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Besluit van 28 februari 2005 tot
inwerkingtreding van enige wijzigingen in de
Wet belastingen op milieugrondslag

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 22 februari
2005, nr. WV2005/58M, Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie
Wetgeving Verbruiksbelastingen;
Gelet op artikel XX, tweede lid, van de wet van 16 december 2004,
houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale
maatregelen 2005) (Stb. 654);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
Artikel VIII, onderdelen A, eerste lid, C en D, van de wet van
16 december 2004, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a.
(Overige fiscale maatregelen 2005) (Stb. 654), treden in werking met
ingang van de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt
geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2005.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit
dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal
worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 28 februari 2005
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiën,
J. G. Wijn
Uitgegeven de zeventiende maart 2005
De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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NOTA VAN TOELICHTING
Dit besluit regelt de inwerkingtreding van artikel VIII, onderdelen A,
eerste lid, C en D, van de wet van 16 december 2004, houdende wijziging
van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005) (Stb.
654).
De in artikel VIII, onderdeel A, eerste lid, C en D opgenomen wijzigingen
hebben betrekking op het vervallen van de heffing van afvalstoffenbelasting ter zake van baggerspecie. Deze maatregel is voorgelegd aan de
Europese Commissie om zekerheid te verkrijgen dat de maatregel niet als
staatssteun wordt aangemerkt. De Europese Commissie heeft bevestigd
dat de maatregel geen staatssteun vormt in de zin van artikel 87, eerste
lid, van het EG-Verdrag (Beschikking van 2 februari 2005 betreffende
steunmaatregel N 574/2004). Daarom kunnen artikel VIII, onderdelen A,
eerste lid, C en D, in werking treden.
Overeenkomstig artikel XX, tweede lid, aanhef en onder b, van de
Overige fiscale maatregelen 2005 (Stb. 654) werken artikel VIII, onderdelen
A, eerste lid, C en D, terug tot en met 1 januari 2005, zodat met ingang van
die datum de heffing van afvalstoffenbelasting ter zake van baggerspecie
is komen te vervallen.
De Staatssecretaris van Financiën,
J. G. Wijn
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