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Wet belastingen op milieugrondslag

Invoering van en aanpassing van een aantal
wetten aan de Wet belastingen op
milieugrondslag (Invoeringswet Wet belastingen
op milieugrondslag)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 23 februari 1994

Beoogde inwerkingtreding wetsvoorstellen 22 849 en 22 851

Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Financiën, bericht ik u het
volgende.

Zoals in de brief van 22 februari 1994 inzake de aanwending van de
belasting– en premiemeevaller aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal is uiteengezet, dreigt de lastendruk volgens de
huidige inzichten dit jaar zonder nadere maatregelen hoger dan bedoeld
uit te komen. In het licht daarvan heeft het kabinet met betrekking tot het
wetsvoorstel belastingen op milieugrondslag (Kl, 1993/1994, 22 849, nr.
91) alsmede het invoeringswetsvoorstel Wet belastingen op milieu–
grondslag (Kl, 1993/1994, 22 851, nr. 90) besloten dat - onverminderd de
structurele wenselijkheid daarvan - de beoogde datum van inwerking–
treding van deze voorstellen wordt uitgesteld tot 1 januari 1995.
Opgemerkt zij dat de wetsvoorstellen daartoe geen wijziging behoeven,
daar de inwerkingtreding van beide voorstellen bij koninklijk besluit
worden geregeld.

Het vorenstaande laat uiteraard onverlet dat een spoedige afronding
van de parlementaire behandeling van beide wetsvoorstellen zeer op prijs
wordt gesteld. Met betrekking tot het tijdstip van deze afronding zij
volledigheidshalve meegedeeld, dat het streven erop is gericht om de
verfijningsnotitie, waar in de nadere memorie van antwoord (blz. 3, 5 en
11) naar vvordt verwezen uiterlijk begin april aan te bieden.

De Minister van Financiën,
W. Kok

' Het EK-nummer van de nadere memorie van
antwoord d.d. Ufebruari 1994 moetzijn: EK
nr. 911.
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