder 
verwijl overbrengen naar  de  vertegenwoordigers  van  het openbaar 
gezag om zijn identiteit  te  doen vaststellen, indien  hij  die  niet kan  
of  wil aantonen. 

Behoudens  in  het geval, waarin hun verrichtingen geen uitstel 
gedogen, moeten  de  achtervolgende ambtenaren  of  beambten  de  
medewerking inroepen  van  bevoegde ambtenaren  of  beambten  van  
het  land, op  welks grondgebied zij zich hebben begeven.  

De  inbeslaggenomen  goederen  en  vervoermiddelen worden  afge-
gegeven aan  de  ambtenaren  of  beambten  van  het  land  alwaar  de  
aanhaling heeft plaats gehad ten einde  te  worden bewaard totdat 
over  de  bestemming  van die  zaken zal zijn beslist.  



HOOFDSTUK  III  

Wederzijdse bijstand inzake voorkoming  en  bestrijding  van  
strafbare feiten  op  het stuk  van  douanen  en van  accijnzen. 

Artikel  7 

De  landen verlenen elkander wederzijds bijstand  ter  voorkoming  
en  bestrijding  van  strafbare feiten  op  het stuk  van  douanen  en van  
accijnzen. 

Artikel  8 

De  administratie  der  douanen  of der  accijnzen  van  elk  land  doet 
uit eigen beweging onverwijld aan  de  administratie  van  het belang-
hebbende  land  mededeling  van de  gegevens waarover zij beschikt  
met  betrekking tot voorgenomen  of  plaats gehad hebbende feiten  
en  omstandigheden, welke strafbare feiten  op  het stuk  van  douanen  
en van  accijnzen doen vermoeden. 

Artikel  9 

Op  rechtstreeks verzoek  van de  administratie  der  douanen  of der  
accijnzen  van  het ene  land  zal  die van  het aangezochte  land, met  
inachtneming  van de  wettelijke voorschriften  van  laatstbedoeld  land: 

a. ambtelijke onderzoeken instellen  en in  het bijzonder personen, 
gezocht  in  verband  met  het plegen  van in  artikel  7  bedoelde straf-
bare feiten, alsmede getuigen  of  deskundigen horen;  

b. goederen  of  vervoermiddelen, welke  in  het verzoekende  land  
voor verbeurdverklaring vatbaar zijn, inbeslagnemen, zulks onder 
verantwoordelijkheid  van de  verzoekende administratie;  

c. aan  de  belastingplichtigen, verdachten  of  veroordeelden zowel 
gerechtelijke stukken als rechterlijke  en  administratieve beslissingen 
inzake douanen  en  accijnzen doen uitreiken  of  betekenen. Zodanige 
uitreiking  of  betekening wordt als rechtsgeldig beschouwd in dien  
daarbij  de  vormen zijn  in  acht genomen welke voor overeenkom-
stige uitreikingen  of  betekeningen gebruikelijk zijn  in  het  land,  tot 
hetwelk het verzoek is gericht. 

Artikel  10 

Op  schriftelijk verzoek kunnen  de  ambtenaren  der  douanen  of 
der  accijnzen  van  het ene  land,  mits zij naar behoren zijn gemach-
tigd door hun administratie,  op de  kantoren  van de  administratie  
der  douanen  of der  accijnzen  van  een ander  land  inlichtingen  en 



informaties putten uit  de  geschriften, registers  en  andere documen-
ten, welke  op die  kantoren berusten.  

De  verzoekende ambtenaren kunnen  op die  kantoren afschrift 
nemen  van de  documenten  en in  hun processen-verbaal, rapporten  
of  getuigenverklaringen, alsook bij procedures  en  vervolgingen  in  
rechte, zich beroepen  op  aldaar verkregen inlichtingen  en  geraad-
pleegde documenten. 

Artikel  11 

De  ambtenaren  of  beambten  der  douanen  of der  accijnzen  van  
hét  ene  land  kunnen, mits zij naar behoren zijn gemachtigd door 
hun administratie, voor  de  gerechtelijke instanties  van  een ander  
land,  belast  met de  vervolging  of  berekening  van  een strafbaar feit  
op  het stuk  van  douanen  en van  accijnzen, getuigenis afleggen  met  
betrekking tot hetgeen zij  in de  uitoefening  van  hun functie hebben 
waargenomen. 

Artikel  12  

§ 1. De  overtreding  van  een voorschrift  op  het stuk  van  dou-
anen  en van  accijnzen, gepleegd  in  het ene  land en  aldaar strafbaar 
gesteld, wordt ook beschouwd als een  op  het grondgebied  van de  
andere landen gepleegde overtreding  van  een overeenkomstig voor-
schrift  van  deze landen, voor zover  die  aldaar strafbaar is gesteld.  

De  vervolging geschiedt  in  het  land,  aangewezen krachtens  §  2  
hierna.  De  strafwetten  en de  wetten inzake  de  procedure  en de  
competentie  van  het  land,  waar  de  vervolging plaats vindt, zijn 
toepasselijk.  

§ 2. De  overtreding wordt gestraft  in  het  land,  waar zij is be-
gaan  of, indien  het strafbaar feit een  in  meer  dan  een  land  voort-
gezet delict is,  in  het  land  waar het delict is aangevangen.  

Indien  niet  met  zekerheid kan worden bepaald  in  welk  land de  
overtreding is begaan, vindt  de  vervolging plaats  in  het  land  waar  
de  verdachte verblijf houdt  of  zijn laatst bekende verblijfplaats heeft 
gehad. Bij gebreke  van  enige omstandigheid, welke  de  bevoegdheid 
tot vervolging bepaalt, berust  die  bevoegdheid bij het  land  waar  de  
overtreding is geconstateerd. Het  land  waar  de  vervolging is aan-
gevangen blijft bevoegd ook  indien  het  land  waar  de  overtreding is 
begaan,  of  het  land  waar  de  verdachte verblijf houdt  of  heeft ge-
houden, alsnog bekend wordt. 

Bij deelneming  van  meer  dan  één persoon aan hetzelfde strafbare 
feit, brengt  de  bevoegdheid ten aanzien  van  een hunner  de  bevoegd-
heid mede ten aanzien  van de  anderen.  

Op  verzoek  van de  administratie  der  douanen  of der  accijnzen  van  
het  land,  waar volgens  de  bepalingen  van  het eerste lid  van  deze  



paragraaf vervolging kan plaats hebben, kan  de  vervolging ook ge-
schieden  in  het  land  waar  de  verdachte verblijf houdt. Het initiatief 
tot vervolging komt alsdan toe aan  de  administratie  van  laatstbe-
doeld  land. De  sancties, welke worden toegepast, mogen niet zwaarder 
zijn  dan die  welke  op  het desbetreffende feit zijn gesteld door  de  wet-
geving  van  het  land  waar het strafbare feit is begaan.  

§  3.  Een veroordeling wegens overtreding  op  het stuk  van  dou-
anen  en van  accijnzen, uitgesproken  in  het ene  land,  heeft,  met  
betrekking tot recidive,  in de  andere landen dezelfde gevolgen, als 
waren zij  in die  landen uitgesproken. 

Artikel  13  

Een gerechtelijke veroordeling terzake  van  een overtreding  op  
het stuk  van  douanen  en van  accijnzen, voor tenuitvoerlegging vat-
baar  in  het  land  waar  de  veroordeling is uitgesproken, kan nadat  
in  een ander  land  het  exequatur  is verkregen, voor  de  geldboeten,  
de  kosten  en de  verbeurdverklaring worden ten uitvoer gelegd  op  
goederen, welke  de  veroordeelde aldaar bezit, een  en  ander  op de  
wijze bepaald bij  de  wetten  van  dat  land.  Ten einde een dergelijke 
tenuitvoerlegging  te  werkstelligen,  wendt  de  autoriteit,  die in  het 
eerstbedoelde  land met de  tenuitvoerlegging  van de  veroordeling is 
belast, zich rechtstreeks tot  de  bevoegde autoriteit  van  het andere  
land  onder overlegging  van  een expeditie  van de  rechterlijke be-
slissing. 

Artikel  14 

De  opbrengst  van de  boeten  en van de  verbeurdverklaringen, 
welke is verkregen  in  een ander  land dan  dat aan hetwelk volgens 
artikel  12,  §  2,  eerste, tweede  en  derde lid, het initiatief tot ver-
volging toekomt, wordt uitgekeerd aan laatstbedoeld  land,  behou-
dens toepassing  van  artikel  18. 

Op  verzoek  van  dat  land  worden  de  goederen  en  vervoermidde-
len, welke zijn  inbeslaggenomen  op de  voet  van  artikel  6, of  welke 
bij rechterlijke uitspraak  of  krachtens een wettelijke bepaling zijn 
verbeurd verklaard  of  aan het  land  zijn vervallen, door  de  admini-
stratie  der  douanen  of der  accijnzen,  die  ze onder haar beheer heeft, 
overgedragen aan  evenbedoeld  land,  hetwelk ze desgewenst naar 
eigen grondgebied kan overbrengen. 

Artikel  15 

Indien  een  document,  dat het vervoer  van  goederen  van  een 
plaats  in  het ene  land  naar een bestemming gelegen  in  een ander  



land  moet dekken,  te  laat  of  niet geheel gezuiverd  of in  het geheel 
niet wordt terug ontvangen  op  het kantoor, waar het  document  is 
afgegeven  of  is geldig gemaakt, worden  de  eventueel verschuldigde 
rechten, accijnzen, heffingen  en  boeten ingevorderd door  de  admi-
nistratie  van  het  land,  waar het  document  is afgegeven  of  is geldig 
gemaakt. 

HOOFDSTUK  1V  

Algemene bepalingen 

Artikel  16 

De  ambtenaren  of  beambten  der  douanen  of der  accijnzen  van  
het ene  land  genieten,  indien  zij hun functie  in de  bij  dit  Verdrag 
bepaalde gevallen uitoefenen  in  een ander  land,  aldaar  de  bescher-
ming  en de  bijstand, welke  de  wetten  van  dat  land  toekennen aan 
zijn ambtenaren  of  beambten  der  douanen  of der  accijnzen.  Met  
betrekking tot strafbare feiten, welke ten aanzien  van  hen zouden 
worden begaan  of  welke zij zelf zouden begaan, staan zij gelijk  met  
laatstbedoelde ambtenaren  of  beambten. 

Bij het verrichten  van  hun werkzaamheden kunnen zij hun uni-
form  en  hun dienstwapens dragen. Zij moeten  te  allen tijde hun 
ambtelijke kwaliteit kunnen aantonen door middel  van de  aan-
stelling, welke hun administratie hun heeft uitgereikt. 

Zij zijn gerechtigd  in  geval  van  noodzaak  de  dwangmiddelen  en  
verdedigingsmiddelen aan  te  wenden, welke  de  ambtenaren  of  be-
ambten  der  douanen  of der  accijnzen  van  het  land,  waar zij hun 
werkzaamheden verrichten, rechtens zouden kunnen gebruiken. 

Artikel  17  

Motorrijtuigen, rijwielen  en  andere vervoermiddelen, welke 
vorenbedoelde ambtenaren  of  beambten voor hun dienst  in  een 
ander  land  gebruiken, zijn vrij  van  belastingen  en  andere heffingen, 
welke uit hoofde  van  het gebruik  van  het vervoermiddel zouden 
zijn verschuldigd. 

Artikel  18 

De  kosten, welke door een  land of  door zijn ambtenaren  of  be-
ambten zijn gemaakt  ter  voldoening aan een verzoek  of  een vorde-
ring  van  een ander  land  worden vergoed tegen overlegging  van de  
bewijsstukken  en op de  wijze,  in  gemeen overleg, door  de  bevoegde 
Ministers  te  bepalen.  
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HOOFDSTUK  V  

Slotbepalingen 

Artikel  19 

De  artikelen  1, 3 en 12  zijn  op  het stuk  van  accijnzen slechts 
toepasselijk voor zover  de  accijnzen zijn geünificeerd. 

Artikel  20 

Dit  Verdrag vindt slechts toepassing  op  het grondgebied  der  Hoge 
Verdragsluitende Partijen  in  Europa.  

Artikel 2121  

§ 1. Dit  Verdrag zal worden bekrachtigd  en de  akten  van  be-
krachtiging zullen zo spoedig mogelijk worden  nedergelegd  bij  de  
Belgische Regering. 

Het Verdrag zal  in  werking treden  op de dag  volgend  op die,  
waarop  de  drie Hoge Verdragsluitende Partijen haar akten  van  
bekrachtiging zullen hebben  nedergelegd. * 

§ 2. (geschorst  op  grond  van  het Uitvoeringsprotocol, artikel  14,  
punt  5). 

Dit  Verdrag kan  te  allen tijde worden opgezegd door elk  
van de  Hoge Verdragsluitende Partijen door middel  van  een langs 
diplomatieke weg aan  de  beide andere Hoge Verdragsluitende Par-
tijen gedane schriftelijke opzegging  op  een termijn  van  ten minste 
twaalf maanden;  in  dat geval houdt het Verdrag  op te  werken ten 
opzichte  van de  eerste Hoge Verdragsluitende Partij  op de dag  
waarop bedoelde termijn afloopt, behalve voor zover het betreft  
de  aanvragen om bijstand welke voor  die dag  door  die  Hoge Ver-
dragsluitende Partij zijn ingediend  of  ontvangen. 

Ten  blijke  waarvan  de  bovengenoemde Gevolmachtigden  dit  Ver-
drag hebben ondertekend  en  daaraan hun zegel hebben gehecht. 

Gedaan  in  drievoud  te  Brussel,  op 5  september  1952, in de  
Franse  en in de  Nederlandse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk 
authentiek. 

Voor België:  
(w.g.)  P. van  ZEELAND 

Voor het Groothertogdom  Luxemburg:  
(w.g.)  R.  ALS 

Voor Nederland:  
(w.g.)  G.  BEELAERTS  van  BLOKLAND  

*  Datum  van  inwerkingtreding  1-7-1956.  




