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Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 8 februari 1993

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A.1. In het eerste lid, onderdeel c, vervalt: (Stb. 1981,392).
A.2. In het eerste lid, onderdeel g, vervalt: (Stb. 1957, 150).
A.3. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid wordt na het

derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:
4. Onze Minister kan bij ministeriële regeling regels stellen omtrent de

wijze waarop de pompcapaciteit van een inrichting bepaald wordt.

B. In artikel 6 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
B.1. In het derde lid wordt «bij of krachtens algemene maatregel van

bestuur» vervangen door: bij algemene maatregel van bestuur.
B.2. Na het derde lid wordt toegevoegd:
4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten

behoeve van de uitvoering van dit artikel.

C. In artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
C.1. In de onderdelen b, c, d en e wordt «voor zover» telkens

vervangen door: indien.
C.2. In onderdeel c wordt «water» vervangen door: grondwater.
C.3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door

een puntkomma wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
g. onttrekkingen door middel van een inrichting waarbij grondwater

wordt onttrokken en vervolgens in een gesloten systeem weer volledig
wordt geïnfiltreerd in hetzelfde watervoerende pakket als waaraan het is
onttrokken, in overeenstemming met de voorwaarden welke daartoe zijn
gesteld in de vergunning die voor het onttrekken en infiltreren van water
is verleend ingevolge de Grondwaterwet.

D.
lid,.

In artikel 10 wordt «artikel 6» vervangen door: artikel 6, tweede

E. In artikel 12 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
E.1. In onderdeel a, vervalt (Stb. ..., ...).
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E.2. Onderdeel d vervalt, onder vernummering van de onderdelen e en
f tot de onderdelen d en e.

E.3. In het tot onderdeel d vernummerde onderdeel e wordt «het
Service Centrum Grondreiniging» vervangen door: een door Onze
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan
te wijzen instelling.

E.4. In het tot onderdeel e vernummerde onderdeel f wordt «het
Service Centrum Grondreiniging» vervangen door: een door Onze
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan
te wijzen instelling.

F. In artikel 13 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
F.1. In het zevende lid wordt «Bij of krachtens op voordracht van Onze

Ministers vast te stellen algemene maatregel van bestuur» vervangen
door: Bij op voordracht van Onze Ministers vast te stellen algemene
maatregel van bestuur.

F.2. Na het zevende lid wordt toegevoegd:
8. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten

behoeve van de uitvoering van dit artikel.

G. In artikel 14 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
G.1. Onderdeel a vervalt.
G.2. De onderdelen b en c worden vernummerd tot de onderdelen a

en b.

H. Artikel 18 wordt vervangen door:

Artikel 18

Het tarief bedraagt voor:
a. het op of in de bodem brengen van afvalstoffen om deze daar te

laten: f 17,50 per 1000 kilogram;
b. het verbranden van afvalstoffen: nihil.

I. In artikel 20 vervalt: (Stb. 1977, 455) en (Stb. 1981, 696).

J. In artikel 21 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
J.1. In het eerste lid worden de onderdelen a, b, c, d en e vervangen

door:
a. minerale oliën: minerale oliën in de zin van artikel 25 van de Wet op

de accijns;
b. ongelode lichte olie, gelode lichte olie, halfzware olie, gasolie,

zware stookolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas: hetgeen ingevolge
de artikelen 26 en 28 van de Wet op de accijns onder deze begrippen
wordt verstaan;

c. L: een liter bij een temperatuur van 15° C;.
J.2. Onderdeel f wordt vernummerd tot onderdeel d.
J.3. Onderdeel g vervalt.
J.4. Onder vernummering van de onderdelen h, i, j, k, I, m, n en o tot

de onderdelen e, f, g, h, i, j, k en I wordt het tot onderdeel g vernum–
merde onderdeel j vervangen door:

g. weg, motorrijtuig en pleziervaartuig:
hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 27, vierde lid, van de Wet

op de accijns;.
J.5. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «minerale oliën, LPG en

gas» vervangen door: minerale oliën en niet als minerale olie aangemerkt
gas. Voorts wordt in onderdeel b «lichte olie» vervangen door: ongelode
lichte olie en gelode lichte olie.
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K. In artikel 22 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
K.1. In het eerste lid wordt in onderdeel a «lichte olie» vervangen

door: ongelode lichte olie en gelode lichte olie. Voorts vervalt onderdeel
d, onder vernummering van de onderdelen e, f, g, h en i tot de onder–
delen d, e, f, g en h. Tevens wordt in het tot onderdeel e vernummerde
onderdeel f «LPG» vervangen door: vloeibaar gemaakt petroleumgas.
Voorts wordt in het tot onderdeel h vernummerde onderdeel i na «petro–
leumcokes,» ingevoegd: alsmede. Tevens wordt in het tot onderdeel h
vernummerde onderdeel i «tot en met h» vervangen door: tot en met g.

K.2. In het tweede lid wordt «de minerale oliën als bedoeld in het
eerste lid, onderdelen a tot en met e» vervangen door: de als minerale
oliën aangemerkte brandstoffen, bedoeld in het eerste lid. Voorts wordt
na «als was de belasting een accijns» ingevoegd: , met dien verstande,
dat artikel 2, vierde lid, van de Wet op de accijns en de daarop berus–
tende bepalingen geen toepassing vinden.

K.3. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en
zesde lid wordt het derde lid vervangen door:

3. Met betrekking tot kolen en niet als minerale olie aangemerkt gas
wordt de belasting geheven ter zake van de aflevering of het gebruik van
de desbetreffende brandstoffen.

4. Met betrekking tot de in het eerste lid, onderdeel h, bedoelde
brandstoffen wordt de belasting geheven ter zake van het in genoemd
onderdeel omschreven gebruik van de desbetreffende brandstoffen.

K.4. In het tot vijfde lid vernummerde vierde lid wordt «de in het
eerste lid, onderdelen f tot en met h, bedoelde goederen» vervangen
door: kolen en niet als minerale olie aangemerkt gas.

L. In artikel 23, eerste lid, wordt «lichte olie» vervangen door:
ongelode en gelode lichte olie.

M. In artikel 24 worden de volgende wijzigingen aangebracht
M.1. In het eerste lid vervalt: , onderdelen a tot en met e.
M.2. In het tweede lid wordt «de goederen, bedoeld in artikelen 22,

eerste lid, onderdelen f tot en met i» vervangen door: de niet als
minerale oliën aangemerkte brandstoffen, bedoeld in artikel 22, eerste
lid.

N. In artikel 25 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
N.1. Het eerste lid vervalt.
N.2. De nummering van het tweede lid vervalt. Voorts wordt «artikel

22, vierde lid» vervangen door: artikel 22, vijfde lid. Tevens wordt na
«artikel 24» ingevoegd: , tweede lid,.

Voorts wordt na «met betrekking tot» ingevoegd: niet als minerale olie
aangemerkt.

0. In artikel 26 wordt «hectoliter» vervangen door: L.

P. In artikel 27 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
P.1. In het eerste lid wordt «De verbruiksbelasting met betrekking tot

de in artikel 22, eerste lid, onderdelen a tot en met e» vervangen door:
De belasting met betrekking tot de in artikel 22, eerste lid. Voorts wordt
na «verschuldigd wordt» ingevoegd: of zou worden, indien van de desbe–
treffende minerale oliën accijns zou worden geheven.

P.2. In het tweede lid wordt «onderdelen f tot en met i, bedoelde
minerale oliën» vervangen door: bedoelde, niet als minerale oliën aange–
merkte brandstoffen.

Q. Artikel 28 vervalt.
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R Artikel 29 vervalt.

S. Artikel 30 wordt gewijzigd als volgt.
5.1. In het eerste lid worden de onderdelen a tot en met g vervangen

door:
a. ongelode lichte olie, per 1000 L f24,10;
b. gelode lichte olie, per 1000 L f24,10;
c. halfzware olie, per 1000 L f26,50;
d. gasolie die is bestemd voor ander gebruik dan voor het aandrijven

van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen,
per lOOOL f26,60;

e. andere gasolie, per 1000 L f 26,60;
f. zware stookolie, per 1000 kg f31,04;
g. vloeibaar gemaakt petroleumgas, per 1000 kg f31,83;
5.2. In het tweede lid wordt «artikel 22, onderdeel i» vervangen door:

artikel 22, onderdeel h.
5.3. In het vierde lid wordt in onderdeel a «per hectoliter f 7,00»

vervangen door: per 1000 L f 70. Voorts wordt in onderdeel b «per
hectoliter f 3,00» vervangen door: per 1000 L f 30.

5.4. In het vijfde lid wordt «voor de goederen» vervangen door: voor
niet als minerale oliën aangemerkte brandstoffen. Voorts wordt «de
desbetreffende goederen» vervangen door: de desbetreffende brand–
stoffen.

T. In artikel 31 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
T.1. In het eerste lid vervalt: bij beschikking.
T.2. Het tweede lid wordt vervangen door:
2. Aan degene die niet als minerale oliën aangemerkte brandstoffen,

bedoeld in artikel 22, eerste lid:
a. aflevert met een buiten Nederland gelegen bestemming; dan wel
b. buiten Nederland brengt ten einde daar door hem te worden

afgeleverd of gebruikt, wordt op verzoek door de inspecteur een
teruggaaf verleend van de belasting op de desbetreffende brandstoffen.

T.3. In het derde lid wordt «per kwartaal» vervangen door: per
verzoek.

T.4. In het vierde lid wordt «afgeleverd anders dan met een
bestemming ten uitvoer» vervangen door: binnen Nederland afgeleverd.

T.5. In het vijfde lid wordt na «het verzoek» ingevoegd: , bedoeld in
het eerste en tweede lid,.

T.6. In het achtste lid wordt «Bij of krachtens op voordracht van Onze
Minister vast te stellen algemene maatregel van bestuur» vervangen
door: Bij op voordracht van Onze Minister vast te stellen algemene
maatregel van bestuur.

T.7. Na het achtste lid wordt toegevoegd:
9. Onze Minister kan bij ministeriële regeling nadere regels stellen ten

behoeve van de uitvoering van dit artikel.

U. In artikel 32, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aange
bracht.

U.1. In onderdeel a, vervalt: onderdelen z tot en met e,.
U.2. In onderdeel b wordt «LPG, kolen en gas» vervangen door: kolen

en niet als minerale olie aangemerkt gas. Tevens wordt in onderdeel b
«invoeren» vervangen door: binnen Nederland brengen.

U.3. In onderdeel c wordt na «petroleumcokes,» ingevoegd: alsmede.
Tevens wordt in onderdeel c «onderdeel i» vervangen door: onderdeel h.

V. In artikel 33, eerste lid, wordt «De verbruiksbelasting bedoeld in
artikel 22, eerste lid, onderdelen a tot en met e en artikel 23» vervangen
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door: De belasting van de als minerale oliën aangemerkte brandstoffen
bedoeld in artikel 22, eerste lid, en artikel 23.

W. In artikel 34 worden de volgende wijzigingen aangebracht
W. 1. In het tweede lid wordt «de verbruiksbelasting met betrekking tot

de goederen, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen a tot en met e,
en artikel 23» vervangen door: de belasting van de als minerale oliën
aangemerkte brandstoffen bedoeld in artikel 22, eerste lid, en artikel 23.

W.2. Na het tweede lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
3. Indien de berekenmg van de verschuldigde belasting leidt tot een

negatief bedrag verleent de inspecteur op verzoek van de belasting–
plichtige teruggaaf van dit bedrag.

Artikel 31, derde en vijfde tot en met achtste lid, is van overeenkom–
stige toepassing.

X. Artikel 35 wordt vervangen door:
Artikel 35. 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter verze–

kering van een juiste toepassing van de wet nadere regels worden
gesteld ter aanvulling van de in deze wet geregelde onderwerpen.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten
behoeve van de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde algemene
maatregel van bestuur.

Y. In artikel 36 wordt «1 januari 1993» vervangen door: 1 april 1993.

TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige nota van wijziging bevat de in de nota naar aanleiding
van het eindverslag aangekondigde wijzigingen van het wetsvoorstel. Het
betreft hier in de eerste plaats de inhoudelijke wijzigingen in verband met
de vrijstelling van het onttrekken van grondwater in het kader van
zogenaamde koude-warmteopslagprojecten (artikel 8), de positie van het
Servicecentrum Grondreiniging (artikel 12) en de invoering van een
nultarief voor het verbranden van afval en de daarmee verband houdende
verhoging van het tarief voor storten (artikelen 14 en 18). Daarnaast is
een enkele wijziging van geringe materiële betekenis aangebracht (artikel
3: ministeriële regelgeving bij bepaling pompcapaciteit; artikel 8: de
vervanging van «voor zover» door indien; artikel 34: nieuw derde lid
inzake teruggaafprocedure).

Voorts is de formulering van de delegatiebepalingen (artikelen 6, 13,
31 en 35) aangepast. Verder is het wetsvoorstel aangepast in verband
met de zogenoemde structuurrichtlijn minerale oliën en de afschaffing
van de fiscale grenzen per 1 januari jl. (artikel 21 t/m 34). Hierop wordt
hierna nog ingegaan.

Tot slot valt nog te wijzen op de wijziging van de ingangsdatum. Thans
wordt 1 april 1993 als ingangsdatum voorgesteld.

Gevolgen structuum'chtlijn minerale oliën voor het wetsvoorstel

In hoofdstuk 5 van de bij dit wetsvoorstel behorende memorie van
toelichting is aangekondigd dat het wetsvoorstel na de totstandkoming
van de richtlijn betreffende de harmonisatie van de structuur van de
accijnzen van minerale oliën (de zogenoemde structuurrichtlijn minerale
oliën) zo nodig zal worden aangepast. De desbetreffende richtlijn is
inmiddels vastgesteld (Richtlijn 92/81/EEG van 19 oktober 1992; PbEG L
316). De uit de richtlijn voortvloeiende wijzigingen, die in hoofdzaak
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betrekking hebben op de definitie van minerale oliën, zijn inmiddels in de
Wet op de accijns aangebracht (Wijziging van de Wet op de accijns in
verband met de afschaffing van de fiscale grenzen; Kamerstukken II,
1992/93, 22 697). In verband met vorengenoemde wijzigingen zijn met
betrekking tot de in het wetsvoorstel opgenomen verbruiksbelasting van
brandstoffen enkele technische aanpassingen noodzakelijk.

Gevolgen afschaffing fiscale grenzen voor het onderhavige wetsvoorstel

Ten aanzien van de ingevolge de desbetreffende richtlijnen als accijns–
produkten aangemerkte goederen geldt het in artikel 3, tweede lid, van
de Richtlijn van de Raad betreffende de algemene regeling voor accijns–
produkten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de
controles daarop (92/12/EG van 25 februari 1992, PbEG nr. L 76) (de
zogenoemde horizontale richtlijn) opgenomen voorschrift dat de uit
hoofde van de accijnzen en de btw geldende voorschriften met
betrekking tot de vaststelling van de maatstaf van heffing en de
berekening, de verschuldigdheid en de controle van de belasting door de
Lid-Staten bij de heffing van andere indirecte belastingen dan de
accijnzen op deze goederen in acht worden genomen. Naar aanleiding
van deze richtlijnbepaling stellen wij voor met ingang van 1 januari 1993
bij in Nederland van minerale oliën geheven andere heffingen dan de
accijnzen volledig aan te sluiten bij de heffingssystematiek die is
neergelegd in de Wet op de accijns (Stb. 1991, 561), zoals deze wet is
gewijzigd bij de Wet van 24 december 1992 tot wijziging van de Wet op
de accijns in verband met de afschaffing van de fiscale grenzen (Stb.
1992, 711) en de Wet van 24 december 1992 tot wijziging van een
aantal belastingwetten in het kader van het belastingplan 1993 (Stb.
1992, 686).

Ingevolge de structuurrichtlijn minerale oliën wordt een aantal brand–
stoffen die ingevolge het onderhavige wetsvoorstel op andere wijze dan
door de overeenkomstige toepassing van de Wet op de accijns in de
verbruiksbelasting worden betrokken, aangemerkt als minerale oliën. Het
betreft hier vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) en als minerale olie
aangemerkt gas. Door middel van deze nota worden de heffing en invor–
dering van de verbruiksbelasting van deze brandstoffen binnen de
werkingssfeer van de Wet op de accijns gebracht. Voor het overige
hebben de voorgestelde aanpassingen geen materiële gevolgen wat
betreft de verschuldigdheid van de in het wetsvoorstel opgenomen
verbruiksbelasting van brandstoffen.

Toelichting op de onderdelen

Onderdeel A (artikel 3)

Op grond van de Aanwijzingen voor de regelgeving (aanwijzing 86)
vervalt de vermelding van het Staatsblad in de onderdelen c en g. Voorts
wordt aan artikel 3 een nieuw vierde lid toegevoegd waarin de Minister
van Financiën de bevoegdheid wordt verleend bij ministeriële regeling
regels te stellen omtrent de wijze waarop de pompcapaciteit van een
inrichting bepaald wordt. Bij nader inzien bleek behoefte te bestaan aan
een dergelijke bepaling.

Onderdelen B (artikel 6), F (artikel 13), T (artikel 31) en X (artikel 35)

Ingevolge deze onderdelen wordt tegemoet gekomen aan de in het
eindverslag geuite bezwaren tegen de «bij of krachtens»-formule. De
voor artikel 35 gekozen formulering stemt overeen met de formulering
van artikel 89 van de Wet op de accijns en artikel 38 van de Wet op de
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verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere
produkten.

Onderdeel C (artikel 8)

Ingevolge dit onderdeel wordt naast enige redactionele aanpassingen
een nieuw onderdeel g toegevoegd dat betrekking heeft op de
zogenoemde koude of warmte-opslag. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar de nota naar aanleiding van het eindverslag (paragraaf 7,
toelichting artikel 8).

Onderdelen E, G en H (artikelen 12, 14en 18)

Voor een toelichting op de wijziging met betrekking tot het Service
Centrum Grondreiniging wordt verwezen naar de nota naar aanleiding
van het eindverslag (paragraaf 7, artikel 12).

Aangezien voor het verbranden van afvalstoffen een nihiltarief zal
gelden (artikel 18) dient de vrijstelling voor het storten van verbrandings–
resten te vervallen. Het storten van afvalstoffen, waaronder ook het
storten van verbrandingsresten zoals slakken en vliegas, is dus belast
(artikel 14). Aangezien de vrijstelling voor het storten van verbrandings–
resten vervalt, is er ook geen noodzaak meer om het begrip verbran–
dingsresten te definiëren (artikel 12).

Onderdeel I (artikel 20)

Op grond van de Aanwijzingen voor de regelgeving (aanwijzing 86)
vervalt de vermelding van het Staatsblad.

Onderdelen J. 1, J.2, J.3, J.5 (artikel 21, eerste lid, onderdelen a, b, d, e,
f, g, h, i, k en I, en tweede lid) en K. 1 (artikel 22, eerste lid)

Ingevolge deze onderdelen wordt met betrekking tot de in het
wetsvoorstel opgenomen definities van het begrip minerale oliën en van
de binnen deze categorie onderscheiden produkten aangesloten bij de
systematiek van de artikelen 25, 26 en 28 van de Wet op de accijns. De
in deze artikelen van de Wet op de accijns gehanteerde definities zijn in
overeenstemming met de definities zoals deze zijn opgenomen in artikel
2 van de structuurrichtlijn minerale oliën en artikel 2 van de tariefrichtlijn
minerale oliën (Richtlijn 92/82/EEG van 19 oktober 1992; PbEG L 316).
Voornaamste gevolg van de nieuwe definities voor de brandstoffenbe–
lasting is dat vloeibaar gemaakt petroleumgas (in het vervallen onderdeel
g van artikel 21, eerste lid, nog LPG genaamd) thans ook als minerale
olie wordt aangemerkt en dat met betrekking tot gas van geval tot geval
moet worden beoordeeld of het desbetreffende produkt - aardgas,
hoogovengas, cokesovengas, kolengas dan wel raffinaderijgas - naar zijn
aard of bestemming als minerale olie wordt aangemerkt. De hiervoor
relevante criteria zijn opgenomen in de vorengenoemde artikelen van de
Wet op de accijns. Van de onderscheiden soorten gas worden
hoogovengas, cokesovengas, kolengas en raffinaderijgas begrepen in de
in artikel 25, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de accijns bedoelde
produkten. Aardgas is naar zijn aard geen minerale olie, maar wordt
ingevolge artikel 25, tweede lid, onderdeel a, als minerale olie aange–
merkt indien het een in genoemd onderdeel bedoelde bestemming krijgt
(als motorbrandstof, als additief of als vulstof voor motorbrandstoffen).
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Onderdelen J. 1 (artikel 21, eerste lid, onderdeel c) en O (artikel 26)

De in het wetsvoorstel vermelde tarieven van als minerale oliën aange–
merkte, onder atmosferische omstandigheden vloeibare brandstoffen
worden evenals de tarieven van de accijns, overeenkomstig hetgeen is
bepaald in artikel 3, eerste lid, van de structuurrichtlijn minerale oliën,
berekend per 1000 L bij een temperatuur van 15 ° C. Het volume van
deze brandstoffen werd voorheen reeds met overeenkomstige
toepassing van de Wet op de accijns vastgesteld bij een temperatuur van
15 °C. Voorheen werden de voor deze brandstoffen geldende tarieven
evenwel in hectoliters uitgedrukt. Deze vermeldingswijze brengt geen
materiële wijzigingen mee.

OnderdeelJ.4 (artikel 21, eerste lid, onderdeel j)

Met betrekking tot de toepassing van het tarief van de accijns brengt
de structuurrichtlijn minerale oliën mee dat het gebruik van gasolie voor
de aandrijving van pleziervaartuigen wordt overgebracht van het
(verlaagde) tarief voor huisbrandolie (de zogenoemde rode gasolie) naar
het tarief voor dieselohe (de zogenoemde blanke gasolie). Deze wijziging
van de Wet op de accijns is opgenomen in de vorengenoemde Wet van
24 december 1992 (Stb. 1992, 686). Het in de accijnswetgeving
gemaakte onderscheid tussen huisbrandolie en dieselolie is bij de
mdelmg van de aan de heffingen ingevolge de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne (Stb. 1988, 133) (WABM) onderworpen brandstoffen
steeds gevolgd. Door de wijziging van artikel 21, onderdeel j (oud),
wordt de aansluiting met de Wet op de accijns wat betreft het onder–
scheid in twee soorten gasolie gehandhaafd. Hiertoe zijn de in artikel 21,
onderdeel j (oud), opgenomen begnpsbepalmgen uitgebreid met een
definitie van het begrip pleziervaartuig.

Onderdelen K.2, K.3 en K.4 (artikel 22, tweede, derde, vierde, vijfde en
zesde lid)

De brandstoffenbelasting van als minerale oliën aangemerkte brand–
stoffen wordt ingevolge onderdeel K.2 in beginsel geheven als was deze
een accijns. Anders dan met betrekking tot de accijns het geval is,
brengen doel en strekking van de brandstoffenbelasting mee dat deze
tevens wordt geheven bij gebruik van minerale oliën als brandstof voor
de vervaardiging van aardolieprodukten. Ingevolge de systematiek van de
WABM werd vorenbedoeld verbruik voor de brandstoffenheffing als een
zelfstandig belastbaar feit aangemerkt. Als gevolg van deze opzet
werden minerale oliën bij gebruik als brandstof voor de vervaardiging van
aardolieprodukten zonder overeenkomstige toepassing van de accijns–
systematiek aan de verbruiksbelasting onderworpen. In verband met het
oogmerk minerale oliën zo veel mogelijk via de wettelijke bepalingen
inzake de accijns aan de brandstoffenbelasting te onderwerpen is thans,
ter verwezenlijking van de heffing bij vorenbedoeld gebruik, bij de
overeenkomstige toepassing van de Wet op de accijns op de van
minerale oliën geheven brandstoffenbelasting, het specifiek op de accijns
toegesneden artikel 2, vierde lid, van de Wet op de accijns uitdrukkelijk
buiten toepassing verklaard.

Ingevolge dit artikellid wordt, indien is voldaan aan bij algemene
maatregel van bestuur gestelde voorwaarden, het verbruik van minerale
oliën als brandstof voor het vervaardigen van minerale oliën in een
accijnsgoederenplaats niet als uitslag aangemerkt. Doordat artikel 2,
vierde lid, van de Wet op de accijns voor de heffing van de brandstof–
fenbelasting geen toepassing vindt, blijft het verbruik van minerale oliën
als brandstof voor de vervaardiging van minerale oliën in een accijnsgoe–
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derenplaats ingevolge artikel 2, tweede lid, van de Wet op de accijns als
een - in de zin van de brandstoffenbelasting belaste - uitslag aange–
merkt. Heffing en invordering van de brandstoffenbelasting wegens
vorenbedoeld verbruik van de desbetreffende minerale oliën vinden
derhalve plaats met overeenkomstige toepassing van de ingevolge de
Wet op de accijns toepasselijke bepalmgen omtrent heffing en invor–
dering ter zake van uitslag van accijnsgoederen.

De in artikel 22, derde lid, opgenomen belastbare feiten alsmede de in
artikel 22, vijfde lid, opgenomen bepaling gelden thans alleen voor niet
als minerale olien aangemerkte brandstoffen.

De tweede alinea van artikel 22, derde lid (oud) is nu opgenomen als
vierde lid.

Onderdeel L (artikel 23)

Omdat niet het begrip lichte olie, maar de begrippen ongelode lichte
olie en gelode lichte olie als zodanig zijn opgenomen in de in artikel 21,
eerste lid, onderdeel b, opgenomen begripsbepalingen (verwezen zij naar
onderdeel J.1 van deze nota en de toelichting daarop), worden in artikel
23, eerste lid, ongelode lichte olie en gelode lichte olie afzonderlijk
genoemd.

Onderdeel M (artikel 24)

Ingevolge dit onderdeel wordt de in artikel 24 opgenomen aanwijzing
van degene die de verbruiksbelasting verschuldigd wordt, in overeen–
stemming gebracht met de systematiek waarbij de verschuldigdheid van
deze belasting wat betreft minerale oliën ontstaat bij degene die van
deze minerale oliën accijns verschuldigd is.

Onderdeel N (artikel 25)

In het vervallen artikel 25, eerste lid, was een tweetal bijzondere
regelingen inzake de verschuldigdheid van LPG opgenomen die hun
belang hebben verloren doordat de heffing van deze thans als vloeibaar
gemaakt petroleumgas aangeduide brandstof wordt geheven als een
accijns.

Ingevolge artikel 25, eerste lid, onderdeel a (oud), werd de heffing
onder de in genoemd onderdeel opgenomen voorwaarden verlegd naar
de afnemer van LPG. Deze regeling zal thans haar beslag krijgen door de
overeenkomstige toepassing van de ingevolge de bij of krachtens de Wet
op de accijns vastgestelde bepalingen betreffende de overbrenging van
accijnsgoederen onder schorsing van de accijns. Voor het op deze wijze
naar de afnemer van het vloeibaar gemaakt petroleumgas verleggen van
de belastingschuld zal laatstgenoemde de voor hem als vergunning–
houder van een accijnsgoederenplaats voor vloeibaar gemaakt petro–
leumgas te stellen voorwaarden in acht moeten nemen. Deze verplich–
tingen komen in de plaats van de voorheen in artikel 28, onderdeel b,
opgenomen voorwaarden voor de toepassing van de bedoelde verleg–
gingsregeling.

De in artikel 25, eerste lid, onderdeel b (oud), opgenomen verschul–
digdheidsbepaling wegens het geven van een andere bestemming aan
LPG dan het in artikel 29 bedoelde gebruik voor andere doeleinden dan
als brandstof heeft haar belang verloren omdat de verschuldigdheid van
de verbruiksbelasting van vloeibaar gemaakt petroleumgas in voorko–
mende gevallen voortvloeit uit de overeenkomstige toepassing van artikel
64, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de accijns. Ónder de in artikel
25, eerste lid, onderdeel b (oud), bedoelde omstandigheden is immers
sprake van niet-nakoming van de voorwaarden waaronder ingevolge
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artikel 64, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de accijns voor
vloeibaar gemaakt petroleumgas vrijstelling van de belasting is verleend
wegens ander gebruik dan als brandstof. Deze niet-nakoming doet de
vrijstelling vervallen, waardoor in voorkomend geval de verschuldigdheid
ontstaat.

Onderdeel P (artikel 27)

Ingevolge dit onderdeel wordt de in artikel 27 opgenomen aanwijzing
van het tijdstip waarop de verbruiksbelasting verschuldigd wordt, in
overeenstemming gebracht met de systematiek waarbij de verschul–
digdheid van deze belasting wat betreft minerale oliën ontstaat op het
tijdstip waarop van deze minerale oliën accijns verschuldigd wordt of zou
worden, indien van de desbetreffende minerale oliën accijns zou worden
geheven.

Onderdeel Q (artikel 28)

Nu LPG als vloeibaar gemaakt petroleumgas overeenkomstig de
accijns in de verbruiksbelasting wordt betrokken, blijft ingevolge de
overeenkomstige toepassing van artikel 2b, derde lid, dan wel 2c, eerste
lid, van de Wet op de accijns, heffing van de verbruiksbelasting
achterwege indien deze brandstof, bestemd voor de voortbeweging van
een vervoermiddel, in dat vervoermiddel binnen Nederland wordt
gebracht. Daarom heeft de in artikel 28, onderdeel a, opgenomen
vrijstelling voor LPG haar belang verloren.

Het vervallen van de voorheen in artikel 28, onderdeel b, te zamen met
artikel 25, eerste lid, opgenomen verleggingsregeling inzake de heffing
van de verbruiksbelasting van LPG is toegelicht bij onderdeel N (artikel
25).

Onderdeel R (artikel 29)

Aangezien de in artikel 65 van de Wet op de accijns opgenomen
bepalingen inzake vrijstelling van accijns wegens ander gebruik van
minerale oliën dan als brandstof van overeenkomstige toepassing zijn op
de verbruiksbelasting van vloeibaar gemaakt petroleumgas, heeft de in
artikel 29 (oud) opgenomen vrijstelling haar belang verloren.

Onderdeel S (artikel 30)

Met dit onderdeel zijn de aanpassingen in de ter zake van de minerale
oliën gehanteerde terminologie (de vervanging van LPG door vloeibaar
gemaakt petroleumgas, het verdwijnen van de afzonderlijke benaming
voor lichte stookolie) en de voorgeschreven vermelding van de tarieven
per 1000 L in artikel 30 opgenomen.

Het in het vijfde lid opgenomen nihil-tarief wegens aflevering met een
buiten Nederland gelegen bestemming vindt thans alleen nog toepassing
met betrekking tot niet als minerale oliën aangemerkte brandstoffen. Het
achterwege blijven van de verbruiksbelasting met betrekking tot als
minerale oliën aangemerkte brandstoffen wordt verwezenlijkt door de
overeenkomstige toepassing van artikel 2, derde lid, van de Wet op de
accijns.

Onderdeel T (artikel 31)

Aangezien de ingevolge de artikelen 70 tot en met 72 van de Wet op
de accijns geldende regelingen inzake teruggaaf van de belasting
wegens ander gebruik van minerale oliën dan als brandstof dan wel
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wegens het buiten Nederland brengen van overeenkomstlge toepassing
zijn op de verbruiksbelasting van vloeibaar gemaakt petroleumgas en als
minerale olie aangemerkt gas, heeft de in artikel 31, eerste en tweede
lid, opgenomen teruggaafbepaling alleen nog belang voor de niet als
minerale oliën aangemerkte brandstoffen. Dit onderdeel strekt tot de
dienovereenkomstige aanpassing van artikel 31, eerste en tweede lid.
Hierbij wordt in het tweede lid voorzien in een teruggaaf van de van niet
als minerale oliën aangemerkte brandstoffen geheven belasting ingeval
deze brandstoffen in Nederland worden afgeleverd met een buiten
Nederland gelegen bestemming, dan wel buiten Nederland worden
gebracht ten einde daar te worden afgeleverd of gebruikt door degene
die deze brandstoffen buiten Nederland brengt. In deze gevallen zou
ingevolge artikel 30, vijfde lid, aanspraak kunnen worden gemaakt op het
nihiltarief.

Onderdeel U (artikel 32)

De in artikel 32 opgenomen bepalingen inzake de administratieve
verplichtingen met betrekking tot de in het wetsvoorstel bedoelde brand–
stoffen zijn in overeenstemming gebracht met de terminologische
aanpassingen van de verschillende soorten minerale oliën - de
vervanging van het begrip LPG door het begrip vloeibaar gemaakt petro–
leumgas en het verdwijnen van het begrip lichte stookolie.

In het eerste lid, onderdeel b, is ten einde verwarring met het in de
Wet op de accijns als zodanig aangeduide belastbare feit, alsmede de
gelijknamige douane-term te vermijden, het begrip «invoeren» in de
wettekst vervangen door het neutrale begrip «binnen Nederland
brengen».

Onderdeel V (artikel 33)

Ingevolge dit onderdeel wordt de ingevolge artikel 33 aangewezen
wijze van heffing en invordering van de brandstoffenbelasting in
overeenstemming gebracht met de terminologische aanpassingen van de
verschillende soorten minerale oliën in artikel 22, eerste lid.

Onderdeel W (artikel 34)

Ingevolge dit onderdeel wordt de tekst van het tweede lid in overeen–
stemming gebracht met de terminologische aanpassingen van de
verschillende soorten minerale oliën in artikel 22, eerste lid.

Aan artikel 34 wordt voorts een derde lid toegevoegd dat voorziet in
een teruggaafprocedure. Het hier bedoelde geval kan zich voordoen bij
de belasting op grondwater indien over een bepaald tijdvak de infiltratie
groter is dan de onttrekking.

Onderdeel Y (artikel 36)

De in artikel 36 genoemde datum van inwerkingtreding wordt
vervangen door 1 april 1993.

De Minister van Financiën,
W. Kok

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. G. M. Alders

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