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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

1 . De onderhavige wi jz iging van de Wet verontre in ig ing oppervlaktewate-
ren is noodzakeli jk geworden, nu de Hoge Raad in zijn arrest van 22 decerrv 
ber 1976 (BNB 1977/50, N. J . 1977/114) heeft geconcludeerd tot onverb in-
dendheid van artikel 15 van het Ui tvoer ingsbeslui t verontre in ig ing ri jkswate-
ren (Stb. 1970, nr. 536). Dat artikel verklaart de met de vaststel l ing van de 
aanslagen belaste autoriteit bevoegd o m ingeval de afvoer (van zuurstofbin-
dende stoffen) «op voor de r i jkswateren bijzonder nadelige wi jze» geschiedt, 
een correctiefactor toe te passen op het aantal inwonerequivalenten dat tot 
maatstaf dient voor de aanslag in de verontre in ig ingshef f ing. 

De Hoge Raad is van oordeel, dat het Uitvoeringsbeslui t daarmede een 
heff ingsmaatstaf introduceert welke afwijkt van de in de wet (artikel 19, eer-
ste lid) geformuleerde heff ingsmaatstaf van uitsluitend kwanti tat ieve aard, 
een afwi jk ing waar toe de wet de mogel i jkheid niet biedt. 

De in het Uitvoeringsbeslui t neergelegde mogel i jkheid van «correctie» 
van het aantal inwonerequivalenten is noodzakeli jk om de r i jksheff ingen in 
overeenstemming te doen zijn met het verontre in igd effect van de lozingen 
met zuurstofbindende stoffen. Dat effect word t mede bepaald door de wijze 
waarop het lozen plaatsvindt. Bij dit laatste valt met name te denken aan de 
bij industr iële lozingen optredende variat ies naar gelang van de t i jd (bijv. 
pieklozingen, nul lozingen in weekends). 

2. Bovengenoemde arrest van de Hoge Raad leidt ertoe, dat aanslagen 
met betrekking tot de ri jkswateren niet meer kunnen worden vastgesteld 
met toepassing van de onder 1 bedoelde correctiefactor. Daardoor zouden 
de door de wijze van lozen veroorzaakte hogere kosten niet meer recht-
streeks kunnen worden toegerekend aan de lozers die deze hogere kosten 
veroorzaken maar zouden deze moeten worden verdisconteerd in de hoogte 
van het per inwonerequivalent verschuldigde bedrag, met gevolg dat ook 
andere lozers in die hogere kosten zouden moeten gaan bi jdragen. 

Dit laatste zou een inbreuk betekenen op het aan het heffingsbestel ten 
grondslag l iggend beginsel «de vervui ler betaalt». Ten einde dat beginsel te 
handhaven, is het van groot belang, dat de onderhavige wetswi jz ig ing - die 
slechts beoogt de in het Uitvoeringsbeslui t neergelegde correct iemogeli jk-
heid de wettel i jke basis te geven die daaraan thans naar het oordeel van de 
Hoge Raad ontbreekt - zeer spoedig tot stand komt. In dit verband verdient 
ook vermeld ing, dat het achterwege (moeten) laten van toepassing van arti-
kel 15 van het Uitvoeringsbeslui t zal leiden tot een minderopbrengst aan 
verontreinigingsheff ing ten bedrage van ca. f 17 min. 
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De noodzaak tot de onderhavige wetswijziging is bovendien nog versterkt 
nu blijkens de overwegingen van een op 19 januari 1977 door de Hoge Raad 
gewezen arrest (BNB 1977/64) een berekening van de heffing, welke niet uit-
gaat van middeling van de belasting met zuurstofbindende stoffen over 365 
dagen maar over 250 (produktie- of werk-) dagen eveneens in strijd met de 
bewoordingen van artikel 19 van de wet moet worden geacht. Op grond van 
dit laatste moet worden aangenomen, dat ook de tot het Uitvoeringsbesluit 
behorende tabel afvalwatercoëfficiënten door de Hoge Raad onverbindend 
zal worden verklaard aangezien bij de berekening van die coëfficiënten 
eveneens is uitgegaan van middeling over 250 dagen. 

3. Artikel 18 bevat in het eerste lid de grondslag voor de krachtens de wet 
op te leggen heffingen, dus ook die van de provincies en de waterschappen. 
De maatstaf voor de door de provincies en waterschappen op te leggen hef-
fingen wordt voor deze aangegeven in de verordeningen, bedoeld in artikel 
22, tweede lid, van de wet. 

Voor de rijksheffingen wordt de maatstaf aangegeven in de wet zelf, en 
wel in artikel 19. In het bijgaande wetsontwerp wordt een aanpassing van ar-
tikel 19 voorgesteld. Deze houdt in, dat, voor wat betreft de - over 365 etma-
len - te berekenen gemiddelde belasting met zuurstofbindende stoffen, toe-
passing van een correctie mogelijk wordt gemaakt «in verband met de wijze 
van lozen voor zover deze op het verontreinigend effect van de lozing van in-
vloed is». De nadere uitwerking van dit beginsel wordt ter regeling overgela-
ten aan een algemene maatregel van bestuur (het Uitvoeringsbesluit veront-
reiniging rijkswateren). 

De voor het Rijk in de aanvulling van artikel 19 omschreven maatstaf is 
toegesneden op de specifiek voor het Rijk geldende omstandigheden. Voor 
het Rijk, dat niet zelf zuiveringsinstallaties exploiteert, is met betrekking tot 
zuurstofbindende stoffen alleen van belang de werkelijke schadelijkheid van 
de lozingen. Voor de openbare lichamen die zelf zuiveringsinstallaties ex-
ploiteren zijn ook andere aspecten van de lozingen, naar hoeveelheid of hoe-
danigheid, van belang voor de formulering van de maatstaf die voor de be-
rekening van de heffing moet worden aangelegd. In dit verband kan bij voor-
beeld worden gewezen op variaties in de hoeveelheden afvalwater waarme-
de de stoffen worden geloosd op de zuiveringstechnische werken; deze heb-
ben hun gevolgen voor de capaciteit van die werken en voor de kosten van 
de exploitatie daarvan. Hiermede moet bij de wijze van toerekening van de 
kosten, ter bestrijding waarvan ingevolge artikel 17 van de wet heffingen 
worden opgelegd, rekening kunnen worden gehouden. 

Nu een aanvulling van artikel 19 wordt voorgesteld kan van de gelegen-
heid gebruik worden gemaakt om gelijktijdig een verduidelijking van de re-
dactie van artikel 18 aan te brengen. Voorgesteld wordt aan de formulering 
van de daar omschreven grondslag voor de heffingen toe te voegen «zome-
de de wijze van lozen». Hoewel dit element naar ons oordeel ook in de huidi-
ge formulering van de grondslag begrepen is, verdient het aanbeveling mo-
gelijke twijfel dienaangaande uit te sluiten. 

4. Het wetsontwerp bepaalt in artikel II, dat aan de voorgestelde wetswij-
ziging reeds over het thans lopende kalenderjaar 1977 toepassing wordt ge-
geven. Dit vindt zijn rechtvaardiging hierin, dat deze wetswijziging niet meer 
beoogt dan de voortzetting te waarborgen van een wijze van heffen, die in 
het licht van de arresten van de Hoge Raad niet mogelijk is. In dit verband 
kan er op worden gewezen, dat de eerste ondergetekende op 10 februari 
1977 - dus spoedig nadat de Hoge Raad zijn betreffende arresten had gewe-
zen - een schrijven heeft gericht aan de beide Kamers der Staten-Generaal, 
de colleges van gedeputeerde staten, de Unie van Waterschappen en het 
Bureau Milieuhygiëne (van de Raad van Werkgeversverbonden) waarin de 
indiening op korte termijn van het onderhavige wetsvoorstel wordt aange-
kondigd. 
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Verder moge worden gewezen op de publikatie van dit voornemen in de 
Nederlandse Staatscourant van 28 februari 1977, nr. 4 1 . De betrokken hef-
f ingpl icht igen hebben dan ook voldoende rekening kunnen houden met een 
zodanige wi jz iging van de wet , dat de tot aan de arresten van de Hoge Raad 
(van 22 december 1976) gevolgde wijze van vaststel l ing van de heff ingen 
ook voor 1977 zou bl i jven gehandhaafd. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
T. E. Westerterp 

De Minister van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne, 
I. Vorrink 
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