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EINDVERSLAG
Vastgesteld 27 september 1990

De vaste Commissie voor Financiën1 acht, na kennisneming van de
memorie van antwoord en de daarbij horende nota van wijziging, de
plenaire behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid indien
de regering tijdig zal hebben geantwoord op de volgende nadere vragen
en opmerkingen.

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling en
overwegend instemming kennis genomen van de memorie van antwoord.
Toch hadden zij op enkele punten nog behoefte aan nadere informatie.

Deze leden hechtten eraan dat de implementatie van de wet op de
accijns en de uitvoeringsbeschikkingen evenals het wetsvoorstel in goed
overleg tot stand komt tussen de desbetreffende bedrijfstakken en het
ministerie van Financiën.

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren de regering erkentelijk voor de
gedegen wijze waarop hun vragen in het voorlopig verslag zijn beant–
woord. De antwoorden waren in veel gevallen afdoende, zodat zij nog
slechts aanleiding hadden op een beperkt aantal algemene punten terug
te komen. Ook de nota van wijziging, waarin veelal wordt tegemoetge–
komen aan door deze leden geopperde bezwaren en suggesties, stemden
hen tot tevredenheid. Zij wilden van hun kant graag meewerken aan
inwerkingtreding per 1 januari 1991, hoewel dit tijdstip wellicht wat al te
optimistisch is. Zij vroegen in dit verband of een ingang per het begin
van een jaar een wenselijkheid of zelfs een noodzakelijkheid is.

Onder verwijzing naar de gemaakte opmerking over de te verwachten
inkomstenderving als gevolg van de eventuele afschaffing van de accijns
op suiker en alcoholvrije dranken, vroegen de leden van de C.D.A.-fractie
of niet ook rekening gehouden moet worden met een substantiële daling
van de accijnstarieven voor benzine en benzine-ongelood. Hierbij
verwezen deze leden naar de brief met bijlagen van de staatssecretaris
van Financiën van 29 juni 1990. Kan er al iets meer gezegd worden over
de te verwachten voorstellen van de EG-Commissie ter zake? Indien
rekening gehouden moet worden met een wezenlijke verlaging van de
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benzine-accijns op grond van Europese richtlijnen, in welke richting
wordt dan aan een compensatie voor inkomensderving gedacht?

De leden van de G.P.V.-fractie wilden in dit eindverslag terugkomen op
het voornemen van de regering de suikeraccijns te continueren, ondanks
het voornemen deze accijns af te schaffen in het kader van de accijns–
harmonisatie binnen de EG. Het had deze leden verbaasd dat de regering
zich beroept op het feit dat er nog allerminst overeenstemming bestaat
over de accijnsvoorstellen van de Europese Commissie. Toen het ging
om een forse verhoging van de dieselaccijns wilde de regering wel
vooruit lopen op de komende voorstellen van de Europese Commissie en
werd het gebrek aan overeenstemming niet als een bezwaar gezien.
Integendeel, het zou de Nederlandse onderhandelingspositie juist
versterken. Geldt dat dan niet voor het nu reeds afschaffen van de
suikeraccijns? Deze leden hadden deze vraag ook in het voorlopig verslag
gesteld, maar een antwoord daarop was uitgebleven.

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden dat de Benelux-accijns–
overeenkomst van 1972 op enkele punten een verdere vereenvoudiging
of verbetering van de wet in de weg staat. Zij vroegen de regering in te
gaan op de vraag welke procedures gelden voor aanpassing, opzegging
of ontbinding van dit verdrag. In de memorie van antwoord wordt, naar
aanleiding van een vraag van de fractie van de R.P.F., de mogelijkheid
opengehouden dat het verdrag ook na harmonisatie van de accijnzen in
het kader van de EG blijft voortbestaan. Dit had deze leden verbaasd.
Welke redenen zouden er zijn om ook dan een specifieke
Benelux-overeenkomst voort te zetten en op welke punten?

2. Schets van de nieuwe wetgeving

2.7. Inleiding

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden in het algemeen instemmen
met de wijze waarop de delegatiebepalingen na de nota van wijziging in
het wetsvoorstel zijn opgenomen. Waar zij nog wensen hadden, kwamen
zij daarop hierna en bij enkele artikelen terug. Zij vroegen in het
algemeen of de vele ministeriële regelingen die in de nota van wijziging
nu in afzonderlijke leden van artikelen zijn opgenomen, niet in één verza–
melartikel hadden kunnen worden samengebracht («Bij ministeriële
regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de
uitvoering van deze wet»), bij voorbeeld binnen artikel 90; dit zou de
wettekst hebben bekort.

Inhoudelijk hadden zij vooral nog steeds vragen bij de facultatieve
formuleringen in het hoofdstuk «Vrijstellingen en teruggaven». Hier
wordt de formulering «bij AMvB kan » gebezigd, terwijl deze leden,
omdat het hier om te verlenen rechten gaat, in het voorlopig verslag
hadden gepleit voor de formulering «bij AMvB wordt ». In de memorie
van antwoord wordt opgemerkt dat in het wetsvoorstel «kan» wordt
gebezigd om tot uitdrukking te brengen dat de inspecteur een toetsings–
ruimte heeft. Bezien vanuit de wetgever leek deze leden deze tegen–
werping niet juist. De formulering «bij AMvB kan worden geregeld»
betekent volgens deze leden dat de wetgever aan de regering een
mogelijkheid tot delegatie van regelgeving biedt, die echter niet behoeft
te worden gebruikt. Zij zouden ook zonder enige moeite vele
«kan»-formuleringen in wetgeving kunnen noemen waar nooit delegatie
uit is gevolgd. Op veel plaatsen in dit wetsvoorstel achtten deze leden de
«kan»-formulering correct; in die gevallen is het standpunt van de
wetgever dan, dat als de regering meent dat de uitvoering van de wet
voldoende gestalte kan krijgen zonder daarop gebaseerde delegatiewet–
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geving, de (mede)wetgever geen reden heeft de regering daartoe bij wet
te dwingen, en dat volstaan kan worden met parlementaire controle
achteraf. In het hoofdstuk «Vrijstelling en teruggaven» gaat het echter
om rechten van belastingplichtigen en daar past het niet dat de
(mede)wetgever de regering formeel beleidsruimte laat om de delegatie
wel of niet tot stand te brengen. Zij herhaalden derhalve hun suggestie
«kan worden»» in «wordt» om te zetten. Vervolgens kan uiteraard in de
formulering tot uiting worden gebracht of het gaat om rechtstreeks
werkende algemene regels dan wel zaken waarbij de inspecteur per
geval moet toetsen of aan de gedelegeerde regelgeving is voldaan.

2.2. Belastbaar feit

De leden van de C.D.A.-fractie hadden vastgesteld dat ten aanzien van
accijnsgoederen die zijn gestolen, de houder van een accijnsgoederen–
plaats aansprakelijk blijft voor de accijns van de goederen. Ter relati–
vering van de omvang van het risico wordt gesteld dat de houder van de
accijnsgoederenplaats zich daarvoor kan verzekeren. Is dit in de praktijk
gebruikelijk? Kan hierin nader inzicht worden gegeven?

2.4. Accijnsgoederenplaats

De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven het vreemd vinden dat aan de
locatie van de accijnsgoederenplaats eisen moeten kunnen worden
gesteld. Dit leek hun meer een eis die in een ver verleden nodig was,
toen sommige plaatsen wellicht voor de controlerend beambte moeilijk
bereikbaar waren. Blijkens de memorie van antwoord gaat het ook
eigenlijk niet om de plaats van vestiging maar om zaken die reeds onder
het gebezigde begrip «inrichting» vallen, zoals de beveiliging, de toegan–
kelijkheid van de installaties en de aard van de inrichting (niet mobiel).

2.6. Algemene wetten, invordering en rechtspraak

Wat de eenheid in de rechtsvorming betreft vroegen de leden van de
C.D.A.-fractie of deze nog voor het eind van de eeuw afgerond wordt.

Deze leden namen er met belangstelling kennis van dat in vrijwel alle
gevallen besloten is tot een verhoging van de tarieven op grond van de
budgettaire situatie op het desbetreffende moment. Mag worden aange–
nomen dat bij toekomstige accijnsverhogingen geen andere overwe–
gingen hieraan ten grondslag zullen liggen?

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren de regering erkentelijk voor de
in de bijlage bij de memorie van antwoord verstrekte feitelijke informatie
over de historie van budgettaire opbrengst, tarieven en accijnsdruk per
accijnsgoed. Zij vroegen of de tabel in de bijlage met de opbrengsten
van de accijnzen 1975-1989 ook kan worden reproduceerd in guldens
1989, dus gecorrigeerd voor de nominale ontwikkeling en of de totale
opbrengst kan worden uitgedrukt als percentage van het BNP en van de
totale belastingopbrengst. Op grond van de verstrekte informatie
moesten zij met de regering in de memorie van antwoord concluderen
dat de ontwikkeling van de onderscheiden tarieven zich wel historisch
laat beschrijven, maar dat er verder weinig wetmatigheid in valt te onder–
kennen. Wat hun vooral trof waren de zeer grote verschillen in
accijnsdruk, zowel tussen als binnen de subcategorieën. In het kader van
de toegezegde notitie over de accijnzen voor minerale oliën kan voor die
categorie daar nader op worden teruggekomen. Zij volstonden hier met
de vraag of accijnsdruk in het algemeen een sturend gegeven vormt voor
de verdere tariefsontwikkeling, voor Nederland en voor de EG. Ligt het,
zo vroegen zij, voor de toekomst meer voor de hand dat de accijnsdruk
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per accijnsgoed binnen een subcategorie (tabak, alcohol, alcoholvrije
dranken) zal convergeren dan dat deze verder zal divergeren? Dezelfde
vraag kan gesteld worden over de accijnsdruk tussen subcategorieën.
Voorts rees voor deze leden de vraag hoe de accijnsdruk zich het beste
laat vergelijken. In de bijlage wordt deze gedefinieerd als percentage van
de prijs. In de memorie van antwoord wordt op verzoek van deze leden
voor alcoholische dranken ook een accijnsdruk gegeven in guldens per
hectoliter per 1% volume alcohol, dus, zo namen zij aan, de facto per liter
alcohol. dit geeft binnen deze subcategorie begrijpelijkerwijze een geheel
ander beeld dan de bijlage en naar zij aannamen in feite een beter beeld
omdat «alcohol» hier het te belasten «demerit good» is. Zou de regering
ook voor de andere subcategorieën een soortgelijke vergelijking van de
accijnsdruk willen geven, in een maatstaf die voor elke subcategorie het
meest passend is? Wat betreft minerale oliën zou wellicht gedacht
kunnen worden aan guldens per gigajoule (energie-inhoud), voor de
tabaksfabrikanten aan guldens per gewichtseenheid tabak en voor de
alcoholvrije dranken aan guldens per liter, maar wellicht zijn betere
maatstaven denkbaar. In het algemeen vroegen zij of de regering van
oordeel is dat, omdat de accijnzen nu in èén wet worden ondergebracht,
de relatieve verschillen in accijnsdruk in de toekomstige tariefsontwik–
keling meer aandacht zullen vragen.

2.9. Zekerheidstelling

Over het stellen van zekerheid wordt opgemerkt dat dit in de eerste
plaats een extra invorderingsmogelijkheid creëert voor de fiscus, indien
niet wordt voldaan aan de verplichtingen met betrekking tot het doen van
aangifte en het voldoen van de verschuldigde accijns. De leden van de
C.D.A.-fractie zouden gaarne geïnformeerd worden hoeveel en van welke
branches via de zekerheidstelling is ingevorderd. Dat bij het vaststellen
van de regels voor de hoogte van de zekerheidstelling overleg gevoerd
zal worden met het bedrijfsleven stemde deze leden tot voldoening.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of voor bedrijfstakken, die
continu, tijdig en tot de juiste hoogte hun accijns afdragen, de zeker–
heidstelling gevraagd moet blijven. Kan de hoogte van de zekerheid zoals
bedoeld in artikel 57 lid 3, op 0 gesteld worden? Ten principale behoeft
de uitzondering met betrekking tot de zekerheidstelling toch niet beperkt
te blijven tot de olie-industrie.

3. Specifieke wijzigingen voor de desbetreffende accijnsgoe–
deren

3.3. Bier

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden een voorkeur hebben voor een
tariefstelling op basis van het alcoholgehalte, die, naar zij uit de memorie
van antwoord begrepen, zonder consequenties voor de markt in de
plaats zou kunnen worden gesteld van de nu voorgestelde indeling op
basis van «percenten Plato». De indeling naar percenten Plato spoort, zo
begrepen zij, met de terminologie van de sector, de indeling naar
alcoholgehalte sluit echter nauwer aan bij de belevingswereld van de
burger en derhalve van deze leden, alsmede bij de wijze waarop elders in
de wet alcohol wordt behandeld. Zou een dergelijke tariefopzet het
tevens mogelijk maken om alcoholarm bier in dit deel van de wet onder
te brengen?

De speciale regeling voor kleine brouwerijen bleef bij de leden van de
P.v.d.A.-fractie vragen oproepen. Het sterkste argument in de memorie
van antwoord vonden zij dat de buurlanden dit ook doen. Waarom een
kleine brouwerij die onderdeel is van een groot bierconcern, ook
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hieronder zou moeten vallen ontging hen echter geheel. Zij zouden in elk
geval willen bepleiten de speciale regeling te beperken tot zelfstandige
kleine brouwerijen. Kan hier niet van een precedent ten opzichte van
andere sectoren gesproken worden? Wat betekent deze regeling in
breder verband? De grens van 200 000 hl bier achtten zij in de memorie
van antwoord afdoende gemotiveerd; het verlaagde van 7,5% echter in
het geheel niet. Dat de branche ermee heeft ingestemd, vonden zij
evenmin voldoende overtuigend. Zij herhaalden derhalve hun verzoek om
een geanonimiseerde vergelijking van de bedrijfseconomie van een kleine
en grote brouwerij, waaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat een
7,5% lagere accijns een evenwichtige compensatie vormt voor de
nadelen van de kleine brouwerij. Indien de regering deze gegevens niet in
de nota naar aanleiding van eindverslag wil opnemen in verband met de
vertrouwelijkheid, dan stelden zij vertrouwelijke toezending op prijs.

3.4. Wijn

Met verwondering namen de leden van de C.D.A.-fractie er kennis van
dat een vereenvoudiging van de tariefstructuur van de wijnaccijns,
waarvan ook de branche een voorstander is en die ook meer zou
aansluiten op de Commissie-voorstellen, op bezwaren stuit van de
Benelux-partners, die de definitieve ontwikkelingen in EG-verband willen
afwachten. Is hier slechts sprake van procedurele bezwaren, of zijn er
ook bezwaren van meer inhoudelijke aard? Zij verzochten de regering een
nadere toelichting te geven.

3.6. Alcoholvrije dranken

De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen erop dat in de inmiddels aan de
Kamer verzonden brief over de mogelijke budgettaire gevolgen van de
accijnsharmonisatie in de EG als reële mogelijkheid wordt opengehouden
dat de Nederlandse accijns op alcoholvrije dranken blijft bestaan, ook al
komt deze niet in de EG-voorstellen voor. In dat licht vonden zij er veel
voor te zeggen ook siropen nu onder de accijns te brengen. Dit zou de
logica van het systeem en het belang van een neutrale accijnsheffing ten
goede komen. Invoering van deze accijns zou, naar zij begrepen uit de
memorie van antwoord bij artikel 41, tevens een einde betekenen van de
noodzaak voor iedere frisdrankautomaat een vergunning voor een
accijnsgoederenplaats af te geven, zodat het aantal vergunningen in één
keer met 85% afneemt. Zij vroegen de regering nader in te gaan op de
uitvoeringsaspecten van een eventuele accijns op siropen: om hoeveel
belastingplichtigen zou het gaan, welke administratieve last zou er mee
gemoeid zijn en welke besparingen zou dit opleveren voor de vergunnin–
genkant (de frisdrankautomaten). Zou de regering een accijns op siropen
voorstellen, indien door de EG-harmonisatie de accijns op alcoholvrije
dranken niet ter discussie stond?

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren door de memorie van antwoord
gesterkt in hun overtuiging dat met het oog op een neutrale accijns–
heffing een einde moet worden gemaakt aan de vrijstelling voor in elk
geval weidranken. Voor de yoghurtdranken vonden zij de situatie nog
onduidelijk. De reden voor de vrijstelling van melkprodukten is, aldus de
memorie van toelichting, dat het gaat om voedingsmiddelen. De
weidranken achtten deze leden echter geheel uitwisselbaar met andere
alcoholvrije dranken. In de gemiddelde winkel staan ze ook bij de vruch–
tensappen en dranken en niet bij de melkprodukten. Het gehalte aan
melkvet van weidranken is volgens de memorie van antwoord één of
twee ordes van grootte lager dan van de overige melkprodukten. De
memorie van antwoord stelt dat de percentages melkvet van weidranken
en yoghurtdranken uiteenlopen van 0,03 tot 0,7. Veronderstelden deze
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leden terecht dat de ondergrens meer aansluit bij de weidranken, de
bovengrens meer bij de yoghurtdranken? Kunnen de percentages voor
beide produkten afzonderlijk worden weergegeven?

Zij vroegen de staatssecretaris van Financiën over de yoghurtdranken
en weidranken nader te overleggen met de staatssecretaris van Volksge–
zondheid en op basis daarvan nader toe te lichten in de nota naar
aanleiding van het eindverslag dat yoghurtdranken, respectievelijk
weidranken, als voedingsmiddelen zijn te beschouwen, dan wel zoveel
gezonder zijn dan bij voorbeeld vruchtesappen, dat zij terecht van accijns
zijn vrij te stellen. Deze leden vroegen welke tarieven voor frisdranken
zouden gelden indien weidranken, oghurtdranken en siropen alsnog aan
accijns zouden worden onderworpen en de opbrengst budgettair
neutraal, evenredig wordt verdeeld over de frisdranken.

3.7. Suiker en suikerhoudende produkten

De leden van de G.P.V.-fractie waren ook enigszins teleurgesteld
doordat de regering nogal makkelijk heenloopt over het bezwaar van
dubbele accijnsheffing, bij voorbeeld bij frisdranken. Alleen die dubbele
heffing al is voldoende reden om de suikeraccijns af te schaffen. Deze
leden wezen erop dat de Vereniging van Frisdrankfabrikanten al een en
andermaal voorstellen heeft gepresenteerd om op een budgettair
neutrale wijze een einde te maken aan deze dubbele heffing. Nu de hele
accijnswetgeving in het geding is moet het toch mogelijk zijn met een
aantal kleine verachuivingen deze dubbele heffing tot het verleden te
laten behoren?

3.8. Minerale oliën

De leden van de C.D.A.-fractie namen er met enige verbazing van
kennis dat in de memorie van antwoord niet ingegaan wordt op hun
vraag betreffende het voorkomen van fraude met gasolie met verlaagd
tarief, namelijk hoe naar aard en intensiteit wordt gecontroleerd en wat
de resultaten van deze controle zijn in de afgelopen vijf jaren.

6. Dereguleringsaspecten

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden het logisch vinden dat uit de
overgang van de accijnsheffing naar een primair administratieve controle
de conclusie wordt getrokken dat de uitvoering bij de ondernemerseen–
heden van de Belastingdienst wordt gelegd. Zij konden niet inzien dat de
controle op de accijnsheffing een meer gespecialiseerd karakter heeft
dan op de andere belastingen die wel bij de ondernemerseenheden zijn
ondergebracht. Zou op dit aspect nader kunnen worden ingegaan?
Wanneer is het resultaat van het vermelde onderzoek te verwachten en
kan de Kamer een nader standpunt verwachten?

7. Artikelen

Artikel 2
De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden in het voorlopig verslag vragen

gesteld over de fraudegevoeligheid van de uitzondering van het verbruik
als grondstof in het tweede lid. Inhoudelijk vonden zij de reactie in de
memorie van antwoord afdoende. Zij werden echter in verwarring
gebracht door de stelling dat het in dit artikel «in de meeste gevallen»
gaat om een vervaardiging in een acijnsgoederenplaats. Uit de formu–
lering van het tweede lid volgt toch, dat het in alle gevallen gaat om een
accijnsgoederenplaats en dat de accijnsgoederenplaats, tenzij de
grondstof met accijns is betrokken, indien de grondstof een ander
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accijnsgoed is dan de vervaardigde produkten, voor beide accijnsgoe–
deren moet zijn aangewezen?

Artikel 5
De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven bezwaar maken tegen het

derde lid, dat huns inziens te ongeclausuleerd een gedelegeerde
bevoegdheid verleent. In de memorie van toelichting worden drie duide–
lijke gevallen omschreven waarin ontheffing op zijn plaats is: thuisbe–
reiding particulieren, vervaardiging waarbij de accijnsschuld niet of
nauwelijks verandert en vervaardiging van vrijgestelde goederen. Het
leek hun niet al te moeilijk deze gevallen in wettelijke criteria vast te
leggen.

Artikel 9
De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven ook na de memorie van

antwoord met de vraag zitten, waarom de stop champignonvormig moet
zijn wil onderdeel a van het tweede lid van toepassing zijn en een andere
geometrische vorm die hetzelfde doel dient niet voldoende is.

Zij vroegen voorts wat precies parelwijnen zijn en waarom de
oplossing voor de grensgevallen qua overdruk hier wordt gezocht in de
richting van een verhoging en niet verlaging van het overdrukvereiste.

Artikel 13
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen naar de opvattingen van

Luxemburg over het schrappen van artikel 12. Gaan alle EG-lidstaten
over tot deze geleidelijke afschaffing voor 1 januari 1993?

Artikel 19
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de regering nader te verdui–

delijken op welke wijze alcoholarme wijn en alcoholarm bier zijn gezoet
of gearomatiseerd. Waarom zouden, ter voorkoming van elk misverstand,
deze beide dranken niet expliciet in de wet als limonade kunnen worden
aangemerkt?

Artikel 20
De leden van de P.v.d.A.-fractie waren de regering erkentelijk voor de

historische verklaring van de onderscheiden tarieven. Zij vroegen echter
of de regering ook een oordeel wil geven over het bereikte eindresultaat;
acht zij de verkregen tariefsopbouw een logische, die ook voor de
toekomst gehandhaafd zou moeten worden?

Artikel 22
In de memorie van toelichting wordt gesproken over «huishoud– en

keukenstropen» met een zuiverheidsfactor van 93 of lager die worden
vrijgesteld. Dit zijn dus, gelet op de benaming, mede stropen die
geschikt zijn voor menselijke consumptie. In de memorie van antwoord
wordt de vrijstelling echter juist verklaard uit het in de meeste gevallen
niet bestemd zijn voor menselijke consumptie.

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen daarom nader in te gaan op
de soort stropen die wel onder de accijns (blijven) vallen (zuiverheids–
factor hoger dan 93) en de aard van het verbruik daarvan. Welke soorten
en toepassingen worden daarentegen vrijgesteld?

Artikel 26
De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven bezwaar houden tegen het bij

gedelegeerde regelgeving introduceren van een accijns op bij voorbeeld
methanol en*«groene dieselolie» als motorbrandstof en het automatisme
(artikel 29) dat in de wet is opgenomen voor de tariefstelling in die
gevallen. Wat betreft de mengsels (derde lid) konden zij dit geheel nog
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wel billijken, indien het derde lid wordt beperkt tot minerale oliën met
een beperkte bijmenging, bij voorbeeld 10%. In die gevallen zou artikel
29, eerste lid, ook goed kunnen worden verantwoord. In alle andere
gevallen vonden zij een expliciete tariefstelling door de wetgever noodza–
kelijk. Zij waren daarbij slechts beperkt gevoelig voor het in de memorie
van antwoord aangedragen argument dat in voorkomende gevallen, ter
voorkoming van marktverstoring en budgettaire derving, zo snel mogelijk
moet kunnen worden opgetreden. Behoudens de gevallen van beperkte
bijmenging (wat in hun visie op de voorgestelde wijze geregeld kan
worden) zal de introductie van wezenlijk nieuwe brandstoffen toch niet
snel verlopen en vermoedelijk ruim van te voren bekend zijn. Een regeling
bij wet hoeft in geval van werkelijke urgentie ook niet zoveel trager te
verlopen dan een regeling bij AMvB (vierde lid). Zou de regering
niettemin zwaar tillen aan de mogelijkheid van een snelle regelgeving,
dan zou nog kunnen worden gedacht aan een ministeriële regeling, die
op grond van de wet binnen een bepaalde termijn door een wetsvoorstel
dient te worden opgevolgd.

De leden van de C.D.A.-fractie stelden vast dat naar aanleiding van de
met betrekking tot artikel 26 lid 4 gestelde vraag wordt opgemerkt dat
de regering blijft opteren voor het bij algemene maatregel van bestuur
aan kunnen merken van andere stoffen als minerale oliën. Dit onder meer
om in voorkomende gevallen ter voorkoming van marktverstoringen en
budgettaire derving zo snel mogelijk te kunnen handelen. Deze leden
waren niet ongevoelig voor deze argumentatie. In beginsel waren ze
echter van oordeel dat een dergelijke materie bij wet geregeld dient te
worden. Deze leden vroegen dan ook of een aanwijzing bij AMvB niet in
de tijd begrens dient te zijn ten einde voldoende ruimte te scheppen voor
reguliere wetgeving.

Artikel 41
De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven bezwaar houden tegen het

derde lid, indien niet nadere criteria worden opgenomen voor de
toepassing van deze ministeriële regeling. Zij wezen er op dat in de
memorie van toelichting slechts enkele gevallen worden genoemd,
waarvan er één (startende ondernemers) niet meer relevant is door de
wijziging van het eerste lid. De uitzonderingen voor wijn konden huns
inziens expliciet in artikel 73 worden opgenomen. De dan nog resterende
gevallen frisdrankautomaten en levering van minerale oliën aan grootver–
bruikers, vliegtuigen en schepen zouden apart in de wet kunnen worden
vermeld in plaats van het derde lid.

Wat betreft de frisdrankautomaten verwezen zij allereerst naar het
algemene gedeelte. Dat ook gewone siropen belast zouden moeten
worden om in deze sector een vergaande deregulering te bereiken
vonden zij geen enkel bezwaar.

Voorts vroegen zij of nu werkelijk zwaar getild moet worden aan het
rgument dat concurrentieverstoring optreedt indien limonade uit een
automaat niet en op andere wijze verkocht wel onder de accijns zou
vallen. Noch de beslissing van een exploitant om zo'n automaat te
plaatsen, noch de beslissing van een consument om er (veelal bij gebrek
aan alternatieven ter plaatse) gebruik van te maken zal toch wezenlijk
beïnvloed worden door de accijnsdruk? kan de regering in cijfers
weergeven wat het op de prijs uitmaakt voor een standaardconsumptie
frisdrank of deze uit een automaat komt zonder accijns, uit een automaat
met accijns of uit een flesje of blikje. Kan voorts nader worden ingegaan
op de vraag hoe de te betalen accijns door de automatenhouder moet
worden bepaald; welke administratieve gegevens dienen daartoe te
worden bijgehouden? Is een vast bedrag per automaat wellicht een alter–
natieve optie?
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Artikel 44
De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven de formulering «tenzij hem (in

casu de inspecteur) is gebleken dat niet zal worden voldaan aan» te
stellig vinden. In feit laat dit geen toetsing toe indien op papier alles in
orde is, want dat is immers het enige dat kan «blijken» tijdens de vergun–
ningprocedure. Kan de regering haar bezwaren tegen de door deze leden
gedane suggestie in het voorlopig verslag (verlenen behoudens gegronde
vrees) nader uiteenzetten?

Artikel 45
De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat op grond van de uiteen–

zetting in de memorie van antwoord van de rechtsgevolgen van de
vergunning en de verhouding tussen de algemene regels en die
vergunning, het tweede lid herformulering verdient. Zij dachten daarbij
aan een formulering als «in de vergunning bepaalt de inspecteur zonodig
nader op welke wijze aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze
wet dient te worden voldaan». Deze formulering stelt buiten twijfel dat
de algemene regels zonder meer van toepassing zijn of ze nu in de
vergunning zijn geciteerd of niet.

Artikel 51
De leden van de P.v.d.A.-fractie vonden dat de termijn van 8 weken

waarbinnen de inspecteur dient te beschikken thans in de wet zou
kunnen worden neergelegd. De verwijzing naar de Algemene Wet
Bestuursrecht is op zichzelf wel correct, maar deze wet zal pas over
geruime tijd van kracht zijn.

Artikel 57
De leden van de P.v.d.A.-fractie begrepen uit de memorie van

antwoord dat de zekerheidsbeschikking in feite naast de vergunning staat
wegens het grote belang dat aan de zekerheid wordt toegekend. Het leek
hun dan ook zuiverder om deze lijn volledig door te trekken en eventuele
voorwaarden ter verzekering van het voldoen aan de zekerheidstelling
binnen de zekerheidsbeschikking te regelen. In de memorie van
antwoord wordt voor dergelijke voorwaarden toch weer deels verwezen
naar de vergunningsbeschikking. Deze leden zouden derhalve willen
voorstellen om artikel 57 aan te vullen met soortgelijke bepalingen als
thans in artikel 45 voor de vergunning voorgesteld. Zij vroegen voorts of
de wettekst de inspecteur de mogelijkheid biedt om de zekerheid op nihil
te stellen indien voldoende vertrouwen bestaat in het betaalgedrag van
de belastingplichtige. Biedt de voorgestelde wetgeving de mogelijkheid
om de zekerheidvrijsteling voor de raffinaderijen voort te zetten?

Ook de leden van de C.D.A.-fractie stelden deze vraag.

Artikel 61
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen om een kwantitatieve verge–

lijking over een bepaalde periode van het wisseldisconto DNB N.V. en de
marktrente van dagelijks opvraagbare tegoeden.

Artikel 68
De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven deze tegemoetkoming zeer

merkwaardig vinden, maar zichtten voor het argument dat kennelijk alle
Europese landen hun aardolie-industrie op dezelfde of gelijkwaardige
wijze subsidiëren. Wat heeft de Europese Commissie tot nu toe voorge–
steld op dit gebied en bepleit Nederland deze vrijstelling af te schaffen in
het kader van de harmonisatie? Zij vroegen tenslotte welke budgettaire
opbrengst afschaffing van deze vrijstelling zou hebben.
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Artikel 73
De leden van de P.v.d.A.-fractie begrepen dat er voor de wijnhandel

twee bijzondere situaties te regelen zijn. Hun vraag in het voorlopig
verslag was echter of het voor de inzichtelijkheid van de wet niet goed
zou zijn om beide situaties in dit artikel te regelen, dus artikel 73 aan te
vullen.

Artikel 81
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen nader te verduidelijken aan

welke minimumhoeveelheden gedacht moet worden, wil dit artikel van
toepassing zijn op in het vrije verkeer zijnde accijnsgoederen.

Artikel 89
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of de toegevoegde zinsnede

over vermissing wel de meest gelukkige is. De hoofdregel in het artikel is
dat verliezen belast worden. Vervolgens volgt dat vermissingen geen
verliezen zijn. De conclusie kan dus zijn: vermissingen worden dus niet
belast, het tegendeel van wat wordt beoogd. Een positieve formulering
(vermissingen worden aangemerkt als te zijn uitgeslagen) lijkt hier beter.

Artikel 92
De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven het systeem merkwaardig

vinden. Artikel 28 regelt het tarief voor laagbelaste gasolie, en schrijft
voor wanneer het van toepassing is (uitsluitend bij ander gebruik dan
aandrijven motorrijtuig op de weg). Artikel 70 regelt op dezelfde basis
een mogelijke teruggave. Uit handhavingsoogpunt regelt artikel 92,
tweede lid, vervolgens dat laagbelaste gasolie als het ware niet in of in
de buurt van motorrijtuigen mag komen die op de weg kunnen rijden.
Vervolgens worden op dit laatste verbod ontheffingen verleend, (artikel
92, onderdeel b van derde lid) echter niet zozeer om dit «nabijheids–
verbod» op te heffen, maar om via een omweg de tariefsartikelen te
verzachten. Zij hadden tegen deze ontheffingen inhoudelijk geen
bezwaren, maar vonden dat éèn en ander wettechnisch beter geregeld
moet worden. Zoals het nu is vormgegeven, zou huns inziens een
bestuurder van een motorrijtuig dat niet sneller kan rijden dan 16 km per
uur en in de AMvB ex artikel 92, derde lid, onderdeel b, is aangewezen,
rijdend op de openbare weg, formeel niet strafbaar zijn op grond van
artikel 92 (hij mag laagbelaste gasolie in zijn tank hebben), maar wel
strafbaar zijn op grond van artikel 5 (hij heeft een accijnsgoed
voorhanden dat niet conform artikel 28 in de heffing is betrokken). Een
vooruitverwijzing in de tariefsartikelen naar artikel 92 zou dit punt
wegnemen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden in het voorlopig verslag vragen
gesteld over de ongeclausuleerde ministeriële bevoegdheid in het vierde
lid. Op basis van de voorbeelden in het memorie van antwoord moesten
zij met de regering concluderen dat in dit geval materiële criteria in de
wet moeilijk haalbaar zijn en onnodig detaillistisch zouden worden. Zij
zouden zich wel kunnen voorstellen dat de in de memorie van antwoord
gebruikte formulering «in bijzondere gevallen» in het vierde lid werd
opgenomen, waardoor de beperkte betekenis beter wordt vastgelegd.

De voorzitter van de commissie,
Koning

De griffier van de commissie,
De Gier
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