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21368 Wet op de accijns

Nr. 19 Herdruk BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 20 februari 1992

Ingevoige artikel 64, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de accijns
(Stb. 1991, 561) wordt, met ingang van 1 januari 1992, vrijstelling van
accijns verleend voor vruchtenwijn met een alcoholgehalte van niet
meer dan 6% vol. Voor vruchtenwijnen met een alcoholgehalte van meer
dan 6% vol geldt met ingang van 1 januari 1992 geen vrijstelling meer.
Deze beperking is in de Wet op de accijns opgenomen op basis van een
op grond van artikel 9bis, §3, van het Benelux-verdrag tot unificatie van
de accijnzen en van het waarborgrecht van 1950 genomen besluit van de
Ministers van Financiën van de Benelux-landen. Ik moge u verwijzen naar
de nota van wijziging op het voorstel Invoeringswet Wet op de accijns
(Kamerstukken II, 1990/91, 22 155, nr. 7).

Gebleken is dat België en Luxemburg de overeengekomen maatregel
niet ten uitvoer hebben kunnen leggen. De situatie die daarvan het
gevolg is strookt niet met de uitgangspunten van de unificatie van de
wijnaccijns in voornoemd verdrag. Binnen het ene Benelux-accijnsgebied
worden dan immers verschillende tarieven toegepast, hetgeen tot
distorsies aanleiding kan geven. Dientengevolge heb ik een mededeling
aan de belastingdienst doen uitgaan waarin ik goedkeur dat, gerekend
vanaf 1 januari 1992, de vrijstelling van artikel 64, eerste lid, onderdeel
a, van de Wet op de accijns voorlopig ook nog kan worden toegepast op
vruchtenwijnen met een alcoholgehalte van meer dan 6% vol. Deze
goedkeuring geldt tot het moment waarop België en Luxemburg de
overeengekomen maatregel ten uitvoer leggen.

Met de Benelux-partners vindt thans nader overleg plaats over de
ontstane situatie. Ik zal u daarover te gelegener tijd nader berichten.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort
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