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De vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat1 , welke met het voorbe-
reidend onderzoek van dit wetsontwerp werd belast, heeft besloten, ten ein-
de een spoedige behandel ing van het wetsontwerp mogel i jk te maken, op 
zeer korte termi jn verslag uit te brengen. Zij meent hiermee te handelen in 
de geest van het desbetreffende verzoek dat de Kamer van de zijde van de 
Regering heeft bereikt. Niet temin zou zij gaarne hebben gezien, dat een 
vroegere indiening van dit reeds enige t i jd geleden in het voorui tz icht gestel-
de wetsontwerp gelegenheid had geboden tot een rustiger voorbere id ing 
van de openbare behandel ing. 

De commissie heeft geconstateerd, dat het wetsontwerp het rechtstreekse 
uitvloeisel is van een tweetal arresten van de Hoge Raad, respectieveli jk van 
22 december 1976 (BNB 1977, 50 en NJ 1977,114) en van 19 januari 1977 
(BNB 1977, 64), waar in onder meer een beschikking van het hoofd van het 
bureau verontreinig ingsheff ing ri jkswateren tot vaststel l ing van een correc-
tiefactor als bedoeld in artikel 15 van het Uitvoeringsbeslui t verontre in ig ing 
ri jkswateren (UVR) werd verniet igd. Het is de commissie opgeval len, dat de 
Staat bij de behandel ing van het beroep, dat door een belanghebbende ven-
nootschap tegen de desbetreffende beschikking werd ingesteld, een l i jdel i j-
ke houding heeft aangenomen. Waarom heeft de Staat zich niet met kracht 
van argumenten te weer gesteld tegen hetgeen door de appellant bij de be-
handel ing van het geschil voor het Hof en de Hoge Raad naar voren werd ge-
bracht? Is het ondenkbaar, dat de uitspraken van de Hoge Raad anders zou-
den zijn ui tgeval len, indien pleidooien waren gevoerd door de landsadvo-
caat? 

De leden behorende tot de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. wensten in 
het kader van dit verslag op te merken, dat zij grote behoefte gevoelden aan 
een algehele bespreking van de uitvoeringsprakti jk van de Wet verontrein i -
g ing oppervlaktewateren (WVO). In die praktijk doen zich nl . tal van proble-
men voor, terwi j l de voorziene procedures van beroep en bezwaar vaak te 
wensen overlaten. In het onderhavige wetsontwerp komt echter slechts een 
klein onderdeel van de uitvoeringsprakti jk aan de orde. Het ontwerp biedt 
derhalve niet het geëigende kader voor de bedoelde bespreking. Wil de Re-
gering bij deze gelegenheid nochtans uitdrukkeli jk toezeggen, dat zij een al-
gemene gedachtenwissel ing over de uitvoeringsprakti jk b innen afzienbare 
t i jd mogeli jk zal maken? 
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Leden van de V.V.D.-fractie meenden, dat de memorie van toelichting op 
het voorliggende wetsontwerp, dat beoogt een naar hun oordeel principiële 
wijziging aan te brengen in de heffingsmaatstaf van de WVO, nog enige vra-
gen open laat. Graag vernamen zij tot welk commentaar de aankondiging 
respectievelijk toezending van het wetsontwerp aan de colleges van gede-
puteerde staten, de Unie van Waterschappen en het Bureau Milieuhygiëne 
van de Raad van Werkgeversverbonden aanleiding heeft gegeven. Heeft ook 
de CUWVO het onderhavige onderwerp in haar studie betrokken? En zo ja, 
met welk resultaat? 

In het wetsontwerp wordt, zo merkten de hier sprekende leden op, voorge-
steld artikel 18 van de WVO zodanig te wijzigen, dat ook de wijze waarop ver-
ontreinigende stoffen in oppervlaktewater worden gebracht in de heffings-
en bijdragegrondslag worden verwerkt. Wordt daarmee uitsluitend gedacht 
aan de in de memorie van toelichting genoemde variaties naar gelang van 
de tijd? Of kunnen op grond van deze bepaling ook andere elementen van 
het lozingsgebeuren in de grondslag worden betrokken? En slaat de nieuwe 
bepaling zowel op de heffingen als op mogelijke bijdragen? 

Zonder nader in te gaan op de overwegingen van het Hof te 's-Gravenha-
ge en de Hoge Raad, zoals neergelegd in het arrest van de Hoge Raad van 22 
december 1976, mag, aldus zeiden deze leden voorts, worden gesteld, dat 
voor de rijkswateren het opnemen in de heffingsgrondslag van een correc-
tiefactor voor een piekbelasting in de lozing geen rechtstreeks belang vormt, 
aangezien het Rijk niet zelf de zuivering van rijkswateren ter hand zal nemen. 
Mag hieruit geconcludeerd worden, dat de voorgestelde wetswijziging be-
doeld is ter navolging van de lagere overheden, i.c. provincies en water-
schappen? 

Het tot stand brengen van een wettelijke basis voor de vaststelling van een 
correctiefactor met het oog op de piekbelasting bij lozing van verontreini-
gende stoffen in het algemeen, gaf de leden thans aan het woord aanleiding 
tot de volgende vragen. 

Kan worden uitgegaan van het bestaan van een rechtstreeks verband tus-
sen de extra kosten, die nodig zijn om zuiveringsinstallaties te dimensione-
ren naar onregelmatige lozingen, en de hoogte van de heffingen van bedrij-
ven die onregelmatig lozen, maar niet gebruik maken van een zuiverings-
technisch werk? Kan reeds worden aangegeven welke formuleringen men 
daarvoor in het desbetreffende uitvoeringsbesluit zou willen opnemen? 

Is het in beginsel juist, om enerzijds de pieklozingen extra te belasten, 
doch anderzijds voor de «dalen» geen reductie toe te passen? Acht de Rege-
ring het gewenst en uitvoerbaar om te streven naar een soort buffersysteem 
bij de betrokken bedrijven, bestaande uit reservoirs voor opslag van veront-
reinigende stoffen, ten einde pieklozingen te voorkomen? Zo ja, is dan een fis-
cale tegemoetkoming voor het treffen van deze voorzieningen niet op zijn 
plaats? 
Acht de Regering voorts de enkele opneming van de tekst van het huidige arti 
kei 15 van het UVR in de wetstekst een voldoende uitwerking van de in arti-
kel 188 van de Grondwet gegeven opdracht aan de wetgever, dat geen belas-
tingen worden geheven dan uit kracht van een wet? Daarbij valt in het bijzon-
der te denken aan factoren als de vaststelling van de bewijsrechtelijke posi-
tie van de overheid en de heffingsplichtige, de maatstaven voor de beoorde-
ling van de vraag wanneer van een pieklozing sprake is en de maatstaf voor 
de bepaling van de hoogte van de extra heffing. 

Vertrouwende, dat de Regering de boven geformuleerde vragen en opmer-
kingen tijdig tevoren schriftelijk zal beantwoorden, acht de commissie de 
openbare behandeling van dit wetsontwerp voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Schakel 

De plv. griffier van de commissie, 
Witteveen 
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