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Wet belastingen op milieugrondslag

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

1 GedruktonderTK22849, nr. 27.

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 1994

Mede namens de Minister van Financiën en de Minister van Volkshuis–
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer deel ik U mede dat de
verfijningsnotitie, die in het kader van de behandeling van het
wetsvoorstel belastingen op milieugrondslag (22 849) is toegezegd, bij
brief van heden, is aangeboden aan de Tweede Kamer.1

Met het verschijnen van deze notitie zijn, naar ik hoop, de bezwaren
weggenomen die in Uw Kamer bestonden tegen het feit dat in de
schriftelijke gedachtenwisseling inzake genoemd wetsvoorstel 22 849 op
vele plaatsen werd verwezen naar deze –toen nog te verschijnen - notitie.

Met betrekking tot de andere punten waarvan Uw Kamer in de stukken
inzake wetsvoorstel 22 849 heeft aangegeven, graag nadere informatie
over de voortgang daarvan te ontvangen, deel ik U het volgende mede.

Inzake de gevolgen van de uraniumbelasting zal de Minister van
Economische Zaken het overleg met de sector vervolgen. Ook ik zal zoveel
mogelijk bijdragen aan een oplossing. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat
per de voorgenomen ingangsdatum - zijnde 1 januari 1995 - een
oplossing wordt gevonden.

Het kabinetsstandpunt inzake het rapport van de Commissie De Kam
over mogelijke uitbreiding van het belastinggebied van de lagere
overheden is inmiddels bij brief van 15 maart jongstleden (VFO 93/3/U22)
aan de Tweede Kamer aangeboden.

Een standpunt inzake eindverwijderingstarieven in het afvalstoffen–
beleid zal worden bepaald met inachtneming van de reactie van de
regering op het rapport «Saneren zonder stagneren» van de Commissie
Welschen. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer zal te gelegener tijd de Tweede Kamer over dat standpunt
informeren.

Met betrekking tot de in de notitie voorgestelde tegemoetkomingen zal
een wetsvoorstel worden voorbereid. Ons strevens is erop gericht dit
wetsvoorstel gelijktijdig met het voorliggende wetsvoorstel - per 1 januari
1995 - in werking te laten treden. Zodanig zal aan het wetsvoorstel
terugwerkende kracht tot 1 januari 1995 worden verleend, zodat dit niet in
de weg hoeft te staan aan de afhandeling van het voorliggende
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wetsvoorstel. Overigens zij opgemerkt dat afhandeling op korte termijn
het technisch mogelijk maakt het in het wetsvoorstel voorziene nihiltarief
voor restbrandstoffen zo spoedig mogelijk in te voeren.

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