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22849 Wet op de verbruiksbelastingen op
milieugrondslag

Nr. 18 GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN VAN DER
VAART EN VAN HOUWELINGEN TER VERVANGING VAN DIE
GEDRUKT ONDER NR. 7
Ontvangen 19 oktober 1993

De ondergetekenden stellen 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 belasting op uranium-235.

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.

314979F
ISSN0921 - 7371
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
's Gravenhage 1993 Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 849, nr. 18



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.

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 31,95.

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

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar die op het
oorspronkelijke ingediende amendement op stuk nr. 7.

Het tarief is aangepast om in lijn te blijven met het amendement op
stuk 22 849, nr. 17.

De opbrengst van dit amendement (ca. f 15 mln.) wordt ingezet voor
de dekking van het amendement op stuk 22 849, nr. 17.

Van der Vaart
Van Houwelingen
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