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34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Belastingplan 2015) 

Nr. 70  TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID 
DIJKGRAAF C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER 
NR. 51 
Ontvangen 13 november 2014 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

Aan artikel XV, onderdeel F, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 
3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een 

puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 
l. zuiveringsslib: bezinksel dat overblijft na het biologisch zuiveren van 

afvalwater van huishoudens en bedrijven in een rioolwaterzuiveringsin-
stallatie. 

II

Na artikel XV, onderdeel I, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 Ia

Na artikel 29 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 29a  

Onder bij of krachtens op de voordracht van Onze Minister bij algemene 
maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en beperkingen is 
vrijgesteld het verbranden van zuiveringsslib. 

III

Aan artikel XXXVII wordt een lid toegevoegd, luidende: 

7. In afwijking van het eerste lid treedt artikel XV, onderdeel F, onder 3, 
en onderdeel Ia, in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen 
tijdstip. 
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Toelichting  

Door deze wijziging wordt het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan 
een afvalverbrandingsinrichting vrijgesteld. In het wetsvoorstel is de 
verbranding van zuiveringsslib alleen vrijgesteld als dit plaatsvindt in een 
bedrijf waar enkel zuiveringsslib wordt verbrand. Het amendement regelt 
dat zuiveringsslib wordt vrijgesteld onafhankelijk van de wijze waarop 
verbranding plaatsvindt. Mogelijke staatssteunaspecten zullen nader 
moeten worden onderzocht. Reden om de inwerkingtreding op een bij 
koninklijk besluit vast te stellen tijdstip vast te stellen. De derving bedraagt 
circa 1 miljoen en wordt gedekt door het amendement dat is ingediend 
onder nr. 69 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 002, nr. 69). 

Dijkgraaf
Koolmees
Neppérus

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 002, nr. 70 2


