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[Kamerstuknummer,
Voorstel van wet van het lid Van Raan tot wijziging van de
tekstvakken selecteren Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de
met F11]
invoering van een belastingheffing op slachtvee (Wet
slachtbelasting)
Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet belastingen op
milieugrondslag een slachtbelasting op te nemen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:
ARTIKEL I
De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van dat artikel door een
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
g. een slachtbelasting.
B
Voor hoofdstuk IX wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:
HOOFDSTUK VIII SLACHTBELASTING
Afdeling 1. Begripsbepalingen
Artikel 80
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:
a. aanvoer: de aankomst van een levend dier op de UBN-locatie;
b. afvoer: het vertrek van een levend dier van de UBN-locatie;
c. dieren: runderen, varkens, schapen, geiten, paardachtigen, en gevogelte;
d. export: de afvoer van een levend dier van de UBN-locatie naar het buitenland;
e. geit: dier dat behoort tot de familie der Bovidae en het geslacht Capra;
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f. gevogelte: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven,
fazanten, patrijzen en loopvogels;
g. onttrekking: afvoer of export;
h. paardachtige: dier dat behoort tot de familie der Equidae, met inbegrip van zebra's - en
ezels of kruisingen daarvan;
i. rund: dier dat behoort tot de familie der Bovidae en het geslacht Bos, met inbegrip van
de soorten Bison bison en Bubalus bubalus;
j. schaap: dier dat behoort tot de familie der Bovidae en het geslacht Ovis;
k. UBN-houder: degene aan wie een UBN is toegekend;
l. UBN: een door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
toegewezen uniek bedrijfsnummer op basis van artikel 105 Gezondheids-en welzijnswet voor
dieren;
m. UBN-locatie: een erfperceel en de (gewas)percelen die daarbij horen, geregistreerd
onder een UBN;
n. varken: dier behorende tot de familie der Suidae.
Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht
Artikel 81
1. Onder de naam slachtbelasting wordt een belasting geheven ter zake van een
onttrekking.
2. Als onttrekking als bedoeld in het eerste lid wordt mede aangemerkt het slachten van
dieren op de UBN-locatie. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden
gesteld over de toepassing van dit lid.
3. Als onttrekking als bedoeld in het eerste lid wordt niet aangemerkt de afvoer naar een
andere UBN-locatie. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld
over de wijze waarop kan worden aangetoond dat aan deze voorwaarde wordt voldaan.
4. Onder het onttrekken als bedoeld in het eerste lid wordt niet begrepen de afvoer of
export, indien het dier opnieuw wordt aangevoerd op dezelfde UBN-locatie.
5. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de
termijn waarin de aanvoer, bedoeld in het vierde lid, dient te zijn gedaan.
Artikel 82
De belasting wordt geheven van de UBN-houder die het dier onttrekt.
Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid
Artikel 83
De belasting wordt geheven over het aantal onttrekkingen.
Artikel 84
De belasting wordt verschuldigd op het tijdstip waarop de onttrekking plaatsvindt.
Afdeling 4. Tarief
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Artikel 85
1. Het tarief bedraagt:
a. € 340,63 per rund;
b. € 455,80 per paardachtige;
c. € 8,68 per varken;
d. € 0,12 per gevogelte;
e. € 16,32 per schaap
f. € 77,55 per geit.
2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel c, wordt het tarief verlaagd met € 0,04 indien
het gevogelte ten tijde van de onttrekking de leeftijd van 72 uur nog niet heeft bereikt.
Afdeling 5. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing
Artikel 86
1. De belastingplichtige voert een administratie waaruit duidelijk alle gegevens blijken die
voor de heffing van de belasting van belang kunnen zijn.
2. Bij regeling van Onze Minister worden nadere regels gesteld omtrent de wijze waarop
aan de in het eerste lid bedoelde verplichting wordt voldaan.
Artikel 87
Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van dit hoofdstuk aan de
Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de
praktijk.
C
In artikel 90 wordt “en 77” vervangen door “77 en 85”.
ARTIKEL II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip, waarbij kan
worden bepaald wat de lengte van het eerste belastingtijdvak wordt.
ARTIKEL III
Deze wet wordt aangehaald als: Wet slachtbelasting.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de
hand zullen houden.
Gegeven
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De Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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