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Datum  
Betreft Beslissing op bezwaar na uitspraak van de Raad van 

State 
  
 

 

 

Geachte 

Op 25 juni 2019 heb ik pro forma hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van 
de rechtbank Gelderland van 15 mei 2019 met kenmerk AWB 18/4324. Met de 
uitspraak van 18 september 2018 met kenmerk 201904898/2/A3 heeft de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dit hoger beroep niet-
ontvankelijk verklaard. Hiermee is de uitspraak van de rechtbank Gelderland 
(hierna: de uitspraak) in rechte vast komen te staan.  
 
Op 23 januari 2020 heb ik, met inachtneming van de uitspraak, een nieuwe 
beslissing op bezwaar genomen. Met deze beslissing op bezwaar heb ik geen 
beslissing genomen met betrekking tot (concept)teksten die betrekking hebben 
op de voorbereiding van de overgangsregeling van artikel 31a van de Wet 
belastingen op milieugrondslag (hierna: Wbm). Omwille van proceseconomische 
redenen en ter voorkoming van verdere juridisering trek ik deze beslissing op 
bezwaar van 23 januari 2020 met kenmerk 2019-0000200583 in en treedt deze 
beslissing op bezwaar daarvoor in de plaats.  
 
1. Verloop van de procedure 
Op 5 december 2017 heeft u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: Wob) een verzoek om informatie ingediend bij mijn ministerie. Met dit 
Wob-verzoek heeft u verzocht om documenten die betrekking hebben op de 
voorbereiding en totstandkoming van de overgangsregeling van artikel 31a van 
de Wet belastingen op milieugrondslag (hierna: Wbm). Tevens heeft u verzocht 
om documenten inzake het vervallen van de overgangsregeling van artikel 31a 
Wbm.  
 
Met de brief van 6 februari 2018 met kenmerk 2018-0000008531 heb ik uw 
verzoek deels toegewezen. 
 
Bij brief van 19 maart 2018, ontvangen op 20 maart 2018, heeft u tegen dit 
besluit een bezwaarschrift ingediend en bij brief van 20 maart 2018, ontvangen 
op 22 maart 2018, heeft u een gecorrigeerde versie van uw bezwaarschrift 
ingediend tegen mijn besluit van 6 februari 2018. Met de brief van 25 juni 2018 
met kenmerk 2018-0000104909 heb ik uw bezwaar ongegrond verklaard.  
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U heeft vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank Gelderland. De rechtbank 
Gelderland heeft uw beroep op 15 mei 2019 gegrond verklaard en mij 
opgedragen opnieuw op de bezwaren te beslissen.  
 
Hierbij geef ik uitvoering aan de uitspraak van 15 mei 2019. Gelet op wat in 
rechtsoverweging 4.2, 5.1 en 7.4 van die uitspraak is overwogen, komt dat er op 
neer dat ik de (concept)teksten die betrekking hebben op de voorbereiding van 
artikel 31a Wbm alsnog dien te toetsen aan de Wob. Daarnaast dien ik ook een 
passage die ik eerder op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob onleesbaar 
heb gemaakt, opnieuw te beoordelen. Tot slot heeft de rechtbank opgemerkt dat 
ik ten onrechte, nu er volgens de rechtbank sprake is van milieu-informatie, geen 
belangenafweging heb gemaakt op grond van artikel 11, vierde lid, van de Wob 
waarbij ik het belang van bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen 
afweeg tegen het belang van de openbaarmaking van de informatie. 
 
Ik bied u mijn excuses aan voor het feit dat de beantwoording langer op zich 
heeft laten wachten. 
 
2. Inventarisatie en beoordeling van het bezwaar 
 
2.1 Weigering conceptteksten 
U heeft mij verzocht om, in het kader van een goede en democratische 
bestuursvoering, de conceptteksten openbaar te maken die betrekking hebben op 
de voorbereiding, totstandkoming en het vervallen van de overgangsregeling van 
artikel 31a Wbm. Volgens rechtsoverweging 4.1 van de uitspraak vallen 
conceptteksten onder de reikwijdte van de Wob. Het gaat om passages in de 
documenten 1, 3 en 6 die ik met het primaire besluit van 6 februari 2018 deels 
openbaar heb gemaakt. Deze passages maak ik hierbij alsnog openbaar, voor 
zover deze passages volgens de uitspraak milieu-informatie bevatten.  
 
Daarnaast maak ik alsnog een conceptdocument openbaar dat als bijlage behoort 
bij document 6. Hoewel enkele passages in dit conceptdocument buiten de 
reikwijdte van het verzoek vallen, maak ik deze toch deels openbaar omdat ook 
deze passages volgens de uitspaak milieu-informatie bevatten. De bijlage bij 
document 6 zal derhalve worden verstrekt als document 6a. Daarnaast worden 
enkele van de conceptpassages in document 6a, in min of meer gelijke vorm, al 
openbaar gemaakt in document 6. Hiervoor verwijs ik u naar onderdeel 2.3 van 
dit besluit. 
 
Tot slot maak ik vijf conceptdocumenten deels openbaar die betrekking hebben 
op artikel 31a Wbm. Gezien de rechterlijke uitspraak heb ik overwogen of de 
aangetroffen concepten alsnog openbaar gemaakt kunnen worden. Ik stel vast 
dat de passages niet dusdanig vertrouwelijk zijn dat ze niet openbaar gemaakt 
kunnen worden. Ik wijk in dit specifieke geval dus af van het standaard beleid. 
Ter voorkoming van onduidelijkheden heb ik deze documenten geletterd in plaats 
van genummerd. Document A betreft een conceptversie van de notitie die reeds 
deels aan u is verstrekt. Document B is een conceptversie van de Proeve van een 
tweede nota van wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten 
(Belastingplan 2014), waarvan de eindversie reeds openbaar te raadplegen is. De 
documenten C-E betreffen conceptversies van de Tweede nota van wijziging van 
enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014), waarvan de 
definitieve versie ook reeds openbaar te raadplegen is.  
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Gezien de omvang van deze documenten maak ik enkel die pagina’s openbaar die 
betrekking hebben op de overgangsregeling van artikel 31a Wbm. Omdat het 
overige, overgrote gedeelte van de documenten B-E buiten de reikwijdte van het 
verzoek valt, worden deze pagina’s niet verstrekt.  
 
In aanvulling hierop merk ik het volgende op. Conform artikel 11, eerste lid, van 
de Wob zijn documenten die zijn opgesteld voor intern beraad, onder andere, 
concepten van stukken. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: 
meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe 
aangevoerde argumenten.  
 
Artikel 11, vierde lid, van de Wob schrijft voor dat ik, in het geval van milieu-
informatie, een afweging dien te maken tussen enerzijds het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen en anderzijds het belang van 
openbaarmaking. Ik maak persoonlijke beleidsopvattingen in document A niet 
openbaar, voor zover deze geen milieu-informatie bevatten. Daarom heb ik de 
persoonlijke beleidsopvattingen in document A die geen milieu-informatie 
bevatten onleesbaar gemaakt onder vermelding van: 11.1. 
 
2.2 De toepassing van artikel 11, eerste lid, van de Wob 
Volgens rechtsoverweging 5.1 van de uitspraak bevat de eerste weggelakte alinea 
onder “Angelique” in document 1 geen persoonlijke beleidsopvatting. Hiermee is 
ten onrechte toepassing gegeven aan artikel 11, eerste lid, van de Wob. Deze 
alinea maak ik hierbij alsnog openbaar.  
 
2.3 Het niet toepassen van artikel 11, vierde lid, van de Wob 
Artikel 11, vierde lid, van de Wob bepaalt dat bij tekstdelen die persoonlijke 
beleidsopvattingen bevatten, maar tevens als milieu-informatie aangemerkt 
dienen te worden, het belang van de bescherming van de persoonlijke 
beleidsopvatting afgewogen dient te worden tegen het belang van 
openbaarmaking. Hierbij moet artikel 1, onder g, van de Wob in samenhang 
gelezen worden met artikel 19.1a, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet 
milieubeheer. Onder milieu-informatie wordt mede verstaan alle informatie, 
neergelegd in documenten, over bestuurlijke maatregelen, zoals wetgeving, die 
op elementen en factoren (waaronder afval) van het milieu een uitwerking 
hebben of kunnen hebben. Maatregelen of activiteiten ter bescherming van die 
elementen vallen hier ook onder.  
 
Volgens rechtsoverweging 7.4 van de uitspraak kan de Wbm worden aangemerkt 
als belastingmaatregel ter bescherming van het milieu, waardoor de geweigerde 
informatie op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob milieu-informatie bevat 
en het belang van bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen dus, op 
grond van artikel 11, vierde lid, van de Wob, afgewogen dient te worden tegen 
het belang van openbaarmaking van informatie.  
 
Het gaat om passages in de documenten 1-4 en 6. De passages uit de 
documenten 1-3 en 6 maak ik hierbij alsnog (deels) openbaar, behalve de 
passages in document 2 die geen milieu-informatie bevatten. Hoewel de passages 
uit document 3 en 6 die eerder gelakt zijn op grond van artikel 11, eerste lid van 
de Wob strikt genomen buiten de reikwijdte van het verzoek vallen, maak ik deze 
toch openbaar omdat deze passages volgens de uitspraak milieu-informatie 
bevatten.  
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Er zijn derde-belanghebbenden betrokken bij de openbaarmaking van document 
4. Er is door één derde-belanghebbende een zienswijze ingediend. Deze 
zienswijze heb ik in mijn belangenafweging meegenomen.  
 
Deze derde-belanghebbende heeft aangegeven bedenkingen te hebben tegen 
openbaarmaking van (onderdelen van) document 4, omdat deze zijn opgesteld in 
het kader van intern beraad die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Deze 
derde-belanghebbende is van mening dat het belang van de bescherming van de 
persoonlijke beleidsopvattingen in casu zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarmaking. Ik ben met de betrokken derde-belanghebbende van oordeel 
dat dit belang in dit geval zwaarder moet wegen dan het belang van de 
openbaarheid van de betreffende in genoemd document opgenomen passages. Ik 
maak deze passages in document 4 dan ook niet openbaar. 
 
4. Besluit 
Ik verklaar uw bezwaar deels gegrond en maak de passages zoals genoemd in de 
rechtsoverwegingen 5.1 en 7.4 openbaar. Daarnaast stuur ik u een kopie toe van 
mijn besluit van 12 september 2018 en maak ik een conceptdocument openbaar, 
behalve de passages die niet onder de reikwijdte van het verzoek vallen. 
 
Hoogachtend, 
 
De minister van Financiën,  
namens deze, 
 
 
 
 
Bas van den Dungen 
secretaris-generaal 
 
Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen. Ingevolge artikel 6:7 van de Awb 
dient het beroep, binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing is verzonden, 
te worden ingediend bij de rechtbank Gelderland, Afdeling publiekrecht, team 
bestuursrecht algemeen, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 
 



(DV/AVM); 

Document 1 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp:  

Berg, A (Angelique) (AL DGFZ) 
woensdag 9 oktober 2013 16:43 

l(FISCALITEIT) 
	  AFP/BELEIDJi 	  
	l(DV/AVM); 	l(FISCALITEIT) 
RE: Herinvoering afvalstoffenbelasting 

Prima, helder 	 zouden jullie hier een memo of notitie van willen maken voor de stas? Lijkt me 
goed deze boodschap ook bij hem neer te leggen. 
Dank je vast, groeten 
Angelique 

Van: 	 (FISCALITEIT) 
Verzonden: woensdag 9 oktober 2013 16:23 
Aan: Berg, A (Angelique) (AL DGFZ) 	 
CC:i 	 (AFP/BELEID); 	 
	 (FISCALITEIT) 
Onderwerp: Herinvoering afvalstoffenbelasting 

Angelique, 

(DV/AVM); 	 (DV/AVM); 
	J 

Ik heb begrepen dat de Staatssecretaris de vraag gesteld heeft, of herinvoering van de 
afvalstoffenbelasting gevolgen zou hebben voor de procedures die momenteel over die belasting 
worden gevoerd. 

Naar aanleiding daarvan merk ik op dat bij herintroductie ten minste twee maatregelen getroffen 
zouden moeten worden: 

1. Reparatie van een gat in de zgn. in/uit-methode, waarvan de laatste jaren vóór de afschaffing 
grof misbruik gemaakt werd door ook voor materiaal dat van de stortplaats afkomstig was, 
belastingvermindering te claimen. Dichting van dat gat zou minstens 20 á 30 miljoen schelen in 
de opbrengst. 

2. Terugdraaien van de gevolgen van de overgangsregeling die per 1-1-12 getroffen was bij de 
afschaffing van de belasting. Concreet zou dat erop neerkomen, dat bij de herinvoering 
belasting geheven zou moeten worden op het materiaal waarvoor destijds op basis van de 
overgangsregeling teruggaaf verkregen is, maar dat zich nog binnen de stortinrichting bevindt. 
Op die manier zou materiaal dat door de overgangsregeling belastingvrij gemaakt is, weer 
belast worden. 

De procedures die momenteel over de afvalstoffenbelasting gevoerd worden, hebben betrekking op de  
overgangsregeling per 1-1-12.1111  

Met vriendelijke groet, 
1 



mr. 
Ministerie van Financiën 
Directoraat-generaal Belastingdienst 
Cluster Fiscaliteit  
Tel. 1 	  

 	IC minfin.n1 

2 



Afvaistoffenbelasting: herinvoering en procedures 

notitie 
Vla 
de directeu 
voor Fiscal 

Aanleiding 
U heeft gevraagd in het kader van de besprekingen over de begroting of 
herinvoering van de afvalstoffenbelasting gevolgen zou hebben voor de 
procedures die momenteel over die belasting worden gevoerd. 

Kern 

Ministerie van Financiën 

Via 
de secr 
generaa 

Document 2 

Directie Douane en 
Verbruiksbelastingen 

Inlichtingen 

Datum 
9 oktober 2013 

Notitienummer 
OV/2013/495 

Rubriek 
Wet belastingen op 
Milieugrondslag 

Auteur 

Van 
de directeur Do . .1a 
Verbruiksbelastinge 

Kopie aan 
Minister 

TER INFORMATIE 
Aan 

de Staatssecretaris 

Toelichting 
Bij herintroductie van de afvalstoffenbelasting zouden ten minste twee 
maatregelen getroffen moeten worden: 

1. Reparatie van een gat in de zgn. in/uit-methode, waarvan de laatste 
jaren vácSr de afschaffing grof misbruik gemaakt werd door ook voor 
materiaal dat van de stortplaats afkomstig was, belastingverminde-
ring te claimen.i  Dichting van _dat gat zou jaarlijks minstens 20 à 30 
miljoen schelen in de opbrengst. 

2. Terugdraaien van de gevolgen van de overgangsregeling die per 1-1-
2012 getroffen was bij de afschaffing van de belasting. "Concreet zou 
dat erop neerkomen, dat bij de herinvoering belasting geheven zou 
moeten worden op het materiaal waarvoor destijds op basis van de 
overgangsregeling teruggaaf verkregen is, maar dat zich nog binnen 
de stortinrichting bevindt. Op die manier zou materiaal dat door de 
overgangsregeling belastingvrij gemaakt is, weer belast worden. 

De procedures die momenteel over de afvalstoffenbelasting gevoerd 
worden, hebben betrekking op de overgangsregeling per 1-1-2012411.1 _ 

Bijlagen 

Pagina 1 van 2 



' De in/uit-methode houdt In, dat al het afval belast wordt dat de stortinrichting binnenkomt, en dat voor het 
materiaal dat de stortinrichting weer verlaat, belastingvermindering wordt verleend. De bedoeling daarvan is, 
dat de belasting  per saldo alleen blijft drukken op het materiaal dat op de sisniulaats_nebrachurtar 
11.1 

De overgangsregeling hield in, dat teruggaat werd verleend voor materiaal dat ten tijde van de afschaffing van 
de belasting bestemd was om de stortinrichting te verlaten, ongeacht wanneer. De bedoeling daarvan was, dat 
materiaal dat bij het binnenkomen van de stortinrichting wel belast was maar niet bestemd was om gestort te 
worden, weer belastingvrij gemaakt kon worden. 

Pagina 2 van 2 



Document 3 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

(FISCALITEIT) 
maandag 14 oktober 2013 14:07 	 

DV/AVM);( 
(BLKB/BENB/AM) 

(FISCALITEIT) 
van wijziging a valstoffenbelasting 

Herinvoering afvalstoffenbelasting versie 14 okt.doc 

--j(DV/AVM);1 	 

Allen, 

Bij dezen een concept voor de nota van wijziging tot herinvoering van de afvalstoffenbelasting. 

Mijns inziens kan de toelichting relatief kort zijn en kunnen bestaan uit de volgende elementen: 

• In het kader van de begrotingsafspraken 2014 is besloten de afvalstoffenbelasting opnieuw in 
te voeren. 

• Toelichting op de tarieven. 
• Toelichting op de invoeringsdatum. 
• Beperking van de in/uit-methode (artikel 27) omdat in de praktijk gebleken was dat de 

belastingvermindering ruimer werd toegepast dan waarvoor zij was bedoeld, het geen tot een 
uitholling van de belastinggrondslag heeft geleid. De beperking dient om te waarborgen dat de 
belastingvermindering alleen wordt toegepast op stoffen, preparaten en voorwerpen die niet 
gestort geweest zijn. Omwille van de uitvoerbaarheid wordt dit zo vormgegeven, dat de 
belastingplichtige moet aantonen dat de stoffen, preparaten en voorwerpen nooit in het voor stort 
bestemde gedeelte van de inrichting op of in de bodem zijn gebracht. Welk gedeelte voor stort bestemd is, 
kan blijken uit de voor de inrichting verleende omgevingsvergunning of uit de voorzieningen die in verband 
met de stort zijn aangebracht. Bovendien moet de belastingplichtige aantonen dat de stoffen, preparaten en 
voorwerpen zich niet langer dan 2 jaar binnen de inrichting hebben bevonden en hoeveel belasting ter zake 
van de stoffen, preparaten en voorwerpen geheven is. 

• Overgangsregeling (artikel 31a) om te voorkomen dat ter zake van de stoffen, preparaten en 
voorwerpen die zich op 31 december 2011 binnen de inrichting bevonden, een dubbel voordeel 
verkregen zou kunnen worden: een teruggaaf op basis van de overgangsregeling die bij de 
afschaffing van de belasting getroffen is, en bovendien een mogelijke belastingvermindering op 
grond van de in/uit-methode. De onderhavige overgangsregeling komt erop neer dat de 
stoffen, preparaten en voorwerpen waarvoor de belasting teruggegeven is maar die zich op 31 
december 2013 nog steeds binnen de inrichting bevinden, opnieuw worden belast met het 
bedrag waarvoor op basis van de overgangsregeling van 2011 teruggaaf is of wordt verleend. 
Op die manier worden ze weer in de belaste sfeer gebracht. Als zij naderhand alsnog de 
inrichting verlaten, kan op basis van de in/uit-methode alsnog een belastingvermindering 
worden verkregen, uiteraard indien en voor zover aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan. 

Groeten, 

1 



Document 4 

38. Herinvoering afvalstofferibelasting 
Auteurs; 

Inhoud maatregel  
• Ingevolge de Begrotingsafspraken 2014 wordt per 1 oktober 2014 de 

afvalstoffenbelasting heringevoerd. Beoogde opbrengst: € 100 mln. per jaar, in 2014 
€ 25 mln. De maatregel wordt gepresenteerd als vergroening. 

• De afvalstoffenbelasting was per 1 januari 2012 juist afgeschaft. Argumenten: 
vereenvoudiging belastingstelsel, beperken administratieve lasten en 
uitvoeringskosten, wegnemen irritatie veelheid belastingen, sterk verlaagde 
opbrengst, goede regulering via afvalbeleid I&M. 

• Bij herinvoering wordt de afvalstoffenbelasting wel aanmerkelijk eenvoudiger opgezet 
door de keuze voor één tarief (C 51 per ton afval). Oude opzet was 2 tarieven (2011: 
regulier tarief € 108,13, verlaagd € 16,89). 

• De gedetailleerde regels rond categorieën afval waarvoor het verlaagde tarief gold, 
hoeven niet meer te worden opgenomen. Dat scheelt extra administratieve lasten en 
uitvoeringskosten. 

• Verder is de in/uit-methode aangescherpt, om te voorkomen dat afval dat al gestort 
is geweest wordt opgegraven en afgevoerd met verrekening van de ooit betaalde 
belasting. De regeling is alleen bedoeld voor stoffen die vóór storting uit het afval 
worden gehaald. Dit moet voortaan worden aangetoond, waarbij de afvalstoffen 
maximaal 3 jaar op de stortplaats aanwezig mogen zijn geweest. 

• Ten slotte is nog een overgangsregeling opgenomen voor afvalstoffen waarvoor bij 
afschaffing de oude overgangsregeling heeft gegolden (verrekening belasting voor 
niet gestorte afvalstoffen die bestemd waren om i.v.m. hergebruik/verbranding weer 
te worden afgevoerd). Voor zover deze stoffen nog binnen de inrichting aanwezig zijn 
op 30 september 2014, wordt de belasting opnieuw verschuldigd, mede om dubbele 
teruggaaf te voorkomen in de nieuwe in/uit-methode. Overigens zullen dergelijke 
stoffen de inrichting op 30 september 2014 in de meeste gevallen al hebben verlaten. 

Bananenschillen  
• De opbrengst van de afvalstoffenbelasting was in 2006-2007 meer dan € 170 mln. 

per jaar, omdat veel brandbaar afval toen werd gestort (regulier tarief). De laatste 
jaren voor afschaffing veranderde ondercapaciteit in de afvalverbranding in 
overcapaciteit. De opbrengst zakte daardoor naar rond de € 40-45 mln. per jaar, 
omdat het meeste afval dat nog wel werd gestort onder het verlaagde tarief viel. Om 
nu toch € 100 mln. opbrengst te genereren, gaat voor het meeste afval een drie maal 
zo hoog tarief gelden als in 2011. 

• 
	111 jo. 11.4 

• 

59 



(IZV) 
Verzonden: vrijdag 3 juli 2015 13:44 
Aar!: I 	 (I7V/AVM) 

(IZV/AVM); i(IzwAvm)1 

Van: 

Document 6 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

(IZV/AVM) 
dinsdag 21juli 2015 19:41 

I (17V1 
0ZWAVM1:1 

(BLKB/BENè/AM); 	 .BLKB/UA);I 	 
(AFP/BELEID) 
RE: OFM 2016 - Wbm - afvalstoffenbelasting en technisch punt EB 
OFM 2016 - Wbm - afvalstoffenbelasting en technisch punt EB met opm 
r—   docx 

LITEIT);L  
(17V/AVM 

Dank, bijgaand een gecombineerde versie, met nog een stukje algemeen deel, en een zinnetje m.b.t. de 
uitvoeringskosten voor ILT. 

Verder nog een aanvulling van de toelichting i.v.m, het vervallen van hoofdstuk IV afdeling 8 Wbm. We kunnen 
die passage eventueel ook beperken tot de eerste twee zinnen. 

Mocht er nog iets niet kloppen dan hoor ik het graag. 

Groet, 

(FISCALITEIT) 
Verzonden: dinsdag 21 juli 2015 15:45 
Aan4 	 I (IZWAVM) 	  
CC: 	 (IZV/AVM),1 	 (IZV/AVM); 
	 (BLKB/UA); 	 (AFP/BELEID); 
Onderwerp: RE: OFM 2016 - Wbm - afvalstoffenbelasting en technisch punt EB 

1 	1 

Bijgaand mijn commentaar in tekst van 

Groeten, 

Van: 

(BLKB/BENB/AM); 
(IZV) 

(FISCALITEIT); 
	 (BLKB/BENB/AM); 	 (BLKB/UA); 	  (AFP/BELEID) 
Onderwerp: RE: OFM 2016 - Wbm - afvalstoffenbelasting en technisch punt EB 

1 Beste 

Buiten reikwijdte verzoek 

Hierbij het concept retour met suggesties van mijn hand. Ik heb onderstaande toelichting ook reeds ingevoegd, 
met hier en daar een suggestie. 

Groet, 

Van: 	 (IZV/AVM) 
Verzonden: vrijdag 3 juli 2015 12:41 
Aan:! 	 '(Iat) 
CC: 	I (IZWAVM);I 
	kBLKB/BENB/AM); 	  
Onderwerp: Re: OFM 2016 - Wbm afva 

(FISCALITEIT); 
_1(BLKB/UA); 	 tAFP/BELEID) 
stoffenbelasting en technisch punt EB 

I(1ZV/AVM); 	 



Hoi 

De toelichting bij artikel 23 was nog niet af, er moet nog een inleidend stukje voor over de export op ILT- beschikking 
en dat de fictie wordt opgenomen in de een nieuw derde lid met fictie, plus de datum inwerkingtreding. Hieronder 
een aangevulde en nog hier en daar iets aangepaste concepttekst. 

De vraag nog of we in de toelichting ook iets moeten zeggen over hoe we zullen omgaan met 
onduidelijke beschikkingen die zijn afgegeven in de periode 1 juli - 31 december 2015, voor inwerkingtreding van de 
fictie. 1 ti 	 , maar dit is in de eerste plaats een vraag voor DGBel en de Belastingdienst. 

Groet, 
[ 	I 

Toelichting 

Artikel PM, onderdeel A (artikel 23 van de Wet belastingen op milieugrondslag) 

Ingevolge het Belastingplan 2015 wordt de afvalstoffenbelasting met ingang van 1 juli 2015 mede geheven 
ter zake van het verkrijgen van toestemming tot overbrenging van afvalstoffen uit Nederland om deze buiten 
Nederland te laten verbranden. Deze toestemming wordt ingevolge de Europese Verordening betreffende 
de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) bij beschikking verleend door de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT), aan de hand van de gegevens in de kennisgeving van de exporteur. De belasting is 
verschuldigd op het moment dat cle EVOA-beschikking is verlopen. 

Vanuit de praktijk is aangegeven dat uit de formulering in de kennisgeving van de exporteur, en daarmee in 
de EVOA-beschikking, niet altijd is af te leiden of de gevraagde toestemming betrekking heeft op het in het 
buitenland laten verbranden van de volledige hoeveelheid overgebrachte afvalstoffen, of dat voor een deel 
sprake zal zijn van een andere wijze van verwerking, en zo ja voor welk deel. Om geen twijfel te laten 
bestaan over de belastingplicht en de maatstaf van heffing hij een niet gespecificeerde EVOA- 
beschikking, wordt daarom artikel 23 van de Wbm in een nieuw in te voegen derde lid aangevuld met een 
fictie, onder vernummering van de overige leden van dat artikel. De toestemming tot overbrenging van 
afvalstoffen uit Nederland om deze buiten Nederland te verbranden wordt geacht betrekking te hebben op 
het volledige gewicht van de afvalstoffen zoals vermeld in de EVOA-beschikking, tenzij uit 
die beschikking blijkt voor welk gedeelte van dat gewicht de toestemming betrekking heeft op overbrenging 
van afvalstoffen om deze buiten Nederland te laten verbranden. 

Van de fictie zal naar verwachting voor de exporteur een prikkel uitgaan om de aanvraag voor een EVOA-
beschikking aan ILT, de zogenoemde kennisgeving, in voorkomende gevallen duidelijk te specificeren. De 
regeling is ook in het belang van exporteurs, omdat bij afgifte van de EVOA-beschikking direct duidelijk is 
hoeveel belasting verschuldigd zal zijn hij het aflopen van de beschikking. De exporteur kan daar dan vanaf 
het begin rekening mee houden bij zijn bedrijfsvoering. 

[De fictie zalgelden voor EVOA-beschikkingen die vanaf 1 januari 2016 worden afgegeven.] 

Delivered to you with DME mobile e-mail. 
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	@minfin.nl>, 
(BIKB/BENB/AM)" 	1@minfin.ni>, 	 (BLKB/UA)" 	 

(AFP/BELEID)" 4 	 prnintin.ni> 
Subject: OFM 2016 - Wbm - afvaistoffenbelasting en technisch punt EB 

Hoi 

Buiten reikwijdte verzoek 	 Het Wbm-deel voor OFM 2016 heeft weinig om het lijf, maar omdat de 
inleverdatum drie dagen na mijn terugkomst valt stuur ik je vast dit concept. Voor zover ik zie zijn er geen 
samenloopproblemen met de Verzamelwet 2015. 

(FISCALITEIT)" 	  
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Document 6e 

OFM 2016 
Artikel Wbm - Afvalstoffenbelasting en technische puntjes EB 

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 23 wordt na het tweede lid, onder vernummering van het derde en vierde lid 

tot vierde en vijfde lid, een lid ingevoegd luidende: 

3. Een ingevolge de EVOA bij beschikking verleende toestemming tot overbrenging van 

afvalstoffen uit Nederland wordt geacht een toestemming te zijn als bedoeld in het eerste lid, 

onderdeel c, voor het totale gewicht van de afvalstoffen waarop die toestemming betrekking heeft, 

tenzij uit de beschikking anders blijkt. 

B. Hoofdstuk IV, afdeling 8, vervalt. 

Buiten reikwijdte verzoek 

Toelichting algemeen deel 
Uit oogpunt van uitvoerbaarheid wordt voorgesteld voor de heffing van 

afvalstoffenbelasting bij export een fictie op te nemen In de Wet belastingen op milieugrondslag 

(Wbm). Het volledige gewicht van de afvalstoffen waarvoor de Inspectie Leefomgeving en 

Transport (ILT) bij beschikking toestemming verleent voor overbrenging naar het buitenland wordt 

geacht daar te worden verbrand, tenzij uit de beschikking anders blijkt. (PM kolenbelasting). 

Daarnaast worden enkele technische wijzigingen voorgesteld. 

Buiten reikwijdte verzoek 

Toelichting artikelsgewijs 

Artikel PM, onderdeel A (artikel 23 van de Wet belastingen op milieugrondslag) 

Ingevolge het Belastingplan 2015 wordt de afvalstoffenbelasting met ingang van 1 juli 2015 

mede geheven ter zake van het verkrijgen van toestemming tot overbrenging van afvalstoffen uit 

Nederland om deze buiten Nederland te laten verbranden. Deze toestemming wordt ingevolge de 



Europese Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen' (EVOA) bij beschikking 

verleend aan de hand van de gegevens in de kennisgeving van de exporteur. In Nederland wordt 

een dergelijke beschikking afgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De 

afvalstoffenbelasting is verschuldigd op het moment dat de EVOA-beschikking is verlopen. 

Vanuit de praktijk is aangegeven dat uit de formulering in de kennisgeving van de 

exporteur, en daarmee in de EVOA-beschikking, niet altijd Is af te leiden of de toestemming 

betrekking heeft op het in het buitenland laten verbranden van de volledige hoeveelheid 

overgebrachte afvalstoffen, of dat voor een deel sprake zal zijn van een andere wijze van 

verwerking, en zo ja voor welk deel. Om geen twijfel te laten bestaan over de belastingplicht en de 

maatstaf van heffing bij een niet gespecificeerde EVOA-beschikking, wordt artikel 23 van de Wbm 

in een nieuw in te voegen derde lid aangevuld met een fictie, onder vernummering van de overige 

leden van dat artikel. De toestemming tot overbrenging van afvalstoffen uit Nederland om deze 

buiten Nederland te laten verbranden wordt geacht betrekking te hebben op het totale gewicht van 

de afvalstoffen zoals vermeld in de EVOA-beschikking, tenzij uit die beschikking anders blijkt. 

Van de fictie zal naar verwachting voor de exporteur een prikkel uitgaan om de aanvraag 

voor een EVOA-beschikking aan ILT, de zogenoemde kennisgeving, in voorkomende gevallen 

duidelijk te specificeren. De regeling is ook in het belang van exporteurs, omdat bij afgifte van de 

EVOA-beschikking direct duidelijk is hoeveel belasting verschuldigd zal zijn bij het aflopen van de 

beschikking. De exporteur kan daar dan vanaf het begin rekening mee houden bij zijn 

bedrijfsvoering. 

Artikel PM, onderdeel 8 (hoofdstuk IV, afdeling 8, van de Wet belastingen op 

milieugrondslag) 

Afdeling 8 van hoofdstuk IV van de Wbm bevat twee overgangsregelingen die inmiddels 

hun belang hebben verloren. Genoemde afdeling kan daarom komen te vervallen. 

[Bij de herinvoering van de afvalstoffenbelasting in het Belastingplan 2014 is een 

overgangsregeling ingevoegd in artikel 31a van de Wbm. Het betreft afvalstoffen waarvoor 

ingevolge het Belastingplan 2012 de eerder betaalde belasting in mindering was gebracht omdat de 

afvalstoffen zich op het moment van afschaffing van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2012 

nog binnen de inrichting bevonden, maar bestemd waren de inrichting weer te verlaten. Artikel 31a 

van de Wbm regelt kort gezegd dat de op deze voet in mindering gebrachte belasting opnieuw 

verschuldigd wordt per 1 april 2014, tenzij de afvalstoffen de inrichting hebben verlaten tussen 

1 januari 2012 en 31 maart 2014, en niet opnieuw ter verwijdering zijn afgegeven aan een 

inrichting. Deze regeling heeft met het verstrijken van genoemde data zijn belang verloren. 

Bij het Belastingplan 2015 is de heffing van afvalstoffenbelasting per 1 januari 2015 

uitgebreid tot afvalstoffen die worden verbrand. Daarbij is in artikel 31b een overgangsregeling 

getroffen voor afvalstoffen die vóór 1 januari 2015 al aan de houder van de verbrandingsinrichting 

zijn afgegeven, maar die tijdelijk buiten de inrichting zijn opgeslagen. Onder voorwaarden kon tot 

Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2006 
betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU 2006, L 190). 



en met 30 juni voor dergelijke afvalstoffen een tarief van nihil worden toegepast bij overbrenging 

naar de verbrandingsinrichting. Deze overgangsregeling heeft met ingang van 1 juli 2015 zijn 

belang verloren.] 

Buiten reikwijdte verzoek 



From: "Belastingplan" 	 
Sent: 23 jul. 2015 22:00 
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Document 7 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

Belastingplan 
vrijdag 24 juli 2015 12:16 

	I(lZV/AVM) 
e ast ingp an 

RE: OFM 31 - wetgeving 

Ha F-1 

Als je de wetgeving voor het technisch puntje maandag kunt aanleveren, zou dat mooi zijn! Dan kunnen wij het 
nog verwerken en rondsturen en kan het meelopen in de onderhandse versie voor de RvS. 
Zou jij over de inhoud wel een kort stukje kunnen aanleveren voor de groslijst? Dan kunnen wij de maatregel ook 
richting Kernteam uitvoeringstoets communiceren. 

Groeten, 
Het BP-team 

Van: 1 	 (IZV/AVM) 
Verzonden: donderdag 23 juli 2015 23:15 
Aan: Belastingplan 
Onderwerp: Re: OFM 31 - wetgeving 

Hoi BP-team, 

Het ging om schrappen artikel 31b Wbm. Het klopt dat je die wijziging niet apart ziet in de aangeleverde tekst. In 
overleg met DGBeI hebben we namelijk de hele afdeling 8 van hoofdstuk IV geschrapt, omdat de andere 
overgangsbepaling, artikel 31a Wbm, bij nader inzien ook zijn belang heeft verloren. 

Vandaag kwam wel nog een ander technisch puntje naar voren (voor de definitie van het begrip levering in de EB 
expliciet aansluiten bij de Wet OB). Dat kan ik evt maandag nog naleveren, en anders voor een volgende ronde. 

Groet, 

Delivered to you with DME mobile e-mail. 

Wminfin.nl> 
Subject: OFM 31 - wetgeving 

Ha 

Kan het kloppen dat jij nog wetgeving moet aanleveren voor maatregel OFM 31 - Schrappen uitgewerkte 
overgangsregeling artikel 31 Wbm? 

Groeten, 
Het BP-team 



notitie 
	Afvalstoffenbelasting: herinvoering en procedures 

Via 
	

Via 
	

Medeparaaf 
de secretaris- 	de directeur-generaal 

	
AFP 

generaal 
	

voor Fiscale Zaken 

Aanleiding 
U heeft gevraagd in het kader van de besprekingen over de begroting of 
herinvoering van de afvalstoffenbelasting gevolgen zou hebben voor de 
procedures die momenteel over die belasting worden gevoerd. 

Kern 

Toelichting 
Bij herintroductie van de afvalstoffenbelasting zouden ten minste twee 
maatregelen getroffen moeten worden: 

1. Reparatie van een gat in de zgn. in/uit-methode, waarvan de laatste 
jaren vóór de afschaffing grof misbruik gemaakt werd door ook voor 
materiaal dat van de stortplaats afkomstig was, belastingverminde-
ring te claimen.' Dichting van dat gat zou jaarlijks minstens 20 á 30 
miljoen schelen in de opbrengst. 

2. Terugdraaien van de gevolgen van de overgangsregeling die per 1-1-
2012 getroffen was bij de afschaffing van de belasting.2  Concreet zou 

1  De in/uit-methode houdt in, dat al het afval belast wordt dat de stortinrichting binnenkomt, en dat voor het 
materiaal dat de stortinrichting weer verlaat, belastingvermindering wordt verleend. De bedoeling daarvan is, 
dat de belasting per saldo alleen blijft drukken op het materiaal dat op de stortplaats gebracht wordt. 	11 1 

11.1 

Datum 
9 oktober 2013 

Notitienummer 
DV/2013/495 

Rubriek 
Wet belastingen op 
Milieugrondslag 

Auteur 
10.2.e 

Van 
de directeur Douane en 
Verbruiksbelastingen 

Kopie aan 
Minister 

10.2.e 

Bijlagen 

$ 

Document A 
9 oktober 2013 

Ministerie van Financiën 

TER INFORMATIE 
	

Directie Douane en 

Aan 
	 Verbruiksbelastingen 

de Staatssecretaris 
Inlichtingen 

10.2.e 

2  De overgangsregeling hield in, dat teruggaaf werd verleend voor materiaal dat ten tijde van de afschaffing van 
de belasting bestemd was om de stortinrichting te verlaten, ongeacht wanneer. De bedoeling daarvan was, dat 
materiaal dat bij het binnenkomen van de stortinr chting wel belast was maar niet bestemd was om gestort te 
worden, weer belastingvrij gemaakt kon worden. 

Pagina 1 van 2 



dat erop neerkomen, dat bij de herinvoering belasting geheven zou 
moeten worden op het materiaal waarvoor destijds op basis van de 
overgangsregeling teruggaaf verkregen is, maar dat zich nog binnen 
de stortinrichting bevindt. Op die manier zou materiaal dat door de 
overgangsregeling belastingvrij gemaakt is, weer belast worden. 

De procedures die momenteel over de afvalstoffenbelasting gevoerd 
worden, hebben betrekking op de overgangsregeling per 1-1-2012. 

11.1 
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Document B. 18 oktober 2013 
Proeve tweede nota van wijziging 
Belastingplan 2014 

33 752 	Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 
2014) 

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

1 

Buiten reikwijdte verzoek 



Buiten reikwijdte verzoek 

16 

Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel XXIIIA 

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 oktober 2014 als 

volgt gewijzigd: 

A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. De onderdelen b en c worden geletterd c en d. 

2. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

b. een afvalstoffenbelasting;. 

B. Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onderdeel b wordt geletterd c. 

2. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

b. Onze Ministers: Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Infrastructuur 

en Milieu;. 

C. Na artikel 21 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende: 

HOOFDSTUK IV. Afvalstoffenbelasting 

AFDELING 1. Begripsbepalingen 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Buiten reikwijdte verzoek 

AFDELING 8. Overgangsregeling 

Artikel 31a 
1. De afvalstoffenbelasting is mede verschuldigd voor: 
a. stoffen, preparaten en voorwerpen ten aanzien waarvan artikel XXXVIc, tweede 

lid, van het Belastingplan 2012 is of wordt toegepast; 
b. voorraden van afvalstoffenstromen ten aanzien waarvan artikel XXXVIc, derde 

lid, van het Belastingplan 2012 is of wordt toegepast. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de stoffen, preparaten, 

voorwerpen of voorraden van afvalstoffenstromen de inrichting tussen 1 januari 2012 
en 30 september 2013 hebben verlaten en niet opnieuw ter verwijdering zijn afgegeven 
aan een inrichting. 

3. In afwijking van artikel 26 wordt de belasting voor stoffen, preparaten, 
voorwerpen en voorraden van afvalstoffenstromen als bedoeld in het eerste lid, 
verschuldigd op 1 oktober 2014. 

4. Bij de toepassing van artikel 27, eerste lid, eerste volzin, alsmede bij de 
toepassing van artikel 27, derde lid, wordt de belasting die is geheven op grond van 
het eerste lid, niet in aanmerking genomen. 

5. In afwijking van artikel 28, eerste en tweede lid, bedraagt de belasting die 
verschuldigd is op grond van het eerste lid, onderdeel a, het bedrag van de belasting 
dat ter zake van de stoffen, preparaten of voorwerpen in mindering is of wordt 
gebracht op de voet van artikel XXXVIc, tweede lid, van het Belastingplan 2012. 

6. In afwijking van artikel 28, eerste en tweede lid, bedraagt de belasting die 
verschuldigd is op grond van het eerste lid, onderdeel b, het bedrag van de belasting 
ter zake van de voorraden van afvalstoffenstromen dat niet is of wordt geheven 
ingevolge artikel XXXVIc, derde lid, van het Belastingplan 2012. 

13 



Onderdeel 16 

Artikel XXIIIA (artikelen 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31a, 89, 90, 

91 en 92 van de Wet belastingen op milieugrondslag) 

Bij de herinvoering van de afvalstoffenbelasting wordt deze belasting zoals deze tot 

2012 werd geheven op een aantal punten aangepast. 
Buiten reikwijdte verzoek 

Daarnaast wordt een overgangsregeling ingevoegd (artikel 31a van de Wbm) om te 

voorkomen dat ter zake van de stoffen, preparaten en voorwerpen die zich op 31 

december 2011 binnen de inrichting bevonden, een dubbel voordeel verkregen zou 

kunnen worden: een teruggaaf op basis van de overgangsregeling die bij de afschaffing 

van de belasting getroffen is, en bovendien een mogelijke belastingvermindering op 

grond van de in/uit-methode. De overgangsregeling komt erop neer dat de stoffen, 

preparaten en voorwerpen waarvoor de belasting teruggegeven is of wordt maar die 

zich op 30 september 2014 nog steeds binnen de inrichting bevinden, opnieuw worden 

belast met het bedrag waarvoor op basis van de overgangsregeling van 2011 teruggaaf 

is of wordt verleend. Op die manier worden ze weer in de belaste sfeer gebracht. Als zij 

naderhand alsnog de inrichting verlaten, kan op basis van de in/uit-methode alsnog 

een belastingvermindering worden verkregen, uiteraard indien en voor zover aan de 

voorwaarden daarvoor wordt voldaan. 
Buiten reikwijdte verzoek; dit betreft de artikelen 89, 90, 91 en 92 Wbm 

33 



Document C, 24 oktober 2013 
Concept met revisies op document B 

33 752 	Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 
2014) 

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

Buiten reikwijdte verzoek 



Buiten reikwijdte verzoek 

16 

Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel XXIIIA 

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 oktober 2014 als 

volgt gewijzigd: 

A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. De onderdelen b en c worden geletterd c en d. 

2. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

b. een afvalstoffenbelasting;. 

B. Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onderdeel b wordt geletterd c. 

2. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

b. Onze Ministers: Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Infrastructuur 

en Milieu;. 

C. Na artikel 21 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende: 

HOOFDSTUK IV. Afvalstoffenbelasting 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Buiten reikwijdte verzoek 

AFDELING 8. Overgangsregeling 

Artikel 31a 
1. De afvalstoffenbelasting is mede verschuldigd voor: 
a. stoffen, preparaten en voorwerpen ten aanzien waarvan artikel XXXVIc, tweede 

lid, van het Belastingplan 2012 is of wordt toegepast; 
b. voorraden van afvalstoffenstromen ten aanzien waarvan artikel XXXVIc, derde 

lid, van het Belastingplan 2012 is of wordt toegepast. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de stoffen, preparaten, 
voorwerpen of voorraden van afvalstoffenstromen de inrichting tussen 1 januari 2012 
en 30 september 2013 hebben verlaten en niet opnieuw ter verwijdering zijn afgegeven 
aan een inrichting. 

3. In afwijking van artikel 26 wordt de belasting voor stoffen, preparaten, 
voorwerpen en voorraden van afvalstoffenstromen als bedoeld in het eerste lid, 
verschuldigd op 1 oktober 2014. 

4. Bij de toepassing van artikel 27, eerste lid, eerste volzin, alsmede bij de 
toepassing van artikel 27, derde lid, wordt de belasting die is geheven op grond van 
het eerste lid, niet in aanmerking genomen. 

5. In afwijking van artikel 28, 	ccrstc en tweede lid, bedraagt de belasting die 
verschuldigd is op grond van het eerste lid, onderdeel a, het bedrag van de belasting 
dat ter zake van de stoffen, preparaten of voorwerpen in mindering is of wordt 
gebracht op de voet van artikel XXXVIc, tweede lid, van het Belastingplan 2012. 

6. In afwijking van artikel 28, ccrstc en tweede lid, 	 bedraagt de belasting die 
verschuldigd is op grond van het eerste lid, onderdeel b, het bedrag van de belasting 
ter zake van de voorraden van afvalstoffenstromen dat niet is of wordt geheven 
ingevolge artikel XXXVIc, derde lid, van het Belastingplan 2012. 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Onderdeel 16 

Artikel XXIIIA (artikelen 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31a, 89, 90, 

91 en 92 van de Wet belastingen op milieugrondslag) 

Bij de herinvoering van de afvalstoffenbelasting wordt deze belasting zoals deze tot 
2012 werd geheven op een aantal punten aangepast. 

Buiten reikwijdte verzoek 

33 



Buiten reikwijdte verzoek 

Daarnaast wordt een overgangsregeling ingevoegd (artikel 31a van de Wbm) om te 
voorkomen dat ter zake van de stoffen, preparaten en voorwerpen die zich op 31 
december 2011 binnen de inrichting bevonden, een dubbel voordeel verkregen zou 
kunnen worden: een teruggaaf op basis van de overgangsregeling die bij de afschaffing 
van de belasting getroffen is, en bovendien een mogelijke belastingvermindering op 
grond van de in/uit-methode. De overgangsregeling komt erop neer dat de stoffen, 
preparaten en voorwerpen waarvoor de belasting teruggegeven is of wordt maar die 
zich op 30 september 2014 nog steeds binnen de inrichting bevinden, opnieuw worden 
belast met het bedrag waarvoor op basis van de overgangsregeling van 2011 teruggaaf 
is of wordt verleend. Op die manier worden ze weer in de belaste sfeer gebracht. Als zij 
naderhand alsnog de inrichting verlaten, kan op basis van de in/uit-methode alsnog 
een belastingvermindering worden verkregen, uiteraard indien en voor zover aan de 
voorwaarden daarvoor wordt voldaan. 

Buiten reikwijdte verzoek; dit betreft de artikelen 89, 90, 91 en 92 Wbm 

Onderdeel 17 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Document D, 24 oktober 2013 
Concept met aanvullende revisies op C 

33 752 	Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 
2014) 

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

Buiten reikwijdte verzoek 



Buiten reikwijdte verzoek 

16 

Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel XXIIIA 

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 oktober 2014 als 
volgt gewijzigd: 

A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
1. De onderdelen b en c worden geletterd c en d. 
2. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 
b. een afvalstoffenbelasting;. 

B. Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 
1. Onderdeel b wordt geletterd c. 
2. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 
b. Onze Ministers: Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Infrastructuur 

en Milieu;. 

C. Na artikel 21 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende: 

HOOFDSTUK IV. Afvalstoffenbelasting 

Buiten reikwijdte verzoek 

9 



Buiten reikwijdte verzoek 

AFDELING 8. Overgangsregeling 

Artikel 31a 

1. De afvalstoffenbelasting is mede verschuldigd voor: 

a. stoffen, preparaten en voorwerpen ten aanzien waarvan artikel XXXVIc, tweede 

lid, van het Belastingplan 2012 is of wordt toegepast; 

b. voorraden van afvalstoffenstromen ten aanzien waarvan artikel XXXVIc, derde 

lid, van het Belastingplan 2012 is of wordt toegepast. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de stoffen, preparaten, 

voorwerpen of voorraden van afvalstoffenstromen de inrichting tussen 1 januari 2012 

en 30 september 20134 hebben verlaten en niet opnieuw ter verwijdering zijn 

afgegeven aan een inrichting. 

3. In afwijking van artikel 26 wordt de belasting voor stoffen, preparaten, 

voorwerpen en voorraden van afvalstoffenstromen als bedoeld in het eerste lid, 

verschuldigd op 1 oktober 2014. 

4. Bij de toepassing van artikel 27, eerste lid, eerste 	volzin, alsmede bij de 

toepassing van artikel 27, derde lid, met betrekking tot stoffen, preparaten,  

voorwerpen en voorraden als bedoeld in het eerste lid,  wordt de belasting die vcícir 1  

januari 2012 als afvalstoffenbelastin is geheven e-p-gre-n-d-v-an-h-et-eerpte 	lid, niet in 

aanmerking genomen. 

5. In afwijking van artikel 28, 	eerste en twee~ bedraagt de belasting die 

verschuldigd is op grond van het eerste lid, onderdeel a, het bedrag van de belasting 

dat ter zake van de stoffen, preparaten of voorwerpen in mindering is of wordt 

gebracht op de voet van artikel XXXVIc, tweede lid, van het Belastingplan 2012. 

6. In afwijking van artikel 28-eerste-en-tweede-I4d7 bedraagt de belasting die 

verschuldigd is op grond van het eerste lid, onderdeel b, het bedrag van de belasting 

ter zake van de voorraden van afvalstoffenstromen dat niet is of wordt geheven 

ingevolge artikel XXXVIc, derde lid, van het Belastingplan 2012. 

13 



Buiten reikwijdte verzoek 

Onderdeel 16 

Artikel XXIIIA (artikelen 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31a, 89, 90, 
91 en 92 van de Wet belastingen op milieugrondslag) 

Bij de herinvoering van de afvalstoffenbelasting wordt deze belasting zoals deze tot 
2012 werd geheven op een aantal punten aangepast. 

Buiten reikwijdte verzoek 

Daarnaast wordt een overgangsregeling ingevoegd (artikel 31a van de Wbm) om te 
voorkomen dat ter zake van de stoffen, preparaten en voorwerpen die zich op 31 
december 2011 binnen de inrichting bevonden, een dubbel voordeel verkregen zou 

34 



kunnen worden: een teruggaaf op basis van de overgangsregeling die bij de afschaffing 

van de belasting getroffen is, en bovendien een mogelijke belastingvermindering op 

grond van de in/uit-methode. De overgangsregeling komt erop neer dat de stoffen, 

preparaten en voorwerpen waarvoor de belasting teruggegeven is of wordt maar die 

zich op 30 september 2014 nog steeds binnen de inrichting bevinden, opnieuw worden 

belast met het bedrag waarvoor op basis van de overgangsregeling van 2011 teruggaaf 

is of wordt verleend. Op die manier worden ze weer in de belaste sfeer gebracht. Als zij 

naderhand alsnog de inrichting verlaten, kan op basis van de in/uit-methode alsnog 

een belastingvermindering worden verkregen, uiteraard indien en voor zover aan de 

voorwaarden daarvoor wordt voldaan. 

Buiten reikwijdte verzoek; dit betreft de artikelen 89. 90, 91 en 92 Wbm 

Onderdeel 17 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Document E, 24 oktober 2013 
Definitieve tekst tweede nota van wijziging 
Belastingplan 2014 

33 752 	Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 
2014) 

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

Buiten reikwijdte verzoek 



Buiten reikwijdte verzoek 

16 

Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel XXIIIA 

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 oktober 2014 als 

volgt gewijzigd: 

A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. De onderdelen b en c worden geletterd c en d. 

2. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

b. een afvalstoffenbelasting;. 

B. Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onderdeel b wordt geletterd c. 

2. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

b. Onze Ministers: Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Infrastructuur 

en Milieu;. 

C. Na artikel 21 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende: 

HOOFDSTUK IV. Afvalstoffenbelasting 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Buiten reikwijdte verzoek 

AFDELING 8. Overgangsregeling 

Artikel 31a 
1. De afvalstoffenbelasting is mede verschuldigd voor: 
a. stoffen, preparaten en voorwerpen ten aanzien waarvan artikel XXXVIc, tweede 

lid, van het Belastingplan 2012 is of wordt toegepast; 
b. voorraden van afvalstoffenstromen ten aanzien waarvan artikel XXXVIc, derde 

lid, van het Belastingplan 2012 is of wordt toegepast. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de stoffen, preparaten, 

voorwerpen of voorraden van afvalstoffenstromen de inrichting tussen 1 januari 2012 
en 30 september 2014 hebben verlaten en niet opnieuw ter verwijdering zijn afgegeven 
aan een inrichting. 

3. In afwijking van artikel 26 wordt de belasting voor stoffen, preparaten, 
voorwerpen en voorraden van afvalstoffenstromen als bedoeld in het eerste lid, 
verschuldigd op 1 oktober 2014. 

4. Bij de toepassing van artikel 27, eerste lid, alsmede bij de toepassing van artikel 
27, derde lid, met betrekking tot stoffen, preparaten, voorwerpen en voorraden als 
bedoeld in het eerste lid, wordt de belasting die vóór 1 januari 2012 als 
afvalstoffenbelasting is geheven niet in aanmerking genomen. 

5. In afwijking van artikel 28 bedraagt de belasting die verschuldigd is op grond van 
het eerste lid, onderdeel a, het bedrag van de belasting dat ter zake van de stoffen, 
preparaten of voorwerpen in mindering is of wordt gebracht op de voet van artikel 
XXXVIc, tweede lid, van het Belastingplan 2012. 

6. In afwijking van artikel 28 bedraagt de belasting die verschuldigd is op grond van 
het eerste lid, onderdeel b, het bedrag van de belasting ter zake van de voorraden van 
afvalstoffenstromen dat niet is of wordt geheven ingevolge artikel XXXVIc, derde lid, 
van het Belastingplan 2012. 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Onderdeel 16 

Artikel XXIIIA (artikelen 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31a, 89, 90, 

91 en 92 van de Wet belastingen op milieugrondslag) 

Bij de herinvoering van de afvalstoffenbelasting wordt deze belasting zoals deze tot 
2012 werd geheven op een aantal punten aangepast. 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Daarnaast wordt een overgangsregeling ingevoegd (artikel 31a van de Wbm) om te 
voorkomen dat ter zake van de stoffen, preparaten en voorwerpen die zich op 31 
december 2011 binnen de inrichting bevonden, een dubbel voordeel verkregen zou 
kunnen worden: een teruggaaf op basis van de overgangsregeling die bij de afschaffing 
van de belasting getroffen is, en bovendien een mogelijke belastingvermindering op 
grond van de in/uit-methode. De overgangsregeling komt erop neer dat de stoffen, 
preparaten en voorwerpen waarvoor de belasting teruggegeven is of wordt maar die 
zich op 30 september 2014 nog steeds binnen de inrichting bevinden, opnieuw worden 
belast met het bedrag waarvoor op basis van de overgangsregeling van 2011 teruggaaf 
is of wordt verleend. Op die manier worden ze weer in de belaste sfeer gebracht. Als zij 
naderhand alsnog de inrichting verlaten, kan op basis van de in/uit-methode alsnog 
een belastingvermindering worden verkregen, uiteraard indien en voor zover aan de 
voorwaarden daarvoor wordt voldaan. 

Buiten reikwijdte verzoek; dit betreft de artikelen 89, 90, 91 en 92 Wbm 

Onderdeel 17 

Buiten reikwijdte verzoek 
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