
Tweede Kamer der Staten Generaal 2
Vergaderjaar 1992-1993

22849 Wet op de verbruiksbelastingen op
milieugrondslag

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN
VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD
AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN
GEWIJZIGD

I. VOORSTEL VAN WET

1. In Artikel 8, onderdeel e, is
de zinsnede «uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend» in de plaats gekomen
van het woord: uitsluitend.

2. De oorspronkelijke tekst van
Artikel 11 bestond uitsluitend uit
die van het eerste lid.

3. Oorspronkelijk was voor de
tekst van Artikel 12 het cijfer 1
opgenomen.

4. Artikel 13 bevatte oorspron–
kelijk slechts de tekst van het eerste
lid.

5. De tekst van Artikel 19 luidde
oorspronkelijk:

Artikel 19. De belastingplichtige is
gehouden een administratie te
voeren zodanig dat daaruit te allen
tijde duidelijk blijken de aard, de
hoeveelheid en de herkomst van de
ter verwerking afgegeven afval–
stoffen.

6. In Artikel 31, eerste lid, zijn de
woorden «heeft gebruikt» in de
plaats gekomen van het woord
«gebruikt».

7. In Artikel 31, zesde lid, werd
oorspronkelijk verwezen naar het

vierde lid in plaats van naar het
zevende lid.

8. In Artikel 32 was het tweede
lid oorspronkelijk niet opgenomen.

II. MEMORIE VAN TOELICHTING

9. De voorlaatste zin van de eerste
alinea van Hoofdstuk 2.
Algemeen luidde oorspronkelijk:

De eerste tranche van deze
verhoging is opgenomen in het bij de
Staten Generaal aanhangige voorstel
van Wet verbruiksbelastingen op
brandstoffen, geheven naar een
milieugrondslag (Kamerstukken II,
1991/92,22405).

10. In Hoofdstuk 2. Algemeen
luidde in de eerste alinea de passage
in de laatste zin beginnend met «In
de memorie van antwoord...» en
eindigend met «...het desbetreffende
wetsvoorstel» oorspronkelijk: In de
memorie van antwoord (blz. 2) bij dit
wetsvoorstel.

11. In Hoofdstuk 2. Algemeen
luidde, in de vierde alinea, de
passage in de tweede zin beginnend
met «het verbruik van...» en
eindigend met «...aanwezige grond–
stoffen» oorspronkelijk: het verbruik
van schaarse in de natuur aanwezige
grondstoffen.

12. In de vijfde alinea van
Hoofdstuk 2. Algemeen waren de
laatste vier zinnen oorspronkelijk niet
opgenomen.

13. De zesde alinea van
Hoofdstuk 2. Algemeen luidde
oorspronkelijk:

Voorts hebben wij overwogen dat
bij het betreden van nieuwe terreinen
in de belastingwetgeving terughou–
dendheid op zijn plaats is, teneinde
het stelsel in zijn geheel niet te zeer
te belasten en om de belastingplich–
tigen en de belastingdienst
voldoende gelegenheid te bieden om
in te spelen op het nieuwe gebied

14. De negende alinea van
Hoofdstuk 2. Algemeen voorheen
de laatste alinea luidde oorspron–
kelijk:

De voorgestelde belastingen zijn
verenigbaar met de voorwaarden die
in het kader van de communautaire
interne markt worden gesteld met
betrekking tot andere specifieke
heffingen op produkten dan accijns.
Voorts is van belang dat er in
EG-verband nog geen concrete
plannen bestaan voor heffingen op
de genoemde gebieden.

15. De tiende alinea van
Hoofdstuk 2. Algemeen was
oorspronkelijk niet opgenomen.
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16. De laatste vier alinea's van
Hoofdstuk 2. Algemeen waren
oorspronkelijk niet opgenomen.

17. De derde alinea van
Hoofdstuk 3.1. Algemeen was
oorspronkelijk niet opgenomen.

18. In de vijfde alinea van
Hoofdstuk 3.1. Algemeen luidde
de passage beginnend met «Indien
daaraan...» en eindigend met «... van
mindere kwaliteit» oorspronkelijk:

Indien daaraan water wordt
onttrokken, worden die voorkomens
vaak slechts langzaam weer
aangevuld, in veel gevallen met
water van mindere kwaliteit.
Onttrekking van grondwater heeft
daardoor globaal gesproken tot
gevoig dat bestanddelen van hoge
kwaliteit verloren gaan en worden
vervangen door nieuwe bestanddelen
van mindere kwaliteit.

19. In de achtste alinea van
Hoofdstuk 3.1. Algemeen was de
tweede zin oorspronkelijk niet
opgenomen.

20. In de achtste alinea van
Hoofdstuk 3.1. Algemeen luidde
de passage in de voorlaatste zin
vanaf de komma oorspronkelijk: ,
welke plaatsvmden via vijvers en
infiltratiekanalen.

21. Noot 2 behorend bij de tabel
in de tiende alinea van Hoofdstuk
3.1. Algemeen luidde oorspron
kelijk:2 Afname groter dan 10 000
m3.

22. In de derde alinea van
Hoofdstuk 3.2. Belastingplicht
luidde de passage begmnend met
«In een landehjke » en emdigend
met «...met zich brengen.» oorspron–
kelijk: Een landelijke verbruiksbe–
lasting kan met een dergelijke
regionale differentiatie echter geen
rekening houden.

23. In de tweede alinea van
Hoofdstuk 3.5. Verdeling naar
sectoren was de laatste zin
oorspronkelijk niet opgenomen.

24. Het bedrag genoemd in de
eerste zin van de derde alinea van
Hoofdstuk 3.5. Verdeling naar
sectoren luidde oorspronkelijk: f 30.

25. De laatste zin van de derde
alinea van Hoofdstuk 3.5.

Verdeling naar sectoren luidde
oorspronkelijk Daarbij zijn wij
uitgegaan van een aantal van
ongeveer 4,2 mln woningen dat is
aangesloten op uit grondwater
bereid leidingwater.

26. De eerste zin van de tweede
alinea van Hoofdstuk 4.1.
Algemeen luidde oorspronkelijk:

Het voorstel behelst een belastmg
terzake van afvalstoffen die voor
emdverwerkmg worden aangeboden
aan stort– of verbrandingsinrich–
tingen.

27. De derde en vierde alinea van
Hoofdstuk 4.1. Algemeen waren
oorspronkelijk niet opgenomen.

28. De eerste twee zinnen van de
vijfde alinea van Hoofdstuk 4.1.
Algemeen waren oorspronkelijk de
laatste twee zinnen van alinea twee

29. In de zevende alinea van
Hoofdstuk 4.1. Algemeen luidde
de passage in de voorlaatste zin
vanaf «, overeenkomstig...»
oorspronkelijk: , overeenkomstig het
in die wet op te nemen hoofdstuk
«Vergunningen en algemene regels
voor inrichtingen», zoals vervat in het
bij de Eerste Kamer aanhangige
wetsvoorstel 21 087.

30. De tweede zin van de negende
alinea van Hoofdstuk 4.1.
Algemeen luidde de passage
beginnend met «genoemde
hoofdstuk...» en eindigend met
«...worden de mogelijkheden»
oorspronkelijk: genoemde hoofdstuk
Vergunningen en algemene regels
voor inrichtingen van het voorstel
van Wet milieubeheer worden de
mogelijkheden.

31. In de eerste zin van de
veertiende alinea van Hoofdstuk
4.1. Algemeen was de passage
«door de exploitant van de verbran–
dingsinrichting» oorspronkelijk niet
opgenomen.

32. In de tweede zin van de
zestiende alinea van Hoofdstuk
4.1. Algemeen was de passage
«...in de huidige situatie...» oorspron–
kelijk niet opgenomen

33. In de zestiende alinea van
Hoofdstuk 4.1. Algemeen waren
de voorlaatste en slotzin oorspron–
kelijk niet opgenomen.

33. De tweede, derde en vierde
zin in de eerste alinea van
Hoofdstuk 4.3. Grondslag en
tarief waren oorspronkelijk niet
opgenomen.

34. De aanvang van de eerste zin
van de tweede alinea van
Hoofdstuk 4.3. Grondslag en
tarief tot en met de komma luidde
oorspronkelijk

Dit is gedaan,

35. De eerste zin van de vierde
alinea van Hoofdstuk 4.3.
Grondslag en tarief luidde
oorspronkelijk

Wij zien geen reden om in de
hoogte van het belastingtarief een
differentiatie aan te brengen naar de
verschillende categorieën afval of
naar de verschillende wijzen van
emdverwerkmg

36. Het bedrag genoemd in de
eerste zin van de tweede alinea van
Hoofdstuk 4.4. Verdeling naar
sectoren luidde oorspronkelijk: f 13.

37. In de tweede alinea van
Hoofdstuk 4.4. Verdeling naar
sectoren was de slotzin oorspron–
kelijk niet opgenomen.

38. De tweede zin van de eerste
alinea van Hoofdstuk 4.5. Relaties
met andere heffingen luidde
oorspronkelijk: Ter bestrijding van de
kosten daarvan kunnen de
gemeenten op grond van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne
(Stb. 1988, 133) en de Gemeen–
tewet (Stb. 1931, 89) een afvalstof–
fenheffing of een reinigingsrecht
instellen.

39. De tweede alinea van
Hoofdstuk 4.5. Relaties met
andere heffingen was oorspron–
kelijk niet opgenomen.

40. In de voorlaatste zin van de
laatste alinea van Hoofdstuk 4.5.
Relaties met andere heffingen
was de afkorting VNG oorspronkelijk
opgenomen als: Vereniging voor
Nederlandse Gemeenten

41. De slotzin van de laatste
alinea van Hoofdstuk 4.5. Relaties
met andere heffingen was
oorspronkelijk niet opgenomen.

42. De slotzin van de eerste alinea
van Hoofdstuk 5. De belasting op
brandstoffen luidde oorspronkelijk:
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Daarbij is uiteraard rekening
gehouden met het bij de Staten–
Generaal aanhangige voorstel tot
verhoging van deze heffingen, zoals
neergelegd in het voorstel van Wet
verbruiksbelastingen van brand–
stoffen, geheven naar een milieu–
grondslag (Kamerstukken II,
1991/92,22405).

43. De passage van de tweede
almea van Hoofdstuk 5. De
belasting op brandstoffen
beginnend met «In wetstechnisch
opzicht...» en eindigend met «...Deze
hebben uitsluitend» luidde oorspron–
kelijk:

De aangebrachte aanpassingen
hebben uitsluitend.

44. De derde alinea van
Hoofdstuk 5. De belasting op
brandstoffen luidde oorspronkelijk:

Als tarief is opgenomen het struc–
turele tarief uit wetsvoorstel 22 405.
Dat wetsvoorstel bevat, naast het
structurele tarief, de mogelijkheid
van een afwijkend tarief voor het jaar
1992 bij inwerkingtreding na 1
januari van dat jaar.

Mocht het huidige wetsvoorstel
het Staatsblad onverhoopt niet vóór
1 januari 1993 bereiken, dan zal het
structurele tarief uit wetsvoorstel
22 405 op die datum van kracht
worden, ervan uitgaande dat het
laatstgenoemde wetsvoorstel tegen
die tijd kracht van wet heeft
verkregen.

45. In de aanhef van Hoofdstuk
6. Formeel rechtelijke aspecten
en sanctiebepaiingen was in de
oorspronkelijke tekst een koppel–
teken opgenomen tussen formeel en
rechtelijke.

46 In Hoofdstuk 6.2.
Voldoening op aangifte,
naheffing, aangiftetijdvak en
betalingstermijn luidde in de
vierde alinea de passage beginnend
met «Voor de accijns...» en
eindigend met «...systematiek
worden aangesloten» oorspronkelijk:
Voor de omzetbelasting en de
andere hiervoor als voorbeeld
genoemde belastmgen is, met het
oog op de belangen van het midden–
en kleinbedrijf en zelfstandige
beroepsbeoefenaren, in beginsel
aangifte per kwartaal tot
uitgangspunt gekozen De mspecteur
kan echter vorderen dat per maand
aangifte wordt gedaan. HIJ pleegt
daarvan in het algemeen alleen

gebruik te maken voor de «grote»
belastingplichtigen. Zeer «kieine»
belastingplichtigen kunnen desge–
wenst op jaarbasis aangeven. Voor
de onderhavige verbruiksbelastingen
zal worden aangesloten bij hetgeen
is bepaald ten aanzien van de omzet–
belasting. Indien over het kalen–
derjaar vermoedelijk f 36 000 of
meer verschuldigd zal zijn, zal
aangifte per maand gevorderd
worden. Dit is ook het geval als een
belastingplichtige binnen een termijn
van twaalf maanden drie keer meer
dan f 9 000 per kwartaal heeft
moeten afdragen. Indien het
jaarbedrag niet meer dan f 1 000 zal
bedragen, kan op jaarbasis worden
aangegeven. De daar tussen
liggende gevallen geven op kwartaal–
basis aan.

47. In Hoofdstuk 6.2.
Voldoening op aangifte,
naheffing, aangiftetijdvak en
betalingstertnijn was, in de laatste
alinea, na de laatste zin, oorspron–
kelijk nog een zin opgenomen. Deze
luidde: Zoals zojuist is aangegeven,
laat dit onverlet de bevoegdheid van
de minister van Financiën om voor te
schrijven dat in bepaalde gevallen
voorlopige betalingen moeten
worden gedaan. Op dat vlak bestaan
met betrekkmg tot de verbruiksbelas–
tingen op milieugrondslag echter
nog geen voornemens.

48. Het bedrag opgenomen in de
eerste zin van de tweede alinea van
Hoofdstuk 7.2. Bedrijfseffecten
luidde oorspronkelijk f 43.

49. De eerste zin van de vierde
alinea van de toelichting op de
artikelen 1 en 2 alsmede de redac–
tionele opbouw van het wetsvoorstel
luidde oorspronkelijk: Artikel 1
spreekt van de instelling van
verbruiksbelastingen.

50. Oorspronkehjk werd in de
eerste alinea van de toelichting op
artikel 3 een andere wijzigingswet
vermeld, namelijk de wet van 14 juni
1989, Stb. 285.

51. De in de vierde alinea van de
toelichting op artikel 3 opgenomen
verwijzing voor uitzonderingen luidde
oorspronkelijk: zie artikel 8, eerste
lid, onder b.

52. De voorlaatste alinea van de
toelichting op artikel 8 was
oorspronkelijk niet opgenomen.

53. De in de tweede zin van de
laatste alinea van de toelichting op
artikel 8 opgenomen verwijzmg
naar onderdeel fwas oorspronkelijk
niet opgenomen.

54. In de eerste zin van de eerste
alinea van de toelichting op artikel
11 luidden de woorden «Het eerste
lid van dit artikel» oorspronkelijk: Dit
artikel.

55. De tweede en derde alinea
van de toelichting op artikel 11
waren oorspronkelijk niet
opgenomen.

56. De in de eerste alinea van de
toelichting op artikel 12
opgenomen passage beginnend met
«Ovengens zal...» en eindigend met
«...naar verwachting» luidde
oorspronkelijk: Overigens zal
ingevolge een ander wetsvoorstel tot
wijziging van de WABM
(wetsvoorstel 21 087), dat naar
verwachting.

57. De in de eerste zin van de
tiende alinea van de toelichting op
artikel 12 opgenomen passage
beginnend met «, nadat de...» en
eindigend met «...kracht van wet»
luidde oorspronkelijk: , nadat het
Voorstel van wet tot uitbreiding en
wijziging van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne en
daarmee samenhangende wijzi–
gingen van andere wetten (vergun–
ningen en algemene regels voor
inrichtingen; procedures voor
vergunningen en ontheffingen;
handhaving) (21 087) kracht van
wet.

58. In de tiende alinea van de
toelichting op artikel 12 waren
oorspronkelijk als slotzinnen
opgenomen: Thans is het voorstel in
behandeling bij de Eerste Kamer.
Verwacht wordt dat de belangrijkste
bepalingen op 1 januari 1993 in
werking kunnen treden.

59. De aanvangszin van de elfde
alinea van de toelichting op artikel
12 luidde tot de dubbele punt
oorspronkelijk:

In dit wetsvoorstel wordt het
begrip inrichting omschreven als.

60. De in de veertiende alinea van
de toelichting op artikel 12
opgenomen laatste drie zinnen
waren oorspronkelijk niet
opgenomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 849, A



61. De in de eerste zin van de
eerste alinea van de toelichting op
artikel 13 opgenomen verwijzmg
naar het eerste lid was oorspronkelijk
niet opgenomen.

62. De laatste zeven alinea's van
de toelichting op artikel 13 waren
oorspronkelijk niet opgenomen.

63. In de eerste zin van de tweede
alinea van de toelichting op artikel
14 was de afkorting S.C.G oorspron–
kelijk opgenomen als: Service
Centrum Grondreiniging.

64. De passage uit de eerste
alinea van de toelichting op artikel
17 beginnend met «Omdat het
hier...» en eindigend met « belas–
tingen daarbij aangesloten » luidde
oorspronkelijk: Omdat het hier een
rijksbelasting in de zin van artikel 1
van de AWR betreft, is onder meer
artikel 19 van die wet van
toepassing. Voor de omzetbelasting
en enkele andere belastingen die op
aangifte worden voldaan is in de
Uitvoeringsbeschikking AWR 1964
een uitwerking gegeven aan de
tijdvakken waarover aangifte (en
betaling) van de verschuldigd
geworden belasting dient te
geschieden. De hoofdlijnen alsmede
de praktische uitwerking daarvan in
de praktijk, zijn toegelicht in
hoofdstuk 6 van deze memorie.

65. De in de aanvang van de
eerste zin van de eerste alinea van
de toelichting op artikel 19
opgenomen verwijzing naar het
eerste lid was oorspronkelijk niet
opgenomen.

66. De in de vierde zin van de
eerste almea van de toelichting op
artikel 19 opgenomen passage was
vanaf de komma oorspronkelijk niet
opgenomen.

67. De laatste twee alinea's van
de toelichting op artikel 19 waren
oorspronkelijk niet opgenomen.

68. De toelichting op artikel 26
luidde oorspronkelijk:

In dit artikel wordt de maatstaf van
heffing bepaald. Deze komt overeen
met de maatstaf van heffing die is
aangegeven in artikel 61 d WABM,
zoals voorgesteld in wetsvoorstel
22 405. De in laatstgenoemd artikel
opgenomen toevoeging dat de belas–

tingheff ing plaats vindt naar het
koolstofgehalte en de energie–
inhoud, alsmede de terzijdestelling
van laatstgenoemd element in het
tweede lid van genoemd artikel 61 d,
zijn in deze wettekst niet
opgenomen. Dit, omdat deze
elementen in wezen geen
bestanddeel van de belastingregeling
zijn, doch de essentialia van de
motivering van het gekozen tarief.
Ofschoon dit een uiterst belangrijk
aspect in de ontwikkeling van de
heffing van brandstoffenbelasting is,
past het, gelet op de aard van een
verbruiksbelasting als de onder–
havige, niet zozeer in de wettekst als
wel in de toelichting daarop.
Verwezen moge worden naar de
uitvoenge uiteenzetting omtrent een
en ander in de kamerstukken betref–
fende wetsvoorstel 22 405.

69. De tweede zin van de
toelichting op artikel 30 luidde
oorspronkelijk: In paragraaf 4 van de
memorie van toelichting bij
wetsvoorstel 22 405 is de bereke–
ningswijze uiteengezet, evenals de
toegepaste correcties.

70. In de tweede zin van de
toelichting op artikel 31 was in de
plaats van het woord «geen»
oorspronkelijk opgenomen: slechts.

71. In de tweede zin van de
toelichting op artikel 32 was de
verwljzing naar het eerste lid
oorspronkelijk niet opgenomen.

72. De tweede alinea van de
toelichting op artikel 32 was
oorspronkelijk niet opgenomen.

73. De bijlagen I en III bij de
memorie van toelichting waren
oorspronkelijk niet opgenomen.
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