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Bij Kabinetsmissive van 9 oktober
1992, nr. 92.003733, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Staatssecretaris van Financiën, bij de
Raad van State ter overweging
aanhangig gemaakt een nota van
wijziging op het ontwerp van wet,
houdende wijziging van de Wet op
de accijns in verband met de
afschaffing van de fiscale grenzen,
met toelichting.

1. Eerst op 19 oktober 1992 is op
het terrein van de accijnsheffing een
zevental richtlijnen van de Raad van
de Europese Gemeenschappen die
van belang zijn voor de afschaffing
van de fiscale grenzen per 1 januari
1993 vastgesteld. Dit brengt mee
dat de procedures voor de advisering
en de wetgeving onder zware druk
zijn komen te staan gezien de
omvang van de problematiek. Daarbij
komt dat niet alle uit deze richtlijnen
voortvloeiende wijzigingen in het
voorstel van wet op de accijns in de
voorliggende nota van wijziging zijn
opgenomen. Een deel van deze wijzi–
gingen is of wordt opgenomen in het
bij de Tweede Kamer der Staten–
Generaal aanhangige voorstel van
wet tot wijziging van een aantal
belastingwetten in het kader van het
Belastingplan 1993 (kamerstukken II
1992/93, 22873) (Belastingplan
1993). De Raad van State is van
mening dat op deze wijze de

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw Kabinet van 9
oktober 1992, nr. 92.003733,
machtigde Uwe Majesteit de Raad
van State, zijn advies inzake de nota
van wijziging op het bovenvermelde
voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 5 november 1992, nr.
W06.92 0467, bied ik U hierbij aan.

1. De Raad merkt terecht op dat,
nu eerst op 19 oktober 1992 de
richtlijnen van de Raad van de
Europese Gemeenschappen op het
terrein van de accijnsheffing die van
belang zijn voor de afschaffing van
de fiscale grenzen zijn vastgesteld,
de procedures voor de advisering en
de wetgeving onder zware druk zijn
komen te staan. Ik ben de Raad dan
ook erkentelijk dat hij zo voortvarend
heeft geadviseerd op de onderhavige
nota van wijziging, zodat de behan–
deling van de uit die richtlijnen
voortvloeiende wijzigingen in met
name de Wet op de accijns nog kan
worden ingepast in de reeds in gang
gezette parlementaire behandeling
van het voorstel van wet tot wijziging
van de Wet op de accijns in verband
met de afschaffing van de fiscale
grenzen.

De Raad merkt op dat door het feit
dat een deel van de uit de richtlijnen
voortvloeiende wijzigingen is
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overzichtelijkheid van de definitieve
regelgeving in het gedrang komt en
dat het risico wordt genomen dat de
implementatie door deze wijze van
behandeling niet volledig tot stand
komt.

Naar het oordeel van de Raad
waren, mede nu het Belastingplan
1993 uitdrukkelijk vooruitloopt op de
voorliggende implementatie, de
onderdelen van dat plan die
betrekking hebben op de hiervoor
vermelde richtlijnen, op te nemen in
de voorliggende nota van wijziging
en uit het Belastingplan 1993 te
lichten.

opgenomen in het voorstel van wet
tot wijziging van een aantal belas–
tingwetten in het kader van het
belastingplan 1993 (kamerstukken II
1992/93, 22 873) de overzichte–
lijkheid in het gedrang komt en het
risico wordt genomen dat de imple–
mentatie door deze wijze van behan–
deling niet volledig tot stand komt. In
dit verband beveelt de Raad aan de
onderdelen van het Belastingplan
1993 die betrekking hebben op de
hiervoor vermelde richtlijnen op te
nemen in de onderhavige nota van
wijziging en uit het Belastingplan
1993 te lichten.

In dit verband moge ik er op
wijzen dat het wetsvoorstel met
betrekking tot het Belastingplan
1993 slechts enkele elementen bevat
die uit de richtlijnen voortvloeien,
dan wel daarmee samenhangen, te
weten het tarief van de accijns voor
dieselolie, de tarieven van de accijns
voor sigaretten en voor sigaren en de
regeling voor de accijns voor
dieselolie gebruikt door pleziervaar–
tuigen. Het feit dat bij de aanpassing
van het tarief van de accijns voor
bier tevens een kleine aanpassing in
de tariefstructuur is meegenomen,
vloeit voort uit het zoveel mogelijk
voorkomen van samenloop tussen
beide wetsvoorstellen. Met
betrekking tot het relatief geringe
aantal gevallen waarin beide
wetsvoorstellen wijziging brengen in
dezelfde artikelen van de Wet op de
accijns merk ik op dat ik door middel
van een nota van wijziging op het
wetsvoorstel met betrekking tot het
Belastingplan 1993 een samenloop–
bepaling zal opnemen. Naar mijn
oordeel wordt de overzichtelijkheid
van de definitieve regelgeving niet
ernstig in het gedrang gebracht.

Zoals in de memorie van
toelichting op het wetsvoorstel met
betrekking tot het Belastingplan
1993 is aangegeven, is bij de
indiening van dat wetsvoorstel
besloten de wijzigingen die uit de
richtlijnen voortvloeien en die leiden
tot een budgettaire opbrengst in dat
wetsvoorstel onder te brengen,
mede gelet op de stand van zaken op
dat moment in de EG-besluit–
vorming. Het op dit moment, tijdens
de parlementaire behandeling
overhevelen van elementen uit het
ene wetsvoorstel naar het andere
zou naar mijn oordeel juist ten koste
gaan van de overzichtelijkheid en van
een goede voortgang van de parle–
mentaire behandeling. Bovendien
zou dit ook de inzichtelijkheid van
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2. Uit het voorstel met betrekking
tot onderdeel E en de artikelsgewijze
toelichtingg op dat onderdeel leidt
de Raad af dat ook het voorstel van
wet op de verbruiksbelastingen op
milieugrondslag (kamerstukken II
1992/93, 22 849) zal worden
gewijzigd in het kader van het imple–
mentatieproces. In de toelichting
ware, nu het voorliggende voorstel
mede wijzigingen op grond van de
Richtlijn betreffende de onderlinge
aanpassing van de accijnstarieven
voor minerale oliën omvat, hierop
nader in te gaan.

3. In de artikelsgewijze toelichting
wordt onder Deel A (beweegreden)
opgemerkt dat ter beperking van de
omvang van de beweegreden is
afgezien van het aanhalen van de
officiële benamingen van de richt–
lijnen. De Raad is van oordeel dat
dit, zeker in het licht van het onder
punt 1 van dit advies vermelde, ten
koste gaat van de kenbaarheid. In de
considerans waren de officiële
benamingen, alsmede de vindplaats
van de rïchtlijnen op te nemen.

4. In onderdeel C van de nota van
wijziging wordt voorgesteld door
opneming van artikel la in het
voorstel van wet, dat bij ministeriële
regeling nadere, zo nodig van de
Wet op de accijns afwijkende regels
kunnen worden gesteld.

De Raad heeft zeer belangrijke
bezwaren tegen de voorgestelde
regeling, waarvan terecht in de

bepaalde maatregelen niet ten goede
komen. Zo vormt bij voorbeeld de
verhoging van de dieselaccijns een
wezenlijk onderdeel van het
zogeheten Tuba-ll-pakket met
betrekking tot de kosten van de auto.
Het risico dat de implementatie door
deze wijze van handelen niet volledig
tot stand zou komen, acht ik, mede
gelet op de stand van de parlemen–
taire behandeling van beide
wetsvoorstellen te verwaarlozen.

2. De Raad merkt terecht op dat
het voorstel van wet op de verbruiks–
belastingen op milieugrondslag
(kamerstukken II 1992/93, 22 849)
zal worden gewijzigd in het kader
van het implementatieproces. Zoals
in hoofdstuk 5 van de bij dat
wetsvoorstel behorende memorie
van toelichting is aangekondigd,
vindt deze aanpassing, indien nodig,
plaats na de totstandkoming van de
structuurrichtlijn minerale oliën. Nu
de desbetreffende richtlijn is vastge–
steld, blijken met betrekking tot het
voorstel van wet op de verbruiksbe–
lastingen op milieugrondslag enkele
technische aanpassingen noodza–
kelijk. Daartoe zal een nota van
wijziging op dat voorstel worden
ingediend.

Overeenkomstig het verzoek van
de Raad heb ik de toelichting op dit
punt uitgebreid.

3. De Raad merkt op dat ter
beperking van de omvang van de
beweegreden is afgezien van het
aanhalen van de officiële
benamingen van de richtlijnen. De
Raad is van oordeel dat dit, zeker in
het licht van het onder punt 1 van
het advies vermelde, ten koste gaat
van de kenbaarheid. De Raad
adviseert in de considerans de
officiële benamingen, alsmede de
vindplaats van de richtlijnen op te
nemen. Nu inmiddels de desbetref–
fende richtlijnen zijn vastgesteld en
gepubliceerd heb ik in de opmer–
kingen van de Raad aanleiding
gevonden de considerans aan te
passen.

4. De Raad heeft zeer belangrijke
bezwaren tegen opneming van artikel
la in het voorstel van wet. Hij acht
het onjuist om aan een minister de
bevoegdheid te verlenen bij ministe–
riële regeling de formele wet terzijde
te schuiven ook al is dit tijdelijk en is
in de wet een voorziening
opgenomen op grond waarvan zo
spoedig mogelijk na het totstand–
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toelichting wordt opgemerkt dat zij
zeer ongebruikelijk is. In het systeem
van totstandkoming van formele
wetgeving, zoals dat in de Grondwet
en staatkundige praktijk is
vastgelegd, is het naar het oordeel
van de Raad onjuist, afgezien van
gevallen van noodwetgeving in
strikte zin, om aan een minister de
bevoegdheid te verlenen bij ministe–
riële regeling de formele wet terzijde
te stellen, ook al geschiedt dit
tijdelijk en is in een regeling voorzien
op grond waarvan zo spoedig
mogelijk na het tot stand komen van
die ministeriële beschikking een
voorstel van wet wordt ingediend om
hetgeen in de beschikking is
geregeld in de wet op te nemen.

Indien, zoals in de onderhavige
situatie moet worden verwacht, op
zodanig korte termijn implementatie
van een richtlijn moet plaatsvinden
dat de tijd voor wijziging van de wet
te kort zal zijn, dient naar het oordeel
van de Raad als tijdelijke regeling
een algemene maatregel van bestuur
te worden genomen, gevolgd door
onverwijlde indiening van een
voorstel van wet met gelijke inhoud
als die algemene maatregel van
bestuur. Ook deze door de Raad
geadviseerde werkwijze is zeer
bijzonder, maar kent belangrijk
minder bezwaren daar bij de
totstandkoming van de algemene
maatregel van bestuur de minis–
terraad en de Raad worden
ingeschakeld. De bevoegheid
gegeven in artikel la dient daaren–
boven, gelet op het bijzondre
karakter, slechts voor korte tijd van
kracht te zijn.

De Raad tekent bij het voorge–
stelde artikel la nog het volgende
aan. In de toelichting wordt onder
Deel C (artikel la) gesteld dat de
bepaling is opgenomen in navolging
van hetgeen in het voorstel van wet
tot wijziging van de Wet op de
omzetbelasting 1968 in verband met
de afschaffing van de fiscale grenzen
(kamerstukken II 1991/92, 22 712)
voor de te verwachten situatie met
betrekking tot de implementatie is
voorzien. De Raad merkt op dat
artikel II eerst aan dit voorstel van
wet is toegevoegd bij gelegenheid
van het nader rapport (punt 25 van
dit nader rapport). De Raad is door
deze wijze van handelen niet in de
gelegenheid gesteld zich hierover uit
te spreken.

komen van bedoelde ministeriële
regeling een voorstel van wet met
gelijke inhoud wordt ingediend. De
Raad is van mening dat in het onder–
havige geval als tijdelijke regeling
een algemene maatregel van bestuur
dient te worden genomen, gevolgd
door onverwijlde indiening van een
voorstel van wet met gelijke inhoud
als die algemene maatregel van
bestuur.

Zoals ik in de toelichting heb
opgemerkt, is de voorgestelde gang
van zaken zeer ongebruikelijk en
leent deze zich slechts voor
bijzondere gevallen. Opneming van
artikel la in de wijzigingswet heeft
uitsluitend ten doel het tijdig, dat wil
zeggen vóór 1 januari 1993, voldoen
aan de bepalingen van de door de
Raad van de Europese Gemeen–
schappen vastgestelde richtlijnen of
verordeningen die strekken ter
aanvulling of vereenvoudiging van de
Richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen betref–
fende de algemene regeling voor
accijnsprodukten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de
controles daarop (92/12/EEG van 25
februari 1992; PbEG L 76; de
zogenoemde horizontale richtlijn)
dan wel van de richtlijnen betref–
fende de tarieven en de structuren
van de accijnzen. De Commissie van
de Europese Gemeenschappen heeft
ter zake een voorstel voor een
zogenoemde «bezemrichtlijn»
ingediend (PbEG C283/08). Dit
voorstel voor een richtlijn beoogt
bepaalde artikelen van de horizontale
richtlijn te vereenvoudigen en nader
uit te werken. Het bevat geen wezen–
lijke veranderingen in het systeem
van de horizontale richtlijn. Daar het
om de implementatie van een
richtlijn gaat heb ik, zij het met grote
aarzeling, gemeend de in artikel la
van het wetsvoorstel gekozen weg te
moeten volgen, vooral ook omdat het
hoogst onzeker is wanneer de feite–
lijke inhoud van de richtlijn redelij–
kerwijs vaststaat. Ik heb in dezen
niet gekozen voor een algemene
maatregel van bestuur om het risico
dat niet tijdig aan de EG-verplich–
tingen zal worden voldaan, zo gering
mogelijk te maken.

Ik ben het geheel eens met de
inhoudelijke bezwaren van de Raad
dat het in het algemeen onjuist is om
aan een minister de bevoegdheid te
verlenen bij ministeriële regeling de
formele wet terzijde te schuiven. Nu
de Raad te kennen heeft gegeven
zeer belangrijke bezwaren tegen de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 697, C



5. In het voorliggende voorstel
worden de accijnsgoederen gedefi–
nieerd aan de hand van de
nummering opgenomen in de code
als bedoeld in de Verordening (EEG)
nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli
1987 met betrekking tot de tarief– en
statistieknomenclatuur en het
gemeenschappelijk douanetarief
(PbEG L 256). Deze wijze van
omschrijving bevordert de toeganke–
lijkheid van de desbetreffende
omschrijvingen niet. Aangezien het
niet de bedoeling is wijzigingen in de
code te volgen, maar de
omschrïjving in de code zoals deze
luidt op 31 december 1992 bepalend
te doen zijn, dient naar het oordeel
van de Raad deze «techniek» niet
gevolgd te worden, maar dient de
omschrijving van de accijnsgoederen
naar de tekst van de code voluit in
het voorstel van wet te worden
opgenomen. Het voorstel ware op
deze wijze aan te passen.

Als bijlage ware bij de nota van
wijziging de code te voegen voor
zoveel het betreft de omschrijving
van de in het voorstel van wet
opgenomen accijnsgoederen.

voorgestelde regeling te hebben, heb
ik besloten hieraan tegemoet te
komen. Ik heb onderdeel C van de
onderhavige nota van wijziging
aangepast, in die zin, dat, conform
de suggestie van de Raad, als tijde–
lijke regeling een algemene
maatregel van bestuur zal worden
genomen. Deze algemene maatregel
van bestuur zal worden gevolgd door
onverwijlde indiening van een
voorstel van wet met een gelijke
inhoud als die van de algemene
maatregel van bestuur. Artikel II van
het voorstel van wet tot wijziging van
de Wet op de omzetbelasting 1968
in verband met de afschaffing van de
fiscale grenzen zal eveneens bij nota
van wijziging in deze zin worden
aangepast.

5. De Raad merkt op dat in het
voorliggende voorstel de accijnsgoe–
deren worden gedefinieerd aan de
hand van de nummering opgenomen
in de code als bedoeld in de Veror–
dening (EEG) nr. 2658/87 van de
Raad van 23 juli 1987 met
betrekking tot de tarief– en de statis–
tieknomenclatuur en het gemeen–
schappelijk douanetarief (PbEG L
256). De Raad is van mening dat
deze wijze van omschrijving de
toegankelijkheid van de desbetref–
fende omschrijvingen niet bevordert.
Er van uitgaande dat het niet de
bedoeling is wijzigingen in de code
te volgen, maar de omschrijving in
de code zoals deze luidt op het
moment van de vaststelling van de
richtlijnen bepalend te doen zijn, is
de Raad van oordeel dat deze
«techniek» niet gevolgd dient te
worden, maar dat de omschrijving
van de accijnsgoederen naar de tekst
van de code voluit in het voorstel van
wet dient te worden opgenomen. In
tegenstelling tot wat de Raad veron–
derstelt, is het wel de bedoeling
wijzigingen in de code te volgen met
dien verstande dat indien de code
wijziging ondergaat en die wijziging
van invloed kan zijn op de heffing
van accijns, de Europese Commissie
een voorstel tot wijziging van de
desbetreffende accijnsrichtlijnen zal
indienen. Hoewel de in het voorstel
gevolgde wijze van omschrijving niet
leidt tot een optimale toeganke–
lijkheid van de desbetreffende
omschrijvingen, meen ik dat het
vorengenoemde advies van de Raad
om de omschrijving van de accijns–
goederen naar de tekst van de code
voluit in het voorstel van wet op te
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nemen zeker niet tot een wezenlijke
verbetering van de toegankelijkheid
zal leiden. De omschrijving van de
accijnsgoederen in die GN-codes is
vrij uitgebreid en zal, zeker in de
gevallen waarin ook naar onderver–
delingen wordt verwezen, leiden tot
een vrij omvangrijke omschrijving,
die niet meer inhoudt dan het in de
wet herhalen van de omschrijvingen
van de GN-codes. Bovendien is de
omschrijving van de accijnsgoederen
niet beperkt tot de desbetreffende
GN-code zelf; de richtlijn bevat
daarnaast nog aanvullende
voorwaarden zoals bij voorbeeld in
de artikelen over wijn en over andere
gegiste dranken dan bier en wijn.
Deze aanvullende voorwaarden zijn
in de tekst van de wet overgenomen.
Het daarenboven opnemen van de
omschrijving naar de tekst van de
GN-code zou naar mijn mening
leiden tot een nog minder toeganke–
lijke tekst. In dit verband is voorts
van belang dat in artikel 26, eerste
lid, van de Wet op de accijns wordt
aangegeven dat voor de toepassing
van het tarief minerale oliën worden
onderscheiden in lichte olie,
halfzware olie, gasolie, zware
stookolie, vloeibaar gemaakt petro–
leumgas en methaan. Deze
benamingen zijn de in de oliebranche
bekende handelsbenamingen. In
artikel 26, tweede tot en met
zevende lid, wordt vervolgens een
koppeling gelegd tussen deze
handelsbenamingen en de desbetref–
fende GN-code. De minerale oliën
waarvoor een tarief is vastgesteld
zijn aldus naar mijn mening
voldoende kenbaar. De GN-codes
spelen verder een rol in de artikelen
waarin de definitie is opgenomen
van de verschillende alcoholhou–
dende dranken (de artikelen 6, 8a, 9,
11 b, 11 c en 12). Het betreft hier
slechts een beperkt aantal
GN-codes, terwijl ook hier in de tekst
van de artikelen een koppeling wordt
gelegd met een algemeen bekende
benaming (bier, wijn) dan wel een
benaming die in ieder geval voor de
desbetreffende branche voldoende
kenbaar is (tussenprodukten, overige
alcoholhoudende produkten). De
Raad merkt de wijze van
omschrijving van de accijnsgoederen
aan als een «techniek». Ik wil
hierover nog het volgende opmerken.
In artikel 3, eerste lid, van de
horizontale richtlijn accijnzen is
bepaald dat deze richtlijn op commu–
nautair niveau van toepassing is op
minerale oliën, alcohol en alcohol–
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6. In het in onderdeel B.5 gewij–
zigde artikel 7 van de Wet op de
accijns wordt in het voorgestelde
vierde lid, onderdeel c, als
voorwaarde voor de toepassing van
een verlaagd tarief gesteld dat de
desbetreffende brouwerij, naast een
aantal andere voorwaarden, geen
bier vervaardigt onder licentie, tenzij
het onder licentie vervaardigde bier
slechts een klein gedeele van de
totale produktie betreft. Artikel 4,
tweede lid, van de desbetreffende
structuurrichtlijn stelt daarentegen
als voorwaarde dat de brouwerij niet
onder licentie mag werken.

In de artikelsgewijze toelichting op
artikel 7 is gesteld dat de brouwerij
in beginsel geen bier in licentie mag
vervaardigen en is niet ingegaan op
het feit dat de richtlijn een (volledig)
licentieverbod kent. Nader ware toe
te lichten waarom de voorgestelde
voorwaarde in overeenstemming met
de structuurrichtlijn wordt geoor–
deeld–

houdende dranken en tabaksfabri–
katen, zoals die zijn omschreven in
de desbetreffende richtlijnen. Laatst–
bedoelde richtlijnen zijn de drie
struktuurrichtlijnen voor de hiervoor
genoemde categorieën accijnsgoe–
deren. Het stelsel van de horizontale
richtlijn is dus (alleen) van
toepassing op de accijnsgoederen
die ingevolge de in de desbetref–
fende richtlijnen opgenomen
communautaire definities als zodanig
in alle Lid-Staten worden behandeld.
Ik meen dat het ook om die reden de
voorkeur verdient wat betreft de
omschrijving van de accijnsgoederen
aan te sluiten bij de in de richtlijnen
gevolgde wijze van omschrijving.

6. De Raad verzoekt nader toe te
lichten waarop de in het in onderdeel
B.5 gewijzigde artikel 7, vierde lid,
onderdeel c, van de Wet op de
accijns opgenomen voorwaarde voor
de toepassing van het verlaagde
tarief van de bieraccijns is
gebaseerd, dat in geval van vervaar–
diging van bier onder licentie het
onder een zodanige licentie vervaar–
digde bier slechts een klein gedeelte
van de totale produktie mag
betreffen. Terecht merkt de Raad op
dat in artikel 4, tweede lid, van de
desbetreffende structuurrichtlijn de
voorwaarde is vermeld dat de
brouwerij niet onder licentie mag
werken. De door de Raad gesigna–
leerde afwijking is gebaseerd op de
in de notulen van de Ecofin-Raad van
19 oktober 1992 met betrekking tot
artikel 4, tweede lid, vastgelegde
verklaring van de Commissie en de
Ecofin-Raad, dat kleine brouwerijen
in aanmerking kunnen komen voor
toepassing van het verlaagde tarief,
mits het onder licentie vervaardigde
bier slechts een klein deel van de
totale produktie betreft, het onder
licentie vervaardigde bier naar de
algemene tarieven aan de bieraccijns
wordt onderworpen en de totale
produktie van eigen en onder licentie
vervaardigd bier niet meer dan
200 000 hl per jaar bedraagt.
Overeenkomstig het verzoek van de
Raad heb ik de toelichting op dit
punt uitgebreid. Voorts heb ik in de
opmerking van de Raad aanleiding
gevonden om in artikel 7, vierde lid,
van de Wet op de accijns expliciet
tot uitdrukking te brengen dat het
verlaagde tarief in voorkomende
gevallen geen toepassing vindt op
het onder licentie vervaardigde bier.
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7. Artikel 22 van de structuur–
richtlijn alcoholhoudende dranken
maakt het mogelijk voor kleine distil–
leerderijen een verlaagd tarief toe te
passen. In het voorstel van wet is
van deze mogelijkheid geen gebruik
gemaakt. In de toelichting ware dit
nader toe te lichten.

8. De Raad adviseert als bijlage bij
de nota van wijziging een tekst van
de voorgestelde Wet op de accijns
op te nemen, zoals die zou luiden na
de wijzigingen, die in de nota zijn
voorgesteld, en de wijzigingen die in
het Belastingplan 1993 zijn
opgenomen.

9. Voor een aantal redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

De Raad van State geeft in
overweging de nota van wijziging
niet te zenden aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal dan nadat met
het vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

7. Artikel 22 van de structuur–
richtlijn alcoholhoudende dranken
maakt het mogelijk voor kleine distil–
leerderijen een verlaagd tarief toe te
passen. De Raad merkt terecht op
dat in het voorstel van wet van deze
mogelijkheid geen gebruik is
gemaakt. De Raad adviseert dit
nader toe te lichten. Naar aanleiding
van de opmerkingen van de Raad
heb ik de memorie van toelichting
aangepast.

8. Aan de suggestie van de Raad
om als bijlage bij de nota van
wijziging een tekst van de voorge–
stelde Wet op de accijns op te
nemen, zoals die zou luiden na de
wijzigingen, die in de nota zijn
voorgesteld, en de wijzigingen die in
het Belastingplan 1993 zijn
opgenomen, heb ik gevolg gegeven.

9. De redactionele kanttekeningen
van de Raad heb ik overgenomen
behoudens die onder het zevende
gedachtenstreepje met betrekking
tot de nota van wijziging en die
onder het zesde gedachtenstreepje
met betrekking tot de toelichting.

Hierbij merk ik het volgende op.
De verwerking van het in het
wetsvoorstel Belastingplan 1993
voorgestelde tarief voor de accijns
op dieselolie zal geschieden door
een bij nota van wijziging in laatstge–
noemd wetsvoorstel in te brengen
samenloopbepaling met het onder–
havige wetsvoorstel.

Anders dan de Raad veronderstelt,
was met betrekking tot het tarief
voor niet-mousserende druivenwijn
met een alcoholgehalte van meer
dan 15% vol maar niet meer dan 18%
geen fout geslopen in de toelichting
maar in de nota van wijziging zelf.
Deze omissie is hersteld.

Tenslotte zij vermeld dat ik van de
gelegenheid gebruik heb gemaakt
nog enkele redactionele wijzigingen
aan te brengen in de toelichting,
alsmede om in de nota van wijziging
nog een samenloopbepaling op te
nemen met de Wet milieubeheer
(Stb. 1992, 551), diede Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne
(Stb. 1988, 133) op een nog vast te
stellen tijdstip gaat vervangen.

Ik moge U verzoeken ermee in te
stemmen dat ik het advies en het
nader rapport openbaar maak door
afschriften daarvan te zenden aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
te zamen met de nota van wijziging
en daarbij behorende toelichting.

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort
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Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
nr. W06.92.0467 van de Raad van
State van 5 november 1992.

NOTA VAN WIJZIGING

- In het in onderdeel B.2 gewij–
zigde artikel 1a van de Wet op de
accijns ware «PbEG L 56» te
vervangen door: PbEG L 256.

- In het in onderdeel B.5 gewij–
zigde artikel 7 van de Wet op de
accijns ware in het nieuwe vierde lid,
aanhef, «Het tweede lid» te
vervangen door: Het derde lid.

- In het nieuwe vijfde lid ware
«het tweede en derde lid» te
vervangen door: het derde en het
vierde lid.

- De redactie van het tiende lid
wekt de onjuiste indruk dat invoer
van bier uit een belastingentrepot
mogelijk is. Dit is alleen mogelijk uit
een derde land. Het tiende lid ware
derhalve anders te redigeren.

- In het in onderdeel B.5
vervangen artikel 9 van de Wet op
de accijns ware in het tweede lid de
in artikel 12, tweede lid, van de
structuurrichtlijn alcoholhoudende
dranken gebruikte indeling over te
nemen, dan wel ware de laatste
komma van onderdeel b te
schrappen.

- In het in onderdeel B.7 gewij–
zigde artikel 25 van de Wet op de
accijns ware in het eerste lid,
onderdeel b, «27070 50» te
vervangen door: 2707 50.

- Gezien de samenloop van de
wijzigingen in de artikelen 7 en 27
van de Wet op de accijns in de
voorliggende nota van wijziging en in
het Belastingplan 1993, en ervan
uitgaande dat laatstgenoemd
voorstel van wet als eerste tot wet
zal worden verheven, ware in artikel
27, eerste lid, onderdeel b,
«f445,20» te vervangen door:
f555,20.

- In het in onderdeel B.7 gewij–
zigde artikel 31, eerste lid, van de
Wet op de accijns ware de tekst van
artikel 2, derde lid, van de structuur–
richtlijn tabak aan te houden.

- In het in onderdeel B.12
vervangen onderdeel T.3 dient vóór
«De teruggaaf als bedoeld in het
eerste lid» te worden ingevoegd: Het
vierde lid wordt vervangen door: 4.

- In de noot bij het in onderdeel E
ingevoegde artikel IVa ware «Stb.
442» te vervangen door: Stb. 422.

- In de voorliggende nota van
wijziging zou van de gelegenheid
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gebruik kunnen worden gemaakt om
artikel IV van het wetsvoorstel aan te
passen. De verwijzing naar artikel
XVI dient te worden vervangen door
een verwijzing naar artikel XV. In
onderdeel b zou het woord «telkens»
dienen te worden toegevoegd.
Bovendien kunnen datum van
indiening en het kamerstuknummer
worden vermeld.

TOELICHTING

- In hoofdstuk «Algemeen», eerste
alinea, ware in «Richtlijn betreffende
de harmonisatie van de structuur van
de accijnzen op minerale oliën» het
woord «accijnzen» te vervangen
door: accijns.

- Tevens waren de genoemde
tarief– en structuurrichtlijnen van hun
vindplaats te voorzien.

- Voorts ware de toelichting te
actualiseren wat betreft de formele
afronding van genoemde richtlijnen.

- Het verdient aanbevelmg de
laatste twee alinea's van hoofdstuk
«Algemeen» van een kopje te
voorzien.

- In het algemeen deel van de
toelichting, hoofdstuk «Alcoholhou–
dende dranken», onderdeel b, ware
in het onder 1 vermelde «vruchten
en druivenwijn» te vervangen door:
vruchten– en druivenwijn.

- Voorts ware in het onder 2
vermelde tarief voor niet-mousse–
rende druivenwijn met een alcohol–
gehalte van meer dan 15% vol maar
niet meer dan 18% vol «f 148,-» te
vervangen door: f 105,-.

- In het algemeen deel van de
toelichting, hoofdstuk «Tabak», ware
het kamerstuknummer (kamer–
stukken II 1992/93, 22 843) te
vermelden.

- In de toelichting op onderdeel
B.2 (artikel 1a van de Wet op de
accijns), eerste alinea, ware «PbEG L
56» te vervangen door: PbEG L 256.

- In de tweede alinea ware «als
onderdeel q» te vervangen door: in
onderdeel q.

- In de toelichting op onderdeel
B.5 (artikel 10 van de Wet op de
accijns) ware «ingevolge de artikelen
10 en 11» te vervangen door:
ingevolge artikel 10.

- In onderdeel E ware bij artikel
IVb, aanhef, het kamerstuknummer
van de Wet op de verbruiksbelas–
tingen op milieugrondslag te
vermelden: (kamerstukken II
1992/93,22849).

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 697, C 10


