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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
FINANCIËN1

Vastgesteld 17 december 1992

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de CDA-fractie hadden met instemming kennis genomen
van het onderhavige voorstel van wet. Zij hadden nog enkele vragen. Zij
zouden het op prijs stellen als ook de Eerste Kamer onverwijld zou
worden ingelicht indien de regering gebruik maakt van de bijzondere
bevoegdheden zoals verwoord in het amendement Paulis c.s. (Tweede
Kamer 22 697, nr. 14). Wil de bewindsman dit toezeggen? Is de horizon–
bepaling (1 januari 1994) niet rijkelijk lang gezien de uitzonderlijke en
ongebruikelijke bevoegdheid, die via het amendement aan de Minister
van Financiën wordt toegekend?

De leden van de CDA-fractie vroegen een nadere omschrijving van de
begrippen actieve en passieve veredeling (Artikel 1a, onderdeel I).

Deze leden hadden gaarne een verduidelijking van de zinsnede «het
door een publiekrechtelijk lichaam voor commerciële doeleinden
voorhanden hebben van een accijnsgoed».

Aan welke publiekrechtelijke lichamen moet worden gedacht (Artikel
26, eerste lidj?

Kan ook nader worden toegelicht waarom in artikel 86a, vierde lid een
termijn genoemd is van 4 maanden en in het vijfde en zesde lid een
termijn van 3 jaar?

De leden van de CDA-fractie vroegen waarom de in artikel III, eerste
lid bedoelde vrijstelling verleend wordt tot 1 juli 1999; wat is hiervan de
achtergrond?

De hier aan het woord zijnde leden hadden begrepen dat nog een
tweetal bezemrichtlijnen moet worden aangenomen en dat dit niet meer
zal plaatsvinden voor 1 januari 1993. Zij zouden gaarne willen weten wat
het voornemen van de regering is met betrekking tot de ingangsdatum
van de in dit verband noodzakelijke wijziging van de wet op de accijns.
Indien de regering 1 januari 1993 als ingangsdatum voor ogen zou
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' Deze brief is ter kennis gebracht van de
staatssecretaris en ter inzage gelegd op het
centraal informatiepunt

hebben hoe zit het dan met het aspect terugwerkende kracht? Kan hier in
dit geval sprake zijn van negatief terugwerkende kracht?

De leden van de CDA-fractie gingen er van uit dat het de bewindsman
genoegzaam bekend is dat de Eerste Kamer zeer kritisch is met
betrekking tot negatieve terugwerkende kracht bij wetsvoorstellen.

In de memorie van toelichting lazen de leden van de CDA-fractie op
bladzijde 5 «Het in de horizontale richtlijn neergelegde resultaat van de
besprekingen is dan ook een compromis tussen de in de verschillende
Lid-Staten geldende regelingen dat daardoor niet beter zal zijn dan de
controlesystemen die de afzonderlijke Lid-Staten zelf voor hun eigen
grensgebied tot stand hadden gebracht».

Mag hieruit geconcludeerd worden dat het genoemde compromis qua
controle slechter is dan de controlesystemen in de afzonderlijke
Lid-Staten? Indien deze vraag bevestigend beantwoord zou moeten
worden waarom zijn de Lid-Staten dan niet vrijgelaten om hun eigen
controlesystemen te continueren?

De horizontale richtlijn geeft geen oplossing voor de ABC-contracten
(memorie van antwoord blz. 9). De leden van de CDA-fractie vroegen
naar de stand van zaken met betrekking tot een oplossing van deze
problematiek en met betrekking tot het overleg met het bedrijfsleven.

De EG-commissie heeft voorstellen gedaan voor een nog vast te
stellen richtlijn omtrent de fiscale behandeling van biobrandstoffen
(memorie van antwoord blz. 12). Wat zijn de hoofdlijnen van de voorge–
stelde richtlijn? Heeft de Raad reeds een standpunt ingenomen over het
voorstel?

De leden van de CDA-fractie hadden er behoefte aan hun waardering
uit te spreken over het feit dat de regering over het onderhavige gecom–
phceerde wetsvoorstel uitvoerig overleg heeft gevoerd met het bedrijfs–
leven. Zij vroegen de bewindsman tenslotte te willen reageren op de brief
van wegvervoer C.V.O. d.d, 8 december 1992' gericht aan de leden van
de Eerste Kamer met betrekking tot de voorgenomen extra verhoging van
de dieselaccijns ter compensatie van de in 1993 vooralsnog niet in te
voeren pleziervaartuigbelasting.

De leden van de fractie van de PvdA konden met het voorstel
instemmen, al vreesden zij dat, meer nog dan bij de wijziging van de btw
in verband met de afschaffing van de fiscale grenzen, hier de vrees is
gerechtvaardigd, dat omdat de tarieven nog niet zijn geharmoniseerd,
een systeem wordt ingevoerd dat kansen biedt voor de vrije jongens.

De leden van de SGP–, GPV– en RPF-fractie hadden met betrekking
tot bovengenoemd wetsvoorstel slechts een paar vragen.

De staatssecretaris heeft tijdens de mondelinge behandeling van
wetsvoorstel 22 697 in de Tweede Kamer over het voorgestelde
amendement op stuk nr. 14 gezegd: «De Kamer laat de praktische
voordelen kennelijk prevaleren boven de staatsrechtelijke bezwaren van
de Raad van State». Is de conclusie van deze leden juist dat de staatsse–
cretaris uiteindelijk hetzelfde heeft gedaan?

Welke nieuwe initiatieven verwacht de staatssecretaris van de minister
van VROM inzake de invoering van accijns op kerosine? Moet uit de
toezegging van de staatssecretaris «om zijn steentje wat meer direct in
Brussel bij te dragen» worden afgeleid dat hij tot nog toe zijn invloed
slechts zijdelings heeft aangewend?

Is er inmiddels meer duidelijkheid gekomen over de definitieve handel–
wijze die België en Luxemburg zullen volgen bij de wijnaccijns?
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Is de staatssecretaris bereid om de Eerste Kamer voor de aanvang van
de openbare behandeling op 22 en 23 december a.s. de resultaten van
Ecofin-Raad van 14 december te doen toekomen met betrekking tot de
zgn. bezemrichtlijn?

De voorzitter van de commissie,
Boorsma

De griffier van de commissie,
Hordijk
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