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22849 Wet op de verbruiksbelastingen op
milieugrondslag

Nr. 17 herdruk AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN VAN HOUWELINGEN EN VAN
DER VAART
Ontvangen 19 oktober 1993

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

In artikel 9 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A. In onderdeel a wordt «f 0,327» vervangen door: f 0,34.
B. In onderdeel b wordt «f 0,1635» vervangen door: f 0,17.

In artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A. In onderdeel a wordt «f 0,275» vervangen door: f 0,285.
B. In onderdeel b wordt «f 0,1115» vervangen door: f 0,115.

III

In artikel 18 wordt «f 27,40» vervangen door:
f 28,50.

IV

In artikel 30 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. Het tarief bedraagt voor:

a. ongelode lichte olie, per 1000 L f25,10;
b. gelode lichte olie, per 1000 L f25,10;
c. halfzware olie, per 1000 L f 27,50;
d. gasolie die is bestemd voor ander gebruik dan voor het f 27,70;
aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van
pleziervaartuigen, per 1000 L
e. andere gasolie, per 1000 L f 27,70;
f. zware stookolie, per 1000 kilogram f32,33;
g. vloeibaar gemaakt petroleumgas, per 1000 kilogram f33,08;
h. kolen, per 1000 kilogram f23,38;
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i. hoogovengas, cokesovengas, kolengas en raffinaderijgas, f 236,82;
per 1000 gigajoule
j. aardgas, met een bovenste verbrandingswaarde van 35,17 f 0,02155;
megajoule, per Nm3

met dien verstande dat bij ievering van meer dan 10 000 000 f 0,0141;
Nm3 aardgas per jaar aan een gebruiker het tarief voor
aardgas per Nm3 van het meerdere bedraagt.

B. Het tweede lid wordt vervangen door:
2. Het tarief voor brandstoffen, als bedoeld in artikel 22, eerste lid,

onderdeel h, bedraagt voor:
a. petroleumcokes, per 1000 kilogram f32,47;
b. vloeibare brandstof, per 1000 kilogram f32,33;
c. gasvormige brandstof, per 1000 gigajoule f 236,82.

C. Na het vijfde lid wordt een nieuw lid ingevoegd luidende:
6. In afwijking van het eerste en het tweede lid bedraagt het tarief

nihil voor brandstoffen bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, en het
tweede lid, voor zover deze als brandstof worden gebruikt in de
inrichting waarin zij zijn ontstaan.

Artikel 36 wordt vervangen door:

Artikel 36

De inwerkingtreding van deze wet wordt bij wet geregeld.

Toelichting

Deze amendementen voorzien in een nultarief voor de zgn. restbrand–
stoffen die binnen de inrichting waarin zij ontstaan worden hergebruikt.
Dit tijdelijk nultarief wordt voorgesteld om voortgaande energiebesparing
in de relevante bedrijven te bevorderen door hiervoor ook financieel de
ruimte te scheppen door belasting vermindering. De kosten van het
amendement bedragen ca. f 96 mln. op jaarbasis.

Tevens voorzien de amendementen in een deel van de benodigde
dekking ten bedrage van ca. f 70 mln. door een verhoging met ca. 4%
van alle overige tarieven in de wet. Daarbij is voor de mitigering van het
tarief voor de niet binnen de eigen inrichting hergebruikte restbrand–
stoffen uitgegaan van 100% vrijstelling op het energiegedeelte van het
tarief en voor de mitigering grootverbruik aardgas van 60% op het
energiegedeelte, een en ander conform de eerder ingezette lijn.

De overige dekking wordt gegeven op de amendementen op stuk
22 849, nr. 18 en stuk 22 851, nr. 12. De inwerkingtreding van dat
tijdelijk nultarief voor restbrandstoffen wordt i.v.m. nog te verkrijgen
EG-goedkeuring apart geregeld in het amendement op stuk 22 851, nr.
13.

Van Houwelingen
Van der Vaart
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