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1. Algemeen

Het verheugt mij dat de leden van de fracties van het C.D.A. en van de
P.v.d.A. zich in belangrijke mate hebben kunnen vinden in de memorie
van antwoord.

De leden van de fractie van het C.D.A. wijzen erop dat zij eraan
hechten dat de implementatie van de wet en van de uitvoeringsrege–
lingen evenals de totstandkoming van het wetsvoorstel in goed overleg
met het bedrijfsleven zal geschieden. Ik deel de opvatting van deze
leden. In dit verband merk ik, mede naar aanleiding van een desbetref–
fende vraag van de leden van de fractie van de P.v.d.A., nog het
volgende op. Een wetsvoorstel als het onderhavige en het daarbij
behorende binnenkort in te dienen voorstel Invoeringswet Wet op de
accijns, verdienen een diepgaande behandeling in de beide Kamers der
Staten-Generaal. Een zorgvuldig overleg met het bedrijfsleven over de
uitvoeringsregelingen van nieuwe wetgeving is daarnaast niet alleen
gewenst maar ook noodzakelijk. Het tijdstip van 1 januari 1991 is
oorspronkelijk als baken gebruikt in de voorbereiding. Een inwerking–
treding bij de aanvang van een kalenderjaar, dit in antwoord op een
vraag van de leden van de fractie van de P.v.d.A., is geen noodzake–
lijkheid. De aanvang van een kalenderkwartaal behoort in dit verband ook
tot de mogelijkheden. Aan een ander tijdstip van inwerkingtreding dan 1
januari 1991 zijn voorts geen budgettaire nadelen of andere nadelige
gevolgen verbonden. In het voorstel Invoeringswet Wet op de accijns zal
als tijdstip van inwerkingtreding voor de nieuwe wetgeving worden
opgenomen de eerste dag van het kalenderkwartaal na het kwartaal
waarin vorengenoemde invoeringswet in het Staatsblad zal zijn geplaatst.

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen, onder verwijzing naar
de in de memorie van antwoord gemaakte opmerking over de inkom–
stenderving bij de eventuele afschaffing van de suikeraccijns en van de
accijns van alcoholvrije dranken indien daartoe in EG-verband moet
worden overgegaan, of ook niet rekening zou moeten worden gehouden
met de daling van de accijnstarieven voor benzine in dat kader. In mijn
brief van 29 juni 1990, deze leden verwijzen daarnaar, heb ik onder meer
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voor benzine de budgettaire gevolgen aangegeven bij het door de
Europese Commissie voorgestelde minimumniveau. Dat minimumniveau
houdt in dat de Lid-Staten hun tarieven niet beneden dat niveau mogen
vaststellen. Ze zijn echter niet verplicht dat niveau voor hun tarieven te
kiezen. Bovendien zij er op gewezen dat het hier om een voorstel van de
Commissie gaat waarover door de Lid-Staten nog geen overeen–
stemming is bereikt. Voor het streefniveau van de accijns van benzine
heeft de Commissie nog geen nader voorstel gedaan.

De leden van de fractie van het G.P.V. hebben enige vragen over het
handhaven van de accijns van suiker nu deze accijns in de harmonisatie–
voorstellen van de Europese Commissie niet voorkomt. Zij vragen
waarom de regering bij het voorstel tot verhoging van de dieselaccijns
wel op de voorstellen van de Commissie vooruit heeft willen lopen en
niet bij de accijns van suiker. In de memorie van antwoord bij het
voorstel van wet tot verhoging van de accijns van dieselolie en van de
LPG-toeslag in de motorrijtuigenbelasting (Tweede Kamer, vergaderjaar
1989/1990, 21 223, nr. 6, blz. 10) is opgemerkt dat de verhoging van de
dieselaccijns een positieve bijdrage aan het benodigde proces van toena–
dering van de accijnstarieven betekent. Tevens is de verwachting uitge–
sproken dat deze stap een versterking van de Nederlandse onderhande–
lingspositie in de discussie over het Europese vervoersbeleid in bredere
zin betekent en een stimulans voor andere Lid-Staten zal zijn om
eveneens aan een toenadermg van de accijnstarieven te werken. Het
verschil tussen de Nederlandse dieselaccijns en het door de Commissie
voorgestelde tarief was aanzienlijk en speelt als zodanig een belangrijke
rol in vorengenoemde discussie. De situatie met betrekking tot de accijns
van suiker noopt niet tot het vooruitlopen op de ontwikkelingen in
EG-verband. Voorts merk ik op dat in de laatste voorstellen van de
EG-Commissie onder bepaalde voorwaarden heffingen als de accijns op
suiker gehandhaafd mogen blijven. Of dat in praktische zin ook reali–
seerbaar zal zijn, wordt onderzocht.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen naar de procedures die
gelden voor aanpassing dan wel opzegging van het Benelux-accijns–
verdrag van 1950 nu dit verdrag op enkele punten een verdere vereen–
voudiging in de weg staat. Ik veronderstel dat deze leden dit verdrag, dat
op de wijnaccijns betrekking heeft, bedoelen aangezien de door hen
genoemde Beneluxaccijnsovereenkomst van 1972, niet in werking is
getreden. Voor aanpassing dan wel opzegging van eerstgenoemd
verdrag is een protocol vereist dat in onderlinge overeenstemming tot
stand komt en in elk van de partnerlanden parlementair moet worden
goedgekeurd.

2. Schets van de nieuwe wetgeving

2.1. Inleiding

Met voldoening heb ik vernomen dat de leden van de P.v.d.A.-fractie in
het algemeen kunnen instemmen met de wijze waarop de delegatiebepa–
lingen na de nota van wijziging in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Ik
meen, dit in antwoord op een vraag van deze leden, dat het niet aan te
bevelen is de delegatiebepalingen bij ministeriële regeling die in veel
afzonderlijke artikelen zijn opgenomen in één verzamelartikel samen te
brengen. Hoewel dit de wettekst zou hebben bekort, ben ik van mening
dat het de duidelijkheid en de leesbaarheid van de wet en de afzonder–
lijke artikelen sterk ten goede komt wanneer in de desbetreffende
artikelen de ministeriële regeling steeds expliciet wordt vermeld.

Deze leden komen voorts terug op de formulering van de delegatiebe–
palingen in het hoofdstuk Vrijstellingen en teruggaven. Zij blijven van
mening dat bij delegatie naar algemene maatregel van bestuur de term
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«wordt» dient te worden gebruikt in plaats van «kan» welke laatste term
naar hun mening een facultatieve formulering inhoudt. De tegenwerping
in de memorie van antwoord dat het gebruik van het woord «kan» hier
dient om aan te geven dat de inspecteur de vrijstelling of de teruggaaf
alleen verleent indien wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden,
achten zij bezien vanuit de wetgever niet juist. Zij herhalen daarom hun
suggestie om de formulering «kan worden» om te zetten in «wordt».

De opmerkingen van deze leden hebben mij aanleidmg gegeven bij
nota van wijziging bedoelde formulering in de desbetreffende bepalingen
van het hoofdstuk Vrijstellingen en teruggaven te wijzigen.

2.2. Belastbaar feit

Met betrekking tot het risico van aansprakelijkheid wegens diefstal van
accijnsgoederen vragen de leden van de C.D.A.-fractie nader inzicht te
verschaffen over de mate waarin men zich tegen dit risico pleegt te
verzekeren. Statistische gegevens hieromtrent staan mij niet ter
beschikking. Van verschillende zijden vanuit het bedrijfsleven is mij
echter bevestigd dat de vorengenoemde aansprakelijkheid van oudsher
een onderdeel vormt van het verzekerde bedrijfsrisico.

2.4. A ccijnsgoederenplaa ts

De leden van de P.v.d.A.-fractie blijven het vreemd vinden dat aan de
locatie van een accijnsgoederenplaats eisen moeten kunnen worden
gesteld. Zoals moge blijken uit de memorie van toelichting en de
memorie van antwoord, dienen de eisen waaraan gebouwen en terreinen
ten minste moeten voldoen om als accijnsgoederenplaats te kunnen
fungeren, te worden bezien tegen de achtergrond van de rol die de
fysieke controle in de toekomst nog heeft te vervullen bij het toezicht op
de accijnsheffing. De fysieke controle vormt in het wetsvoorstel een
weliswaar aanvullend, maar niettemin wezenlijk onderdeel van het
toezicht op de nakoming van de verplichtingen met betrekking tot de
accijns. Het ontbreken van wettelijke mogelijkheden tot het stellen van
eisen aan de locatie van de accijnsgoederenplaats zou dit sluitstuk van
het toezicht tot een lege huls kunnen maken.
De in individuele gevallen aan de locatie te stellen bouwtechnische eisen
zullen de uitkomst zijn van een beoordeling door de belastingdienst van
de toestand ter plaatse Deze eisen moeten ertoe leiden dat de locatie
voor de ambtenaren op ieder tijdstip kan worden betreden. Eisen in
verband met een deugdelijke en bestendige afscheiding van de accijns–
goederenplaats ten opzichte van andere terreinen en gebouwen zullen in
de praktijk eveneens veeleer de locatie dan de inrichting betreffen. De
eisen aan de locatie zullen ook strenger moeten zijn wanneer een bedrijf
een minder ver doorgevoerde functiescheiding in de administratie kent,
met name indien daarin vervaardiging van accijnsgoederen plaats vindt.

2.6 Algemene wetten, invordering en rechtspraak

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen of de eenheid in de
rechtsvorming nog voor het eind van de eeuw wordt afgerond.

In de memorie van antwoord (paragraaf 2.6) heb ik een overzicht
gegeven met betrekking tot de stand van zaken op het gebied van de
rechtsvorming. Daaraan kan het volgende worden toegevoegd. Blijkens
de brief van de Minister van Justitie van 23 juni 1990 (Kamerstukken
1989/90, 21 048 en 21 206, nr. 3) omvat de derde fase, voorzien voor 1
januari 1998, van de herziening van de rechterlijke organisatie onder
meer de voltooiing van de herstructurering van de administratieve recht–
spraak.
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Naar aanleiding van het feit dat in het verleden in vrijwel alle gevallen
is besloten tot verhoging van de tarieven op grond van de budgettaire
situatie, vragen deze leden voorts of mag worden aangenomen dat zulks
ook bij toekomstige accijnsverhogingen het geval zal zijn. Ik meen dat
behalve op grond van budgettaire overwegingen in de komende jaren
tariefwijzigingen zich ook kunnen voordoen op grond van internationale
afspraken (EG). Daarnaast zullen aspecten als volksgezondheid en
milieubeheer eveneens een rol spelen.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of de tabel in de bijlage
bij de memorie van antwoord met de opbrengsten van de accijnzen in de
jaren 1975-1989 kan worden gereproduceerd in guldens van 1989, dus
gecorrigeerd voor de nominale ontwikkeling. Deze leden vragen voorts of
de totale opbrengst kan worden uitgedrukt als percentage van het BNP
en van de totale belastingopbrengst.

De gevraagde tabellen heb ik opgenomen in de bijlagen 1 en 2 van
deze nota.

Deze leden vragen of de accijnsdruk in het algemeen een sturend
gegeven vormt voor de verdere tariefontwikkeling, voor Nederland en
voor de EG.

De feitelijke accijnsdruk is een belangrijk uitgangspunt bij het
overwegen van tariefmaatregelen. Bij het beoordelen van voorstellen
voor tariefverhogingen ten aanzien van een bepaald accijnsprodukt kan
ook rekening worden gehouden met de laatste aanpassing van de
tarieven en de concurrentieverhoudingen binnen een sector, zoals tussen
sigaretten en kerftabak en tussen benzine en dieselolie. Daarnaast
kunnen bij de besluitvorming over een te nemen accijnsmaatregel andere
factoren een rol spelen, zoals de uit de maatregel voortvloeiende grens–
effecten en de gevolgen van de maatregel voor de betrokken bedrijfstak.
Dat de bestaande accijnsdruk een rol speelt bij de harmonisatie in de EG
moge blijken uit het feit dat de Commissie het gemiddelde tarief van de
Lid-Staten als uitgangspunt heeft genomen voor haar voorstellen.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of het voor de toekomst
meer voor de hand ligt dat de druk binnen bij voorbeeld de tabaksaccijns
of de accijns op alcoholhoudende dranken gaat convergeren dan dat zij
zal divergeren. Naar mijn mening kunnen hierover moeilijk uitspraken
worden gedaan omdat het nog onzeker is tot welke tarieven de harmoni–
satie in EG-verband zal leiden, en hoe daarna het Europese beleid in
dezen zal zijn. Bezien vanuit de huidige Nederlandse situatie voor de
alcoholhoudende dranken en tabaksprodukten zullen de Commissievoor–
stellen tot enige divergentie leiden.

Deze leden vragen voorts hoe de accijnsdruk van een accijnsgoed zich
het beste laat vergelijken met die van een ander accijnsgoed. Zij
verwijzen naar de in de memorie van antwoord gegeven vergelijking voor
alcoholische dranken, en vragen om een soortgelijke vergelijking voor de
andere subcategorieën accijnsgoederen.

Met betrekking tot de tabaksprodukten merk ik op dat een vergelijking
van de accijnsdruk per kilogram tabak mogelijk is voor sigaretten en
kerftabak, maar dat een beter inzicht wordt verkregen als de accijnsdruk
op 1 000 industriële sigaretten (circa 760 gram tabak) wordt vergeleken
met de accijnsdruk op 1 000 handgedraaide sigaretten (circa 1 000 gram
kerftabak). Hierna is deze vergelijking weergegeven voor sigaretten en
kerftabak, beide van de populaire prijsklasse, naar de accijnstarieven van
1 juli 1990.

Tabaksprodukt Accijnsdruk per 1 000 stuks
industnële/handgedraaide
sigaretten

sigaretten f93,96
kerftabak f 28.05
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Voor sigaren is er een zeer breed scala van prijzen, hetgeen door de ad
valorem accijns leidt tot een zeer verschillende accijnsdruk per kilogram
voor de onderscheiden soorten.

Voor minerale oliën heb ik ervan afgezien nu te proberen een soortge–
lijke vergelijking van de subcategorieën op te stellen. Wat betreft deze
produkten geef ik er de voorkeur aan niet vooruit te lopen op de nota die
ik op korte termijn aan de Tweede Kamer zal doen toekomen.

In het feit dat de accijnzen nu in één wet worden ondergebracht zie ik
geen reden om in de toekomst meer of minder dan nu het geval is, deze
leden vragen daarnaar, aandacht te besteden aan de relatieve verschillen
in de accijnsdruk.

2.9. Zekerheidstelling

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de leden van de
C.D.A.-fractie merk ik op dat kwantitatieve gegevens met betrekking tot
de invordering van accijns via de zekerheidstelling niet voorhanden zijn.
In het algemeen kan worden gesteld dat voor de invordering van accijns
bij de producenten van accijnsgoederen of de handelaren in accijnsgoe–
deren niet vaak een beroep op de zekerheid behoeft te wordert gedaan.
In de gevallen waarin daarvan wel sprake was, betrof het vooral de
alcoholaccijns en de tabaksaccijns. Daarbij kan het bij voorbeeld gaan
om een bedrijf dat failliet gaat en voor de reeds uitgeslagen produkten
de verschuldigde accijns niet meer kan voldoen. In het geval zekerheid is
gesteld ten behoeve van het vervoer van accijnsgoederen komt een
verhaal via de zekerheid vaker voor.

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen voorts of het mogelijk is
de zekerheid voor bepaalde bedrijfstakken op nihil te stellen Daarbij
denken de leden aan vergunninghouders van bedrijfstakken die in het
verleden hebben laten blijken altijd tijdig en volledig aan hun accijnsver–
plichtingen te voldoen.

De mate waarin de fiscus het risico loopt dat de accijns niet wordt
betaald, is afhankelijk van een aantal factoren. Het betalmgsgedrag van
een vergunninghouder is één van deze factoren. Kenmerk van het
betalingsgedrag van een vergunninghouder is dat dit inzicht biedt in
diens verleden, terwijl de zekerheidstelling meer gericht is op toekom–
stige onzekerheden. Een betrouwbaar betalingsgedrag kan reden zijn de
hoogte van de zekerheidstelling te verlagen, maar gelet op het boven–
staande meen ik dat enkel een betrouwbaar betalingsgedrag van de
vergunninghouder geen reden is het stellen van zekerheid, al dan niet in
geld, achterwege te laten.

Het is denkbaar dat de omstandigheden bij een vergunninghouder
zodanig zijn dat door de verhouding tussen de (mogelijke) accijnsschuld
en de verhaalsobjecten bij een vergunninghouder de betaling van de
verschuldigde accijns voldoende verzekerd lijkt. In die situaties is het, dit
in antwoord op een vraag van deze leden, naar mijn mening evenwel niet
gewenst de zekerheid op nul te stellen. Het is immers op elk moment
mogelijk dat de vergunninghouder - al dan niet noodgedwongen -
verhaalsobjecten bezwaart. Tot slot merk ik nog op dat de zekerheid niet
in geld behoeft te worden gesteld. Zekerheidstelling is ook mogelijk door
bij voorbeeld hypothecaire zekerheidstelling of door verpanding van
waardepapieren.
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3. Specifieke wijzigingen per accijnsgoed

3.3. Bier

De leden van de fractie van de P.v.d.A. blijven een voorkeur houden
voor een tariefstructuur voor bier op basis van het alcoholgehalte. Deze
maatstaf zou inderdaad zonder gevolgen voor de markt kunnen worden
ingevoerd. De maatstaf percenten Plato is echter niet alleen, zoals deze
leden opmerken, de maatstaf van de sector, maar geeft als maatstaf,
anders dan het alcoholgehalte ook een indicatie voor de kwaliteit van het
bier. Warenwettelijk zal de categorie-indeling naar het extractgehalte dan
ook gehandhaafd blijven. Voorts merk ik op dat de maatstaf percenten
Plato de maatstaf is die is opgenomen in de voorstellen van de Europese
Commissie voor harmonisatie van de tarieven van de bieraccijns.

De maatstaf alcoholgehalte maakt het, deze leden vragen daarnaar,
evenals trouwens de maatstaf percenten Plato, mogelijk alcoholarm bier
onder het onderdeel bier te rangschikken. Daarvoor is het van taelang
beneden welke grens alcoholarm bier van de heffing van de bieraccijns
wordt uitgezonderd. Thans en in het onderhavige wetsvoorstel is dat
0,5% vol. In de voorstellen van de Europese Commissie worden alle
alcoholhoudende dranken beneden 1,2% vol buiten de accijnsheffing
gehouden. De grens van 1,2% vol is de grens waar beneden het alcohol–
gehalte niet op de verpakking behoeft te worden vermeld volgens de
EG-richtlijn betreffende de etikettering en presentatie van levensmid–
delen van 18 december 1978 (PbEG L 33 van 8 februari 1979).

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben voorts nog enige
vragen met betrekking tot het regime voor kleine brouwerijen.

In de eerste plaats wijs ik erop dat ook in de accijnsvoorstellen van de
Europese Commissie voor de kleine brouwerijen een uitzonderingspositie
is opgenomen Wat betreft de vraag waarom ook een kleine brouwerij
die onderdeel is van een concern onder het regime voor kleine brouwe
rijen moet vallen, merk ik op dat de voorwaarde voor toepassing zal zijn
dat het om een in bedrijfseconomisch opzicht zelfstandige brouwerij
dient te gaan. Of uiteindelijk een groot bierconcern, een grootwinkelbe–
drijf, een horecabedrijf of bij voorbeeld een natuurlijke persoon eigenaar
is van meer dan één kleine brouwerij, is dan naar mijn oordeel minder
belangrijk. Ook zou zich de situatie kunnen voordoen dat een buiten–
landse brouwerij eigenaar is van één of meer kleine Nederlandse
brouwerijen.

Deze leden vragen om een nadere motivering van de tariefkorting van
7,5% voor kleine brouwerijen. Zij vinden het niet voldoende overtuigend
dat de branche met dit kortingpercentage heeft ingestemd. Ik merk in dit
verband op dat de tariefstelling binnen de accijnsheffing van bier zodanig
is dat deze budgettair-neutraal uitvalt. De tariefstelling is derhalve in
evenwicht voor zowel de branche als de overheid. In de memorie van
antwoord heb ik reeds aangegeven dat de overgang van het systeem van
heffing van de maatstaf wort naar de maatstaf bier op zichzelf met name
voor enkele kleine brouwerijen een nadeel zou meebrengen. Daarbij heb
ik ook gewezen op de mogelijke oorzaken daarvan. Een belangrijke
oorzaak van bedoeld nadeel ligt in de omstandigheid dat er voor een
zelfde soort bier van dezelfde tariefklasse in de nieuwe wet, tussen de
verschillende merken verschuivingen in accijnsdruk kunnen optreden. Dit
omdat er in het nieuwe systeem van heffing binnen een categorie bier
met éèn (gemiddeld) tarief wordt gewerkt. Het gevolg is een voordeel
voor bieren met een hoog extractgehalte binnen de desbetreffende
categorie en een nadeel voor bieren met een laag extractgehalte binnen
die categorie Met name bij kleine brouwerijen spelen de verschillen in
extractgehalte sterk. Teneinde het concurrentienadeel voor kleine
brouwerijen op budgettair-neutrale wijze te matigen, is voor een tarief
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stelling gekozen waarbij voor kleinere brouwerijen een iets lager tarief
van toepassing is dan voor grote brouwerijen. Dit tarief is vastgesteld op
basis van een vergelijking tussen de betaalde accijns in een bepaalde
periode en de van de individuele brouwerijen ontvangen gegevens met
betrekking tot de in dezelfde periode afgeleverde hoeveelheden bier,
verdeeld naar klasse.

Gelet op het vorenstaande meen ik ervan te mogen afzien een door
deze leden gevraagde geanonimiseerde vergelijking van de bedrijfseco–
nomie van een kleine en een grote brouwerij te verstrekken. Zoals uit het
voorgaande moge blijken, zou een vergelijking van twee willekeurig
gekozen brouwerijen uit de ene en de andere groep ook niet represen–
tatief behoeven te zijn voor het totaalbeeld. Overigens merk ik op dat de
Europese Commissie in het kader van de fiscale harmonisatie uitgaat van
een tariefkorting van maximaal 20% voor kleine brouwerijen. De tarief–
korting van 7,5% blijft dus ruim binnen de marge van deze voorstellen.

3.4. Wijn

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen een nadere toelichting
op het feit dat de Benelux-partners op dit moment in de structuur van de
wijnaccijns geen wijziging willen aanbrengen maar ter zake de ontwik–
keling in EG-verband willen afwachten.

Ik merk in dit verband op dat er met België en Luxemburg nog steeds
wordt gesproken over elementen van de heffing van de wijnaccijns, zoals
de afschaffing van de vrijstelling voor vruchtenwijnen. Hoewel sinds kort
de voorstellen van de Europese Commissie ook op dit terrein bekend zijn,
ligt het niet voor de hand deze voorstellen thans zonder meer in de wet
over te nemen. Het is geenszins uitgesloten dat in hetgeen door de
Commissie is voorgesteld, wijzigingen zullen worden aangebracht bij de
onderhandelingen over de ontwerp-richtlijnen. Om deze reden lijkt met
name België, deze leden vragen daarnaar, er geen voorstander van nu
reeds daar op vooruit te lopen.

3.6. Alcoholvrije dranken

Naar aanleiding van de vragen van de leden van de fractie van de
P.v.d.A. met betrekking tot het in de accijnsheffing betrekken van siropen
merk ik het volgende op.

Inderdaad wil ik als mogelijkheid openhouden dat in Nederland een
heffing als de accijns op alcoholvrije dranken blijft bestaan indien de
EG-voorstellen daar de ruimte toe geven. De recente voorstellen van de
Commissie laten, onder voorwaarden, het handhaven van andere dan de
geharmoniseerde accijnzen toe. Onderzocht wordt nog, zoals ik hiervoor
ten aanzien van de accijns van suiker al heb aangegeven, of dat ook
uitvoerbaar zal zijn. Indien wordt besloten tot het handhaven van de
accijnsheffing op alcoholvrije dranken, acht ik het niet uitgesloten dat
alsdan zal worden voorgesteld de siropen in de heffing te betrekken.

De percentages melkvet van weidranken en yoghurtdranken, waar deze
leden naar vragen, zijn onderscheidenlijk 0,03 en 0,7.

Wat het gezondheidsaspect betreft merk ik, na overleg met de Staats–
secretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en met de Minister
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het volgende op. Volgens de
EG-basisverordening (nr. 804/68, PbEG L 148) wordt wei aangemerkt als
melk. Weidranken vallen dus binnen de gemeenschappelijke ordening
onder de sector melk en zuivelprodukten. Ter beteugeling van de
melkoverschotten in die sector zijn beperkende maatregelen op de
produktie zoals de superheffing van kracht. Aan de andere kant draagt
ook een verruiming van het afzetgebied bij aan de reductie van de
overschotten in de sector. Door toevoeging van onder meer vruchtenex–
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tracten en suikers wordt wei geschikt gemaakt voor menselijke
consumptie. Zonder die toevoegingen kan wei nagenoeg uitsluitend
worden gebruikt als veevoeder. Bij het bereidingsproces blijven natuur–
lijke eiwitten, vitaminen en mineralen grotendeels behouden. Weidranken
behoren tot de categorie melk– en zuivelprodukten en vertegenwoordigen
als zodanig een kwalitatief hogere voedingswaarde dan de categorie
frisdranken. Hoewel weidranken soms worden vergeleken met
frisdranken concurreren weidranken door hun bereidingswijze en samen–
stelling met melk– en zuivelprodukten en niet rechtstreeks met
frisdranken.

Met betrekking tot het al dan niet in de accijnsheffing betrekken staat
het gezondheidsaspect niet voorop maar de plaats in het consumptiepa–
troon. Melk en melkprodukten hebben daarbij een duidelijke functie in de
voeding. Vruchtesappen hebben veeleer een plaats in de categorie
dranken die buiten de normale voeding om worden genuttigd. Zoals dat
ook geldt voor de siropen zou ik op dit moment niet willen overwegen tot
wijziging over te gaan met betrekking tot de aan de heffing van de
accijns van alcoholvrije dranken te onderwerpen produkten. Ook ten
aanzien van het in de heffing betrekken van de weidranken en van de
yoghurt– of karnemelkdranken geef ik er de voorkeur aan de besluit–
vorming op te schorten tot conclusies zijn getrokken over het al dan niet
handhaven van de heffing op frisdranken als zodanig. Indien zowel de
weidranken als de yoghurtdranken in de heffing zouden worden
betrokken tegen het tarief van de vruchtesappen zou dat een opbrengst
geven van circa f 5 mln. (f 1 mln. respectievelijk f 4 mln.). Het in de
heffing betrekken van de siropen zou een opbrengst geven van circa f 40
mln. Het op budgettair-neutrale wijze in de heffing betrekken van de wei–
en yoghurtdranken zou een neerwaarts effect van circa 1 percent op de
tarieven kunnen hebben, het in de heffing betrekken van de siropen van
circa 10 percent.

3.7. Suiker en suikerhoudende produkten

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van het
G.P.V. met betrekking tot het samenlopen van de heffing bij goederen
die zowel als suikerhoudende produkten aan de heffing onderworpen zijn
als bij voorbeeld als frisdranken of als alcoholhoudende dranken, merk ik
het volgende op.

Op zich zelf zou de door deze leden gevraagde verschuiving te verwe–
zenlijken zijn door alcoholvrije dranken, wijnen en overige alcoholhou–
dende produkten uit te zonderen van het begrip suikerhoudende
produkten. De daarvoor benodigde budgettaire compensatie zou kunnen
worden gevonden in een tariefverhoging voor de produkten en dranken
waarbij de samenloop zich kan voordoen. Het uitzonderen van alcohol–
vrije dranken, wijnen en overige alcoholhoudende dranken van het begrip
suikerhoudende produkten zou tot een vereenvoudiging van de heffing
kunnen leiden, omdat voor die dranken het vaststellen van het suiker–
getal dan achterwege kan blijven. Ook de suiker die na het gisten van het
wort wordt toegevoegd ter aanzoeting van bier, zou dan niet meer in de
heffing moeten worden betrokken. Zoals ik hiervoor heb opgemerkt in
paragraaf 3.6 met betrekking tot het in de heffing betrekken van siropen,
weidranken, enzovoort, zou ik ook in dit geval de besluitvorming willen
opschorten totdat er meer duidelijkheid is over het al dan niet handhaven
van de accijns op suiker en op alcoholvrije dranken.
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3.8. Minerale oliën

De door de leden van de fractie van het C.D.A. gevraagde resultaten
van de ingestelde controles op fraude met gasolie met verlaagd tarief in
de jaren 1985 tot en met 1989 zijn als bijlage 3 bij deze nota gevoegd.

6. Dereguleringsaspecten

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben verzocht aan te geven in welke
mate de controle op de accijnsheffing een gespecialiseerd karakter
draagt en wat het resultaat is van het onderzoek naar de voor– en
nadelen van de onderbrenging van de accijnsheffing bij hetzij de douane–
eenheden hetzij de ondernemerseenheden. In dit verband merk ik het
volgende op.

Het gespecialiseerde karakter van de administratieve controle op de
accijnsheffing komt tot uiting in de verbanden die moeten worden gelegd
tussen datgene wat in de boekhouding is vermeld en de specifieke feiten
waarbij de heffing van de accijns aanknoopt. Anders dan bij de andere
belastingen het geval is, wordt bij de accijnsheffing de maatstaf van
heffing niet (alleen) bepaald door de prijs of de hoeveelheid van het
accijnsgoed maar ook door factoren zoals het extractgehalte, het aantal
volumepercenten alcohol en het suikergetal. Voor een goede controle is
derhalve vereist dat de controlerend ambtenaar, naast boekhoudkundige
kennis, over een grondige specifieke kennis van het produktieproces
en/of de samenstelling van het accijnsgoed beschikt. Ten aanzien van de
controle op de minerale oliën komt hier nog bij de integratie van de
vergunningen voor de accijns en voor het invoerrecht, met name bij de
olie-industrie. De controle geschiedt in deze gevallen bijna steeds
gecombineerd en vergt specifieke kennis op beide terreinen.

Voorts speelt anders dan bij de andere belastingen de controle in het
kader van vrijstellingen of teruggaven een niet onbelangrijke rol. Ook
daar speelt specifieke kennis met betrekking tot de samenstelling en/of
de kennelijke bestemming van het accijnsgoed een belangrijke rol naast
de kennis op het gebied van administratieve controle.

Het onderzoek met betrekking tot de onderbrenging van de accijns–
heffing in de Belastingdienst is inmiddels afgerond en heeft geleid tot de
beslissing om de accijnsheffing vooralsnog bij de eenheden douane te
laten. Belangrijke argumenten zijn in dit verband geweest: de dunne
werkstroom die ontstaat bij de verdeling van de accijnswerkzaamheden
over 51 ondernemerseenheden, de extra risico's die worden gelopen
door de uitvoering van een nieuwe wet op te dragen aan een organisatie
die nog bezig is gestalte te geven aan een ingrijpende herstructurering
en binnen welke organisatie op dit moment de kennis en ervaring met de
accijnsheffing ontbreekt alsmede de nadelen die kleven aan de ontkop–
peling van het invoerrecht en de accijns van de minerale oliën.

7. Artikelen

Artikel 2. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vinden de reactie in
de memorie van antwoord op hun vragen over de fraudegevoeligheid van
de uitzondering van het gebruik als grondstof in het tweede lid inhou–
delijk afdoende. Zij worden echter in verwarring gebracht door de stelling
dat het in dit artikel «in de meeste gevallen» gaat om een vervaardiging
in een accijnsgoederenplaats.

In de memorie van antwoord is gesteld dat het in dit artikel gaat «om
het verbruik van een accijnsgoed als grondstof voor - in de meeste
gevallen - een ander accijnsgoed, waarbij de vervaardiging plaats vindt
in een accijnsgoederenplaats». De zinsnede «in de meeste gevallen»
heeft betrekking op het verbruik als grondstof voor een ander
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accijnsgoed en niet op de plaats van vervaardiging. Er kunnen zich echter
situaties voordoen dat in de accijnsgoederenplaats accijnsgoederen ook
worden gebruikt als grondstof voor goederen die zelf niet als accijnsgoe–
deren worden aangemerkt.

Artikel 5. De leden van de fractie van de P.v.d.A. blijven bezwaren
maken tegen artikel 5, derde lid. Zij menen dat die bepaling te ongeclau–
suleerd een gedelegeerde bevoegdheid verleent. Na een nadere
afweging heb ik besloten de voorgestelde bepaling te wijzigen in de door
deze leden bedoelde zin. De wijziging is opgenomen in de bijgaande nota
van wijziging en houdt in dat de bedoelde ontheffing alleen kan worden
verleend, wanneer sprake is van het vervaardigen van accijnsgoederen
die een bedrag aan accijns vertegenwoordigen dat niet hoger is dan dat
van de accijnsgoederen waaruit zij zijn vervaardigd, het vervaardigen van
accijnsgoederen waarvoor een vrijstelling geldt op de voet van artikel 66
en de thuisbereiding van accijnsgoederen door particulieren voor eigen
gebruik.

Artikel 9. De leden van de fractie van de P.v.d.A. blijven ook na de
memorie van antwoord met de vraag zitten, waarom de stop champig–
nonvormig moet zijn wil onderdeel a van het tweede lid van toepassing
zijn en waarom een andere geometrische vorm die hetzelfde doel dient,
niet voldoende is. In aanvulling op hetgeen ik in de memorie van
antwoord heb geantwoord merk ik nog op dat het bolronde hoofd van de
champignonvormige kurk het goed mogelijk maakt om de kurk met
draden te borgen zonder de hals van de fles of de kurk zelf te bescha–
digen. Andere geometrische vormen die op praktische wijze hetzelfde
doel dienen staan mij niet voor ogen. Overigens zullen flessen voorzien
van een kurk of stop die niet champignonvormig is, maar waarin wel wijn
zit die als mousserend dient te worden aangemerkt, onder het tweede lid
vallen. Het lijkt mij daarom gewenst de voorgestelde tekst, ook al zal
deze op sommigen wat folkloristisch overkomen, te handhaven.

Deze leden vragen voorts wat precies parelwijnen zijn. Parelwijnen zijn
licht-mousserende wijnen met een overdruk die ligt rond de 200 kPa. Zij
onderscheiden zich in smaak, karakter en prijs van de «echte» mousse–
rende wijnen.

Ten antwoord op de vraag van deze leden waarom de oplossing voor
de grensgevallen qua overdruk hier wordt gezocht in de richting van een
verhoging en niet van een verlaging van het overdrukvereiste, merk ik het
volgende op. Door de regering van het Groothertogdom Luxemburg is in
het kader van de Benelux verzocht om bedoelde grens te verhogen.
Achtergrond van dit verzoek is dat Luxemburgse parelwijnen een
overdruk hebben die soms net onder, soms net boven de 200 kPa ligt. In
het laatste geval zou de parelwijn als echte mousserende wijn worden
belast met het daarbij behorende hogere accijnstarief. Inmiddels is in
Benelux-verband overeenstemming bereikt over het gaan hanteren van
de grens die ook in de EG-wijnmarktverordeningen wordt gehanteerd,
namelijk 300 kpa. In de bijgaande nota van wijziging is deze wljziging
opgenomen.

Artikel 13. Het schrappen van artikel 12 is een direct gevolg van de
Verordening van de Raad van de EG van 22 januari 1990, nr. 204/90,
waarbij de uitzonderingspositie voor Luxemburgse wijn in de Benelux
geleidelijk wordt afgeschaft. Luxemburg heeft met deze verordening
ingestemd. Handhaving van artikel 12 zou, gelet op de rechtstreekse
werking van de Verordening, geen betekenis hebben.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van de
P v.d.A. of alle EG-Lid-Staten tot de afschaffing van de uitzonderingspo–
sitie voor Luxemburgse wijn overgaan, merk ik op dat de uitzonderings–
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positie alleen van toepassing is binnen de Benelux. Alleen de
Benelux-landen gaan derhalve tot afschaffing over.

Artikel 19. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen te verduide–
lijken op welke wijze alcoholarme wijn en alcoholarm bier worden gezoet
en gearomatiseerd.

Voorts vragen deze leden of beide dranken ter voorkoming van misver–
stand niet expliciet in de wet als limonade kunnen worden aangemerkt. Ik
denk dat de opmerkingen van deze leden zijn ingegeven door de vraag of
dranken als alcoholarme wijnen en bieren met een alcoholgehalte van
niet meer dan 0,5% vol wel gearomatiseerd zijn, dan wel dat zij uit zich
zelf aromatisch zijn. Deze problematiek kan ondervangen worden door
deze dranken expliciet in artikel 19 op te nemen. Een andere
mogelijkheid, waar ik thans de voorkeur aan geef, is in artikel 19 de
zinsnede «gezoete en gearomatiseerde dranken» te vervangen door een
zinsnede met gezoete en aromatische dranken en dranken waaraan
kleur– of smaakstoffen zijn toegevoegd.

Artikel 20. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen naar de
mening van de regering over de huidige opbouw van de accijnstarieven
voor vruchtesap, mineraalwater en limonade, met name of zij deze een
logische opbouw vindt. Gelet op de in de memorie van antwoord
geschetste totstandkoming van de tariefopbouw voor de verschillende
alcoholvrije dranken acht ik deze opbouw in ieder geval niet een
onlogische. Aanleiding om thans een andere tariefopbouw te kiezen zie ik
niet. De vraag in hoeverre deze opbouw, in het geval na 1992 de heffing
op alcoholvrije dranken blijft voortbestaan, ook in de toekomst gehand–
haafd moet blijven, kan ik thans niet beantwoorden.

Artikel 22. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen nader in te
gaan op de soort stropen die onder de heffing van accijns vallen en op
de aard van het verbruik daarvan alsmede op de soort stropen die zijn
vrijgesteld en op de toepassing daarvan.

Onder de noemer blanke stroop valt een aantal produkten die alle een
zuiverheidsfactor hebben van meer dan 93 en derhalve belast zijn met
suikeraccijns. Blanke stroop vindt uitsluitend toepassing in de industrie;
zoals bij voorbeeld in de frisdrankenindustrie, de groente– en fruitin–
dustrie, de conservenindustrie en chocolade-industrie.

De stropen die zijn vrijgesteld, omdat zij een zuiverheidsfactor van 93
of lager hebben, zijn veelal bij– en afvalprodukten die ontstaan tijdens het
produktieproces van suiker. Melasse vormt het hoofdbestanddeel van die
bij– en afvalprodukten (circa 90 percent). Melasse wordt als grondstof
gebruikt in de alcoholindustrie. Een andere vrijgestelde stroop is melado.
Deze stroop wordt door producenten van specerijen en ketjap verwerkt.
Een bijprodukt dat doorgaans in geringe omvang ontstaat, is de
zogenoemde suikerstroop. Deze wordt onder meer aangewend voor de
bereiding van de in de memorie van toelichting genoemde huishoud– en
keukenstroop.

Artikel 26. De leden van de fractie van de P.v.d.A. blijven bezwaar
houden tegen het bij gedelegeerde wetgeving introduceren van een
accijns op bij voorbeeld methanol en «groene dieselolie» als motor–
brandstof en het automatisme dat in artikel 29 van de wet is opgenomen
voor de tariefstelling in die gevallen. Ook de leden van de fractie van het
C.D.A. zijn de mening toegedaan dat een dergelijke materie bij wet
geregeld dient te worden.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de leden van genoemde
fracties merk ik het volgende op. Bij de aanwijzing spelen twee aspecten.
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In de eerste plaats kan het nodig zijn om produkten als methanol en
«groene dieselolie» aan te wijzen omdat deze produkten als zodanig als
motorbrandstof kunnen worden gebruikt. Thans bestaat daar nog geen
aanleiding toe. In de tweede plaats kan het gaan om produkten die in
beginsel niet zelfstandig als brandstof worden gebruikt maar die met
name aan benzine kunnen worden toegevoegd. Om te voorkomen dat
deze produkten in het vrije verkeer aan benzine worden toegevoegd kan
het noodzakelijk zijn deze produkten als minerale oliën aan te merken
waardoor zij onder het controle-regime gaan vallen. Voor deze
aanwijzing bestaat thans nog geen directe noodzaak.

Ik heb begrip voor de door deze leden gemaakte opmerkingen wat
betreft de delegatie. Teneinde niettemin de mogelijkheid van een snelle
regelgeving open te houden, heb ik in artikel 26 een nieuw vierde lid
opgenomen waarin is bepaald dat bij ministeriële regeling andere stoffen
dan minerale oliën die, al dan niet na vermenging, geschikt zijn om te
worden gebruikt als brandstof, kunnen worden aangemerkt als minerale
oliën.

Voorts is een vijfde lid opgenomen dat bepaalt dat zo spoedig mogelijk
na het tot stand komen van de ministeriële regeling, een voorstel van wet
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt gezonden, waarbij de
in het vierde lid bedoelde andere stoffen in de wet worden aangemerkt
als minerale oliën. De in het vierde lid bedcelde ministeriële regeling
wordt onverwijld ingetrokken indien een van de Kamers der Staten–
Generaal tot het niet aannemen van het voorstel besluit dan wel indien
het voorstel wordt ingetrokken. Uiteraard zal de ministeriële regeling ook
worden ingetrokken indien het wetsvoorstel kracht van wet verkrijgt.

Met betrekking tot de tariefstelling van vorenbedoelde produkten in
artikel 29, de leden van de fractie van de P.v.d.A. stellen dit artikel ook
aan de orde, merk ik op dat voor de bij ministeriële regeling als minerale
oliën aan te wijzen produkten artikel 29 van toepassing is, zij het dat de
wetgever in de desbetreffende wijzigingswet uiteraard een andere tarief–
stelling kan kiezen

Van een aanpassing van artikel 26, derde lid in de richting gesugge–
reerd door de leden van de fractie van de P.v.d.A. heb ik afgezien.
Hieraan liggen uitvoeringstechnische redenen ten grondslag. De mate
van bijmenging is achteraf moeilijk exact vast te stellen en het leggen
van een grens kan leiden tot het ontgaan van de heffing van accijns door
tot boven de grens bij te mengen.

Artikel 41. De leden van de fractie van de P.v.d.A. blijven bezwaren
houden tegen artikel 41, derde lid. Zij leiden uit te memorie van
toelichting af dat het hier gaat om maar enkele gevallen, in casu de
verkoop van wijn door groothandelaren aan particulieren, de levering van
minerale oliën aan grootverbruikers, vliegtuigen en schepen en de
frisdrankautomaten. Ik wil deze leden erop wijzen dat de opsomming in
de memorie van toelichting niet uitputtend is en alleen dient om
voorbeelden te geven van de gevallen waarvoor artikel 41, derde lid,
toepassing kan vinden. Andere voorbeelden die in die opsomming
zouden passen zijn de levering van alcohol vanuit een accijnsgoederen–
plaats voor overige alcoholhoudende produkten aan een ziekenhuis of
een instelling voor wetenschappelijk onderzoek en de levering van suiker
vanuit een accijnsgoederenplaats voor suiker aan een fabrikant van bij
voorbeeld suikerhoudende produkten. Gelet op het vorenstaande lijkt het
mij niet wenselijk te proberen alle uitzonderingen als bedoeld in het
derde lid, afzonderlijk in de wet te vermelden.

Deze leden hebben er in dit verband nog op gewezen dat naar hun
mening de uitzondering voor wijn expliciet in artikel 73 kan worden
opgenomen. Hoewel er in dezen een duidelijke relatie is met artikel 73,
meen ik dat het de voorkeur geniet deze uitzondering te blijven laten
vallen onder artikel 41, derde lid. Het gaat hier immers om een uitzon–
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dering op het bepaalde in artikel 41, tweede lid, terwijl artikel 73
betrekking heeft op een afwijking van het belastbare feit als bedoeld in
artikel 2, eerste lid. Bovendien zou op die wijze specifiek voor wijn weer
een uitzondering worden gevormd op artikel 41, derde lid, in artikel 73.

Deze leden vragen of het argument dat er concurrentieverstoring zal
optreden indien limonade uit een automaat niet en limonade die op
andere wijze wordt verkocht wel wordt belast zwaarwegend is. Het
verschil in de prijs voor een standaardconsumptie frisdrank van 0,2 liter
met, dan wel zonder accijns is 6,5 cent per liter (5,5 cent accijns en 1
cent btw). Dit verschil zal de consument niet snel tot het verleggen van
een aankooppatroon stimuleren maar voor de exploitant wel aanleiding
kunnen zijn, zijn omzet uit de automaat te vergroten, zeker als hij het
verschil niet doorberekent.

Naar aanleiding van de desbetreffende vraag van deze leden merk ik
op dat de automatenhouder een goederenadministratie moet voeren
alsmede een financiële administratie waaruit de omzet blijkt, zodat hij op
eenvoudige wijze kan vaststellen hoeveel accijns hij moet betalen.

Artikel 44. De leden van de fractie van de P.v.d.A. blijven van mening
dat de formulering «tenzij hem (in casu de inspecteur) is gebleken dat
niet zal worden voldaan aan» zoals deze is opgenomen in het eerste lid
van artikel 44 te stellig is.

In de memorie van antwoord (artikel 44) heb ik naar aanleiding van
vragen van deze leden opgemerkt dat de beleidsmarge van de inspecteur
bij de huidige formulering van artikel 44, eerste lid, naar mijn mening
voldoende ruim is. Daarbij heb ik er op gewezen dat artikel 45, derde lid,
de inspecteur de bevoegdheid geeft nadere voorwaarden in de
vergunning op te nemen ter verzekering van een juiste toepassing van
het bepaalde bij of krachtens deze wet.

Nu deze leden blijven bij hun bezwaren tegen artikel 44, eerste lid, in
de huidige vorm, heb ik de door deze leden in het voorlopig verslag op
dit punt gedane suggestie nogmaals overwogen. Tegen de door de leden
beoogde grotere beleidsmarge voor de inspecteur bij de formulering dat
de inspecteur een verzoek om een vergunning toewijst behoudens
gegronde vrees dat niet zal worden voldaan aan de voorwaarden, bestaat
mijnerzijds geen bezwaar. Ik meen dat de rechtszekerheid van de
aanvrager ook bij deze formulering voldoende gewaarborgd is. Ik heb
daarom in de nota van wijziging artikel 44, eerste lid, aangepast in de
door deze leden bedoelde zin.

Artikel 45. De leden van de fractie van de P.v.d.A. stellen voorartikel
45, tweede lid, aan te passen, in die zin dat buiten twijfel wordt gesteld
dat voor een accijnsgoederenplaats de algemene regels van toepassing
zijn onafhankelijk van het feit dat ze in de vergunning worden genoemd.
Ik heb het voorstel van deze leden gevolgd en het tweede lid van artikel
45 via de nota van wijziging dienovereenkomstig aangepast.

Artikel 51. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen de termijn
van acht weken waarbinnen de inspecteur dient te beschikken, in de wet
op te nemen aangezien de Algemene wet bestuursrecht voorlopig nog
niet van toepassing zal zijn.

In het ontwerp aanpassingswet Algemene wet bestuursrecht zal
worden voorgesteld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen een
algemene termijn van één jaar op te nemen waarbinnen een beschikking
op aanvraag moet worden gegeven, tenzij de belastingwet anders
bepaalt. Voor het geven van een beschikking krachtens artikel 51, maar
ook in andere gevallen is het wenselijk een relatief korte termijn te
stellen. Daarbij is - zoals vermeld in de memorie van antwoord -
aansluiting gezocht bij de termijn van acht weken van de Algemene wet
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bestuursrecht. Het verzoek van deze leden heeft mij - vooruitlopend op
de aanpassingswet Algemene wet bestuursrecht - aanleiding gegeven de
termijn van acht weken in de onderhavige wet op te nemen, zowel in
artikel 51, als in de artikelen 59 (zekerheidsvergunningen), 66 (vrijstel–
lingsvergunningen) en 91 (voorhanden hebben van een distilleertoestel).

In een aantal gevallen zal het kunnen voorkomen dat de inspecteur de
beschikkmg niet kan geven binnen de gestelde termijn Zulks zal zich bij
voorbeeld kunnen voordoen, indien de inspecteur niet tijdig over alle
benodigde gegevens kan beschikken. Teneinde hierin een voorziening te
treffen, is in de hiervoor genoemde artikelen tevens bepaald dat de
mspecteur in die gevallen aan belanghebbende meedeelt dat hij de
beschikking niet binnen de termijn van acht weken kan geven. Daarbij
geeft hij tegelijkertijd aan wat zijn redenen daarvoor zijn, en binnen
welke termijn hij de beschikking zal geven.

Artikel 57 De leden van de fractie van de P.v.d.A. stellen voor artikel
57 aan te vullen met soortgelijke bepalingen als in artikel 45. Dit omdat
het kan voorkomen dat naast de vergunning voor de accijnsgoederen–
plaats een afzonderlijke zekerheidsbeschikking bestaat.

Ik meen dat het om wille van de zuiverheid gewenst is artikel 57 aan te
passen in de door deze leden bedoelde zin. In de nota van wijziging is
daarin voorzien.

Voor de beantwoording van de vraag van deze leden naar de
mogelijkheid om de zekerheid op nihil te stellen verwijs ik naar paragraaf
2.9 van deze nota waar ik ben ingegaan op een overeenkomstige vraag
van de leden van de fractie van het C.D.A.

Artikel 61. De door de leden van de P.v.d.A.-fractie gevraagde kwanti–
tatieve vergelijking tussen het wisseldisconto van De Nederlandsche
Bank N.V. en de marktrente van dagelijks opvraagbare tegoeden is als
bijlage 4 bij deze nota gevoegd. De vergelijking beslaat de periode
november 1989 tot en met oktober 1990. Als basis voor de marktrente
van dagelijks opvraagbare tegoeden is het maandelijks gemiddelde van
de daggeldrente gekozen.

Het wisseldisconto van De Nederlandsche Bank N.V. beweegt zich op
een structureel lager niveau dan de daggeldrente. Met de keuze voor het
wisseldisconto als basis voor de te vergoeden rente wordt oneigenlijk
gebruik van de zekerheidstelling, dat wil zeggen als alternatief voor
andere geldbeleggingen, vermeden.

Artikel 68. De leden van de fractie van de P.v.d.A. blijven de
vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt als
brandstof voor het vervaardigen van minerale oliën zeer merkwaardig
vinden. In de fiscale harmonisatievoorstellen heeft de Europese
Commissie, dit in antwoord op een vraag van deze leden, voorgesteld
bedoelde vrijstelling, ook wel raffinaderij-vrijstelling genoemd, in
Europees verband te handhaven. De Commissie motiveert deze keuze
met een verwijzing naar de bestaande praktijk in de meeste Lid-Staten. Ik
ben er geen voorstander van, van Nederlandse zijde de afschaffing van
de raffinaderij-vrijstelling te bepleiten in het kader van de fiscale harmo–
nisatie. Die afschaffing zou leiden tot een verslechtering van de concur–
rentiepositie van de olie-industrie binnen de EG ten opzichte van die
buiten de EG.

Deze leden vragen voorts naar de budgettaire opbrengst die een
afschaffing van de raffinaderij-vrijstelling mee zou brengen. De inzet van
ook normaliter niet in de accijnsheffing betrokken gassen en vaste brand–
stoffen buiten beschouwing latend en er van uitgaande dat alle ingezette
vloeibare olie zou worden belast naar het tarief van zware stookolie gaat
het om maximaal f 40 mln per jaar. Aangezien de inzet van de verschil–
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lende soorten brandstof sterk afhankelijk is van de marktomstandigheden
kan de inzet van de vloeibare brandstoffen en het budgettaire belang
fluctueren.

Artikel 73. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of het voor
de inzichtelijkheid van de wet niet goed zou zijn om de twee bijzondere
situaties die zich voor de wijnhandel kunnen voordoen beide in artikel 73
te regelen Ik ben van mening dat dat niet het geval is. De situatie dat
een wijnhandelaar nog langdung wijn in bewaring wil houden voor de
koper maar van deze wijn wel de accijns wi! voldoen vergt een afwijking
van het belastbare feit, de uitslag. Dit is in artikel 73 opgenomen. Aan
het expliciet opnemen van de uitzondering op artikel 41, tweede lid, is
geen behoefte. Verwezen zij naar mijn reactie eerder in deze nota onder
artike!41.

Naar aanleiding van de opmerkingen van deze leden ben ik tot de
conclusie gekomen dat het wenselijk is artikel 73 aan te passen. Onder
vernummering van het bestaande tweede lid heb ik daarom een nieuw
tweede lid toegevoegd. Daarin is geregeld wat onder uitslag wordt
verstaan in het kader van artikel 73, indien de vergunninghouder aan
verbruikers wijn verkoopt die nog niet gebotteld in zijn accijnsgoederen–
plaats voorhanden is. Voor een nadere toelichting zij verwezen naar de
nota van wijziging.

Artikel 81. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen aan welke
minimumhoeveelheden wordt gedacht in het kader van de uitwerking van
artikei 81.

Op grond van artikel 81 zullen voor het vervoer, het leveren en het
voorhanden hebben van overige alcoholhoudende produkten regels
worden gesteld. De minimumhoeveelheid voor de zich in kleinhandels–
verpakking bevindende dranken die worden geleverd vanuit een slijters–
bedrijf aan particulieren en door de particulier worden vervoerd is onder
de huidige regeling 100 liter. Voor commercieel vervoer is de minimum–
hoeveelheid thans 1 liter. De minimumhoeveelheden ingevolge deze wet
zullen worden vastgesteld na overleg met de desbetreffende branches. In
dit verband zij er nog op gewezen dat een factuur dienst kan doen als
geleidebiljet.

Artikel 89. Met de leden van de P.v.d.A.-fractie ben ik van mening dat
de slotzin van artikel 89, eerste lid, beter positief kan worden geformu–
leerd. De tekst van het eerste lid is bij de nota van wijziging aangepast
en komt te luiden als volgt. Verliezen bij de vervaardiging of tijdens de
opslag van accijnsgoederen die door de vergunninghouder van de
accijnsgoederen niet kunnen worden aangetoond, worden aangemerkt
als te zijn uitgeslagen. Accijnsgoederen die worden vermist, worden
eveneens aangemerkt als te zijn uitgeslagen.

Artikel 92. Met genoegen verneem ik dat de leden van de
P.v.d.A.-fractie geen inhoudelijke bezwaren koesteren tegen de uitzonde–
ringen op de in artikel 92 opgenomen verbodsbepalingen. Met de door
deze leden gegeven weergave van de systematiek van de artikelen 28,
70 en 92 kan ik mij evenwel niet verenigen. Het standpunt van deze
leden dat de bestuurder van een ingevolge artikel 92, derde lid,
onderdeel b, aangewezen motorrijtuig, door zich met gebruikmaking van
laagbelaste minerale brandstof op de weg te bevinden, de algemene
verbodsbepaling van artikel 5, eerste lid, onderdeel b, zou overtreden,
deel ik niet.

Ingevolge artikel 5, eerste lid, onderdeel b, is het niet toegestaan een
accijnsgoed voorhanden te hebben dat niet overeenkomstig de
bepalingen van de wet in de heffing is betrokken. In artikel 28, tweede
lid, wordt het tarief vastgesteld voor een aantal minerale oliën.
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Voorwaarde voor de toepasselijkheid van dit tarief is dat de desbetref–
fende minerale oliën zijn bestemd voor ander gebruik dan voor het op de
weg aandrijven van motorrijtuigen. In het derde en vierde lid van artikel
92 worden enkele bijzondere situaties afgebakend waarin aan deze
voorwaarde is voldaan. Eén categorie van deze bijzondere situaties
betreft het gebruik van de desbetreffende minerale oliën als brandstof
voor ingevolge artikel 92, derde lid, onderdeel b, aangewezen motorrij–
tuigen.

Zoals blijkt uit de bewoordingen van artikel 92, derde lid, onderdeel b,
dient de op deze bepaling gebaseerde aanwijzing zich te richten op
motorrijtuigen die niet bestemd zijn voor gebruik op de weg, met dien
verstande, dat de bestemming van de motorrijtuigen zowel kan blijken uit
de omstandigheid dat deze niet sneller kunnen rijden dan 16 kilometer
per uur, als uit het feit dat zij doorgaans van de weg geen gebruik
maken. In de memorie van toelichting zijn verschillende voorbeelden
dienaangaande opgesomd.

Dat de vorenbedoelde motorrijtuigen, teneinde de plaatsen waar zij
worden ingezet te kunnen bereiken, incidenteel zijn aangewezen op de
weg, is praktisch onvermijdelijk. Door het bepaalde in artikel 92, derde
lid, onderdeel b, wordt voorkomen dat aan deze omstandigheid met
betrekking tot de accijns enig rechtsgevolg kan worden verbonden. Ook
indien zij zich op de weg bevinden, zijn bedoelde motorrijtuigen voor
ander gebruik bestemd dan voor de voortbeweging langs de weg. In
verband hiermede is de bestemming van de minerale oliën als brandstof
voor deze motorrijtuigen niet strijdig met het bepaalde in artikel 28,
tweede lid. Deze stoffen blijven dan ook volgens de bepalingen van het
wetsvoorstel op regelmatige wijze in de heffing betrokken. Van
overtreding van het bepaalde in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, kan
derhalve niet worden gesproken.

Op grond van het voorgaande zie ik geen aanleiding de door de leden
van de P.v.d.A.-fractie voorgestelde redactionele wijzigingen over te
nemen.

Met betrekking tot het vierde lid merken deze leden op met de
regering te moeten concluderen dat in dit geval materiële criteria in de
wet moeilijk haalbaar zijn en onnodig detaillistisch zouden worden, maar
zich wel voor te kunnen stellen dat in het vierde lid de formulering «in
bijzondere gevallen» wordt opgenomen, waardoor de beperkte betekenis
van deze bepaling beter wordt vastgelegd. Ik deel deze mening en heb
deze bepaling via de nota van wijziging dienovereenkomstig aangepast.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort
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Bijlage 1 Opbrengst van de accijnzen, per accijnsmiddel, in miljoenen guldens van 1989,
(gecorrigeerd voor de ontwikkelingen van het prijspeil van de particuliere consumptie
1975-1989

j . i - i r

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

andere
minerale

benzine oliën

3690
3586
3588
3626
3456
3438
3 193
2998
3276
3544
3268
3 243
3646
3602
3619

814
761
772
804
881
797
727
636
647
637
672
774

1 229
1 258
1 287

tabak

1 988
2006
2060
2 192
2257
2240
2235
2 172
2272
2235
2097
1 998
2070
2029
2058

alcohol

1 149
1 205
1 227
1 227
1 281
1 219
1 200
1 132
1 097
1 142
1 068
1 047
1 016
995
896

wijn

145
227
241
229
225
217
216
224
214
224
200
224
256
226
199

alcohol–
vrije

bier dranken

382
369
369
357
330
326
300
534
568
562
556
541
571
535
560

199
196
166
167
162
157
146
247
255
247
243
256
261
268
341

suiker

41
38
35
31
31
29
25
48
52
54
48
52
53
52
49
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Bïjlage 2 Accijnsopbrengst als percentage van de belastingopbrengst en van het bruto
nationaal produkt, 1975-1989

opbrengst opbrengst
accijnzen mld belasting mld BNP mld

gld. (1) gld. (2) gld (3)

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

5,1
5,6
6,0
6.4
6,6
6,9
7,0
7,3
7,9
8,3
8,0
8,1
9,0
8,9
9,0

57,5
65,4
74,2
79,5
84,2
90,2
90,5
92,5
91,8
94,3
98,3

105,6
113,0
118,4
120,4

219,9
252,1
275,4
296,3
315,2
336,1
351,9
368,5
381,6
399,8
418,9
427,6
430,5
449,3
474,2

van (2) van (3)

8,9 2,3
8.5 2,2
8,0 2,2
8,0 2,1
7.9 2,1
7,7 2,1
7.7 2,0
7,9 2,0
8.6 2,1
8.8 2,1
8,2 1,9
7,6 1,9
7.9 2,1
7,5 2,0
7,5 1,9
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Bijlage 3 Controle op het gebruik van laagbelaste gasolie

Controles Bekeuringen
Motorrijtuigen Pompen Motorrijtuigen Pompen

1985
1986
1987
1988
1989

15696
14576
10861
11 425
8272

187
221
290
159
257

368
274
177
193
176

5
20
21
10
12

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 368, nr. 11 19



Bijlage 4 ?]di5conic- DNE– e~ dagqeldrer,:e a:r
i s f a – » voor reme o^ dage] i ]^E. or–

vraaqoafe teqoede–.

10.0
In

7.5

c n

..... Daggeld

Discomo
QQ okt 90

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 368, nr. 11 20


