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21 368 Wet op de accijns

Nr. 4 NOTA VAN VERBETERING
Ontvangen 21 november 1989

In de memorie van toelichting (stuk nr. 3) moeten de volgende verbe–
teringen worden aangebracht:

I

Op blz. 1, laatste regel, moet «accijns-goederen» worden vervangen
door: accijnsgoederen.

II

Op blz. 6, punt 1.4, moet de tekst van de vierde regel achter die van
de derde worden geplaatst.

Op blz. 10, elfde regel van onder, moet de tekst die begint met
«Voorgesteld wordt» als een nieuwe alinea beginnen.

IV

Op blz. 11, tweede alinea, laatste volzin moet «toe gesneden» worden
vervangen door: toegesneden.

Op blz. 17, eerste volle alinea, tweede regel, moet «aante» worden
vervangen door: aan te.

VI

Op blz. 17, derde volle alinea, een na laatste volzin, moet
«Benelux-accijn-sunificatie» worden vervangen door:
Benelux-accijns-unificatie.
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VII

Op blz. 19, vierentwintigste regel, moet «verschuldigheid» worden
vervangen door: verschuldigdheid.

VIII

Op blz. 21, tweede alinea, zevende regel, moet «groteen» worden
vervangen door: grote en.

IX

Op blz. 23, punt 4, moet het getal «— 4» dat staat achter «suiker en
suikerhoudende produkten» worden vervangen door: + 4.

Op blz. 27, laatste alinea, vijfde regel, moet «over-eenkomstig»
worden vervangen door: overeenkomstig.

XI

Op blz. 33, derde alinea, zesde regel, moet «vruchtewijn» worden
vervangen door: vruchtenwijn.

XII

Op blz. 35, toelichting op artikel 13, vijfde regel, moet «smaak stoffen»
worden vervangen door: smaakstoffen.

XIII

Op blz. 40, een na laatste alinea, vierde regel van onder, moet
«produkt omschrijvingen» worden vervangen door: produktomschrij–
vingen.

XIV

Op blz. 41, 42, 46 en 59 moet telkens waar een getal staat met direct
daaropvolgend de aanduiding «°C» tussen dit getal en de aanduiding
een spatie worden geplaatst.

XV

Op blz. 42 moet de eerste regel worden vervangen door:
kinematische viscositeit hebben van niet meer dan
18.10-6 m2.s-' (0,18

XVI

Op blz. 42, toelichting op artikel 28, vijfde alinea, moet de tekstregel
die begint met «te worden gebruikt» niet inspringen.

XVII

Op blz. 47 moet de laatste regel vervallen.
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XVIII

Aan blz. 48 moet een regel worden toegevoegd, luidende:
goederenplaats aan te merken plaats (onderdeel e).

XIX

Op blz. 49, toelichting op artikel 45, tweede alinea, een na laatste
regel, moet «ver schillend» worden vervangen door: verschillend.

XX

Op blz. 49, derde regel van onder, moet «vergunninghou der» worden
vervangen door: vergunninghouder.

XXI

Op blz. 50, eerste alinea, moet de tekst van de achtste regel achter die
van de zevende worden geplaatst.

XXII

Op blz. 51, toelichting op artikel 50, vierde regel, moet «Da of Db»
worden vervangen door: a of b.

XXIII

Op blz. 54, toelichting op artikel 57, achtste regel, moet de tekst die
begint met «Het tweede lid bepaalt» als een nieuwe alinea beginnen.

XXIV

Op blz. 57, derde volle alinea, eerste regel, moet «betrek king» worden
vervangen door: betrekking.

XXV

Op blz. 57, toelichting op artikel 64, achtste regel, moet «Gemeen–
schap pen» worden vervangen door: Gemeenschappen.

XXVI

Op blz. 58, derde volle alinea, zesde regel, moet de tekst die begint
met «Ingevolge onderdeel c» als een nieuwe alinea beginnen.

XXVII

Op blz. 61, derde alinea van onder, derde regel, moet «onderdeel c,»
worden vervangen door: onderdeel c.
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