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25 maart 1993

Wij Beatrix, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is

verbruiksbelastingen met betrekking tot grondwater en afvalstoffen in te
stellen en deze te zamen met de in de Wet algemene bepalingen milieu–
hygiëne opgenomen verbruiksbelastingen van brandstoffen te vervatten
in één wet op de verbruiksbelastingen op milieugrondslag;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I. INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1

Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven:
a. een verbruiksbelasting op grondwater;
b. een verbruiksbelasting op afvalstoffen;
c. een verbruiksbelasting op brandstoffen.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen
wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
b. Onze Ministers: Onze Minister van Financiën en Onze Ministervan

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
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HOOFDSTUK II. GRONDWATERBELASTING

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 3

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder:

a. grondwater: zoet grondwater;
b. zoet grondwater: grondwater dat minder dan 300 milligram chloride

per liter bevat;
c. een inrichting: een inrichting als bedoeld in de Grondwaterwet,

bestemd tot het onttrekken van grondwater;
d. onttrekken van grondwater: het onttrekken van grondwater aan de

bodem door middel van een inrichting;
e. infiltreren van water: water in de bodem brengen ter aanvulling van

het grondwater met het oog op het onttrekken van grondwater;
f. pompcapaciteit: het maximum wateropbrengend vermogen van een

inrichting in kubieke meters per uur;
g. een waterleidingbedrijf: een waterleidingbedrijf in de zin van de

Waterleidingwet.
2. Inrichtingen tot het onttrekken van grondwater die een samen–

hangend geheel vormen, worden als één inrichting aangemerkt.
3. Als waterleidingbedrijf wordt mede aangemerkt de persoon die of

het lichaam dat op zichzelf niet een waterleidingbedrijf is in de zin van de
Waterleidingwet, doch met een dergelijk bedrijf in financieel, organisato–
risch en economisch opzicht zodanig is verweven dat die persoon of dat
lichaam met dat bedrijf een eenheid vormt.

4. Onze Minister kan bij ministeriële regeling regels stellen omtrent de
wijze waarop de pompcapaciteit van een inrichting bepaald wordt.

5. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op het onttrekken van grond–
water:

a. bij de ontwatering of afwatering van gronden;
b. bij of ten behoeve van het ontginnen van mijnen, voorzover het

onttrekken een uitvloeisel daarvan is en op een diepte van niet minder
dan 500 meter - N.A.P. plaatsvindt.

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 4

Onder de naam grondwaterbelasting wordt een belasting geheven ter
zake van het onttrekken van grondwater.

Artikel 5

De belasting wordt geheven van de houder van een inrichting.

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 6

1. De belasting wordt berekend over de onttrokken hoeveelheid grond–
water, gemeten in kubieke meters.

2. Op de belasting wordt een vermindering toegepast, berekend over
het aantal kubieke meters geïnfiltreerd water, indien het infiltreren van
water geschiedt in rechtstreeks verband met een onttrekking van grond–
water en in overeenstemming met de voorwaarden welke daartoe zijn
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gesteld in de vergunning die voor het onttrekken of voor het infiltreren
van water is verleend ingevolge de Grondwaterwet.

3. Op voordracht van Onze Ministers kunnen bij algemene maatregel
van bestuur regels worden gesteld omtrent de wijze waarop het aantal
kubieke meters van de onttrekking onderscheidenlijk de infiltratie van
water wordt vastgesteld.

4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten
behoeve van de uitvoering van dit artikel.

Artikel 7

De belasting wordt verschuldigd op het tijdstip van onttrekking.

Afdeling 4. Vrijstellingen en tarief

Artikel 8

Vrijgesteld zijn de volgende onttrekkingen van grondwater:
a. onttrekking door middel van een inrichting met een pompcapaciteit

die niet meer bedraagt dan 10 kubieke meters per uur;
b. onttrekking door middel van een inrichting die uitsluitend wordt

gebruikt voor het drooghouden van een bouwput ten behoeve van bouw–
en waterbouwkundige werken, indien de te onttrekken hoeveelheid
grondwater niet meer bedraagt dan 50 000 kubieke meters per maand
en de onttrekking niet langer duurt dan 4 achtereenvolgende maanden;

c. onttrekking door middel van een inrichting die bij wijze van proef
grondwater aan de bodem onttrekt, indien de te onttrekken hoeveelheid
grondwater niet meer bedraagt dan 50000 kubieke meters per maand
en de onttrekking niet langer duurt dan 4 achtereenvolgende maanden;

d. onttrekking door middel van een inrichting ten behoeve van
noodvoorzieningen, waaronder mede worden verstaan brandputten,
koeling van noodstroomaggregaten, sprinklerinstallaties en dergelijke,
indien deze uitsluitend worden gebruikt voor buitengewone omstandig–
heden;

e. onttrekking door middel van een inrichting die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend wordt gebruikt voor beregenings– of bevloeiings–
doeleinden, dan wel voor beide doeleinden, indien de pompcapaciteit
van de genoemde inrichting niet meer bedraagt dan 100 kubieke meters
per uur en de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt
dan 100000 kubieke meters per jaar;

f. onttrekkingen ten behoeve van de sanering van het grondwater;
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.

Artikel 9

Het tarief bedraagt per kubieke meter onttrokken grondwater:
a. voor onttrekkingen door waterleidingbedrijven f 0,25;
b. voor onttrekkingen door anderen f 0,125.

Artikel 10

De in artikel 6, tweede lid, bedoelde vermindering bedraagt per
kubieke meter geïnfiltreerd water:

a. voor infiltratie door waterleidingbedrijven f 0,21;
b. voor infiltratie door anderen f 0,085.
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Afdeling 5. Verplichting ten dienste van de belastingheffing

Artikel 11

1. De belastingplichtige is gehouden een administratie te voeren
zodanig dat daaruit de hoeveelheden van de onttrekkingen en van de
infiltraties van water te allen tijde duidelijk blijken.

2. Bij ministeriële regeling kunnen door Onze Minister nadere regels
worden gesteld omtrent de wijze waarop aan de in het eerste lid
bedoelde verplichting moet worden voldaan.

HOOFDSTUK III. AFVALSTOFFENBELASTING

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 12

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder:

a. afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer;

b. het verwerken van afvalstoffen: het verbranden van afvalstoffen dan
wel het op of in de bodem brengen van afvalstoffen om deze daar te
laten;

c. inrichting: een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, werken
daaronder niet begrepen, waarin afvalstoffen die van buiten de inrichting
afkomstig zijn, worden verwerkt;

d. niet-reinigbare verontreinigde baggerspecie: verontreinigde bagger–
specie waarvan door middel van een verklaring van een door Onze
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan
te wijzen instelling is aangetoond dat deze niet reinigbaar is tot een
nuttig toepasbaar produkt;

e. niet-reinigbare verontreinigde grond: verontreinigde grond waarvan
door middel van een verklaring van een door Onze Minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening, en Milieubeheer aan te wijzen
mstellmg is aangetoond dat deze niet reinigbaar is tot een nuttig
toepasbaar produkt.

Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 13

1. Onder de naam afvalstoffenbelasting wordt een belasting geheven
ter zake van de afgifte ter verwerking van afvalstoffen aan inrichtingen.

2. De aan een inrichting afgegeven afvalstoffen, andere dan afzon–
derlijk aangeboden groente–, fruit– of tuinafvalstoffen, worden -
behoudens het bepaalde in de tweede volzin - geacht alle te zijn
afgegeven ter verwerking. Indien de afgifte van afvalstoffen aan een
inrichting niet uitsluitend bestaat uit voor verwerking bestemde afval–
stoffen, kan de inspecteur op schriftelijk verzoek van de belasting–
plichtige bepalen dat de totale hoeveelheid afgegeven afvalstoffen,
andere dan afzonderlijk aangeboden groente–, fruit– of tuinafvalstoffen,
door toepassing van een verhoudingsgetal wordt herleid tot de
hoeveelheid voor verwerking afgegeven afvalstoffen.

3. De inspecteur beslist op het verzoek bij een voor bezwaar vatbare
beschikking.

4. Binnen acht weken na ontvangst van het verzoek geeft de
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inspecteur een beschikking op het verzoek, dan wel zendt hij de in het
vijfde lid bedoelde kennisgeving.

5. Indien de inspecteur de beschikking niet binnen de in het vierde lid
bedoelde termijn kan geven, stelt hij de belanghebbende daarvan onder
opgaaf van redenen in kennis en noemt hij de termijn waarop de
beschikking wel zal worden gegeven.

6. Indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat het in het
tweede lid bedoelde verhoudingsgetal te laag is vastgesteld, kan de
mspecteur zijn beschikking ter zake bij een voor bezwaar vatbare
beschikking herzien.

7. Bij op voordracht van Onze Ministers vast te stellen algemene
maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met
betrekking tot de toepassing van het tweede lid, tweede volzin, en het
zesde lid.

8. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten
behoeve van de uitvoering van dit artikel.

Artikel 14

Buiten aanmerking blijft de afgifte van:
a. niet-reinigbare verontreinigde baggerspecie;
b. niet-reinigbare verontreinigde grond.

Artikel 15

De belasting wordt geheven van de houder van een inrichting.

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 16

1. De belasting wordt berekend over het gewicht van de afvalstoffen
die aan een inrichting ter verwerking zijn afgegeven, gemeten in
kilogrammen.

2. Door Onze Ministers kunnen bij ministeriële regeiing regels worden
gesteld omtrent de wijze waarop het gewicht van de ter verwerking
afgegeven afvalstoffen wordt bepaald.

Artikel 17

De belasting wordt verschuldigd op het tijdstip waarop de afvalstoffen
ter verwerking worden afgegeven.

Afdeling 4. Tarief

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.

Afdeling 5. Verplichting ten dienste van de belastingheffing

Artikel 19

1. 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 afgegeven afvalstoffen.
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2. Bij ministeriële regeling kunnen door Onze Minister regels worden
gesteld omtrent de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde
verplichting moet worden nagekomen.

Afdeling 6. Overgangsbepaling

Artikel 20

Zolang het bij koninklijke boodschap van 17 augustus 1989 ingediende
voorstel van wet houdende uitbreiding en wijziging van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne (afvalstoffen) (21 246) niet tot wet is verheven
en in werking is getreden, wordt in afwijking van artikel 12 verstaan
onder «afvalstoffen»: huishoudelijke, daarmee gelijkgestelde en andere
afvalstoffen in de zin van de Afvalstoffenwet, alsmede chemische afval–
stoffen en afgewerkte olie in de zin van de Wet chemische afvalstoffen.

HOOFDSTUK IV. BRANDSTOFFENBELASTING

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 21

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder:

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;
d. brandstof: een stof - met inbegrip van alle daaraan toegevoegde

stoffen - dienende voor verbranding met het doel de daarbij ontstane
energie te benutten, bij welke verbranding verontreinigende stoffen in de
buitenlucht kunnen geraken;

e. kolen: steenkool of uit steenkool vervaardigde vaste brandstoffen,
bruinkool en geperste bruinkool;

f. gas: aardgas, hoogovengas, cokesovengas, kolengas en raffinade–
rijgas;

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

h. Nm3: een normaalkubiekemeter;
i. invoer: invoer in de zin van de Wet op de accijns;
j. uitslag: uitslag in de zin van de Wet op de accijns;
k. afleveren: het aan de voorraad onttrekken door een leverancier in

verband met de afgifte aan of verzending naar een afnemer;
1. gebruiken: het aanwenden van brandstoffen overeenkomstig de

bestemming.
2. Bij ministeriële regeling worden door Onze Minister regels gesteld

met betrekking tot:
a. de herleiding van feitelijke hoeveelheden van minerale oliën en niet

als minerale olie aangemerkt gas tot hoeveelheden bij een temperatuur
van15°C;

b. de vaststelling van het loodgehalte van ongelode lichte olie en
gelode lichte olie.
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Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht

Artikel 22

1. Onder de naam brandstoffenbelasting wordt een belasting geheven
op:

a. ongelode lichte olie en gelode lichte olie;
b. halfzware olie;
c. gasolie;
d. zware stookolie;
e. vloeibaar gemaakt petroleumgas;
f. kolen;
g. gas;
h. petroleumcokes alsmede vloeibare en gasvormige brandstoffen die

als brandstof worden gebruikt in inrichtingen voor de vervaardiging van
aardolieprodukten of chemische produkten indien de gebruikte
hoeveelheid van die stoffen meer bedraagt dan onderscheidenlijk 1000
ton, 10 ton en 5000 gigajoule per jaar en voor zover van die brand–
stoffen niet reeds belasting wordt geheven ingevolge de onderdelen a tot
en met g.

2. Met betrekking tot de als minerale oliën aangemerkte brandstoffen,
bedoeld in het eerste lid, wordt de belasting geheven ter zake van de
uitslag en van de invoer, als was de belasting een accijns, met dien
verstande, dat artikel 2, vierde lid, van de Wet op de accijns en de
daarop berustende bepalingen geen toepassing vinden.

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.

Met betrekking tot de in het eerste lid, onderdeel i, bedoelde goederen
wordt de belasting geheven ter zake van het in genoemd onderdeel
omschreven gebruik

5. Met betrekking tot kolen en niet als minerale olie aangemerkt gas
wordt de belasting slechts geheven voor zover die goederen door degene
die deze aflevert, zijn gewonnen, vervaardigd of binnen Nederland zijn
gebracht.

6. De belasting op kolen wordt geheven ongeacht de bewerking die
daarop mocht zijn toegepast.

Artikel 23

1. De verbruiksbelasting op ongelode en gelode lichte olie wordt, bij
wijze van regulerende heffing, verhoogd met de volgende toeslagen:

a. een toeslag op gelode lichte olie met een researchoktaangetal lager
dan 97;

b. een toeslag op ongelode lichte olie met een researchoktaangetal
lager dan 95.

2. Bij ministeriële regeling worden door Onze Minister regels gesteld
omtrent de vaststelling van het researchoktaangetal.

Artikel 24

1. Met betrekking tot de minerale oliën, bedoeld in artikel 22, eerste
lid, wordt de belasting geheven van degene die ter zake accijns
verschuldigd is.

2. Met betrekking tot de niet als minerale oliën aangemerkte brand–
stoffen, bedoeld in artikel 22, eerste lid, wordt de belasting geheven van
degene die deze goederen aflevert of gebruikt.
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Artikel 25

In afwijking van artikel 22, vijfde lid, en artikel 24, tweede lid, wordt
voorts de belasting met betrekking tot niet als minerale olie aangemerkt
aardgas:

a. van degene die het aardgas heeft gewonnen slechts geheven voor
zover hij dat gas als brandstof gebruikt;

b. in andere gevallen geheven van degene die het gas heeft betrokken
van degene die het heeft gewonnen.

Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid

Artikel 26

De belasting wordt geheven per eenheid brandstof, uitgedrukt in L,
kilogram, Nm3 of gigajoule.

Artikel 27

1. De belasting met betrekking tot de in artikel 22, eerste lid, bedoelde
minerale oliën, wordt verschuldigd op het tijdstip waarop de accijns ter
zake van die oliën verschuldigd wordt of zou worden, indien van de
desbetreffende minerale oliën accijns zou worden geheven.

2. De belasting met betrekking tot de in artikel 22, eerste lid,
bedoelde, niet als minerale oliën aangemerkte brandstoffen, wordt
verschuldigd op het tijdstip waarop het gebruik of de aflevering van de
brandstof plaatsvindt.

Afdeling 4. Vrijstellingen en tarief

Artikel 28 (vervallen)

Artikel 29 (vervallen)

Artikel 30

1. Het tarief bedraagt voor:
a. ongelode lichte olie, per 1000 L f 24,10;
b. gelode lichte olie, per 1000 L f 24,10;
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 plezier–
vaartuigen, per 1000 L f 26,60;

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
h. kolen, per 1000 kilogram f 22,64
i. hoogovengas, cokesovengas, kolengas en raffinaderijgas,

per 1000 gigajoule f 220,57
j. aardgas, met een bovenste verbrandingswaarde van

35,17 megajoule, per Nm3 f 0,02079
met dien verstande dat bij levering van
meer dan 10 000 000 Nm3 aardgas per jaar
aan een gebruiker het tarief voor aardgas
per Nm3 van het meerdere f 0,01367
bedraagt.
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2. Het tarief voor brandstoffen, als bedoeld in artikel 22,
onderdeel h, bedraagt voor:

a. petroleumcokes, per 1000 kilogram f31,03
b. vloeibare brandstof, per 1000
kilogram f31,04
c. gasvormige brandstof, per 1000
gigajoule f220,57.
3. Bij aardgas met een bovenste verbrandingswaarde lager of hoger

dan 35,17 megajoule per Nm3 wordt het in het eerste lid genoemde
tarief naar evenredigheid verlaagd, onderscheidenlijk verhoogd.

4. De toeslag op het tarief voor brandstoffen, als bedoeld in artikel 23,
eerste lid, bedraagt voor:

a. gelode lichte olie met een researchoktaangetal lager dan
97, peMOOOL f70.

b. ongelode lichte olie met een researchoktaangetal lager
dan95, per 1000L f30.

5. In afwijking van de voorgaande leden bedraagt het tarief nihil voor
niet als minerale oliën aangemerkte brandstoffen die worden afgeleverd
met een buiten Nederland gelegen bestemming, mits kan worden aange–
toond dat de desbetreffende brandstoffen in verband met de aflevering
buiten Nederland zijn gebracht.

Afdeling 5. Teruggaaf

Artikel 31

1. Aan degene die door derden aan hem afgeleverde kolen of gas
heeft gebruikt anders dan als brandstof, wordt op zijn verzoek door de
inspecteur een teruggaaf verleend van de belasting op de betrokken
brandstof.

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.

3. De teruggaaf blijft achterwege indien het bedrag dat per verzoek
moet worden teruggegeven minder bedraagt dan f 250.

4. Een teruggaaf van de belasting op kolen wordt niet verleend indien
de kolen worden gebruikt voor de vervaardiging van vaste brandstoffen
die als zodanig worden gebruikt of binnen Nederland afgeleverd.

5. De inspecteur beslist op het verzoek, bedoeld in het eerste en
tweede lid, bij een voor bezwaar vatbare beschikking.

6. Binnen acht weken na ontvangst van het verzoek geeft de
inspecteur een beschikking op dat verzoek, dan wel zendt hij de in het
zevende lid bedoelde kennisgeving.

7. Indien de inspecteur de beschikking niet binnen de in het zesde lid
genoemde termijn kan geven, stelt hij belanghebbende daarvan onder
opgaaf van redenen in kennis en noemt hij de termijn waarop de
beschikking wel zal worden gegeven.

8. Bij op voordracht van Onze Minister vast te stellen algemene
maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot
de indiening van het verzoek en de wijze waarop kan worden aangetoond
dat aan de voorwaarden voor teruggaaf wordt voldaan.

9. Onze Minister kan bij ministeriële regeling nadere regels stellen ten
behoeve van de uitvoering van dit artikel.
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Afdeling 6. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing

Artikel 32

1. De belastingplichtige is gehouden een administratie te voeren
zodanig dat - voor zover dat voor de heffing van taelang kan zijn - daaruit
te allen tijde duidelijk blijken:

a. de gegevens betreffende de herkomst, de invoer en de uitslag van
de in artikel 22, eerste lid, bedoelde minerale oliën;

b. de gegevens betreffende het winnen, vervaardigen, binnen
Nederland brengen, afleveren en gebruiken van kolen en niet als minerale
olie aangemerkt gas;

c. de gegevens met betrekking tot het gebruik van petroleumcokes,
alsmede vloeibare en gasvormige brandstoffen als bedoeld in artikel 22,
eerste lid, onderdeel h.

2. Bij ministeriële regeling kunnen door Onze Minister nadere regels
worden gesteld omtrent de wijze waarop aan de in het eerste lid
bedoelde verplichting moet worden voldaan.

Afdeling 7. Bijzondere bepalingen

Artikel 33

1. De belasting van de als minerale oliën aangemerkte brandstoffen
bedoeld in artikel 22, eerste lid, en artikel 23, wordt geheven en
ingevorderd als was zij een accijns.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de
verbruiksbelasting bedoeld in het eerste lid te zamen met accijns van
minerale oliën kan worden geheven en ingevorderd.

HOOFDSTUKV. ALGEMENE BEPALINGEN

Afdeling 1. Wijze van heffing

Artikel 34

1. De in een tijdvak verschuldigd geworden belasting moet op aangifte
worden voldaan.

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de belasting van de
als minerale oliën aangemerkte brandstoffen bedoeld in artikel 22, eerste
lid, en artikel 23, voldaan overeenkomstig de ingevolge artikel 33, eerste
lid, geldende bepalingen van de Wet op de accijns.

3. Indien de berekening 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 toepassmg

Afdeling 2. Aanvullende regelingen

Artikel 35

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter verzekering 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.
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HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN

Artikel 36

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 april 1993.

Artikel 37

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet op de verbruiksbelastingen
op milieugrondslag.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Financiën,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Staatssecretaris van Financiën,
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