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De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van
onderdeel c door een puntkomma, een nieuw onderdeel d toegevoegd,
luidende:

d. een verbruiksbelasting op uranium-235.

II

Na hoofdstuk IV wordt een nieuw hoofdstuk IVa ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK IVa. BELASTING OP URANIUM-235

Afdeling 1. Grondslag en belastingplicht

Artikel 33a

Onder de naam belasting op uranium-235 wordt een belasting
geheven op uranium-235, ingezet ten behoeve van de opwekking van
elektriciteit.

Afdeling 2. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 33b

De belasting wordt geheven van de houder van een inrichting waarin
kernenergie kan worden vrijgemaakt.

Artikel 33c

De belasting wordt berekend over de hoeveelheid uranium-235,
gemeten in grammen, die in een inrichting als bedoeld in artikel 33b
wordt ingezet.
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Artikel 33d

De belasting wordt verschuldigd op het tijdstip waarop het
uranium-235 in de reactorkern wordt geplaatst.

Afdeling 3. Tarief

Artikel 33e

Het tarief bedraagt per gram f 31,785.

Afdeling 4. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 33f

In aanvulling op de krachtens de Kernenergiewet te stellen regels
kunnen door Onze Minister bij ministeriële regeling regels worden
gesteld met het oog op het voeren van een administratie zodanig dat
daaruit te allen tijde duidelijk blijkt hoeveel uranium-235 in een kalen–
derjaar is ingezet en op welk tijdstip.

Toelichting

Deze amendementen beogen het verbruik van uranium voor de
opwekking van elektriciteit op gelijke voet te belasten als het verbruik
van fossiele brandstoffen voor hetzelfde doel.

De voorgestelde hoogte van het tarief leidt tot een gelijke belasting
over de energie-inhoud van een gram uranium-235 als dat deel van het
tarief van de brandstoffenbelasting dat is gebaseerd op de energie–
inhoud van die brandstoffen (f 0,39 per gigajoule). Door alle
uranium-235 te belasten, hoewel slechts 65% a 70% wordt verspleten,
wordt op eenvoudige een evenwichtige wijze rekening gehouden met de
energie die vrijkomt bij de splijting van plutonium dat tijdens het proces
ontstaat.

De budgettaire opbrengst van de amendementen is structureel ca 14,6
miljoen per jaar; per kWh komt dit neer op ca 0,47 cent. Omdat geen
structurele meeropbrengst met de amendementen wordt beoogd, zal
later worden bezien op welke wijze compensatie in de vorm van een
verlaging van één van de andere tarieven van het wetsvoorstel het beste
kan plaatsvinden.

Van der Vaart
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