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21368 Wet op de accijns

B HERDRUK ADVIES RAAD VAN STATE

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 20 oktober 1989

Bij Kabinetsmissiven van 8 mei
1989, nr. 89.011163 en 18juli
1989, nr. 89.011163, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Staatssecretaris van Financiën, bij de
Raad van State ter overweging
aanhangig gemaakt een voorstel van
wet op de accijns met memorie van
toelichting.

1. Naar uit de considerans van het
wetsvoorstel blijkt, wordt daarmede
beoogd de accijnswetgeving te
moderniseren, te vereenvoudigen en
op een aantal punten technisch te
herzien en voorts de heffing van de
accijnzen onder te brengen in één
heffingswet. De Raad van State is
van oordeel dat in deze opsomming
eveneens als doelstelling met zoveel
woorden ware te vermelden de
uniformering van het stelsel van
heffing waardoor een einde wordt
gemaakt aan de grote verschei–
denheid welke, zoals ook in de
memorie van toelichting (paragraaf
1.3) wordt opgemerkt, kenmerkend
is voor de huidig accijnsweteving.

2. In de doelstellingen van het
wetsvoorstel ligt besloten dat de
tekst zich moeilijk laat vergelijken
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Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw Kabinet van 8 mei
1989 nr 89.011163 machtigde Uwe
Majesteit de Raad van State, zijn
advies inzake het bovenvermelde
voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 20 oktober 1989, bied ik
U hierbij aan.

1. Naar het oordeel van de Raad
ware in de considerans als
doelstelling te vermelden de unifor–
mering van het stelsel van heffing
waardoor een einde wordt gemaakt
aan de grote verscheidenheid welke
kenmerkend is voor de huidige
accijnswetgeving. Ik heb hierin
aanleiding gevonden de considerans
in die zin aan te passen.

2. Het wetsvoorstel vertoont wat
de grondslagen van de heffing en de
tarieven betreft grnte gelijkenis met

915227F
ISSN0921 7371
SDU uitgeverij 's Gravenhage 1989 Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 368, B

i



met die van de bestaande accijns–
wetten. Een grote gelijkenis is er wel
voor wat betreft de grondslagen van
de heffing en de tarieven. Daarin is,
zoals in de memorie van toelichting
(paragraaf 1.1) wordt medegedeeld,
op een enkele uitzondering na geen
verandering gekomen. De Raad ziet
het als een gemis dat deze uitzonde–
ringen niet steeds als zodanig
worden vermeld. De constatering of
van een gehandhaafde bepaüng dan
wel van een nieuwe bepaling sprake
is, zou worden vergemakkelijkt,
indien hierin zou worden voorzien.

3. Op verschillende plaatsen in het
wetsvoorstel wordt de formule «bij of
krachtens algemene maatregel van
bestuur» gebruikt. De vraag dringt
zich op of, gelet op het feit dat op
andere plaatsen met zoveel woorden
als enige regeling een ministeriële
regeling wordt toegelaten, de
mogelijkheid van subdelegatie niet
geheel achterwege kan worden
gelaten. In elk geval ware bij alle
artikelen waarin die mogelijkheid is
opgenomen de noodzaak daarvan te
motiveren. In dit verband zij er
overigens op gewezen dat in de
toelichting op de artikelen waarin de
mogelijkheid van bedoelde subdele–
gatie is opgenomen niet zelden enkel
gesproken wordt over een regeling
bij algemene maatregel van bestuur
(bijvoorbeeld de toelichting op artikel
90), hetgeen niet wijst op een grote
behoefte aan de mogelijkheid van
subdelegatie.

4. De belangrijkste wijziging in
materiële zin, welke het wetsvoorstel
brengt, is gelegen in de vervanging

de huidige accijnswetten. De Raad
ziet het als een gemis dat de enkele
uitzonderingen daarop niet steeds
als zodanig in de memorie van
toelichting worden vermeld.

In de paragrafen 3.1 tot en met
3.9 zijn de specifieke wijzigingen die
voor de verscheidene accijnsgoe–
deren van wezenlijke betekenis zijn
vrij uitvoerig in beeld gebracht. De
overige wijzigingen hebben geen
materiële betekenis Een nadere
precisering van de verschillen, in die
zin dat bepalingen worden verge–
leken, is moeilijk te geven, omdat het
veelal wijzigingen van redactionele
aard zijn.

In de opmerking van de Raad heb
ik wel aanleiding gezien om in het
algemene deel van de memorie van
toelichting (paragraaf 2.1) aan te
geven waarom in de artikelsgewijze
toelichting niet steeds een verge–
lijking met huidige accijnswetten is
gemaakt.

3. De Raad wijst erop dat op
verschillende plaatsen in het
wetsvoorstel de formule «bij of
krachtens algemene maatregel van
bestuur» wordt gebruikt. Naar
aanleiding daarvan vraagt de Raad
zich af of, gelet op het feit dat op
andere plaatsen met zoveel woorden
een ministeriële regeling als enige
regeling wordt toegelaten, de
mogelijkheid van subdelegatie niet
geheel achterwege kan worden
gelaten.

Bij het redigeren van het onder–
havige wetsvoorstel is gebruik
gemaakt van de mogelijkheid van
subdelegatie omdat bij het desbe–
treffende onderwerp de nadere
regelgeving betrekking zal hebben
op rechten en verplichtingen van
belanghebbenden of zaken
verbonden met de grondslag van de
heffing, alsmede op praktische
voorschriften zoals vorm en inhoud
van documenten. Naar mijn mening
dienen de eerstbedoelde aspecten te
worden gedelegeerd naar een
algemene maatregel van bestuur De
daarmee verbonden praktische
voorschriften kunnen evenwel
worden opgenomen in een ministe–
riële regeling. In het algemeen
gesteld is de mogelijkheid tot subde–
legatie opgenomen in de gevallen
waarin aan de nadere regelgeving
praktische voorschriften verbonden
zullen zijn.

4. Met betrekking tot de
vervanging van het huidige,
overwegend van fysieke controle
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van het huidige, overwegend van
fysieke controle uitgaande stelsel
door een stelsel dat uitgaat van
administratieve controle waarbij de
fysieke controle nog slechts een
aanvullend karakter heeft. Deze
administratieve controle zal worden
uitgeoefend aan de hand van de
bedrijfsadministratie. Naar in de
memorie van toelichting (de
paragrafen 2.4 en 6) wordt
opgemerkt, zullen de eisen waaraan
administratie van de accijnsplich–
tigen moet voldoen in de regel niet
zwaarder behoeven te zijn dan die
welke worden gesteld aan de admini–
stratie die nodig is voor controle van
andere heffingen. Voor de controle
op de accijnsheffing in haar nieuwe
vorm zal dan ook aldus de memorie
van toelichting (paragraaf 2.4) in
beginsel kunnen worden uitgegaan
van de bedrijfsadministratie die ook
voor de belastingen naar de winst en
voor de omzetbelasting als
uitgangspunt dient. Aan de admini–
stratie kunnen echter specifieke op
de accijnsheffing toegesneden eisen
worden gesteld. Wat betreft de
gevolgen van de herstructurering
voor de werkdruk van de belasting–
dienst wordt in de memorie van
toelichting (paragraaf 6) opgernerkt
dat deze naar verwachting gering
zullen zijn, onder meer doordat de
controle voor de accijnsheffing in
belangrijke mate zal kunnen worden
geïntegreerd met de controle voor
andere belastingen.

Naast de Raad meent, behoeft dit
laatste punt nadere toelichting. Het
is namelijk niet onmmiddellijk
duidelijk dat de overgang naar het
nieuwe controlesysteem geen
problemen met zich zal brengen.
Zijn, zo vraagt de Raad zich af, de op
de boekhoudkundige controle van de
belastingen naar de winst en van de
omzetbelasting gespecialiseerde
ambtenaren aanstonds in staat de
juiste verbanden te leggen tussen
datgene wat de boekhouding te zien
geeft en de specifieke teiten waarbij
de heffing van de desbetreffende
accijns aanknoopt. In dit verband zij
erop gewezen dat de maatstaf van
heffing niet naar hoeveelheid en
waarde wordt bepaald, maar naar
hoeveelheid en een aantal andere
factoren, zoals het extractgehalte
van bier, het aantal volumepercenten
alcohol en het suikergetal van suiker,
de eerste twee gemeten bij een
bepaalde temperatuur. De vraag rijst
hoe aan de hand van de weliswaar
op de heffing van de bieraccijns
toegespitste boekhouding het

uitgaande stelsel door een stelsel dat
uitgaat van administratieve controle
waarbij de fysieke controle nog
slechts een aanvullend karakter
heeft, merkt de Raad op dat in de
memorie van toelichting wordt
gesteld dat in beginsel zal kunnen
worden uitgegaan van de bedrijfsad–
ministratie die ook voor de belas–
tingen naar de winst en voor de
omzetbelasting dient als
uitgangspunt De Raad meent
evenwel dat de stelling in de
memorie van toelichting dat de
gevolgen van de herstructurering
voor de werkdruk van de belastmg–
dienst naar verwachting gering zullen
zijn, nadere toelichting behoeft.

Naar aanleiding hiervan merk ik op
dat in het nieuwe systeem voor het
belastbare feit zal worden aange–
sloten bij de uitslag van accijnsgoe–
deren uit een zogenoemde accijns–
goederenplaats. In het thans
bestaande systeem wordt vaak nog
aangesloten bij de vervaardiging als
het belastbare feit. Door deze
wijziging van het belastbare feit
behoeft de fiscus voornamelijk te
controleren of de uitgeslagen
accijnsgoederen op de juiste wijze in
de bedrijfsadministratie zijn
opgenomen en of voor de goederen
op de juiste wijze accijns is betaald
Deze controle vertoont daardoor
sterke overeenkomst met de controle
voor de omzetbelasting die wordt
geheven ter zake van de levering van
goederen en het verrichten van
diensten. In dit verband wijs ik
tevens erop dat thans reeds ambte–
naren administratieve controles
houden op het gebied van de accijns
en daarbij over voldoende specifieke
kennis ten aanzien van accijnsgoe–
deren beschikken. In de administratie
ziillen voorts specifieke nadere
gegevens over de accijnsgoederen
moeten zijn opgenomen zoals het
alcoholgehalte en het suikergetal.

De Raad vraagt zich mede
vanwege de mogelijke fraudegevoe
ligheid van de regeling af of niet,
naast de administratieve controle, de
fysieke controle een belangrijke
plaats zal moeten blijven innemen.
Het hoog belast zijn van de accijns–
goederen - hetgeen. zoals in de
memorie van toelichting (paragraaf
2.2) wordt opgemerkt, in samenhang
met een èènduidig belastbaar feit
doeltreffende controle aangrijpmgs–
punten vraagt - dwingt aldus de
Raad tot grote aandacht voor deze
aangelegenheid. Hij wijst er daarbij
op dat blijkens de memorie van
toelichting de omvang van de
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extractgehalte is vast te stellen -
zijnde het gehalte van de in de
stamwort van het bier opgeloste
niet-vluchtige stoffen, vermeerderd
met het gehalte van de na de gisting
aan het bier toegevoegde stoffen bij
een temperatuur van 20 C - van een
reeds geruime tijd geleden uitge–
slagen hoeveelheid bier. Naar de
Raad aanneemt, is hiervoor naast
boekhoudkundige vaardigheid een
grondige, specifieke kennis van het
produktieproces van het desbetref–
fende accijnsgoed nodig. In de
memorie van toelichting ware mede
te delen in hoeverre die combinatie
van bekwaamheden reeds bij de
belastingdienst aanwezig is dan wel
in hoeverre ter zake nog voorzie–
ningen moeten worden getroffen.

De Raad vraagt zich mede
vanwege de mogelijke fraudegevoe–
ligheid van de regeling bij het voren–
staande ook af of niet, naast de
administratieve controle, de fysieke
controle een belangrijke plaats zal
moeten blijven innemen. Het hoog
belast zijn van de accijnsgoederen -
hetgeen, zoals in de memorie van
toelichting (paragraaf 2.2) wordt
opgemerkt, in samenhang met een
èénduidig belastbaar feit doeltref–
fende controle-aangrijpingspunten
vraagt - dwingt tot grote aandacht
voor deze aangelegenheid. Blijkens
de desbetreffende mededeling in de
memorie van toelichting aan het slot
van paragraaf 6 is de omvang van de
voorziene aanvullende fysieke
controle een onzekere factor. De
Raad meent hieruit te moeten
afleiden dat de bewindsman thans
nog geen volledig inzicht heeft in de
gevolgen welke het nieuwe systeem
voor de omvang van de werkzaam–
heden van de belastingdienst heeft.
De mededeling ter genoemde
plaatse dat de gevolgen van de
herstructurering voor de werkdruk
van de belastingdienst in deze fase
nog niet concreet kunnen worden
bepaald, doch per saldo naar
verwachting gering zullen zijn, zal
dan ook, naar de Raad meent,
sterker moeten worden onderbouwd.

5. In de memorie van toelichting
(paragraaf 1.4) wordt opgemerkt dat
de voorgestelde wetgeving wat de
structuur van de accijnzen betreft,
gezien in het stramien van de in het
kader van de EG harmonisatie
opgestelde ontwerp-richtlijnen,
vooralsnog geen problemen lijkt op
te leveren. In aansluiting hierop ware
in de memorie van toelichting te
vermelden of dit ook geldt voor het

voorziene aanvullende fysieke
controle een onzekere factor is. Ik
rnerk hierbij op dat uiteraard bij bij
voorbeeld de controle voor de
accijns van bier steekproefsgewijs
het extractgehalte zal worden
bepaald. Zulks zal, de Raad verwijst
daarnaar, ook het geval zijn ten
aanzien van het aantal volumeper–
centen alcohol voor bij voorbeeld de
heffing van de accijns van overige
alcoholhoudende produkten en het
suikergetal van suiker voor de
heffing van de accijns van suiker en
suikerhoudende produkten. Voorts
zal de hulp van het Laboratorium van
het Ministerie van Financiën worden
ingeroepen als het in specifieke
gevallen gaat om het bepalen van de
samenstelling van een accijnsgoed.

Overigens meen ik dat er tussen
de administratieve en de fysieke
controle sprake is van een zekere
wisselwerking. Naarmate de admini–
stratie beter is zal er meer admini–
stratieve controle mogelijk zijn en is
er daardoor minder fysieke controle
nodig.

De Raad meent uit de memorie
van toelichting te moeten afleiden
dat ik thans nog geen volledig inzicht
heb in de gevolgen welke het nieuwe
systeem voor de omvang van de
werkzaamheden van de belasting–
dienst heeft.

Inderdaad kan thans nog niet
concreet worden aangegeven wat de
gevolgen van het nieuwe systeem
zijn voor de omvang van de
werkzaamheden van de belasting–
dienst. Naast de administratieve
controle zal een zekere vorm van
fysieke controle nodig blijven.
Waarschijnlijk zal op de langere
termijn enige verlichting van de
werkdruk optreden. Aan de wens van
de Raad de desbetreffende
mededeling in de memorie van
toelichting in dezen sterker te onder–
bouwen, heb ik gevolg gegeven.

5. In aansluiting op de opmerking
in de memorie van toelichting dat de
voorgestelde wetgeving wat de
structuur van de accijnzen betreft in
het kader van de EG-harmonisatie
vooralsnog geen problemen lijkt op
te leveren, geeft de Raad in
overweging alsdan ook te vermelden
of dit eveneens geldt voor het
controlesysteem in EG– en Benelux–
verband
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controlesysteem in EG– en Benelux–
verband.

6. Aan het slot van paragraaf 6
wordt in de memorie van toelichting
opgemerkt dat naar verwachting
geen verzwaring van de taak van het
justitiële apparaat als gevolg van het
nieuwe systeem zal optreden. Naar
het de Raad voorkomt, mag dit niet
aldus worden verstaan dat de
overgang op het nieuwe systeem de
taak van bedoeld apparaat geheel
onberoerd zal Isten. Indien, zoals in
de memorie van toelichting in
paragraaf 4 wordt opgemerkt, ten
aanzien van te late betaling van
accijnzen onder het volgens het
wetsvoorstel van toepassing zijnde
regime van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen een stringent beleid
zal worden gevoerd, waarbij geen
tolerantiedagen worden gehanteerd,
zal, naar het de Raad voorkomt, met
een toeneming van het aantal proce
dures onder meer met betrekking tot
de toegepaste verhogingen rekening
moeten worden gehouden.

In de memorie van toelichting
blijft, naar de Raad meent ten
onrechte, onbesproken de taakver–
zwaring waarvoor de belasting–

De in de loop der jaren door de
Europese Commissie ingediende
ontwerp-richtlijnen voor de accijnzen
zijn opgezet uitgaande van een
situatie waarbij er geen tariefunifi–
catie zou zijn en er wel grensformali–
teiten zouden bestaan. In het licht
van de voorstellen voor de interne
markt behoeven deze ontwerp-richt–
lijnen aanpassing; in deze voorstellen
wordt immers uitgegaan van het
vervallen van de fiscale grenzen.
Onlangs is de Commissie met een
werkdocument gekomen met hoofd
lijnen voor de goederenbewegingen
van accijnsgoederen. Concrete
uitwerkingen daarvoor, onder meer
op het gebied van de controlesys–
temen en van het door de
Commissie voorgestelde systeem
van koppeling van de entrepots (in
dit voorstel: accijnsgoederen–
plaatsen) zijn er nog niet. In de
memorie van toelichting is vermeld
dat in het voorstel van wet
uitsluitend rekening is gehouden met
de op grond van het Verdrag tot
unificatie van accijnzen en van het
waarborgrecht van 1950 reeds in
werking getreden bepalingen inzake
de wijnaccijns. De Benelux-accijnsu–
nificatie is tot nu toe alleen met
betrekking tot wijn tot stand
gekomen. Het voorgestelde systeem
past in het voor de geünificeerde
accijns van wijn geldende controle–
systeem.

6. Met de stelling van de Raad van
State dat aan de verwachting dat er
geen verzwaring van de taak van het
justitiële apparaat als gevolg van het
nieuwe systeem zal optreden, niet
die betekenis mag worden gegeven
dat de overgang naar dit systeem de
taak van bedoeld apparaat geheel
onberoerd zal laten, kan ik mij
verenigen. Vanwege de voor de
beoordeling van technische factoren
van de accijnsheffing vereiste speci–
fieke deskundigheid, merkt de Raad
op dat de taakverzwaring waarvoor
de belastingkamers komen te staan
ten onrechte onbesproken is
gebleven.

Naar aanleiding hiervan merk ik op
dat, zoals de Raad eveneens
onderkent, een systeem van heffing
waarbij de administratie centraal
komt te staan voor de rechter tot een
vergemakkelijking van zijn taak kan
leiden. Dat met betrekking tot de
nieuwe accijnsheffing onder omstan–
digheden nog specifieke deskun–
digheid vereist kan zijn voor een
goede beoordeling van gerezen
problemen, wordt door mij
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kamers van de gerechtshoven komen
te staan doordat de rechtspraak
inzake de accijnsheffing, welke thans
bij de Tariefcommissie berust,
overgaat naar de hoven Weliswaar
kan het overgaan op een systeem
van heffing waarbij de administratie
centraal komt te staan ook voor de
rechter tot vergemakkelijking van zijri
taak leiden, doch dit neemt niet weg
dat ook zeer technische factoren een
rol kunnen spelen, voor de beoor–
deling waarvan specifieke deskun
digheid is vereist. Geschillen over
bijvoorbeeld de verlening of
intrekking van een vergunning voor
een accijnsgoederenplaats (artikel
51), over de vaststelling van het
bedrag van de zekerheid (artikel 59)
of over de verlenmg van vrijstelling
van accijns (artikel 65) liggen op een
voor de belastingkamers van de
gerechtshoven tot nu toe vreemd
terrein. Met geschillen op het terrein
van de accijnzen hebben deze
kamers thans slechts bemoeienis bij
de uitoefening van de hun bij artikel
144 van de Algemene wet inzake de
douane en de accijnzen opgedragen
taak met betrekking tot de admini–
stratieve boeten.

In paragraaf 2.6 van de memorie
van toelichting wordt melding
gemaakt van een beleidsnotitie van
de Minister van Justitie over een
nieuwe structuur van de rechterlijke
organisatie. Inmiddels is deze notitie
verschenen (Kamerstukken II
1988/89, 21 206, nr 2). Het
verdient dan ook aanbeveling de
desbetreffende mededeling te actua–
liseren.

7. In paragraaf 2.5 van de
memorie van toelichting wordt
opgemerkt dat het voorgestelde
stelsel voor het vervoer van accijns–
goederen in het binnenlandse
verkeer uitgaat van overbrenging
zonder ambtelijke tussenkomst en
zonder een aan de overbrenging
voorafgaande afgifte van een
document. De goederen zullen
echter vergezeld dienen te gaan van
vervoersopdrachten, opgemaakt
door de leverancier en na het stellen
daarop van een verklarmg terugge–
zonden door de afnemer Vervolgens
wordt in de memorie van toelichting
opgemerkt dat de vervoersop
drachten eveneens zullen moeten
worden opgemaakt onder meer voor
het vervoer naar het buitenland Het
is de Raad niet onmiddellijk duidelijk
welke waarde deze vervoersopdracht
bij de controle op de admmistratie
van de leverancier heeft, indien geen

onderkend De door de Raad aange–
dragen voorbeelden zijn naar mijn
mening evenwel niet dermate
technisch van karakter dat zij zo zeer
verwijderd zouden zijn van het
algemene admimstratieve kader
waarop het systeem van heffing zal
zijn gebaseerd, dat de belastmg–
kamers van de hoven daarvoor niet
voldoende zouden zijn toegerust.
Voor het justitiële apparaat in zijn
totaliteit zal naar ik verwacht per
saldo geen verzwaring ontstaan.

Aan de aanbeveling van de Raad
de verwijzing naar de notitie inzake
de nieuwe structuur van de rechter–
lijke organisatie in de memorie van
toelichting te actualiseren, is gevolg
gegeven.

7. Naar aanleiding van het
gestelde in paragraaf 2 5 van de
memorie van toelichting over het
toezicht op het vervoer vraagt de
Raad welke waarde de door de
leverancier zelf opgemaakte
vervoersopdracht voor het vervoer
naar het buitenland heeft bij de
controle op de administratie van de
leverancier, indien geen ambtelijke
tussenkomst meer bestaat en de
mogelijkheid van controle bij buiten–
landse afnemers ontbreekt.

Voor het binnenlandse vervoer van
accijnsgoederen maakt de
leverancier zelf de vervoersopdracht
op. De afnemer voorziet deze
opdracht van de noodzakelijke aante–
kening bij ontvangst van de
goederen. Er zal bij de leverancier,
noch bij de afnemer sprake zijn van
ambtelijke tussenkomst. Bij
verzending naar het buitenland kan
er inderdaad geen direct door de
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ambtelijke tussenkomst meer bestaat
en de mogelijkheid van controle bij
buitenlandse afnemers ontbreekt.

8. Het is de Raad niet duidelijk
waarom in de aanhef van paragraaf
2.8 wordt gesproken van ontheffing
van de accijns, welk begrip blijkbaar
moet worden gezien als een verza–
melbegrip voor afschrijving,
vrijstelling en teruggaaf. Het begrip
ontheffing heeft in de regel een
minder ruime betekenis en wordt
overigens in de memorie van
toelichting noch in de wettekst
verder gebruikt.

9. In paragraaf 1.1 van de
memorie van toelichting wordt
vermeld dat met de branche-organi–
saties van de bij de accijnsheffing
betrokken sectoren van het bedrijfs–
leven overleg is gepleegd over dit
voorstel en dat daarbij is gebleken
dat de voorgestelde overgang naar
de nieuwe heffingssystematiek in het
algemeen met instemming wordt
begroet Nader ware aan te geven
ten aanzien van welke onderdelen in
bedoeld overleg niet van instemming
is gebleken.

Nederlandse belastingdienst contro
leerbare aftekening plaatshebben
door de afnemer. Om in die gevallen
nog waarde te kunnen hechten aan
de door de leverancier opgemaakte
vervoersopdracht zullen, behoudens
indien er een beroep zou worden
gedaan op de medewerking van de
buitenlandse belastingadministraties,
de vervoersopdrachten voor uitvoer
moeten worden afgetekend door de
douane.

8 Naar aanleiding van de
opmerking van de Raad dat het niet
duidelijk is waarom in de aanhef van
paragraaf 2.8 wordt gesproken van
ontheffing van de accijns, merk ik
het volgende op.

Het begrip ontheffing is, zoals de
Raad veronderstelt, inderdaad
gebruikt ais een verzamelbegrip voor
alle gevallen waarin accijnsgoederen
worden ontdaan van de accijnsdruk.
Wat de huidige wetten betreft omvat
dit begrip afschrijving, teruggaaf en
vrijstelling en wat de voorgestelde
wet betreft alleen vrijstelling en
teruggaaf. Aan het gebruik van het
begrip ontheffing behoeft geen
andere betekenis te worden
toegekend dan hiervoor is
aangeduid.

9. De Raad merkt op dat in
paragraaf 1.1 van de memorie van
toelichting wordt vermeld dat met de
branche-organisaties van de bij de
accijnsheffmg betrokken sectoren
van het bedrijfsleven overleg is
gepleegd over dit voorstel en dat
daarbij is gebleken dat de voorge–
stelde overgang naar de nieuwe
heffingssystematiek in het algemeen
met instemming wordt begroet. De
Raad vraagt nader aan te geven ten
aanzien van welke onderdelen in
bedoeld overleg niet van instemming
is gebleken.

Met betrekking tot de vorenbe
doelde passage in de memorie van
toelichting merk ik op dat de
bedoelde branche-organisaties alle
in zijn algemeenheid hebben
ingestemd met het voorliggende
wetsvoorstel Dit neemt uiteraard
niet weg dat door sommige branche–
organisaties nog algemene of speci
fieke wensen ten aanzien van de
nieuwe accijnswetgeving naar voren
zijn gebracht waaraan naar ik meen
niet kan worden tegemoetgekomen.
Zo is bij voorbeeld in het voorstel
niet een afschaffing van de accijns
van alcoholvrije dranken en van de
suikeraccijns opgenomen, waarvoor
door enkele organisaties is gepleit.
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10. In paragraaf 3.9 van de
memorie van toelichting wordt bij
het voorstel tot afschaffing van de
zogenoemde «rokertjesregeling» niet
vermeld waarom die regeling
destijds is ingevoerd en om welke
redenen zij niet meer gehandhaafd
dient te worden. Daarin ware te
voorzien.

11. In de toelichting op artikel 2
wordt als voordeel van verbruik,
anders dan als grondstof, van
accijnsgoederen binnen een accijns–
goederenplaats, dat met uitslag
gelijk wordi gesteld, genoemd het
aanwenden van minerale olie voor
verwarming in een raffinaderij. De
Raad neemt aan dat voor het
aanwenden van minerale olie voor de
opwekking van energie ten behoeve
van de produktie hetzelfde geldt. Ter
voorkoming van misverstand op dit
punt waren verwarming en energie–
opwekking naast elkaar te noemen.

12. In de toelichting op artikel 7
wordt bij de mededeling dat het
extractgehalte van bier wordt uitge–
drukt in percenten Plato vermeld dat
onder de eenheid Plato moet worden
verstaan het aantal grammen
opgeloste stoffen per honderd gram
wort, alsmede de hoeveelheid
stoffen die eventueel na de gisting
aan het bier is toegevoegd en
daadwerkelijk is opgelost. De Raad
vestigt er de aandacht op dat in het
derde lid van artikel 7, waarin wordt
aangegeven wat onder extractge–
halte moet worden verstaan, de
woorden «en daadwerkelijk is
opgelost» niet voorkomen

Zoals is gesteld in paragraaf 1.4 van
de memorie van toelichting ben ik
van mening dat in dezen niet te zeer
moet worden vooruitgelopen op de
ontwikkelingen in EG verband
Voorts zou met de afschaffing van
de accijnsheffing van deze goederen
een budgettaire derving van 315 mln
gulden gemoeid zijn.

10. De Raad merkt op dat in
paragraaf 3.9 van de memorie van
toelichting ware aan te geven
waarom de zogenoemde rokertjesre–
geling destijds is ingevoerd en om
welke reden wordt voorgesteld deze
thans af te schaffen.

De memorie van toelichting heb ik
op dit punt aangevuld.

11. Ik heb gehoor gegeven aan de
opmerking van de Raad dat, ter
voorkoming van misverstanden, het
aanwenden van minerale oliën voor
de opwekking van energie ten
behoeve van de produktie van
minerale oliën mede in de toelichting
op artikel 2 zou moeten worden
vermeld als voorbeeld van verbruik,
anders dan als grondstof, van
accijnsgoederen binnen een accijns–
goederenplaats dat met uitslag gelijk
wordt gesteld.

12. De Raad wijst op een
tekstueel onderscheid tussen de
definitie van het begrip extractge–
halte in artikel 7, derde lid, en de in
de toelichting op artikel 7 gebruikte
bewoordingen volgens welke onder
de eenheid Plato moet worden
verstaan het aantal grammen
opgeloste stoffen per honderd gram
wort, alsmede de hoeveelheid
stoffen die na de gisting aan het bier
is toegevoegd en daadwerkelijk is
opgelost.

Zoals in de toelichting op het
derde lid is aangegeven gaat het bij
het extractgehalte in beginsel om het
gehalte aan opgeloste stoffen
waarbij de aanwezige alcohol wordt
herleid tot de opgeloste suikers in
onvergiste staat. De aanduiding «en
daadwerkelijk is opgelost» dient om
aan te geven dat vaste
niet-opgeloste stoffen niet tot het
extractgehalte behoren. In de
wettekst komt deze zinsnede niet
voor omdat een eventuele
toevoeging van vloeistoffen aan bier
strikt gezien niet als oplossen kan
worden gezien maar wel het extract–
gehalte kan beïnvloeden.
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13. Volgens artikel 7, vierde lid,
zullen bij ministeriële regeling
regelen kunnen worden gegeven ten
aanzien van de toepassing van het in
het tweede lid vermelde verlaagde
tarief en zullen deze regelen onder
meer betrekking hebben op de
gevallen waarin dat tarief toepassing
kan vinden. Gezien de tekst van het
tweede lid vraagt de Raad zich af
waarom de aanwijzing van de
gevallen waarin het toepassing kan
vinden nadere regeling behoefte.

14. Volgens artikel 15, onder a,
wordt voor de berekening van de
accijns van overige alcoholhoudende
produkten die bestaan uit een
vloeistof, waarin zich bestanddelen
in vaste vorm bevinden, het volume
gesteld op het volume van het
gehele produkt. In de memorie van
toelichting (bladzijde 72) ware
duidelijk te maken hoe het bij dat
volume toe te passen volumeper–
centage alcohol wordt berekend en
of in dit verband artikel 38, tweede
lid, van belang is.

15. In de toelichting op de
artikelen betreffende de accijns van
minerale oliën wel het woord benzine
gebruikt, en wel als nadere
aanduiding van het begrip lichte olie,
doch het woord dieselolie wordt

In de opmerking van de Raad heb
ik aanleiding gevonden, ten einde
misverstanden te voorkomen, de
woorden «en daadwerkelijk is
opgelost» in de toelichting op artikel
7 te schrappen.

13. De Raad vraagt zich af
waarom de op grond van artikel 7,
vierde lid, bij ministeriële regeling
vast te stellen regelen mede
betrekking zullen hebben op de
gevallen waarin het in het tweede lid
vermelde verlaagde tarief toepassing
kan vinden

De tekst van artikel 7, tweede lid,
geeft inderdaad eenduidig aan om
welke gevallen het hierbij gaat. De
op grond van het vierde lid vast te
stellen regelen zullen betrekking
hebben op de formaliteiten waaraan
moet worden voldaan om anders dan
bij uitslag uit een kleine brouwerij
voor de toepassing van het
verlaagde tarief in aanmerking te
komen. De memorie van toelichting
heb ik ter zake aangepast.

14. Artikel 15, onder a, geeft zoals
de Raad stelt, inderdaad alleen een
regel voor de bepaling van het
volume van overige alcoholhoudende
produkten die bestaan uit een
vloeistof waarin zich bestanddelen in
vaste vorm bevinden.

Hoe met betrekking tot deze
stoffen in concreto het toe te passen
volume-percentage alcohol dient te
worden berekend zal zoals de Raad
kennelijk ook al vermoedt, nader bij
ministeriële regeling dienen te
worden bepaald op basis van artikel
38, tweede lid. Het zou naar mijn
mening te ver voeren in de memorie
van toelichting daar nader op in te
gaan. Met betrekking tot bij
voorbeeld vruchten op brandewijn
moet op grond van artikel 1 5, onder
a, als volume worden genomen het
volume van het gehele produkt, dus
de vloeistof met inbegrip van de
vruchten. Krachtens artikel 38,
tweede lid, zal worden bepaald hoe
het alcoholgehalte van het produkt
dient te worden berekend.
Uitgangspunt bij die berekening zal
het alcoholgehalte zijn van het
mengsel van het totale produkt, van
zowel de vloeibare als de vaste
stoffen.

15 Aan de opmerkmg van de
Raad het woord dieselolie als gebrui–
kelijke benaming in de toelichting te
gebruiken, heb ik gevolg gegeven.
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aldaar niet aangetroffen. De Raad
adviseert ook voor deze belangrijke
motorbrandstof de gebruikelijke
benaming te hanteren.

16. In artikel 44, tweede lid, is
bepaald dat een verzoek om een
vergunning voor een accijnsgoede–
renplaats kan worden geweigerd aan
degene die in de vijf aan het verzoek
voorafgaande jaren onherroepelijk is
veroordeeld wegens het niet
nakomen van een wettelijke bepaling
inzake de accijns. Naar de mening
van de Raad is niet duidelijk of met
«de accijns» is bedoeld de accijns
van de soort waarvoor de vergunning
voor een accijnsgoederenplaats
wordt gevraagd dan wel een accijns
ongeacht de soort. Deze opmerking
geldt ook voor artikel 49, onder d In
dit verband zij ook gewezen op het
volgende punt.

17. Het verdient aanbeveling in
het intitulé van het wetsvoorstel te
spreken van «Wet op de accijnzen»
en niet van «Wet op de accijns». In
de considerans is immers ook sprake
van «accijnzen». Ook het citeerartikel
(artikel 105) ware aldus aan te
passen.

18. In paragraaf 3.5 van de
memorie van toelichting wordt
meegedeeld dat de tot nu toe
bestaande gedeeltelijke vrijstelling
van parfumerieën, cosmetica, toilet–
artikelen en dergelijke wordt
omgezet in een volledige vrijstelling.
Nader ware aan te geven of dit
voorstel, waarmede een belasting–
heffing in de vorm van accijns op
alcohol op luxe goederen wordt
ongedaan gemaakt, aansluit bij de
harmonisatie van accijnzen in
Europees verband en hoe ten deze
op dit moment in de andere
EG-landen wordt gehandeld.

16. Naar de menmg van de Raad
is niet duidelijk of in de artikelen 44,
tweede lid, en 49, onderdeel d, met
«de accijns» is bedoeld de accijns
van de soort waarvoor de vergunning
voor een accijnsgoederenplaats
wordt gevraagd dan wel een accijns
ongeacht de soort. In de hiervoor
genoemde artikelen wordt bedoeld
de accijns zoals gedefinieerd in
artlkel 1 van het voorstel. Dit artikel
bepaalt dat onder de naam «accijns»
een belasting wordt geheven van een
aantal goederen. Het voorstel gaat
dus uit van éèn accijns die
betrekking heeft op verschillende
goederen.

17. De Raad merkt op dat het
ware aan te bevelen in het intitulé
van het wetsvoorstel te spreken van
«Wet op de accijnzen». In de consi–
derans wordt, zoals de Raad stelt,
inderdaad gesproken van
«accijnzen», maar daar wordt
gedoeld op de overgang van de
bestaande situatie waarin sprake is
van verschillende accijnzen naar een
uniform stelsel van heffing. Juist met
het oog op die uniformering heb ik
de voorkeur voor het enkelvoud
accijns.

18. In de memorie van toelichting
wordt meegedeeld dat de huidige
gedeeltelijke vrijstelling voor parfu–
merieën, cosmetica, toiletartikelen
en dergelijke wordt omgezet in een
volledige vrijstelling. Deze volledige
vrijstelling sluit, dit ten antwoord op
de vraag daarnaar van de Raad, aan
bij de voorstellen van de Europese
Commissie. Door de Commissie is
een verlaagd tarief voorgesteld voor
niet-gedenatureerde ethanol in
parfums, toiletartikelen en
cosmetica. Bij gebruik van gedenatu–
reerde ethanol geldt een vrijstelling.
Dit sluit aan bij de regeling in het
onderhavige wetsvoorste! waarin de
vrijstelling wordt verbonden aan de
voorwaarde van denaturering. In de
meeste EG-landen wordt thans een
volledige dan wel een gedeeltelijke
vrijstelling verieend onder de
voorwaarde dat de alcohol is
gedenatureerd In de memorie van
toelichting is een passage
opgenomen over vorengenoemde
EG aspecten.
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19. Naar in artikel 46 is bepaald,
moet de inspecteur alvorens hij
overgaat tot aanpassing van de
voorwaarden van een verleende
vergunning voor een accijnsgoede–
renplaats de vergunninghouder in de
gelegenheid stellen te worden
gehoord. Het valt op dat een
dergelijk voorschrift niet is
opgenomen in artikel 49 c.q. artikel
50 alwaar de intrekking van zulk een
vergunning is geregeld De Raad
adviseert de redactie van deze
artikelen te heroverwegen dan wel in
de memorie van toelichting de reden
van dit verschil te vermelden

20. Volgens artikel 62, eerste lid,
heeft de vergunninghouder van een
accijnsgoederenplaats voor de

19. In artikel 46 is bepaald dat de
inspecteur een vergunninghouder m
de gelegenheid moet stellen te
worden gehoord alvorens hij
overgaat tot aanpassing van de
voorwaarden van diens vergunning
voor een accijnsgoederenplaats Het
is de Raad opgevallen dat een
dergelijk voorschrift niet is
opgenomen in artikel 49 c.q. artikel
50. De Raad adviseert derhalve de
redactie van laatstgenoemde
artikelen te heroverwegen dan wel in
de memorie van toelichting de reden
van dit verschil te vermelden.

Naar ik aanneem heeft de
opmerking van de Raad alleen
betrekking op het intrekken van een
vergunning ingevolge artikel 49,
onderdeel a of b. Artikel 50, eerste
lid, bepaalt dat het intrekken van een
vergunning ingevolge artikel 49,
onderdeel a of b niet eerder kan
geschieden dan èén maand nadat de
inspecteur de vergunninghouder
schriftelijk in kennis heeft gesteld
van de omstandigheden die naar zijn
oordeel het intrekken rechtvaardigen.
Zoals is aangegeven in de toelichting
op artikel 50 heeft de vergunning–
houder op deze manier de
gelegenheid om in overleg te treden
met de inspecteur om te bezien in
hoeverre het mogelijk is alsnog of
wederom aan de voorwaarden te
voldoen, zodat niet tot intrekking van
de vergunning behoeft te vvorden
overgegaan. Daarbij zou in dat
overleg ook kunnen blijken dat er
aanleiding bestaat de voorwaarden
aan te passen. In de opmerking van
de Raad heb ik niettemin aanleiding
gevonden de redactie van artikel 50,
eerste lid, en de toelichting op artikel
50 overeenkomstig het vorenstaande
aan te passen zodat het recht om te
worden gehoord alvorens tot
intrekking van de vergunning
mgevolge artikel 49, onderdeel a of
b, wordt overgegaan, in de wet
wordt vastgelegd. Een dergelijk recht
kan naar mijn mening niet worden
verleend ten aanzien van de
intrekking van de vergunning
ingevolge artikel 49, onderdeel c, d,
e of f. Zoals is aangegeven in de
toelichting op artikel 50 is er daarbij
sprake van feiten van zodanige aard
(misbruik, onherroepelijke veroor–
deling, faillissement) dat onmiddel–
lijke intrekking gerechtvaardigd is
dan wel van intrekking op verzoek
van de vergunninghouder.

20. Met betrekking tot het recht
van voorrang van een half jaar dat
aan de vergunninghouder van een
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accijns, begrepen in de verkoopprijs
van de door hem geleverde
goederen, ingeval hij ter zake van de
verkoop geen betaling heeft
ontvangen, voorrang op alle
goederen van de koper gedurende
een halfjaar nadat de accijns
verschuldigd is geworden. Bij de
Raad is de vraag gerezen of deze
termijnstelling inhoudt dat de
vergunninghouder zijn verhaal op de
goederen van de koper voltooid
moet hebben binnen die termijn dan
wel of het voldoende is dat hij de
koper binnen de termijn heeft aange–
sproken, een executoriale titel heeft
verkregen of anderszins.

21. In artikel 66 is geregeld dat
accijnsgoederen in bepaalde gevallen
met vrijstelling van accijns kunnen
worden betrokken, indien degene die
de goederen betrekt in het bezit is
van een daartoe strekkende
vergunning. De vergunning wordt
verleend bij beschikking van de
inspecteur. Belanghebbende heeft
daarmede de mogelijkheid van
bezwaar en beroep.

De artikelen 67, 68 en 69 houden
de mogelijkheid van vrijstelling voor
andere gevallen in. Het voorschrift
dat de vrijstelling bij beschikking van
de inspecteur wordt verleend is
daarin echter niet opgenomen.
Indien voor dit verschil tussen artikel
66 en de artikelen 67, 68 en 69
goede redenen aanwezig zijn, waren
deze in de memorie van toelichting
te vermelden.

accijnsgoederenplaats wordt
verleend voor de accijns, is bij de
Raad de vraag gerezen of deze
termijn inhoudt dat de vergunning–
houder zijn verhaal op de goederen
van de koper moet hebben voltooid
dan wel of het voldoende is dat hij
de koper heeft aangesproken binnen
die termijn, een executoriale titel
heeft verkregen of anderszins. In
antwoord hierop merk ik op dat het
bij het recht van voorrang gaat om
een vervaltermijn waarbinnen de
vergunninghouder zijn recht geldend
moet maken. Wordt bij voorbeeld
binnen de vervaltermijn door de
vergunninghouder een vordering bij
de faillissementscurator ingediend
dan wordt de termijn geschorst. Van
verval van de voorrang zal evenmin
sprake zijn zolang de desbetreffende
vordering onderwerp is van een
procedure.

21. De Raad merkt op dat
ingevolge artikel 66 vrijstelling van
accijns kan worden verleend indien
degene die de goederen betrekt in
het bezit is van een bij beschikking
van de inspecteur verleende
vergunning, terwijl in de artikelen 67,
68 en 69 dit laatste voorschrift niet
is opgenomen.

De in artikel 66 opgenomen
vrijstelling houdt verband met de in
artikel 65 opgenomen vrijstelling. De
laatste vrijstelling ziet op accijnsgoe–
deren waarvan uit het produkt zelve
blijkt dat deze in aanmerking komen
voor een vrijstelling. Deze vrijstelling
kan worden genoten bij de uitslag
van de accijnsgoederen indien die
produkten in die vorm in de accijns–
goederenplaats zijn opgenomen dan
wel zijn vervaardigd.

Het komt evenwel voor dat de
produkten die in artikel 65 zijn
bedoeld pas bij een ander dan de
vergunninghouder van een accijns–
goederenplaats de hoedanigheid
verkrijgen ter zake waarvan
vrijstelling kan worden verleend. Die
ander dient dan ingevolge artikel 66
in het bezit te zijn van een
vergunning van de inspecteur. Het
kan namelijk zijn dat degene die de
goederen betrekt deze zodanig
gebruikt dat die handeling ingevolge
artikel 4, onderdeel b, als een
vervaardigingshandeling wordt
aangemerkt. Dergelijke handelingen
zouden gelet op de opzet van de
onderhavige regelgeving in beginsel
moeten plaatsvinden in een accijns–
goederenplaats. De activiteiten ten
behoeve waarvan de vrijstelling
wordt genoten, vormen evenwel
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22. Na hetgeen in paragraaf 2.5 is
medegedeeld omtrent het voorge–
stelde stelsel, te weten dat dit voor
het vervoer van accijnsgoederen in
het binnenlandse verkeer uitgaat van
overbrenging zonder ambtelijke
tussenkomst en zonder een aan de
overbrenging voorafgaande afgifte
van een document, behoeft de
mededeling in de toelichting op
artikel 81 dat met betrekking tot de
overige alcoholhoudende produkten
voor onder meer het vervoer gedacht
wordt aan een systeem van
zogenaamde geleidebiljetten verdui–
delijking.

veelal slechts een onderdeel van het
bedrijf van de vrijstellingsgenietende
terwijl dit met betrekking tot de
activiteiten binnen een accijnsgoede–
renplaats anders ligt. Omdat het in
artikel 66 opgenomen vergunningen–
stelsel ten dele een vergunning voor
een accijnsgoederenplaats vervangt,
is dit systeem in de wet zelve
vastgelegd. De vrijstellingen die zijn
opgenomen in de artikelen 67, 68 en
69 betreffen geheel andere situaties.
Zo kan de in artikel 68 bedoelde
vrijstelling uitsluitend worden
genoten door een vergunninghouder
van een accijnsgoederenplaats voor
minerale oliën. Deze vrijstelling zal in
de vergunning voor de accijnsgoede–
renplaats worden verwerkt. Met
betrekking tot de in artikel 67
opgenomen vrijstelling zal eveneens
een vergunningensysteem worden
ontworpen. Deze vergunningen
zullen evenwel strekken tot de
controle op het gebruik van de
desbetreffende accijnsgoederen. Aan
de in artikel 69 voorziene vrijstel–
lingen is meestal geen vergunning
verbonden. Die vrijstellingen worden
direct genoten bij de invoer of de
uitslag. Naar ik meen, zal de
mogeïijkheid tot bezwaar en beroep
dan ook in alle gevallen zijn gewaar–
borgd.

In de aanbeveling dat indien voor
het vorenbedoelde verschil in de
opzet van de vrijstellingen goede
redenen aanwezig zijn, deze waren
te vermelden in de toelichting, heb ik
aanleiding gezien de toelichting ter
zake aan te vullen.

22. De Raad vraagt om een
verduidelijking in de toelichting op
artikel 81 ten aanzien van de
mededeling dat met betrekking tot
het vervoer van overige alcoholhou–
dende produkten wordt gedacht aan
een systeem van geleidebiljetten nu
voor het vervoer van accijnsgoe–
deren blijkens paragraaf 2.5 wordt
uitgegaan van overbrenging van
goederen zonder ambtelijke tussen–
komst en zonder voorafgaande
aangifte.

Het vervoer bedoeld in paragraaf
2.5 is het vervoer van onveraccijnsde
goederen van en naar accijnsgoede
renplaatsen. De in artikel 81
bedoelde geleidebiljetten zijn
bestemd voor het vervoer en het
voorhanden hebben van overige
alcoholhoudende produkten waarvan
de accijns reeds is verschuldigd
geworden ten einde een betere
ingang te hebben voor de opsporing
van onder meer illegaal vervaardigde
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23. Degene die een accijnsgoed
buiten een accijnsgoederenplaats
vervaardigt is volgens artikel 87,
eerste lid, een betaling verschuldigd
die geli|k is aan het bedrag van de
accijns dat zou worden geheven ter
zake van de uitslag van die goederen
(uit een accijnsgoederenplaats).
Volgens het tweede lid zijn op de
verschuldigd geworden betaling de
Algemene wet inzake rijksbelastingen
(AWR) en de Invorderïngswet 1989
van toepassing als ware de betaling
een naheffing van accijns onder–
scheidenlijk als ware de betaling
rijksbelasting. Naar de Raad
aanneemt, is met de woorden «als
ware de betaling een naheffing van
accijns» bedoeld dat op de
verschuldigd geworden betaling de
bepalingen van genoemde AWR van
toepassing zijn in die zin dat, indien
de betaling door betrokkene niet uit
eigen beweging geschiedt, hem een
naheffingsaanslag met verhoging
kan worden opgelegd. De toelichting
op artikel 5, vermeldende dat in zulk
een geval de accijns alsnog wordt
geheven op de voet van artikel 87,
wijst daarop. Naar de Raad meent, is
de redactie van de bepaling echter
voor verbetering vatbaar.

Aannemende dat de bepalingen
van de AWR van toepassing zijn en
dus ook die inzake de verhoging rijst
de vraag of te dezen niet een
bepaling overeenkomende met die
van artikel 21, tweede lid, AWR op
haar plaats zou zijn. Ingevolge laatst–
bedoelde bepaling vervalt de
verhoging, indien betrokkene ter
zake van overtreding van artikel 68
van bedoelde wet bij onherroepelijke
rechterlijke uitspraak is vrijge–
sproken, ontslagen van rechtsver–
volging of veroordeeld ter zake van
het feit waarin de verhoging haar
grond vindt. In casu zou het gaan om
rechterlijke uitspraken ter zake van
overtreding van artikel 98 van het
onderhavige wetsvoorstel.

24. Het is de Raad opgevallen dat
de bewoordmgen van artikel 90
afwijken van de thans luidende
vergelijkbare artikelen in de afzon–
derlijke accijnswetten. In deze
artikelen wordt onder meer
gesproken van «afwijkingen van deze
wet». Thans wordt gesproken van
«regelen ter aanvulling van in deze

alcohol. Evenals thans reeds het
geval is zal daarbij gebruik worden
gemaakt van door leveranciers
opgemaakte bescheiden of facturen.
In de toelichting is dit verduidelijkt

23. De Raad van State neemt aan
dat de bepalingen van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen (AWR)
ter zake van de verhoging van de in
de naheffingsaanslag begrepen
belasting mede zien op de in artikel
87 voorziene naheffing van accijns.
In verband daarmee stelt de Raad de
vraag of in dezen een bepaling
overeenkomende met die van artikel
21, tweede lid, van de AWR op haar
plaats zou zijn.

Naar aanleiding hiervan merk ik op
dat thans bij de Tweede Kamer der
Staten-Generaal in behandeling is
het voorstel van wet tot wijziging van
de Algemene wet inzake rijksbelas–
tingen in verband met de herziening
van het stelsel van administratieve
boeten en van de bevoegdheid tot
navorderen (Kamerstukken II
1988-1989, 21 058). In genoemd
wetsvoorstel wordt in artikel I,
onderdeel W, een nieuwe afdeling
ingevoegd in de AWR bevattende
algemene regels voor herziening en
vervallen van boeten. Deze regels
zullen ook van toepassing zijn met
betrekking tot de in artikel 87
voorziene naheffing van accijns.
Naar mijn verwachting zal het laatst–
bedoelde wetsvoorstel vroeger in
werking treden dan het onderhavige
voorstel van wet. Indien zulks onver–
hoopt niet het geval zou zijn dan is
het mogelijk in het wetsvoorstel
Invoeringswet op de accijns in dezen
een voorziening op te nemen.
Dientengevolge bestaat er geen
aanleiding het onderhavige voorstel
van wet te voorzien van een bepaling
welke de Raad had gemist.

24. De Raad adviseert de
toelichting op artikel 90 aan te vullen
omdat de bewoordingen van dat
artikel afwijken van de thans verge–
lijkbare artikelen in de afzonderlijke
accijnswetten - bij voorbeeld artikel
33 van de Wet op de accijns van
minerale oliën - alwaar wordt
gesproken over «afwijkingen van
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wet geregelde onderwerpen». De
Raad adviseert de toelichting op dit
artikel, welke alleen een parafrase
van de wettekst bevat, aan te vullen
in dier voege dat wordt uiteengezet
welke overwegingen aan het hiervoor
gesignaleerde verschil in wettekst
ten grondslag liggen. Voorts ware
aan te geven wat precies moet
worden verstaan onder het begrip
«aanvulling van ... onderwerpen».

25. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, nadat aan het
vorenstaande aandacht zal zijn
geschonken.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

Lijst van redactionele kantte–
keningen, behorende bij het
advies no. W06.89.0219 van de
Raad van State van 20 oktober
1989.

- In de laatste volzin op bladzijde
57 van de memorie van toelichting,
eindigend op bladzijde 58, is
kennelijk een aantal woorden wegge–
vallen.

- Op bladzijde 109 ware in
«Uitvoeringsbeschikking Algemene
wet inzake rijksbelasting» het woord
«rijksbelasting» te vervangen door:
rijksbelastingen.

- Op bladzijde 124 ware aan de
tweede volzin van de toelichting op
artikel 67 toe te voegen: anders dan
bij het uitgaan.

deze wet». De in de geldende wetten
gehanteerde bewoordingen geven
inderdaad een ruimere bevoegdheid
tot het geven van nadere regels dan
de voorgestelde tekst. Zo is in het op
grond van vorengenoemd artikel 33
vastgestelde besluit het in de wette–
lijke bepalingen neergelegde stelsel
van fysieke controle vervangen door
een stelsel van administratieve
controle. Overigens komen er in
andere belastingwetten, bij
voorbeeld in artikel 39 van de Wet
op de omzetbelasting 1968 wel
bepalingen voor die conform het
voorgestelde artikel 90 luiden. Naar
mijn mening verdient het de
voorkeur van een dergelijke
algemene delegatiebepaling slechts
gebruik te maken ter aanvulling van
in de wet geregelde onderwerpen en
niet ter vervanging van het in de wet
neergelegde stelsel. De artikelsge–
wijze toelichting is in de door de
Raad voorgestelde zin aangepast.

25. Aan de door de Raad
gemaakte redactionele opmerkingen
heb ik gehoor gegeven.

Ik heb ten slotte van de
gelegenheid gebruik gemaakt nog
enkele redactionele wijzigingen aan
te brengen in het voorstel van wet en
de memorle van toelichting.

Ik moge U verzoeken het hierbij
gevoegde gewijzigde voorstel van
wet en de gewijzigde memorie van
toelichting aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Financiën,
H. E. Koning
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