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Gaarne voldoen wij aan het door de leden van de in C.D.A.-verband sa-
menwerkende fracties aan de Regering gedane verzoek om nader in te gaan 
op de leidende gedachten van het wetsvoorstel. Alvorens dit te doen, willen 
wij echter eerst ingaan op de opmerking van deze leden, dat uit de parle-
mentaire behandeling van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren niet 
zou zijn af te leiden dat de wetgever de bij de onderhavige wijze van heffen 
in praktijk gebrachte correcties, waarvoor dit wetsvoorstel beoogt een uit-
drukkelijke basis te scheppen, reeds zou hebben bedoeld. Aan de in die wet 
opgenomen regeling zoals deze door het parlement is aanvaard ligt ten 
grondslag het beginsel dat de vervuiler betaalt. Wij zijn van oordeel dat aan 
dit beginsel slechts op verantwoorde wijze recht kan worden gedaan indien 
op de wijze van heffen, die geschiedt op de algemene grondslag van de hoe-
veelheid en de hoedanigheid van de in het oppervlaktewater gebrachte stof-
fen, een verfijning - door invoering van bepaalde correctiemogelijkheden -
wordt aangebracht, naar gelang van de wijze van lozing. Dat dit aspect bij de 
parlementaire behandeling van het wetsontwerp niet zo uitvoerig aan de 
orde is geweest, kan wellicht mede een verklaring vinden in de omstandig-
heid dat een dergelijke regeling van de heffing reeds bestond bij een aantal 
waterschappen en er geen aanleiding bestond aan te nemen dat bij de heffin-
gen op grond van de wet een ander systeem zou worden gevolgd. In het Uit-
voeringsbesluit verontreiniging rijkswateren is dan ook voor de heffingen 
voor de lozingen op rijkswateren een dergelijke correctiemogelijkheid opge-
nomen. Deze correctiemogelijkheid en de daaraan in de hefffingspraktijk -
welke hierna verder aan de orde komt - gegeven uitwerking kan als volgt na-
der worden toegelicht. 

Ingevolge artikel 23 van de wet verontreiniging oppervlaktewateren doet 
het Rijk uit de opbrengst van de verontreinigingsheffing uitkeringen aan de-
genen die gehouden zijn maatregelen te treffen voor de zuivering van lozin-
gen op rijkswateren. Dit geldt zowel voor bedrijven die deze maatregelen 
zelf treffen als voor waterschappen, die bij provinciale verordening met de 
aanleg en het beheer van zuiveringsinstallaties zijn belast. De capaciteit van 
de zuiveringsinstallaties, voor de aanleg waarvan de uitkeringen worden 
verstrekt, moet worden afgestemd op de omvang en de aard van de lozin-
gen. In concreto betekent dit onder meer dat de capaciteit continu een vol-
doende zuivering moet waarborgen, overeenkomstig de aan het effluent, 
dat door de installaties op rijkswateren wordt geloosd, gestelde eisen. Tech-
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nisch gezien houdt dit in, dat er niet mede kan worden volstaan de zuive-
ringscapaciteit af te stemmen op een gemiddeld over 365 dagen berekende 
afvoer van afvalstoffen maar dat rekening moet worden gehouden met het 
feit dat in de meeste bedrijven de te verwerken afvalstoffen gedurende een 
geringer aantal dagen worden afgevoerd; voorts ook met pieken in de af-
voer, voor zover deze althans van zodanige aard en omvang zijn dat deze -
wanneer de dimensionering van de zuiveringsinstallaties daar niet op zou 
zijn afgestemd - zouden veroorzaken dat het effluent als gevolg van onvol-
doende oxydatief-biologische afbraak van de zuurstofbindende stoffen ge-
durende bepaalde perioden in het jaar niet aan de gestelde eisen voldoet. 
Hierbij zij er op gewezen dat het voorgaande geldt voor alle zuiveringsinstal-
laties; er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt naar de grootte van de 
zuiveringsinstallaties of naar eventuele verschillen in de opnamecapaciteit 
van het betreffende ontvangende oppervlaktewater. 

Het hierboven omschreven beleid met betrekking tot de vereiste capaciteit 
van de voor de sanering van de rijkswateren tot stand te brengen installaties 
beïnvloedt uiteraard de stichtingskosten van die installaties; deze zijn op 
hun beurt van invloed op de hoogte van de uitkeringen en daarmede tevens 
op het bedrag dat aan opbrengst uit de daarvoor ingestelde verontreini-
gingsheffing moet worden verkregen. Daarbij is het redelijk te achten, dat dit 
aspect ook zal doorwerken in de wijze waarop de aanslagen in de heffing 
worden berekend. Dit betreft in de eerste plaats de vele bedrijven waarin 
niet continu doch bij voorbeeld gemiddeld 5 of 6 dagen per week afvalstof-
fen worden geproduceerd en voorts een beperkt aantal grote bedrijven met 
pieklozingen dat wil zeggen lozingen die gedurende aanmerkelijk lange peri-
oden zowel in relatieve als in absolute zin veel hoger zijn dan hun jaargemid-
delde. Indien voor lozingen als deze geen correctie zou kunnen worden toe-
gepast op de vervuilingswaarde, berekend op zuiver kwantitatieve grond-
slag, zou een situatie ontstaan waarbij een gedeelte van de met het oog op de 
aard en de omvang van die lozingen gemaakte kosten zou moeten worden 
opgebracht door de lozers van huishoudelijk afvalwater en bedrijven met 
een gelijkmatig lozingspatroon. Op grond van deze overweging is in de hef-
fingspraktijk op grondslag van het Uitvoeringsbesluit een aantal regelen 
ontwikkeld met betrekking tot de gevallen waarin een zekere verdiscontering 
van de uit een onregelmatig lozingspatroon voortvloeiende lasten redelijk 
moet worden geacht. Deze regelen zullen in uitgewerkte vorm worden opge-
nomen in het Uitvoeringsbesluit waarin zij artikel 15 van dat besluit zullen 
gaan vervangen. Hierbij staan ons de volgende regelen voor ogen. 

a. Voor de berekening van de vervuilingswaarde worden de etmalen 
waarin het aantal inwoner-equivalenten de helft of minder bedraagt van het 
gemiddelde over 365 etmalen, buiten beschouwing gelaten. 

b. een lozing, waarvan het gemiddeld aantal inwonerequivalenten per et-
maal over een aaneengesloten periode van tenminste vier weken tenminste 
de helft dan wel tenminste 10 000 hoger is dan het gemiddelde over 365 
dagen, wordt aangemerkt als een pieklozing. 

c. In geval van een pieklozing wordt de vervuilingswaarde bepaald door 
de som te nemen van 5/7 van het gemiddeld aantal inwonerequivalenten in 
de piekperiode en 2/7 gedeelte van de gemiddelde vervuiling over 365 da-
gen. 

d. Voor kleine bedrijven dat wil zeggen bedrijven waarvan aannemelijk is 
dat de vervuilingswaarde niet hoger zal zijn dan 1000 kan (om de relatief ho-
ge kosten te ontgaan welke zijn verbonden aan meting van de vervuiling) de 
vervuilingswaarde worden bepaald, met behulp van de tabel afvalwater-
coëfficiënten. 

e. De afvalwatercoëfficiënten worden berekend op basis van een over 365 
etmalen berekende «standaard» vervuiling; voor bedrijven waarin het feite-
lijk aantal produktie- of werkdagen kleiner is dan 365 dagen wordt op de be-
treffende afvalwatercoëfficiënt een evenredige verhoging (correctie) toege-
past. 
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Met betrekking tot deze regelen zullen in het Uitvoeringsbesluit nog enke-
le verfijningen worden opgenomen, ter voorkoming van onbillijkheden in 
bijzondere gevallen. Een concept algemene maatregel van bestuur waarin 
deze regelen zijn opgenomen is nog niet gereed. Overigens zal over het ont-
werp daarvan ook de Raad van de Waterstaat worden gehoord. 

Met deze regelen, waarin de materiële inhoud van de correctiemogelijkhe-
den in verband met onregelmatige lozingen als bovenbedoeld in hoofdzaak 
is omschreven, is een aanduiding gegeven van de omvang van de voorge-
stelde mogelijkheid tot delegatie aan de Kroon. 

Met betrekking tot de vraag van deze leden waarom in het wetsvoorstel 
niet, gezien het feit dat voor praktisch de gehele industrie een correctie we-
gens nullozingen in de weekends toepassing zal vinden een middeling van 
de vervuilingswaarde over 250 in plaats van 365 dagen tot uitgangspunt is 
genomen, wijzen wij er op dat dit inderdaad mogelijk zou zijn geweest doch 
dat ook met betrekking tot een wettelijk aantal dagen van 250 behoefte zou 
zijn aan een wettelijke correctiemogelijkheid voor bedrijven (of daarmee ge-
lijk te stellen instellingen) met een ander aantal produktie- of werkdagen. 

Naar aanleiding van de voorgestelde delegatie hebben meergenoemde le-
den van de in C.D.A.-verband samenwerkende fracties er op gewezen, dat de 
grondbeginselen van belastingheffing dienen te worden gehandhaafd, met 
name wat betreft de kenbaarheid vooraf van de toe te passen regels en het 
openstaan van beroep en bezwaar tegen de hoofdelementen van de (opge-
legde) heffing. 

Met betrekking tot de kenbaarheid vooraf, in verband met de mogelijkheid 
de correctie reeds vanaf 1 januari 1977 toe te passen, hebben deze leden 
gesteld, dat de bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer door 
eerste ondergetekende gemaakte vergelijking met de regeling van de z.g. 
coming back service niet opgaat, aangezien de maatstaf voor die heffing 
reeds vanaf de indiening van dat wetsontwerp bekend was. Voor wat betreft 
de correctie wegens het aantal feitelijke produktie- of werkdagen (o.a. de 
nullozingen in de weekends) is het principe en ook de methode bekend uit 
de artikelen 14 en 15 van het Uitvoeringsbesluit en de daarbij behorende ta-
bel afvalwatercoëfficiënten. Ten aanzien van de correctie wegens pieklozin-
gen is dit in zoverre anders dat artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit daarvan 
enkel het algemene principe aanduidt. Daarbij mag evenwel niet uit het oog 
worden verloren dat laatstbedoelde correctie slechts van toepassing is op 
ongeveer 20 (grote) industriële vervuilers, die vanwege de aanslagen die 
hun over de jaren 1971 e.v. zijn opgelegd kunnen worden geacht volledig be-
kend te zijn met de methodiek en de omvang van bedoelde correctie. Hier-
aan doet niet af dat ten aanzien van een deel van deze lozers die in verband 
met de toepassing van de piekcorrectie een bezwaarschrift hadden inge-
diend, de aanslagen tengevolge van het arrest van de Hoge Raad moesten 
worden herzien. De opbrengst uit de correcties wegens pieklozingen, welke 
door de overige (12) lozers overeenkomstig de aanslag over de jaren 1971 
t/m 1975 zijn voldaan, bedraagt ongeveer f 12 min. De opbrengst van de cor-
recties in haar totaliteit (dus inclusief de «dagencorrecties») bedraagt over 
die jaren ongeveer f65 min. op een totaalopbrengst aan door het Rijk opge-
legde heffingen van ongeveer f 325 min. 

Met de hierboven geschetste regeling van de wijze waarop bedoelde cor-
recties zullen plaatsvinden zal, naar wij menen, worden tegemoet gekomen 
aan de kritiek welke de bestaande regeling, met name artikel 15 van het Uit-
voeringsbesluit, heeft ondervonden in de door de aan het woord zijnde le-
den genoemde annotaties in BNB van prof. Hofstra en conclusie van de ad-
vocaat-generaal Van Soest. Daarbij dient naar ons oordeel uitgangspunt te 
zijn dat de vaststelling van regelen krachtens de wet zal moeten geschieden 
in het Uitvoeringsbesluit en dat deze derhalve door dat besluit niet zal mo-
gen worden overgelaten aan de met de heffing belaste instantie. Voorzover 
de geuite kritiek betrekking heeft op andere, meer fiscaal-technische punten 
zeggen wij toe, dat daarmede bij de herziening van het Uitvoeringsbesluit 
rekening zal worden gehouden. In ieder geval zal ook door de formulering 
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buiten twijfel moeten worden gesteld dat de heffing op alle wezenlijke pun-
ten, waaronder de toepassing van correctie en de thans in de bijlage van het 
besluit voorgeschreven goedkeuring van meting, vatbaar is voor bezwaar en 
beroep op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Met deze le-
den zijn wij van mening, dat de vraag of het Uitvoeringsbesluit aan de in fis-
calibus gestelde normen voldoet kan worden betrokken in de aan de Tweede 
Kamer in het vooruitzicht gestelde gedachtenwisseling over de gehele pro-
blematiek van de verontreinigingsheffing. 

Met betrekking tot de vraag van het lid van de fractie van de B.P. of de uit-
spraken van de Hoge Raad ook gevolgen zullen hebben voor de door andere 
lichamen dan het Rijk opgelegde verontreinigingsheffing wijzen wij er op, 
dat het door de Hoge Raad onverbindend geachte artikel 15 van het Uitvoe-
ringsbesluit alleen geldt voor rijksheffingen. 

Met betrekking tot de vraag van dit lid of niet ten aanzien van alle voor-
gaande jaren waarover de foutieve grondslag is toegepast de correctie moet 
plaatsvinden, moge er op worden gewezen dat in het algemeen niet wordt 
teruggekomen op onherroepelijk vastgestelde aanslagen. 

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

De Ministervan Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
I, Vorrink 
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