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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR VERKEER EN 
WATERSTAAT EN VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIËNE1 

Vastgesteld 27 mei 1977 

De leden van de in C.D.A.-verband samenwerkende fracties merkten aller-
eerst op, dat het wetsontwerp bli jkens de memor ie van toel icht ing niet meer 
beoogt dan de voortzett ing te waarborgen van een wijze van heffen, die in 
het licht van de arresten van de Hoge Raad dd. 22 december 1976 (BNB 
1977/50, NJ 1977/114) en 19 januari 1977 (BNB 1974/64) niet mogel i jk is. 
Daarbij word t gesuggereerd, dat die heff ingsprakti jk steeds heeft bestaan en 
ook door de wetgever bedoeld is. Nu is over de onderhavige punten, de zgn. 
piekheff ingen en de weekendnul lozingen, bij de to ts tandkoming van de wet 
in 1969 niet gesproken en nauweli jks enige indicatie gegeven. In principe 
zou over het aantal inwonerequivalenten geheven worden - per defini t ie 
een gemiddelde - terwi j l slechts op één plaats (7884 stuk nr. 5, blz. 18)sei-
zoenbedri jven genoemd zijn, hetgeen de insider een indicatie tot piekheff in-
gen zou kunnen geven. De praktijk van piekheff ingen is eerst jaren later ont-
wikkeld, terwi j l de weekendnul lozingen in de coëff iciëntentabel is opgeno-
men, zonder dat over die verzwaring in de parlementaire behandel ing ook 
maar iets vermeld is geweest. 

Onder die omstandigheden kan, naar de men ing van de leden aan het 
woord , worden gesteld, dat de Kroon zich te we in ig van de wet heeft aange-
trokken en de uitvoerende instanties weer een te ru ime interpretatie van de 
algemene maatregel van bestuur hebben gegeven en dat de Hoge Raad zeer 
terecht de wet weer heeft toegepast. Kunnen de Ministers nog eens uitvoe-
rig ingaan op de leidende gedachten van het wetsvoorstel en met name van 
de omvang van de delegatie, te meer daar in een nota van wi jz ig ingen (stuk 
nr. 6) - drie weken na het wetsontwerp - een geheel ander cr i ter ium is voor-
gesteld dan in het ontwerp zelf? Met de kosten van welke soort zuiver ingsin-
stallatie zal rekening gehouden wo rden ; grote of zeer grote installaties? Zal 
nog onderscheid worden gemaakt naar gelang de grootte van het ontvan-
gende water? Heeft de weekendnul lozing, die praktisch voor de gehele in-
dustrie geldt, niet een zodanige algemene toepassing dat een daarop geba-
seerde heffing in de wet geregeld zou moeten wo rden ; de situatie zal met 
het voorstel zo worden dat de wet uitgaat van een del ing door 365 dagen, 
doch de industrie in feite met een del ing van de jaarli jkse vervui l ing door 250 
zal worden geconfronteerd. Indien met één piekheff ingsformule zal worden 
volstaan in de nieuwe tekst van de algemene maatregel van bestuur, waar-
om zou deze dan niet in de wet kunnen worden opgenomen? 
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Zijn de bewindsl ieden bereid, zo vroegen de leden aan het w o o r d , de con-
cept-tekst van de nieuwe algemene maatregel van bestuur bij de memor ie 
van an twoord aan de Kamer over te leggen? 

Deze vragen leiden, aldus deze leden, tot een tweede algemeen punt. In-
dien nameli jk piekheff ingen etc. bij a lgemene maatregel van bestuurwor-
den ingesteld, dan dienen daarbij de grondbeginselen van belastingheff ing 
te worden gehandhaafd. De heffing valt immers volgens de uitspraak van de 
Hoge Raad onder artikel 188 van de Grondwet. Derhalve zul len: 

1. de heff ingsregels kenbaar moeten zijn en wel vooraf; 
2. op alle hoofdelementen van een heffing vol ledig bezwaar en beroep 

mogel i jk moeten zijn en met name niet alleen marginale toetsing. 

Met betrekking tot het vooraf kenbaar zijn - de terugwerkende kracht - is 
t i jdens de mondel inge behandel ing in de Tweede Kamer door de Minister in 
wezen geen argumentat ie gegeven anders dan het precedent van de zgn. 
coming back service (zie Handelingen blz. 4091, rechterkolom). In dat geval 
was echter de maatstaf van heffing vanaf de indiening van het wetsontwerp 
bekend, hetgeen in het onderhavige ontwerp niet het geval is. Geen enkele 
heff ingspl icht ige kan thans nog zijn verpl icht ingen over 1977 kennen. Daar 
de piekheff ingen in de voorgaande jaren nauweli jks opbrengst hebben ge-
had, kan niet van een echte continuatie van de heff ing worden gesproken. 
Kunnen de Ministers, zo vroegen de aan het woo rd zijnde leden, meedelen 
hoeveel de opbrengst van piekheff ingen over de voorafgaande jaren heeft 
bedragen? Kunnen zij de mot iver ing voor de terugwerkende kracht nader 
versterken? 

Met betrekking tot de rechtsbescherming van de heff ingspl icht igen werd 
door dezelfde leden gewezen op het commentaar op de uitspraken van de 
Hoge Raad inzake de waterverontrein ig ingsheff ing in BNB 74/135 en BNB 
77/50 van prof. mr. H. J . Hofstra, waar in hij concludeert dat op verschil lende 
fiscale en jur idische gronden de onderhavige regel ing - de algemene maat-
regel van bestuur - dr ingend aan verbeter ing toe is. Wi l len de Ministers toe-
zeggen om de algemene maatregel van bestuur in zijn geheel te herzien op 
fiscaaltechnische punten, waarbi j naast genoemd commentaar ook de con-
clusie van de advocaat-generaal mr. Van Soest in de zaak nr. 17989 in aan-
merking word t genomen? Naar de mening van de fracties aan het woord 
dient de toezegging van de Minister, gedaan t i jdens de mondel inge behan-
deling in de Tweede Kamer om «een kader te zoeken waarin met de nieuwe 
Kamer van gedachten kan worden gewisseld over de gehele problematiek 
van de heff ingen in het kader van deze wet» (zie Handel ingen, blz. 4093, l in-
kerkolom), mede te omvat ten de heffingstechniek en de rechtszekerheid bij 
de heffing alsmede dat de ui tvoer ing daarvan aan de in f iscalibus gestelde 
normen voldoet. Daarbij dient ervan te worden uitgegaan, dat op alle wezen-
lijke punten bij de vaststel l ing van de heffing vol ledig bezwaar en beroep 
mogeli jk moet zijn en niet alleen een marginale toetsing, zulks met name bij 
de goedkeur ing van de met ing, die thans nodig is o m een vol ledige aangifte 
te kunnen doen en bij een eventuele beschikking tot vaststell ing van correc-
t iefactoren. 

Het lid van de fractie van de B.P. sloot zich bij hetgeen hierboven gesteld 
werd in grote l i jnen aan. Hij vroeg vervolgens of de Minister nader uiteen wi l 
zetten of genoemde arresten van de Hoge Raad alleen gevolgen zullen heb-
ben voor ri jksheffingen of ook voor heff ingen van bijv. waterschappen, zee-
wer ingsschappen, provinciën en gemeenten. 
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Met betrekking tot de correctie die zal worden toegepast, vroeg dit l id zich 
af, of het niet rechtvaardig zou zijn deze correctie toe te passen ten aanzien 
van alle voorgaande jaren, waar in de fout ieve grondslag is toegepast. 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, 
Kremer 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid en Mi l ieu-
hygiëne, 
Schwarz 

De griff ier voor dit wetsontwerp, 
Liesveld 
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