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1. Inleiding

Dit wetsontwerp bevat het voorstel voor een Wet op de verbruiksbe–
lastingen op milieugrondslag. In het voorstel is de invoering van twee
nieuwe verbruiksbelastingen opgenomen. Deze hebben betrekking op
grondwater en afval. Daarnaast wordt voorgesteld de brandstoffen–
heffingen die thans zijn opgenomen in de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne (Stb. 1988, 133; hierna WABM) in het onderhavige
wetsvoorstel op te nemen. Als ingangsdatum is voorzien 1 januari 1993.

De intrekking of wijziging van bepalingen in andere wetten waartoe in
verband met de totstandkoming van deze wet zal moeten worden
overgegaan, zal gestalte krijgen in een separaat bij de Staten-Generaal
aanhangig te maken Aanpassingswet Wet op de verbruiksbelastingen op
milieugrondslag. Daarin zullen zonodig ook regels worden opgenomen
om te voorzien in oplossingen voor mogelijke overgangsproblemen.

2. Algemeen

Tijdens de algemene politieke en financiële beschouwingen naar
aanleiding van de indiening van de Rijksbegroting voor het jaar 1992 is
van verschillende zijden in de Tweede Kamer aangevoerd, dat de voorge–
nomen verhoging van de heffingen op brandstoffen eenzijdig zou
drukken op een beperkt aantal belastingplichtigen. De eerste tranche van
deze verhoging is opgenomen in de Wet verbruiksbelastingen op brand–
stoffen, geheven naareen milieugrondslag (Stb. 1992, 317). In de
memorie van antwoord (Kamerstukken II, 1991/92, 22405, nr. 5, blz. 2)
bij het desbetreffende wetsvoorstel aan de Tweede Kamer heeft het
kabinet aangegeven dat een verbreding van de verbruiksbelastingen,
mede uit het oogpunt van spreiding van lasten, wenselijk is.

Als bijlage 1 is bij die memorie een notitie gevoegd met een eerste
technische verkenning op dit gebied. In die notitie zijn mogelijke aangrij–
pingspunten voor verbruiksbelastingen op een milieugrondslag
besproken. Deze betreffen water, afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen en
nutriënten (veevoeder en kunstmest). Ook is een schets gegeven van
vraagpunten die nog zouden moeten worden bezien om een verant–
woorde afweging mogelijk te maken.Uit het nadere onderzoek dat
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vervolgens is verricht, is gebleken dat voor elk van de belastingen die in
de notitie zijn geschetst, technisch uitvoerbare varianten kunnen worden
geformuleerd.

Wij hebben geconstateerd dat die varianten kunnen bijdragen aan
spreiding van de druk van de verbruiksbelastingen. Uit milieu-oogpunt
zijn zij van belang, omdat zij aangrijpen bij het verbruik van in de natuur
schaars aanwezige grondstoffen, het veranderen van de natuurlijke
stofkringlopen of het in het milieu brengen van verontreinigende stoffen.
Zij kunnen op die manier een aanvulling vormen op het meer specifieke
milieubeleid dat wordt gevoerd door middel van voorschriften en regule–
rende heffingen.

Wij zijn ons ervan bewust dat de opbrengst van elk van de varianten in
vergelijking met de meeste bestaande belastingen vrij bescheiden is.
Daar staat tegenover dat zij geen op zichzelf staande heffingen vormen
met elk een eigen systeem, maar belastingen met een vergelijkbare
doelstelling en systematiek. Dit komt ook tot uiting door het voorstel de
nieuwe verbruiksbelastingen op milieugrondslag, samen met de
bestaande brandstoffenheffingen, op te nemen in een nieuwe Wet op de
verbruiksbelastingen op milieugrondslag. Voorts hebben wij, aangezien
het bij de voorgestelde milieubelastingen gaat om specifieke heffingen
op bepaalde goederen, zoveel mogelijk aangesloten bij de accijnssyste–
matiek. Dit heeft het voordeel dat zich ten aanzien van hetzelfde goed
slechts één keer een belastbaar feit voordoet en dat het aantal belasting–
plichtigen beperkt kan blijven. Een keuze voor de systematiek van de
omzetbelasting ligt in dit geval minder voor de hand. Het zou leiden tot
een groot aantal belastingplichtigen en meer administratieve verplich–
tingen voor hen.

Voorts hebben wij overwogen dat bij het betreden van nieuwe
terreinen in de belastingwetgeving terughoudendheid geboden is.
Voorkomen moet worden dat het stelsel in zijn geheel te zeer wordt
belast. Ook moet ervoor worden gewaakt dat nieuwe belastingen, of de
hoogte van de tarieven ervan, in het kader van de communautaire interne
markt tot handelsverlegging leiden. Tenslotte is terughoudendheid nodig
om de belastingplichtigen en de belastmgdienst voldoende gelegenheid
te bieden om in te spelen op het nieuwe gebied.

Het milieubelang, de spreiding van de druk en de wenselijkheid van
terughoudendheid met nieuwe regelgeving afwegend, is het kabinet tot
de conclusie gekomen dat het wenselijk is het aantal nieuwe verbruiksbe–
lastingen op milieugrondslag thans beperkt te houden. Aan de hand van
de ervaringen die in de praktijk zullen worden opgedaan en van nader
onderzoek kunnen in een later stadium de mogelijkheden voor eventuele
verdere uitbreiding worden bezien.

In dit licht heeft het kabinet besloten voorshands af te zien van
verbruiksbelastingen op bestrijdingsmiddelen en nutriënten, waarmee
slechts een relatief gering financieel belang is gemoeid, en de keuze te
beperken tot verbruiksbelastingen op grondwater en op afval. Te zamen
leiden de twee laatstgenoemde belastingen tot een verantwoorde
spreiding van lasten over het bedrijfsleven en de gezinshuishoudingen.

In het kader van de communautaire interne markt wordt aan nationale
heffingen, andere dan accijns, de eis gesteld dat deze niet leiden tot
formaliteiten bij overschrijding van de communautaire binnengrenzen. De
voorgestelde belastingen voldoen aan deze eis. Voorts is van belang dat
er in EG-verband nog geen concrete plannen bestaan voor heffingen op
de genoemde gebieden, zodat Nederland een autonome bevoegdheid
heeft om nationale heffingen in te stellen.

In enkele andere lidstaten van de Europese Gemeenschap komen
belastingen voor die tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn met de hier
voorgestelde. In Denemarken bestaat een belasting op afval, in
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Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk komen op regionaal
niveau of op het niveau van deelstaten heffingen op grondwater voor,
met een bestemmingskarakter. In de bijlage wordt daar nader op
ingegaan. Zowel uit Europees-rechtelijk als uit economisch oogpunt is in
dit verband van belang dat de voorgestelde tarieven zodanig zijn, dat er
naar ons oordeel geen vrees behoeft te bestaan dat het handelsverkeer
zal worden beïnvloed. Om iedere twijfel op het punt van de verenig–
baarheid met de gemeenschappelijke markt te vermijden, heeft het
kabinet het wetsvoorstel niettemin in het kader van artikel 93, lid 3, van
het EEG-verdrag voorgelegd aan de Europese Commissie.

De opbrengst van de voorgestelde verbruiksbelastingen op grondwater
en op afval wordt geraamd op ongeveer f 475 mln op transactiebasis.
Invoering per 1 januari 1993 leidt in dat jaar, rekening houdend met de
uitvoeringskosten, per saldo tot een opbrengst op kasbasis van naar
schatting f425 mln. Dit maakt het mogelijk de voor 1993 voorziene
verdere verhoging van de verbruiksbelastingen van brandstoffen
achterwege te laten.

Een evenredige verhoging in 1994 van de thans voorgestelde tarieven
voor de verbruiksbelastingen op grondwater en afval is een voor de hand
liggend alternatief voor de verdere verhoging van de brandstoffenhef–
fingen met f 240 mln die is voorzien voor 1994. Op dit punt is echter nog
nadere afweging nodig.

Zoals uit het voorgaande blijkt, worden met de voorgestelde belas–
tingen verschillende doelstellingen tegelijk nagestreefd. Oit is bij belas–
tingheffing doorgaans het geval. Weliswaar is het primaire doel van
belastingheffing van oudsher het verkrijgen van algemene middelen,
maar in de loop van de tijd zijn ook andere, secundaire, overwegingen
een rol gaan spelen. Wij noemen in dit verband de overweging dat zowel
het niveau van de belastingheffing als de invloed ervan op de prijsver–
houdingen van belang is voor de economische ontwikkeling. Voorts kan
de invloed van belastingheffing op de prijs van een produkt of dienst
worden benut om, los van gevolgen daarvan voor de economische
ontwikkeling, tot op zekere hoogte bij te dragen aan het bereiken van
doeleinden op andere beleidsterreinen.

In het algemeen gesproken, zal elke belasting zowel middelen
genereren als een zeker effect hebben op niet-fiscale beleidsterreinen.
Het is daardoor mogelijk bij de afweging of een bepaalde belasting
ingevoerd of verhoogd moet worden, ook de afgeleide effecten een rol te
laten spelen. Afgeleide effecten kunnen door de keuze van de grondslag
van een belasting zelfs beoogd worden. Zolang het tarief niet dusdanig
hoog wordt vastgesteld dat de gedragsreacties er toe leiden dat de
grondslag praktisch verdwijnt, is er dan sprake van combinatie van een
budgettaire opbrengst en een nagestreefd afgeleid effect. In dat opzicht
is het onderscheid tussen een «gewone» belasting waarbij het genereren
van algemene middelen voorop staat, en een regulerende heffing die
primair niet-fiscale doeleinden dient, voornamelijk theoretisch.

Bij de thans voorgestelde nieuwe verbruiksbelastingen op milieu–
grondslag willen wij er geen misverstand over laten bestaan, dat deze
volgens het gemaakte onderscheid gewone belastingen zijn, dus primair
gericht op het verwerven van algemene middelen. Het effect op de
doelstellingen van het milieubeleid is secundair. Daarnaast is van belang
dat wij met de keuze van de milieugrondslag een verhoging van andere
belastingen, met minder gewenste neveneffecten, kunnen voorkomen.

Wij hebben het onderhavige voorstel gezonden aan de Centrale raad
voor de milieuhygiëne. Naar het zich thans laat aanzien zal deze over het
voorstel advies willen uitbrengen. Na ontvangst van dit advies, zullen wij
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het doen toekomen aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voorts
hebben wij het voorstel gezonden aan het Interprovinciaal Overleg
(hierna IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna VNG).
De VNG heeft bij brief laten weten dat zij de voorgestelde belastingen
afwijst, vooral uit zorg over de stijging van de woonlasten en de
gevolgen daarvan voor de financiële speelruimte van de gemeenten. Van
het IPO hebben wij geen reactie ontvangen.

3. De belasting op grondwater

3.1. Algemeen

Het voorstel van een belasting op het verbruik van grondwater is -
naast het opbrengstaspect ten gunste van de algemene middelen -
gebaseerd op de overweging dat op die wijze ter zake van het verbruik
van water milieu-aspecten in rekening kunnen worden gebracht die in het
bestaande prijsmechanisme onvoldoende tot gelding komen. Wij doelen
daarmee op het schaarste-aspect dat verbonden is aan in de natuur
aanwezige stoffen, in casu schoon zoet water.

Of water als schoon kan worden aangemerkt, hangt tot op zekere
hoogte af van de doeleinden waarvoor men het wil gebruiken. In het
algemeen kan echter worden gesteld dat water schoon is, als het zonder
bezwaar zowel voor consumptie– als voor produktiedoeleinden kan
worden gebruikt. Bij produktiedoeleinden gaat het om de aanwending
van water als grondstof of als hulpmiddel bij het produktieproces,
waaronder ook het gebruik in de land– en tuinbouw.

In verband met het voorgaande heeft schaarste in dit kader niet alleen
een kwantitatief, maar ook een kwalitatief aspect waarmee in het milieu–
beleid expliciet rekening wordt gehouden. Zowel in kwantitatieve als in
kwalitatieve zin wordt de schaarste vooral bepaald door lokale en
regionale omstandigheden, waardoor een ruimtelijk zeer gedifferentieerd
beeld ontstaat. Het tot dusverre verrichte onderzoek heeft weliswaar
geen integraal beeld voor alle regio's opgeleverd, maar heeft er wel toe
geleid dat vrij algemeen wordt onderkend dat er schaarste aan schoon,
zoet grondwater bestaat en dat een grotere spaarzaamheid in waterge–
bruik nastrevenswaardig is.

Hoewel zich plaatselijk verschillen voordoen, en ook het verschil tussen
droge en natte zomers een rol speelt, doet het schaarste-aspect zich in
het algemeen gevoelen ten aanzien van grondwater. Ten aanzien van
oppervlaktewater is dit hoegenaamd niet het geval. Voorgesteld wordt
daarom oppervlaktewater buiten de heffing te laten.

Grondwater is - anders dan oppervlaktewater - een voorraadgrootheid,
die bestaat uit een groot aantal min of meer gescheiden voorkomens.
Deze zijn veelal van oude oorsprong en van hoge kwaliteit. Indien
daaraan water wordt onttrokken, worden die voorkomens weer
aangevuld met grondwater dat - met zeer geringe snelheid - uit de
omgeving toestroomt. Deze aanvulling zal, in verband met de van nature
of door exogene factoren voorkomende verschillen in grondwaterkwa–
liteit, doorgaans van andere, veelal mindere, kwaliteit zijn dan die van het
onttrokken oorspronkelijke grondwater. Zo kan onttrekking van grond–
water lokaal leiden tot ongewenste verplaatsing van zout of brak water
(verzilting). Ook kunnen stoffen die ten gevolge van bodemgebruik en
neerslag uit de atmosfeer de kwaliteit van het grondwater aantasten,
zoals nitraat en bestrijdingsmiddelen, naar diepere watervoerende lagen
worden verspreid. Onttrekking van grondwater heeft daardoor globaal
gesproken tot gevolg dat bestanddelen van hoge kwaliteit verloren gaan
en worden vervangen door bestanddelen van mindere kwaliteit.

Voorts leidt onttrekking ertoe, of kan er in de toekomst toe leiden, dat
in een aantal regio's verdroging van de bodem ontstaat. Onttrekking van
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grondwater kan op deze wijze schade veroorzaken aan de rijkdom van
fauna en flora en afbreuk doen aan de veelzijdigheid van de gebruiksmo–
gelijkheden van de grond.

Schaarste bestaat feitelijk alleen ten aanzien van zoet grondwater en
niet of in mindere mate ten aanzien van zout of brak water. Zout en brak
water blijven daarom, zo is het voorstel, voor deze belasting buiten
aanmerking.

In een aantal situaties wordt de onttrekking van grondwater aan de
bodem min of meer ongedaan gemaakt door middel van infiltratie. Min
of meer, omdat voor infiltratie in het algemeen weliswaar strikte eisen
worden gesteld, maar het geïnfiltreerde water doorgaans toch niet
geheel van dezelfde kwaliteit is als het onttrokken water. In dit verband
kan worden gedacht aan de situatie waarin water dat is onttrokken voor
koeldoeleinden, weer wordt teruggepompt in het watervoerende pakket
waaraan het was onttrokken, en wel onder zodanige voorwaarden dat de
kwaliteit van het grondwatervoorkomen op een goed niveau wordt
gehandhaafd. Een vergelijkbare situatie is de zogenoemde bronbemaling
in de bouwnijverheid die gepaard gaat met retourbemaling. Een ander
voorbeeld vormen de door waterleidingbedrijven verrichte infiltraties van
oppervlaktewater in de dumeri, welke vooralsnog hoofdzakelijk plaats–
vinden via vijvers en infiltratiekanalen. De voorgestelde regeling voorziet
in een tegemoetkoming voor deze situaties in de vorm van een vermin–
dering van belasting.

Tabel 1 van de bijlage laat zien hoe de onttrekking van zoet grond–
water en het gebruik van dit water is gespreid over sectoren. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt naar water dat is onttrokken door waterlei–
dingmaatschappijen en water dat in eigen beheer wordt gewonnen.

De prijs van water geleverd door waterleidingbedrijven vertoont een
vrij grote spreiding. Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de
gemiddelde prijzen inclusief het vastrecht.

Gemiddelde prijs leidingwater (gld/m3, 1989)

gebruiker water bereid uit

grondwater infiltratiewater oppervl. water

huishoudens 1,50 2,30 2,45
middelgroot' 0,80 1,65 1,80
groot2 0,70 1,45 1,55
1 Afname groter dan 300 m3 doch kleiner dan 10000 m3.
2 Afname 10 000 m3 of meer.

Hoewel er ook binnen de onderscheiden categorieën verschillen
voorkomen, komt in deze gemiddelden tot uiting dat de prijzen van
leidingwater bereid uit schaars grondwater grosso modo aanmerkelijk
lager zijn dan van leidingwater bereid uit oppervlaktewater. Een tussen–
positie wordt ingenomen door leidingwater bereid uit grondwater dat is
verkregen door infiltratie van oppervlaktewater in de bodem.

3.2. Belastingplicht

In Nederland gebruikt water wordt, behoudens een enkele uitzon–
dering, ook in ons land gewonnen. Het is daarom mogelijk het aangrij–
pingspunt van de belasting te leggen bij de «producent» van het water.
Producenten zijn in dit verband in beginsel alle waterleidingbedrijven
alsmede die particulieren en bedrijven die in eigen beheer water
onttrekken aan de bodem. Zoals nog zal worden toegelicht, is het ons
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voorstel alle «kleine» onttrekkers van grondwater buiten de heffing te
laten. De aanwijzing van een beperkte groep producenten als belasting–
plichtigen heeft uit het oogpunt van uitvoeringstechniek belangrijke
voordelen boven het in theorie aanwezige alternatief om alle feitelijke
watergebruikers in Nederland aan te wijzen. Ook leidt de aansluiting bij
de feitelijke onttrekking van het water aan de bodem, tot een regeling die
eenvoudiger uitvoerbaar is dan de aansluiting bij het feitelijk gebruik.
Tevens kan daarmee een aansluiting worden bereikt bij de begrippen en
handhavingswijzen die inherent zijn aan de bestaande wetgeving op het
gebied van het kwantiteits– en kwaliteitsbeheer van grondwater.

De onttrekking van grondwater kan op grond van de Grondwaterwet
(Stb. 1981, 392) door de provincies worden onderworpen aan een
melding–, registratie– of vergunningplicht. In alle provincies zijn verorde–
ningen vastgesteld waarin deze verplichtingen zijn geregeld. Het is uit
een oogpunt van uitvoerbaarheid aantrekkelijk om voor de belastingplicht
voor een verbruiksbelasting op grondwater zoveel mogelijk aan te sluiten
bij de genoemde registratie– en vergunningplicht. In de huidige situatie
zijn er 30 a 40 vergunningplichtige waterleidingbedrijven en, afgezien
van onttrekkingen ten behoeve van beregening en bevloeiing, ongeveer
1000 houders van een vergunning voor winning in eigen beheer.

De drempels die in de provinciale verordeningen worden aangehouden
voor de registratie– en de vergunningplicht ter zake van de onttrekking
van grondwater, zijn niet steeds gelijk. Per provincie uiteenlopende
drempels passen in het kwantiteitsbeheer en kwaliteitsbeheer van grond–
water, waarin rekening wordt gehouden met regionale verschillen en
waarvoor dan ook primair de provincies verantwoordelijk zijn. In een
landelijke verbruiksbelasting, die primair gericht is op het verkrijgen van
algemene middelen, kan met een dergelijke regionale differentiatie
echter moeilijk rekening worden gehouden. Bovendien zou dit in de
uitvoeringssfeer zeer grote bezwaren met zich brengen. Wij stellen
derhalve landelijk geldende vrijstellingen van deze belasting voor, die zo
goed mogelijk aansluiten bij de door de provincies gehanteerde drempel–
waarden.

In het voetspoor van de provinciale regelingen maken wij bij die
vrijstellingen een onderscheid naar het doel van de wateronttrekking en
naar het al dan niet permanente karakter van de onttrekking.

Bij permanente onttrekkingen gaat het om in beginsel continu in
bedrijf zijnde winningsinstallaties van met name de waterleidingbedrijven
en de industrie. Van deze permanente onttrekkers worden slechts
degenen vrijgesteld die gebruik maken van een onttrekkingsinrichting
met een pompcapaciteit van niet meer dan 10 kubieke meters per uur.

Bij tijdelijke onttrekkingen gaat het onder meer om bronbemaling van
bouwputten in de bouwnijverheid en om beregening of bevloeiing in de
landbouw. Voor dergelijke tijdelijke onttrekkingen gelden in de provin–
ciale verordeningen in het algemeen hogere drempelwaarden voor de
registratie en voor de vergunning dan voor permanente onttrekkingen.
Anderzijds is er in gevallen waarin de totale winning omvangrijk zou
kunnen worden, tevens een grens gesteld aan de toegestane winningspe–
riode of aan de totale te onttrekken hoeveelheid.

Zo is in het voorstel de vrijstelling van bronbemaling van bouwputten
gebonden aan een maximum van 50 000 kubieke meter per maand en
tevens aan een onttrekkingsduur die niet meer dan vier achtereenvol–
gende maanden mag bedragen.

Voor onttrekkingen ten behoeve van beregening en bevloeiing wordt
om redenen van uitvoeringstechniek vooralsnog een dusdanig vrijstel–
lingsniveau voorgesteld, dat deze onttrekkingen vrijwel geheel buiten de
heffing vallen. Wij stellen voor de vrijstelling enerzijds te binden aan een
maximale pompcapaciteit van 100 kubieke meter per uur en anderzijds
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aan een maximaal te onttrekken hoeveelheid van 100000 kubieke meter
per jaar. Tijdelijke grondwateronttrekkingen ten behoeve van grondwater–
sanering en noodvoorzieningen voor brand en dergelijke worden in het
voorstel zonder rneer vrijgesteld van de belasting.

Wij onderkennen dat deze keuze voor landelijke vrijstellingsniveaus
consequenties kan hebben voor de uitvoering. In situaties waarin de
voorgestelde vrijstelling in een bepaalde provincie beneden die van de
provinciale verordening ligt, zal de controle op de grondwateronttrekking
immers geheel bij de belastingdienst komen te liggen en kan zij niet
steunen op de handhaving door de provinciale autoriteiten van de in de
grondwaterverordeningen en de grondwaterheffingsverordeningen
gestelde regels. Naar het zich laat aanzien, zal deze situatie evenwel in
slechts een beperkt aantal gevallen voorkomen. Voorts zullen wij in het
overleg met de provincies nagaan in hoeverre het mogelijk is te komen
tot een zekere uniformering van de uitgangspunten van de provinciale
regelingen en deze belastingwet.

3.3. Grondslag

Als grondslag van de heffing wordt voorgesteld de hoeveelheid
onttrokken grondwater.

In het geval van «grote» onttrekkers levert de vaststelling van de van
belang zijnde hoeveelheden geen problemen op, omdat die onttrekkers
de winningsinstallaties op degelijke wijze hebben bemeterd. Ook bij
bronbemaling van bouwputten is bemetering regel als het gaat om
onttrekkingen van enige omvang. Een probleem voor de uitvoering kan
daarbij hoogstens zijn gelegen in de omstandigheid dat de nauwkeu–
righeid van de meters kan afnemen, afhankelijk van de toegepaste
pomptechniek.

Bij andere vormen van winning en gebruik, met name bij beregening in
de land– en tuinbouwsector, ontbreekt bemetering veelal. Voorzover hier
sprake is van onttrekkingen van bescheiden omvang, vallen deze echter
onder de daarvoor voorziene vrijstelling.

Er kunnen zich evenwel gevallen voordoen waarin de onttrekking te
groot is voor de vrijstelling, maar een betrouwbare bemetering niet goed
mogelijk is of vanwege de kosten zeer bezwaarlijk is. Hoewel meting van
de feitelijke onttrekkingen in beginsel steeds de voorkeur verdient, zal in
die gevallen op andere wijze moeten worden voorzien in een methode
van vaststelling van de onttrokken hoeveelheden water. Eventueel zal een
en ander forfaitair moeten worden geregeld, uitgaande van een
gemiddeld aantal pompdagen of uren en van de pompcapaciteit. Ook
zullen er praktische regels moeten worden gesteld waaraan de
bemetering dient te voldoen. Het voorstel voorziet erin dat de regel–
geving terzake wordt uitgewerkt bij algemene maatregel van bestuur.

Wij hebben al aangegeven, dat in het geval dat de onttrekking van
grondwater aan de bodem min of meer ongedaan wordt gemaakt door
middel van infiltratie, onder zekere voorwaarden een belastingvermin–
dering mogelijk is die samenhangt met de hoeveelheid geïnfiltreerd
water.

3.4. Tarief

Wij stellen voor het belastingtarief per kubieke meter onttrokken
grondwater te stellen op f 0,25 voor onttrekkingen door waterleidingbe–
drijven en op f 0,125 voor andere onttrekkingen. Aangenomen mag
worden dat een stringent vergunningenbeleid, zoals aangekondigd in het
Actieplan waterbesparing (Kamerstukken II, 1991/92, 22 556), bij de
industrie zal leiden tot besparingsmaatregelen waarmee extra kosten zijn
gemoeid. Daarnaast voorkomt het gematigde tarief voor onttrekking van
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grondwater in eigen beheer dat bedrijven die daarop zijn aangewezen,
worden geconfronteerd met een aanzienlijke schoksgewijze stijging van
de kosten.

Wij stellen voor, de vermindering van de verschuldigde belasting in
verband met verrichte infiltraties per kubieke meter geïnfiltreerd water te
stellen op f 0,21 voor waterleidingbedrijven en op f 0,085 voor andere
belastingplichtigen. Daarmee bereikt het tarief voor de situatie dat de
onttrekking min of meer wordt goed gemaakt door infiltratie, een bedrag
van per saldo f 0,04.

De voorgestelde belastingtarieven leiden er tevens toe dat de prijzen
van leidingwater bereid uit grondwater dichter komen te liggen bij die
van leidmgwater bereid uit oppervlaktewater.

Bij de genoemde tarieven voorzien wij een belastingopbrengst van
ongeveer f 245 mln op transactiebasis. De kasopbrengst in het jaar 1993
wordt geraamd op ongeveer f 225 mln.

3.5. Verdeling naar sectoren

Evenals bij andere verbruiksbelastingen is niet eenvoudig vast te
stellen op welke sectoren de grondwaterbelasting uiteindelijk zal
drukken. Dat hangt af van de mate waarin de bednjveri die aan de
belasting worden onderworpen, in staat zijn deze door te berekenen aan
hun afnemers. De mogelijkheid daartoe wordt bepaald door de prijselas–
ticiteit van de vraag naar hun produkten. Daarbij spelen onder meer een
rol de aard van het produkt en de mate waarin de bedrijven op de
binnen– en buitenlandse markt en concurrentie ondervinden.

Tabel 2 van de bijlage geeft een beeld van de verdeling van de
belasting naar sectoren die aansluit bij de voorgestelde tarieven en bij
het grondwatergebruik uit tabel 1. In tabel 2 zijn wij er van uitgegaan dat
de waterleidingbedrijven de belastmg doorberekenen aan hun afnemers.
Voor de overige sectoren is slechts de mitiele verdeling gegeven. Dit
houdt niet in dat wij ervan uitgaan dat de overige sectoren de belasting
in het geheel niet zouden kunnen doorberekenen. Er zijn evenwel onvol–
doende gegevens beschikbaar om de mate van doorberekening te
kwantificeren. De in de tabel opgenomen bedragen houden derhalve over
het geheel genomen een overschatting in van de gevolgen voor het
bedrijfsleven en een onderschatting van de gevolgen voor de gezinshuis–
houdens. Voorts zijn wij in tabel 2, conform de gebruikelijke methode bij
de raming van de gevolgen van afzonderlijke belastingmaatregelen,
uitgegaan van een ongewijzigd volume van de grondslag waarover
belasting wordt geheven.

Het in tabel 2 genoemde bedrag voor huishoudens komt, inclusief
BTW, overeen met een gemiddeld jaarbedrag van f 26 per huishouden
dat is aangewezen op uit grondwater bereid leidingwater. Dit betreft
ongeveer 4,7 mln huishoudens.

Wat de verdeling van de belastmg over de bedrijfssectoren betreft,
hebben wij in de tabel niet volstaan met het aandeel van de verschillende
sectoren in het totaal van de belasting. Dit aandeel is immers niet alleen
afhankelijk van de mate waarin in het produktieproces gebruik wordt
gemaakt van grondwater, maar ook van de omvang van die sector. Een
manier om te corrigeren voor de invloed van de laatstgenoemde factor,
is het uitdrukken van de belasting als percentage van een grootheid die
de omvang van de sector weerspiegelt, zoals de produktiewaarde of de
toegevoegde waarde. In alle hoofdsectoren die in tabel 2 worden onder–
scheiden, blijkt de belasting minder te zijn dan 0,5 promille van de
produktiewaarde. Ook in procenten van de toegevoegde waarde is zij
gering. Het hoogst is dit percentage in de papierindustrie en de
voedings– en genotmiddelenindustie, te weten 0,14 respectievelijk
0,10%.
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3.6. Relaties met andere heffingen

De huidige provinciale heffingen op de onttrekking van grondwater
hebben uitsluitend het karakter van een bestemmingsheffing. Zij dienen
ter fmanciering van een deel van de kosten die de provincies maken voor
grondwaterbeheer en voor vergoedmg van schade die derden lijden als
gevolg van de onttrekking van grondwater.

De genoemde provinciale heffingen zijn beperkt van omvang. Zij
variëren van f 0,006 tot f 0,016 per kubieke meter onttrokken grond–
water. Vooralsnog zijn wij ervan uitgegaan dat de thans voorgestelde
verbruiksbelasting en de provinciale heffingen naast elkaar blijven
bestaan. In het overleg met het Interprovinciaal Overleg is aan de orde
gesteld of het mogelijk en wenselijk is tot een integratie te komen van de
provinciale grondwaterheffing en de vanwege het Rijk te heffen belasting
op grondwater. Dit is ingegeven door de gedachte dat zo mogelijk moet
worden vermeden dat het Rijk en de provincies afzonderlijk heffen over
min of rneer dezelfde grondslag en bij dezelfde belastingplichtigen. Op
dit punt is nog nadere studie en verder overleg nodig.

De voorgestelde belasting staat los van de heffingen uit hoofde van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1981, 573). De laatstge–
noemde heffingen worden opgelegd terzake van het lozen van afval–
stoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in oppervlaktewateren, of
het brengen van die stoffen op een publieke zuiveringsinrichting van
afvalwater. Zij hebben het karakter van een bestemmingsheffing. De
opbrengst ervan is bestemd voor financiering van de uitgaven ter
bestrijding van de verontreiniging van oppervlaktewateren.

Evenmin heeft de voorgestelde belasting een relatie met de omslagen
en heffingen welke door de waterschappen kunnen worden geheven ter
financiering van de uitvoering van hun taken.

De uitgangspunten van de thans voorgestelde belasting zijn in lijn met
die van het Actieplan waterbesparing. In het kader van dit plan wordt,
naast intensivering van de voorlichting over de mogelijkheden van water–
besparing, onder meer een nieuw watertariefsysteem voor huishoudens
overwogen. Bij het laatste gaat het om een systeem dat als elementen
zou kunnen omvatten het vervangen van de huidige forfaitaire heffing uit
hoofde van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren door een heffing
op basis van het drinkwatergebruik (het zogenoemde «waterspoor»), het
vervangen van de forfaitaire heffing voor aanleg en onderhoud van riole–
ringen voor huishoudens door een heffing op basis van het drinkwaterge–
bruik en variabilisering van het vastrecht in het drinkwatertarief.

4. De belasting op afvalstoffen

4.1. Algemeen

Het voorstel van een belasting op het aanbod van afval voor eindver–
werking sluit aan bij een beleid dat erop gericht is de totale hoeveelheid
te storten of te verbranden afvalstoffen te verminderen en preventie of
hergebruik van afval te bevorderen.

Het voorstel houdt in dat een belasting wordt gelegd op de afgifte van
afvalstoffen voor eindverwerking aan stort– of verbrandings-inrichtingen.
Wetstechnisch wordt dit als volgt gerealiseerd.

Van gescheiden ingezameld en afzonderlijk aangeboden groente–,
fruit– en tuinafval wordt bij voorbaat aangenomen dat het bestemd is
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voor compostering, en derhalve niet voor eindverwerking in de zin van dit
wetsvoorstel.

Voor andere afvalstoffen geldt, wetstechnisch, het omgekeerde als
uitgangspunt. Deze stoffen worden verondersteld te zijn afgegeven voor
eindverwerking. In de praktijk kan dit tot op zekere hoogte anders zijn,
omdat slechts een deel van deze afvalstoffen is bestemd om te worden
gestort of verbrand. Een ander deel kan dan bestemd zijn om te worden
omgezet in nuttig toepasbare produkten. Ook kan het een voorbehan–
deling ondergaan om het in omvang of gewicht te verminderen. Met het
oog hierop is geregeld dat de inspecteur, op verzoek van de belasting–
plichtige, een verhoudmgsgetal kan vaststellen waarmee de totale aange–
boden hoeveelheid niet-GFT-afvalstoffen wordt herleid tot de voor de
afvalstoffenbelasting in aanmerking te nemen hoeveelheid.

Buiten de heffing blijven eindverwerking in eigen beheer en export
voor emdverwerking in andere landen, omdat het niet mogelijk is deze op
verantwoorde wijze in de heffing te betrekken. In ieder geval is dit niet
op korte termijn mogelijk.

Vanuit het oogpunt van milieubeleid is er voor deze beperking op
zichzelf bezien geen reden. In de toekomst zal daarom nadere studie
plaatsvinden om te beoordelen of en, zo ja, in hoeverre het mogelijk is
ook deze vormen van eindverwerking in de belasting te betrekken.

In beginsel zijn daarvoor aanknopingspunten aanwezig in de milieuwet–
geving. Voor eindverwerking in eigen beheer bestaat thans namelijk een
vergunningplicht op grond de Hinderwet (Stb. 1981, 410) of de Wet
inzake de luchtverontreiniging (Stb. 1981, 411). Deze zal in de toekomst
worden vervangen door een vergunningplicht op grond van de tot «Wet
milieubeheer» omgedoopte Wet algemene bepalingen milieuhygiene,
overeenkomstig het in die wet opgenomen hoofdstuk «Inrichtingen»,
zoals vervat in de wet van 2 juli 1992, tot uitbreiding en wijziging van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de daarmee samenhangende
wijzigingen van andere wetten (vergunningen en algemene regels voor
inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen;
handhaving) (Stb. 414). De vergunningen worden in de regel verleend
door de gemeenten of de provincies.

Het is echter niet eenvoudig om in de praktijk bij verwerking in eigen
beheer een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds bewerking of
verwerking van grond– of hulpstoffen en anderzijds verwerking van afval.

Los daarvan is bij een zeer groot deel van de bedrijven die vergunning–
plichtig zijn, de administratie in het geheel niet ingericht op nauwkeurige
vastlegging van de voortbrenging en de verwerking van afvalstoffen. Na
de inwerkingtreding van het eerder genoemde hoofdstuk Inrichtingen van
de toekomstige Wet milieubeheer worden de mogelijkheden om de eis
van een dergelijke administratie in de vergunning op te nemen, overigens
vergroot. Anderzijds beseffen wij dat een groot deel van het midden– en
kleinbedrijf tot de hinderwetplichtige inrichtingen behoort en dat de
mogelijkheden tot verfijnde administratie bij deze bedrijven veelal zeer
beperkt zijn. Vooralsnog gaan wij er daarom vanuit dat de controle op de
voortbrenging en verwerking van afvalstoffen in eigen beheer niet goed
mogelijk is.

Voor uitvoer van chemische afvalstoffen bestaat een meldingsplicht op
grond van de Regeling in–, uit– en doorvoer van gevaarlijke stoffen (Stcrt.
1988, 200). Een complicerende factor is echter onder meer de
afschaffing van de grensformaliteiten in het intracommunautaire verkeer
in het kader van de interne markt. Mede hierom zien wij er vooralsnog
van af afvalverwijdering door middel van export in de heffing te
betrekken.

Wij stellen voor niet-reinigbare verontreinigde baggerspecie en
niet-reinigbare verontreinigde grond buiten de heffing te laten. Dit
baseren wij op de overweging dat, anders dan bij andere afvalstoffen in
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het algemeen het geval is, de verontreiniging van deze specie en grond
veelal gedurende een lange tijd in het verleden tot stand is gekomen en
dat de waterbeheerder of grondeigenaar dat niet meer met zogenaamde
brongerichte maatregelen kan voorkomen.

De beoordeling van de reinigbaarheid zal worden gebaseerd op de
criteria die zijn opgenomen in de Leidraad bodembescherming (blz. 11-27,
Besluitvormingsmodel verwijdering verontreinigde grond, stappen 1 -
13). In het kader van het in de loop van 1992 uit te brengen ontwerp–
beleidsstandpunt inzake de verwijdering van baggerspecie, zal worden
bezien of hierop voor de beoordeling van de reinigbaarheid van die
specie modificaties gewenst zijn. Indien dit het geval is, zal hiermee in de
beoordeling van de reinigbaarheid van baggerspecie rekening worden
gehouden.

Gezien de huidige ontwikkeling van reinigmgstechnieken voor bagger–
specie kan zich de situatie voordoen dat voor de reiniging van bagger–
specie thans geen operationele techniek beschikbaar is, hoewel te
verwachten is dat deze op afzienbare termijn (5-10 jaar) wel
beschikbaar zal komen. Dan is sprake van potentieel reinigbare bagger–
specie in de zin van genoemde Leidraad (blz. II-24). Het zou in beginsel
de voorkeur verdienen die specie zolang op te slaan. Voor deze bagger–
specie is thans echter in feite geen opslagcapaciteit beschikbaar.
Daarom rekenen wij ook de hiervoor bedoelde potentieel reinigbare
baggerspecie vooralsnog tot de niet-reinigbare verontreinigde bagger–
specie waarvoor een vnjstellmg van de belasting geldt.

Een vrijstelling stellen wij eveneens voor met betrekking tot verbran–
dingsresten die overblijven na verbranding in een afvalverwerkingsin–
richting, indien deze door de exploitant van de verbrandingsinrichting
aan een stortplaats worden aangeboden. Deze vrijstell ing is bedoeld om
dubbele belastingheffing te voorkomen. Verbrandingsresten afkomstig
van verbranding in eigen beheer vallen niet onder deze vrijstelling, omdat
in dat geval geen dubbele heffing kan optreden.

Tabel 3 van de bijlage geeft een beeld van de verdeling van het
aanbod van afval naar sectoren. Bij de gegevens in deze tabel moet
worden opgemerkt dat de hoeveelheid te storten en te verbranden afval–
stoffen als gevolg van het beleid gericht op terugdringing geleidelijk zal
afnemen. Uitgaande van de doelstellingen van het afvalstoffenbeieid is
het streven er immers op gericht een afname daarvan te bewerkstelligen
van in totaal 15 a 20 % in de periode tot het jaar 2000. Bij een gegeven
belastingtarief zal daardoor de opbrengst van de voorgestelde belasting
in de loop van de tijd afnemen.

De prijzen die de afvalverwerkingsinrichtingen berekenen, lopen sterk
uiteen naar gelang de wijze van verwerken en de aard van het afval. Bij
storting variëren zij in de huidige situatie per ton van f 6,70 tot f 98 voor
huishoudelijk afval, via f 121,50 voor industrieel niet-chemisch afval tot
f 400 voor industrieel chemisch afval. Bij verbranding belopen zij f 60 tot
f 120 voor huishoudelijk afval, f 150 tot f 350 voor industrieel
niet-chemisch afval en meer dan f 1000 voor industrieel chemisch afval.
De recente en nog voorziene aanscherpingen van de milieu-eisen zullen
overigens leiden tot verdere stijging van de prijs van de verwerking van
afval. Voor storting wordt voor de periode tot en met het jaar 1995
rekening gehouden met een stijging van de prijzen van ongeveer 20%;
voor verbranding voor de periode tot het jaar 2000 met een stijging van
gemiddeld 65%.

Wij onderkennen dat een belasting op het aanbod van afval voor
eindverwerking het gevaar in zich bergt dat afval eerder buiten het legale
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verwerkingscircuit terecht komt. Daar staat echter tegenover dat men
zich dan in veel gevallen aan vervolging wegens overtreding van de
milieuwetgeving zal blootstellen, terwijl de voorgestelde heffing in het
grootste deel van de gevallen een vrij bescheiden verhoging mee zal
brengen van de prijzen die nu reeds in rekening worden gebracht voor de
eindverwerking. Alleen al om deze redenen zal de invloed op het ontwij–
kingsgedrag beperkt zijn bij het belastingtarief dat thans wordt voorge–
steld. Bovendien biedt het hoofdstuk Afvalstoffen dat ingevolge
wetsvoorstel 21 246 in de Wet milieubeheer zal worden opgenomen,
mogelijkheden om nieuwe voorschriften te geven ten aanzien van de
afgifte van afvalstoffen, die eraan zullen bijdragen te voorkomen dat
afvalstoffen illegaal verbrand of gestort worden. Dat neemt uiteraard niet
weg dat aan het handhavingsbeleid de nodige aandacht zal moeten
worden gegeven, evenals thans reeds het geval is.

4.2. Belastingplicht

Dit voorstel betrekt, zoals gezegd, alleen de eindverwerking die plaats–
vindt in inrichtingen waar afvalstoffen worden verwerkt die van anderen
afkomstig zijn, in de heffing. Uit het oogpunt van uitvoerbaarheid van de
belasting ligt het voor de hand niet de afzonderlijke aanbieders van het
afval, maar de verwerkingsinrichtingen aan te wijzen als belasting–
plichtige. Daarvan zijn er thans 82, en wel 70 stortplaatsen en 12
verbrandingsinrïchtingen.

4.3. Grondslag en tarief

De heffing knoopt aan bij de hoeveelheid afvalstoffen die voor eindver–
werking wordt afgegeven. Zoals hiervoor reeds is aangegeven, wordt
daarbij aangenomen dat GFT-afval niet voor eindverwerking is bestemd.
Voorts wordt er rekening mee gehouden dat het afgegeven
niet-GFT-afval niet altijd volledig voor eindverwerking is bestemd. Het
laatste geschiedt door toepassing van het verhoudingsgetal bedoeld in
artikel 13, tweede lid.

Voor het aankopen bij de afgifte van de afvalstoffen is gekozen, omdat
op het moment van afgifte de overeenkomst tussen de aanbieder en de
verwerker van het afval in het algemeen zijn definitieve vorm krijgt en de
hoeveelheid te verwerken afvalstoffen wordt vastgesteld.

Wij stellen voor het tarief van de belasting te stellen op f 14 per ton ter
verwerking afgegeven afval. Bij dit tarief voorzien wij een opbrengst van
ongeveer f 230 mln op transactiebasis. De opbrengst op kasbasis in het
jaar 1993 wordt geraamd op ongeveer f210 mln.

Wij stellen niet voor om in de hoogte van het belastingtarief een diffe–
rentiatie aan te brengen naar de verschillende categorieën afval of naar
de verschillende wijzen van eindverwerking, hoewel wij onderkennen dat
er uit milieu-oogpunt goede argumenten zijn om in het tarief rekening te
houden met de vorm van eindverwerking. Bij het voorgestelde vrij
bescheiden niveau van de belasting heeft deze uit milieuhygiënisch
oogpunt vooral de functie van financieel signaal. Daarmee wordt aange–
geven dat het kabinet er aktief naar streeft de hoeveelheid afvalstoffen
die voor eindverwerking, in welke vorm dan ook, wordt aangeboden,
terug te dringen door het ontstaan van die afvalstoffen te voorkomen en
hergebruik van afvalstoffen te bevorderen.

4.4. Verdeling naar sectoren

Tabel 4 van de bijlage geeft een beeld van de verdeling van de lasten
bij het voorgestelde tarief. In deze tabel zijn wij ervan uitgegaan dat de
afvalverwerkingsinrichtingen de belasting zullen doorberekenen in de
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prijzen die zij in rekening brengen, maar dat de bedrijven die afval voor
eindverwerking aanbieden die verhoogde verwerkingstarieven niet
kunnen doorberekenen in de prijzen van hun produkten. Dit houdt niet in
dat wij ervan uitgaan dat bedrijven daar in het geheel niet in zullen
slagen. Er zijn evenwel onvoldoende gegevens voorhanden om de mate
van doorberekening te kwantificeren. De in de tabel opgenomen
bedragen houden derhalve over het geheel genomen een overschatting
in van de gevolgen voor het bedrijfsleven en een onderschatting van de
gevolgen voor de gezinshuishoudens.

Het in tabel 4 genoemde bedrag voor huishoudens komt, inclusief
BTW, overeen met een gemiddeld jaarbedrag van ongeveer f 12 per
huishouden. Dit betreft ongeveer 6,2 mln huishoudens.

In de onderscheiden bedrijfssectoren blijkt de belasting in verhouding
tot de produktiewaarde minder te bedragen dan 0,8 promille. Ook in
procenten van de toegevoegde waarde is zij gering. Het hoogst is dit
percentage in de papierindustrie en in de bouwnijverheid, te weten 0,22
respectievelijk 0,15 procent.

4.5. Relaties met andere heffingen

In de Afvalstoffenwet is de verwijdering van huishoudelijk afval
opgedragen aan de gemeenten. Ter bestrijding van de kosten daarvan
kunnen de gemeenten op grond van de Wet algemene bepalingen milieu–
hygiëne en de Gemeentewet (Stb. 1992, 96) een afvalstoffenheffing of
een reinigingsrecht instellen. Het eventueel resterende deel van de
kosten financieren zij uit de gemeentelijke algemene middelen.

In de laatste jaren hebben de afvalstoffenheffing en de reinigings–
rechten een aanzienlijke stijging ondergaan als gevolg van kostenontwik–
kelingen en van het streven van gemeenten om de financiering uit de
algemene midelen te beperken. De gemiddelde tarieven per huishouden
vertonen de volgende ontwikkeling: f 95 in 1988, f 104 in 1989, f 105 in
1990, f 123 in 1991 en f 166 in 1992.

Op de verwerking van niet-huishoudelijke vormen van afval rust in de
huidige situatie geen afzonderlijke belasting. De verwerking geschiedt
door afvalverwerkingsbedrijven, die daarvoor een prijs in rekening
brengen.

Een rijksbelasting die bijdraagt aan hergebruik en preventie is
verenigbaar met de particuliere prijsstelling voor afvalverwerking en met
de gemeentelijke bestemmingsheffingen. Over de voorgestelde heffing is
overleg gevoerd met de VNG als vertegenwoordigster van de gemeente–
lijke belangen. Zoals wij in paragraaf 2 hebben aangegeven, heeft de
VNG na dit overleg bij brief laten weten dat zij de voorgestelde belasting
afwijst.

5. De belasting op brandstoffen

Teneinde de verbruiksbelastingen op milieugrondslag op systematische
wijze in één belastingwet onder te brengen, zijn de brandstoffenhef–
fingen, die vooralsnog gestalte hebben gekregen in Hoofdstuk 6a van de
WABM, eveneens in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen.
Uitgegaan is daarbi] van de regeling zoals die onlangs is gewijzigd
ingevolge de Wet verbruiksbelastingen van brandstoffen, geheven naar
een milieugrondslag (Stb. 1992, 317), die in werking is getreden met
ingang van 1 juli 1992 (Besluit van 24 juni 1992, Stb. 1992, 318).

In wetstechnisch opzicht is een aantal aanpassingen aangebracht.
Deze hebben uitsluitend ten doel een betere afstemming te bewerkstel–
ligen van de wettekst inzake de heffing van brandstoffen op de syste–
matiek van het onderhavige wetsvoorstel en op de accijnswetgeving. Er
zijn geen materiële wijzigingen in de regeling aangebracht.
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Als tarief is opgenomen het structurele tarief dat ingevolge de Wet
verbruiksbelastingen van brandstoffen, geheven naar een milieu–
grondslag, thans is vervat in artikel 61 i WABM.

Het wetsvoorstel zal na de totstandkoming van de richtlijn (E.E.G.)
betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijnzen van
minerale oliën zo nodig nog worden aangepast.

6. Formeelrechtelijke aspecten en sanctiebepalingen

6.1. Algemeen

De in dit wetsvoorstel geregelde verbruiksbelastingen worden geheven
van rijkswege door de Rijkbelastingdienst. De uitzonderingspositie voor
invoerrechten doet zich hier niet voor. Daarom vallen deze belastingen
onder de rijksbelastingen waarop de Algemene wet inzake rijksbelas–
tingen (Stb. 1959, 301; hierna AWR) en de Invorderingswet 1990 (Stb.
221) in volle omvang van toepassing zijn. Omdat het wetsvoorstel een
heffingsregeling is, zal in het hierna volgende vooral worden ingegaan op
de heffingsaspecten die in het kader van dit wetsvoorstel van belang zijn.
Alvorens daartoe over te gaan wijzen wij nog op enige regelingen die bij
het uitwerken van de uitvoeringsbepalingen een rol spelen.

Zo bevat hoofdstuk VA van de AWR de zogenoemde heffingsrentere–
geling. In het kader van de nog voor te stellen Aanpassingswet Wet op
de verbruiksbelastingen op milieugrondslag zal, zo is ons voornemen,
voor de onderhavige belastingen een zelfde regeling worden getroffen
als is opgenomen in artikel 30a voor de omzetbelasting.

De artikelen 47 tot en met 56 van de AWR bevatten de zogenoemde
verplichtingen ten dienste van de belastingheffing. In de verschillende
hoofdstukken van het onderhavige wetsvoorstel waarin de verbruiksbe–
lastingen op milieugrondslag worden uitgewerkt, is steeds een bepaling
opgenomen die preciseert welke gegevens voor de belasting in kwestie
in ieder geval uit de administratie van de belastingplichtige moeten
blijken.

6.2. Voldoening op aangifie, naheffing, aangiftetijdvak en betalings–
termijn

Hoofdstuk IV van de AWR regelt de heffing van belasting bij wege van
voldoening of afdracht op aangifte. Voldoening op aangifte is de gebrui–
kelijke figuur voor verbruiksbelastingen en belastingen van rechtsverkeer,
voor zover die betrekking hebben op zich gedurig opnieuw voordoende
belastbare feiten. Kenmerk van deze heffingsmethodiek is dat de belas–
tingplichtige eigener beweging op wettelijk vastgelegde tijdstippen de
door hem verschuldigd geachte belasting betaalt, overeenkomstig een
tegelijkertijd door hem in te dienen aangifte. De nadruk ligt daarbij vooral
op de verplichting daadwerkelijk tijdig de belasting te voldoen.

Indien later blijkt dat iemand te weinig of ten onrechte in het geheel
niet heeft betaald, dient herstel te geschieden door oplegging van een
naheffingsaanslag (artikel 20 AWR). Met gehele of gedeeltelijke
niet-betaling van de verschuldigde belasting wordt gelijkgesteld het
geval waarin iemand ten onrechte of tot een te hoog bedrag vrijstelling
of teruggaaf van belasting is verleend. De belangrijkste beperking van de
naheffingsbevoegdheid is dat deze vervalt door verloop van vijf jaren na
het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of
de teruggaaf is verleend.

In de verschillende hoofdstukken van het wetsvoorstel waarin het
heffingsregime van de onderhavige verbruiksbelastingen wordt uitge–
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werkt, wordt het tijdstip waarop de materiële verschuldigdheid van de
belasting ontstaat, gekoppeld aan de wijze waarop de belastbare feiten
zich van dag tot dag voordoen. De grondwaterbelasting sluit bij
voorbeeld aan bij de feitelijke onttrekking van grondwater. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 5 van het wetsvoorstel (Algemene bepalingen) gesti–
puleerd dat de in een tijdvak verschuldigd geworden belasting op
aangifte dient te worden voldaan.

Artikel 19, tweede lid, AWR verschaft de minister van Financiën de
bevoegdheid regelen te geven omtrent het tijdvak waarover de belasting
moet worden voldaan. Tevens kan hij regelen geven volgens welke in de
loop van dat tijdvak een of meer voorlopige betalingen moeten worden
gedaan. Van deze bevoegdheid is gebruik gemaakt in de artikelen 21 tot
en met 24 van de Uitvoeringsbeschikking AWR. Voor de accijns en voor
alle verbruiksbelastingen van brandstoffen wordt in artikel 21 a als aangif–
tetijdvak een maand gehanteerd. Een afwijking van dat tijdvak ten gunste
van de, met name kleine, belastingplichtige is echter mogelijk. Voor de
onderhavige verbruiksbelastingen zal bij deze systematiek worden aange–
sloten.

Ingevolge artikel 19, eerste lid, AWR is degene die in een tijdvak
verschuldigd geworden belasting op aangifte behoort te voldoen,
gehouden de belasting binnen één maand na het einde van dat tijdvak
aan de ontvanger te voldoen.

6.3. Bezwaar en beroep, sanctiebepalingen

De mogelijkheden voor de justitiabelen om bezwaar en beroep in te
stellen tegen hun onwelgevallige heffingsbeslissingen zijn gelijk aan die
voor de andere onder de AWR vallende belastingen. De AWR regelt in de
artikelen 23 tot en met 30 de bezwaarprocedure alsmede het instellen
van het beroep tegen uitspraken op bezwaar en een aantal andere
uitspraken en besluiten van de inspecteur. De procesgang in beroep en
het beroep in cassatie zijn geregeld in de Wet administratieve recht–
spraak belastingzaken (Stb. 1983, 61) en de Wet op de Rechtelijke
Organisatie (Stb. 1972, 463).

De toepasselijkheid van de AWR brengt tenslotte ook mee dat op
tekortkomingen van justitiabelen fiscaalrechtelijke sancties kunnen
worden gesteld. Daarmee doelen wij allereerst op de fiscale administra–
tieve boeten en de zogenaamde omkering van bewijslast. In de tweede
plaats wijzen wij op de fiscaalstrafrechtelijke bepalingen. Deze zijn
opgenomen in hoofdstuk IX, waaruit in dit verband met name artikel 68
van belang is.

7. Budgettaire en personele aspecten, bedrijfseffecten en
dereguleringsaspecten

7.1. Budgettaire en personele aspecten

In het voorgaande is bij de onderscheiden belastingen reeds de
geraamde budgettaire opbrengst gepresenteerd. In de onderstaande
tabel worden deze ramingen samengevoegd.

Tabel: Opbrengst van de voorgestelde belastingen (1993, mln gld)

Belasting Transactie Kas

Grondwater 245 225
Afval 230 210
Totaal 475 435
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Reeds hebben wij aangegeven dat als gevolg van het beleid op het
gebied van afvalstoffen de opbrengst van de desbetreffende belasting bij
een gegeven belastingtarief in de ioop van de tijd enigermate zal
afnemen.

De gepresenteerde opbrengstraming gaat, conform de gebruikelijke
aanpak bij de belastingramingen, uit van een ongewijzigd volume van de
grondslag waarover de belastingen worden geheven. De volume-effecten
van de belastingheffing zullen worden verwerkt in de zogenoemde
endogene belastingramingen. Aangenomen wordt dat deze beperkt
zullen zijn, in ieder geval op korte termijn. De voorgestelde belastingta–
rieven zijn over het geheel genomen immers gematigd. Bovendien vergt
een eventuele overgang naar alternatieve grondstoffen, hulpstoffen of
produktiewijzen de nodige tijd.

De heffing en de inning van de belasting op grondwater zullen via een
centraal team verlopen. Dit zal verantwoordelijk zijn voor de registratie
van de belastingplichtigen en voor de verzending en terugontvangst van
de aangiften. Daarnaast zal het de tijdigheid van de voldoening van de
belasting bewaken. Tevens zal genoemd team ervoor zorgdragen dat de
controle op de aangifte en de voldoening van de verbruiksbelastingen op
milieugrondslag op evenwichtige wijze wordt ingepast in de periodieke
controles bij ondernemers die zullen worden uitgevoerd door de
eenheden grote ondernemingen van de belastingdienst.

Voor de controle op de permanente onttrekkingen van grondwater
zullen minder aanvullende voorzieningen nodig zijn dan voor de controle
op de tijdelijke onttrekkingen, met name op die ten behoeve van
beregening en bevloeiing. Bij de voorgestelde vrijstellingsgrenzen zullen
voor de werkzaamheden die verband houden met de heffing en de inning
16,5 formatieplaatsen nodig zijn; voor de controle 54,5 formatieplaatsen.
De kosten daarvan bedragen 5,7 mln. Daarnaast worden voorzien exploi–
tatiekosten van 1 mln structureel en een eenmalig bedrag van 1,2 mln
voor kosten van inrichting en dergelijke.

Voor de heffing, de inning en de controle op de belasting op afval zijn
14,5 formatieplaatsen nodig, waarvan 4,5 voor de heffing en de inning
en 10 voor de controle. Met deze formatieplaatsen, de huisvesting en
andere kantoorkosten is een bedrag gemoeid van structureel f 1,4 mln.
Daarop komt een eenmalig bedrag van f 0,5 mln.

Ten behoeve van de efficiency zullen de heffing en de inning van de
voorgestelde belastingen worden ondersteund door een geautomatiseerd
systeem. Dit zal onder meer de periodieke verzending van aangiftebil–
jetten verzorgen en de terugontvangst daarvan bewaken. Dit systeem
dient in korte tijd te worden ontwikkeld. Met de ontwikkeling is een
bedrag gemoeid van f 7 mln. Bij de ontwikkeling zal tevens worden
bezien welke mogelijkheden er zijn om de heffing en de inning van de
belasting op brandstoffen volgens dit systeem te laten verlopen.

In totaal belopen de kosten van de uitvoering dus f 8,1 mln structureel
en f 8,7 mln eenmalig in 1992. Deze kosten zullen worden gefinancierd
uit de opbrengst van de voorgestelde belastingen.

7.2. Bedrijfseffecten

In het voorgaande zijn wij bij de onderscheiden belastingen reeds
ingegaan op de lasten voor het bedrijfsleven en op de verdeling daarvan
over de sectoren. Tabel 5 van de bijlage presenteert een totaalbeeld van
de verdeling van de lasten. Herhaald zij, dat bij de gepresenteerde
verdeling impliciet is aangenomen dat de bedrijven niet in staat zijn de
belasting door te berekenen in de prijzen van hun produkten. In werke–
lijkheid zullen zij dit tot op zekere hoogte wel kunnen. In dat opzicht
houdt ook deze tabel een overschatting in van de gevolgen voor het
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bedrijfsleven en een onderschatting van de gevolgen voor de gezinshuis–
houdens.

Het in tabel 5 genoemde bedrag voor huishoudens komt, inclusief
BTW, overeen met een gemiddeld jaarbedrag van f 38 per huishouden.
Wat het bedrijfsleven betreft, komt uit de tabel naar voren dat in de
onderscheiden produktiesectoren de belasting in verhouding tot de
toegevoegde waarde gering is. Het hoogst is deze verhouding in de
papierindustrie, te weten 0,36%.

In tabel 6 van de bijlage wordt een vergelijking gepresenteerd van de
verdeling van de thans voorgestelde belastingen met de verdeling van de
reeds voor 1992 voorgestelde verhoging van de heffing op brandstoffen.
Uit die tabel blijkt dat het aandeel van de industrie in het totaal van de
voorgestelde belastingen op grondwater en afval (17,4%) aanmerkelijk
lager is dan in de verhoging van de heffingen op brandstoffen (27,9%).
Bovendien komen de grondwaterbelasting en de afvalstoffenbelasting in
belangrijke mate terecht bij andere sectoren dan die waarvan de brand–
stoffenheffing wordt geheven. Daardoor valt binnen de industrie de
verdeling van het totaal van de belastingen op brandstoffen, water en
afval gelijkmatiger uit dan de verdeling van de belasting op brandstoffen
alleen.

7.3. Dereguleringsaspecten

In hoofdstuk 2 van deze memorie hebben wij aangegeven dat zowel in
de Tweede Kamer der Staten-Generaal als in het kabinet de overtuiging
leeft dat het wenselijk is te komen tot een verbreding van de aangrij–
pingspunten voor verbruiksbelastingen die worden geheven naar een
milieugrondslag.

De verkenning van de mogelijkheden daartoe is uitgemond in de
bevinding dat verbruiksbelastingen op grondwater en op afval wenselijk
en uitvoerbaar zijn in de vorm waarin deze belastingen zijn neergelegd in
dit wetsvoorstel. De motivering van dit oordeel hebben wij hiervoor in
deze memorie gegeven. Daarbij achten wij de spreiding van de uit deze
wet voortvloeiende fiscale lasten verantwoord.

Het voorstel is eveneens verantwoord bevonden ten aanzien van de
bijkomende administratieve lasten voor de justitiabelen en de bestuurs–
lasten die het voor de rijksoverheid met zich brengt. Deze bijkomende
administratieve verplichtingen voor het bedrijfsleven zijn zeer beperkt
van omvang. Voor de gegevens die voor de heffing nodig zijn, wordt
zoveel mogelijk aangesloten bij reeds bestaande regelgeving. Daardoor
zullen de voor de aangifte en de controle van belang zijnde gegevens
doorgaans reeds in de administratie van de belastingplichtigen aanwezig
zijn, en kunnen de bijkomende administratieve verplichtingen tot een
minimum beperkt blijven.

In het voorgaande is ook aangegeven dat de belastingen op grond–
water en op afval zodanig zijn ingericht, dat het aantal belastingplich–
tigen beperkt blijft.

Ook de bestuurlijke lasten, die voornamelijk tot uiting komen in de
uitvoering van de voorgestelde belastingregelingen door de Rijksbelas–
tingdienst, en welke in paragraaf 7.1. nader zijn toegelicht, zijn alleszins
verantwoord.

Aan dit wetsvoorstel zijn voor het Rijk geen programmakosten
verbonden.

Tenslotte zal ook de vermeerdering van de werkdruk van de rechterlijke
macht naar verwachting zeer beperkt zijn.

Al met al zijn wij van oordeel dat dit wetsvoorstel, getoetst aan de
criteria die zijn opgenomen in de Aanwijzingen inzake de toetsing van
ontwerpen van wet en van algemene maatregelen van bestuur van de
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minister-president d.d. 16 januari 1985 (Stcrt. 18), past in een beleid
waarin terughoudendheid met nieuwe regelgeving wordt betracht.

8. Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk I: Inleidende bepalingen

Artikelen 1 en 2 alsmede de redactionele opbouw van het wetsvoorstel

Hoofdstuk I bevat uitsluitend de instellingsbepaling van de in deze wet
geregelde belastingen (artikel 1) alsmede een algemeen definitie-artikel
dat voor de wet als geheei van belang is (artikel 2). Dit houdt verband
met de redactionele opbouw van deze wet. Die is als volgt. Elk van de
belastingen - achtereenvolgens die op grondwater, op afvalstoffen, en
op brandstoffen - wordt uitgewerkt in een specifiek aan die belasting
gewijd hoofdstuk (hoofdstukken II tot en met IV). Elk hoofdstuk vangt
aan met de in het bijzonder voor de in dat hoofdstuk geregelde belasting
van belang zijnde begripsbepalingen. Vervolgens wordt in elk hoofdstuk,
voor de belasting die in het geding is, een uitwerking gegeven aan de
grondslag van de belastmg en de belastingplicht, de maatstaf van heffing
en de verschuldigdheid van de belasting, eventuele vrijstellingen en het
tarief, de op de heffing in kwestie toegesneden verplichtingen ten
dienste van de belastingheffing en de aanvullende regelingen.

Daarna volgt nog een hoofdstuk V, Algemene bepalmgen, dat enkele
bepalingen omvat die voor alle in deze wet opgenomen belastingen van
belang zijn. Hoofdstuk VI, Slotbepalingen, bevat de inwerkingtreding en
de citeertitel.

De intrekking of wijziging van bepalingen in andere wetten waartoe in
verband met de totstandkoming van deze wet zal moeten worden
overgegaan, zal gestalte krijgen in een binnenkort bij de Staten-Generaal
aanhangig te maken Aanpassingswet Wet op de Verbruiksbelastingen op
milieugrondslag.

Artikel 1 spreekt van de heffing van verbruiksbelastingen. Met de term
verbruiksbelasting wordt bedoeld een belasting die de strekking heeft
uiteindelijk de consumptieve bestedingen te treffen. Ter wille van een
doelmatige uitvoering wordt de belasting geheven van producenten en
vormt aldus een kostprijsverhogende belasting.

In dit verband kan de vraag rijzen of de belasting op afvalstoffen wel
op het verbruik drukt. Vele afvalstoffen zijn immers de stoffen die
resteren nadat de produkten en diensten die in het economisch verkeer
zijn voortgebracht de consumptieve sfeer doorlopen hebben.

Daartegenover kan echter gesteld worden dat dit voor vele andere
afvalstoffen niet geldt, namelijk voor die afvalstoffen die afkomstig zijn
van bedrijven. Bovendien beoogt de afvalstoffenbelasting in wezen aan
te knopen bij het produktieproces van de voor uiteindelijk gebruik aange–
boden goederen en diensten: doel is een fmanciele prikkel te geven om
meer en meer over te gaan op produktiewijzen die minder afvalstoffen
opleveren. Het is in dit verband wel degelijk de bedoeling om, evenals dit
voor andere verbruiksbelastingen het geval is, in de produktiekolom - en
zoals gezegd in rechtstreeks verband met die produktie - een kostprijs–
verhogende belasting te doen ontstaan die uiteindelijk zoveel mogelijk
gedragen zal moeten worden door de consument.

Het algemene definitie-artikel, artikel 2, bevat overeenkomstig de
hiervoor aangeduide constructie van het wetsvoorstel slechts de
begripsbepalingen van «Onze Minister» en van «Onze Ministers». Het
eerste begrip betreft de Minister van Financiën, die de eerstverantwoor–
delijke voor deze materie is, omdat de heffing en invordering van deze
verbruiksbelastingen door of vanwege hem (door de rijksbelastingdienst)
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geschiedt. Voor gevallen waarin ook belangrijke aspecten technisch dan
wel beleidsmatig op het gebied van het milieubeheer liggen, wordt
voorgesteld de Minister van Financiën samen met de Minister van Volks–
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gezamenlijk een
primaire verantwoordelijkheid op het vlak van de nadere regelgeving toe
te kennen. Evenzeer ligt het overigens voor de hand dat deze ministers in
de daarvoor in aanmerking komende gevallen zullen handelen in overeen–
stemming met andere ministers die een bijzondere verantwoordelijkheid
hebben in verband met de te regelen materie.

Hoofdstuk II: Grondwaterbelasting

Artikel 3

De belastingregeling in dit hoofdstuk steunt zoveel mogelijk op de
begrippen en definitiebepalingen van de Grondwaterwet (Stb. 1981,
392), zoals die wet laatstelijk is gewijzigd bij Wet van 14 november
1991, Stb. 636, en de op deze wetten berustende bepalingen.

De Grondwaterwet zwijgt over het onderscheid dat gemaakt kan
worden tussen zoet water enerzijds en zout water, daaronder begrepen
brak water, anderzijds. Voor het doel van deze belastmgwet achten wij
het echter geboden dat onderscheid aan te brengen. Het schaarste–
aspect van grondwater, dat bescherming van zoetwatervoorkomens
indiceert, doet zich ten aanzien van zout water niet voor. In een aantal
gevallen waarin industriële grootwaterverbruikers grote hoeveelheden
zout water aan de bodem onttrekken, kan dat een gunstig effect hebben
voor andere gebruiksdoelen, doordat verzilting van het grond– en opper–
vlaktewater wordt tegengegaan of zelfs wordt voorkomen. Met name de
natuurlijke flora en de land– en tuinbouw kunnen hiermee gediend zijn.
Hoewel wij daarmee niet willen zeggen dat de onttrekking van zout water
aan de bodem uitsluitend positief te waarderen milieu-effecten heeft,
zou het in de gegeven omstandigheden onbillijk zijn de onttrekkers van
zout water aan de belasting te onderwerpen. Daarom wordt in het eerste
lid onder a grondwater gedefinieerd als zoet grondwater. Onder b wordt
zoet grondwater vervolgens omschreven als grondwater dat minder dan
300 milligram chloride per liter bevat. Deze grenswaarde is in de weten–
schappelijke literatuur inzake land– en tuinbouwvraagstukken algemeen
aanvaard.

De in het eerste lid onder c en d vermelde definities zijn ontleend aan
artikel 1, eerste lid, van de Grondwaterwet. De twee genoemde definities
bakenen te zamen de zogenaamde puntonttrekkingen af, waarbij de
mens ingrijpt in de natuurlijke kringloop en voorkomens van het grond–
water.

Het onttrekken van grondwater is een verschijnsel dat ruim moet
worden opgevat. Zo behoort daartoe - in het voetspoor van de Grondwa–
terwet - niet alleen te worden verstaan de winning van grondwater voor
huishoudelijke of industriële doeleinden maar ook het onttrekken met een
ander oogmerk. Met name vallen ook bronbemalingen ten behoeve van
funderingen en bouwputten hieronder. Dit behoort in beginsel ook zo te
zijn (voor uitzonderingen, zie artikel 8, onderdeel b). Deze bemalingen
leggen immers beslag op een deel van de grondwatervoorkomens in een
bepaald gebied Dit kan, hetzij door de totale omvang van de onttrek–
kingen in dat gebied, hetzij afzonderlijk (bij de aanleg van een groot
werk), van nadelige invloed zijn op de flora en fauna en op winningsmo–
gelijkheden voor huishoudelijke en andere doelen in dat gebied.

De onder e opgenomen definitie van infiltreren is ook ontleend aan
artikel 1 van de Grondwaterwet. Deze ruime begripsbepaling omvat infil–
traties van verschillende kwaliteit en volgens verschillende technieken.
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De meest hoogwaardige vorm is het terugbrengen van onttrokken grond–
water zonder kwaliteitsverlies van betekenis in het watervoerende pakket
waaraan het oorspronkelijk werd onttrokken. In zekere zin van mindere
kwaliteit is de infiltratie door het brengen van min of meer verontreinigd
water, opgepompt uit rivieren of ander oppervlaktewater, in infiltratieka–
nalen en vijvers in de duingebieden van de duinwaterleidingbedrijven, al
dan niet met toepassing van zogenaamde voorzuivering, teneinde de uit
natuurlijk oogpunt bovenmatige onttrekking van grondwater in het
duingebied bij benadering goed te maken met gebruikmaking van de
zandlagen als filter.

De onder f opgenomen definitie van pompcapaciteit komt overeen met
de veelvuldig in provinciale grondwaterverordeningen gehanteerde
omschrijving van het begrip.

Onder g is vastgelegd dat het begrip waterleidingbedrijf moet worden
opgevat conform de betekenis die daaraan wordt gehecht door de
Waterleidingwet (Stb. 1957, 150). Dit onderdeel dient overigens te
worden gelezen in samenhang met het derde lid. Dat komt praktisch
hierop neer dat onder «waterleidingbedrijf» ook wordt verstaan de onder–
neming van de natuurlijke persoon of het lichaam die op zich niet
letterlijk valt aan te merken als waterleiding-bedrijf in de zin van de
Waterleidingwet, maar een dochteronderneming is of anderszins een zo
met een «echt» waterleidingbedrijf verbonden onderneming is dat die
daarmee een eenheid vormt.

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat onduidelijkheid kan
bestaan over de vraag of een belastingplichtige al dan niet kan worden
aangemerkt als waterleidingbedrijf, indien de winning, de zuivering en de
distributie van grondwater niet door hetzelfde lichaam geschieden maar
bij voorbeeld gebruik wordt gemaakt van een groepsstruktuur bestaande
uit verscheidene vennootschappen. De criteria die voor het eenheids–
begrip worden gehanteerd zijn ontleend aan de regeling van de fiscale
eenheid voor de omzetbelasting (artikel 7, vierde lid, Wet op de omzet–
belasting 1968, Stb. 329).

Het tweede lid komt overeen met artikel 1, tweede lid, Grondwaterwet
terwijl het derde lid geheel overeenkomt met artikel 1, derde lid, van die
wet. De eerste bepaling houdt in dat een complex van putten en voorzie–
ningen dat in feite één winningsinrichting vormt ook als één inrichting
wordt bestempeld voor de heffing van de grondwaterbelasting.

In het vierde lid wordt tot uitdrukking gebracht dat handelingen die
niet het onttrekken van grondwater ten doel hebben maar wel de grond–
waterstand mede beïnvloeden, zoals het bemalen ten behoeve van de
peilbeheersing, buiten het bestek van de grondwaterbelasting vailen.
Hetzelfde geldt voor het infiltreren van water dat geschiedt ter
handhaving of verhoging van de grondwaterstand tot een ander doel dan
het onttrekken van grondwater. Ook het oppompen van water uit de
diepere bodemlagen als voortvloeisel van mijnontginning, kan voor de
vaststelling van de voor belasting in aanmerking komende onttrekkingen
van water buiten beschouwing worden gelaten.

Artikelen 4 en 5

Grondsiag van de belasting is blijkens artikel 4 het onttrekken van
grondwater. In hoofdstuk 3 van deze memorie is toegelicht waarom niet
het daadwerkelijk verbruik in huishoudens en bedrijven e.d. maar de
onttrekking van grondwater aan de bodem aan de belasting ten
grondslag wordt gelegd. In rechtstreeks verband daarmee wordt in
artikel 5 de houder van de onttrekkingsinrichting aangewezen als belas–
tingplichtige.
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Artikel 6

Blijkens artikel 6, eerste lid, vormt de hoeveelheid onttrokken grond–
water, gemeten in kubieke meters, in eerste aanleg de maatstaf van
heffing. Deze maatstaf wordt echter genuanceerd door het tweede lid.
Dat geeft aanspraak op een vermindering van de belasting voor gevallen
waarin - ruw gezegd - de onttrekking van grondwater in meerdere of
mindere mate goed wordt gemaakt doordat in rechtstreeks verband met
de onttrekking van grondwater infiltratie wordt toegepast. Om onduide–
lijkheden te voorkomen is in de wettekst niet een dergelijke algemeen
geformuleerde voorwaarde opgenomen, maar gaat deze als het ware op
in de voorwaarde dat de infiltratie in overeenstemming dient te
geschieden met voorwaarden die door Gedeputeerde Staten van de
provincie in de van toepassing zijnde vergunning hieromtrent zijn
gesteld. Ingevolge artikel 14 van de Grondwaterwet is infiltreren van
water in de bodem zonder een dergelijke vergunning immers niet toege–
staan, terwijl aan die vergunning ook voorschriften kunnen worden
verbonden ter bescherming van bij het grondwaterbeheer betrokken
belangen. Daarnaast is het mogelijk dat de voorwaarden voor infiltratie
zijn opgenomen in de eveneens op artikel 14 van genoemde wet
stoelende vergunning voor het onttrekken van grondwater. Dit kan zich
voordoen als het infiltreren van water geschiedt ter voldoening aan een
voorschrift van een vergunning tot het onttrekken van grondwater. In
zo'n geval is ingevolge artikel 15, derde lid, van de Grondwaterwet geen
aparte vergunning voor infiltratie nodig.

Hoewel er tussen verschillende vormen van infiltratie ook verschil in
kwaliteit te onderkennen is en in zoverre er reden zou zijn om de hoogte
van de tegemoetkoming naar kwaliteitsniveau te differentiëren, is
gekozen voor een uniforme tegemoetkoming voor infiltratie. Dit om de
regeling zo eenvoudig mogelijk te houden. Gezien de relatief bescheiden
bedragen waar het in de tariefstelling om gaat, wordt een complicering
van de regeling met een differentiatie van infiltratietegemoetkomingen
naar kwaliteitsniveau, met alle uitvoeringsproblemen van dien, niet
verantwoord geacht.

Het derde lid bevat het voorstel de bevoegdheid te scheppen bij
algemene maatregel van bestuur nadere regels te geven met betrekking
tot de meting - of vaststelling van de hoeveelheid op andere wijze - van
de onttrekking en de infiltratie van water. Daarbij valt te denken aan een
uitwerking van de gevallen waarin bemetering is vereist dan wel op
andere wijze tot vaststelling van de waterhoeveelheden kan worden
gekomen. Verder ook aan de wijze waarop dat moet geschieden en eisen
die bij voorbeeld aan te gebruiken meters kunnen worden gesteld.

Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat deze bevoegdheid niet alleen
bedoeld is voor de vaststelling van de maatstaf van heffing bij die justi–
tiabelen die erkennen dat zij belastmgplichtig zijn, maar ook voor
degenen die aanspraak maken op een vrijstellmg Ook in die gevallen
kunnen voorschriften inzake bemetering e.d. worden gegeven.

Artikel 7

Dit artikel legt vast dat het feitelijk onttrekken van water tegelijk het
ontstaan van de materiële belastingschuld oplevert. De betekenis van
deze bepaling hangt evenwel nauw samen met artikel 34. Dat houdt in
dat de in een tijdvak verschuldigd geworden belasting op aangifte moet
worden voldaan. Daarmede worden, zoals in hoofdstuk 6 van deze
memorie is toegelicht, ook de artikelen 19 tot en met 22 AWR toepas–
selijk. Zoals gezegd ligt het voor de hand dat op basis van artikel 19,
tweede lid, AWR in de Uitvoeringsbeschikking AWR voor de grondwater–
belasting een regeling wordt getroffen die overeenkomt met artikel 21
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van die beschikking. De praktische betekenis daarvan is al in hoofdstuk 6
van deze memorie uiteengezet.

Artikel 8

Uit uitvoeringsoogpunt is het geboden te streven naar een niet te grote
kring van belastingplichtigen. Onttrekkers van grondwater, waarbij de
onttrekking kwantitatief van gering belang is, worden daarom buiten de
belasting gelaten. In de eerste plaats brengt onderdeel a dit tot
uitdrukking. Gekozen is voor een algemeen geldende drempel voor
inrichtingen met een pompcapaciteit van niet meer dan 10 kubieke
meters per uur. Dit omdat dit de meest voorkomende ondergrens is in de
provinciale grondwaterverordeningen. Voor de toepassing van deze
vrijstelling is het onverschillig of het bij voorbeeld om drinkwatervoorzie–
ningen van particulieren gaat dan wel om onttrekkingen voor bedrijfs–
doeleinden.

Daarnaast voorziet het voorstel in enkele - ruimere - vrijstellingen van
incidenteel plaatsvindende onttrekkingen, waarvoor ook ingevolge de
Grondwaterwet en de daarop steunende provinciale verordeningen
doorgaans weinig beperkingen worden gesteld, omdat hun invloed op de
schaarsheid van schoon grondwater betrekkelijk gering is. In de eerste
plaats betreft dat bronwaterbemaling ten behoeve van fundering en
bouwputten (eerste lid, onderdeel b). Gekozen is voor grenswaarden die
gemiddeld overeenkomen met de in de provinciale regelingen gehan–
teerde cijfers. Deze keuze wordt ondersteund door de overweging dat
bronbemalingsaktiviteiten een veelvormig en moeilijk te controleren
verschijnsel zijn. Bronbemalingsinstallaties wisselen veelvuldig van
plaats, worden veelal gehuurd en functioneren binnen het kader van
bouwwerkzaamheden of de uitvoering van weg– en waterbouwkundige
werken. Ook om die reden is een beperking gerechtvaardigd tot onttrek–
kingen door middel van bronbemaling die verhoudingsgewijs omvangrijk
zijn.

Onderdeel c verbindt, in het voetspoor van de provinciale grondwater–
verordeningen, aan proefinstallaties dezelfde vrijstelling als voor bronbe–
maling.

In onderdeel d wordt, overeenkomstig hetgeen gebruikelijk is in de
provinciale grondwaterverordeningen, het incidenteel onttrekken van
water aan de bodem voor de bestrijding van brand of andere calami–
teiten vrijgesteld: de vrijstelling voor noodvoorzieningen.

Wat de onttrekking van grondwater voor beregenings– en bevloeiings–
doeleinden betreft, is het voorstel inrichtingen met een pompcapaciteit
van niet meer dan 100 kubieke meter per uur buiten de heffing te laten
indien bovendien de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer
bedraagt dan 100000 kubieke meters per jaar. Beregening en bevloeiing
zal in het algemeen plaats hebben in het kader van het agrarisch bedrijf.
De onttrekking vindt niet gelijkmatig over het jaar plaats maar sterk
geconcentreerd in de zomermaanden. Van jaar tot jaar kunnen belang–
rijke verschillen optreden. Indien in droge jaren een te groot beroep op
grondwatervoorkomens dreigt te worden gedaan, grijpt de provinciale
overheid in door beregening en dergelijke aan beperkingen te binden of
zelfs geheel te verbieden. Veelal wordt gebruik gemaakt van mobiele
pompinstallaties die afwisselend op diverse percelen worden ingezet.
Beregening en bevloeiing geschiedt enerzijds in omstandigheden waarin
een grote mate van verdamping pleegt plaats te vinden, anderzijds
houden deze activiteiten ook tot op zekere hoogte in dat het aan de
bodem onttrokken water aan de oppervlakte weer terug wordt gebracht
in de bodem waaraan het water was onttrokken. Daarbij komt dat de
mobiliteit van de pompinstallaties met zich brengt dat controle op de
correcte naleving van deze wet, zo alle onttrekkingen in deze sfeer
eronder zouden moeten vallen, heel moeilijk zou zijn. Om beide redenen
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is het gerechtvaardigd in deze sfeer een betrekkelijk hoge drempel te
leggen vooraleer men in de heffing wordt betrokken.

Bij een drempel van een pompcapaciteit van 100 kubieke meters per
uur en een totale hoeveelheid te onttrekken grondwater van 100 000
kubieke meters per jaar blijven verreweg de meeste agrarische bedrijven
buiten de heffing.

In onderdeel e, dat de vrijstelling voor beregening of bevloeiing binnen
de aangegeven grenzen bevat, wordt als voorwaarde gesteld dat de
onttrekking uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor dit doel geschiedt.
De uitdrukking «uitsluitend of nagenoeg uitsluitend» betekent: voor 90%
of meer. Voor de tolerantie die daarin is opgesloten is gekozen om te
voorkomen dat gebruik mede voor andere doeleinden, indien dat van
beperkte omvang is, de vrijstelling zou doen vervallen. Men kan in dit
verband denken aan het gebruik van water voor het schoonmaken van
gebouwen en transportmiddelen.

Onttrekking van grondwater in het kader van een grondwatersanering
geschiedt uitsluitend met het oog op de bescherming van het milieu. Wij
stellen daarom voor deze vorm van grondwateronttrekking zonder meer
vrij te stellen (onderdeel f). Een voorbeeld van grondwatersanering is het
bemalen en zuiveren van grondwater onder en nabij een benzinestation.
Door diverse lekkages is het grondwater verontreinigd met oliepro–
dukten. Door het grondwater onder en in de nabije omgeving van het
benzinestation gedurende twee jaren op te pompen en het opgepompte
water te zuiveren van oliebestanddelen, waarna het gezuiverde water
weer in de bodem wordt teruggevoerd, wordt het grondwater ter plaatse
gesaneerd.

Artikelen 9 en 10

De tariefstructuur is in hoofdlijnen reeds in hoofdstuk 3 van deze
memorie toegelicht. Artikel 9 bevat de positieve kant van de verschul–
digde belasting: een tarief van f 0,25 per onttrokken kubieke meter
grondwater voor waterleidingbedrijven en een tarief van f 0,125 voor
andere onttrekkers. De keuze van deze bedragen is in § 3.4 gemotiveerd.
Artikel 10 bevat een negatieve component van de belasting. Die dient ter
tegemoetkoming van de belastingplichtigen die door infiltratie tot op
zekere hoogte de onttrekking van grondwater weer goedmaken. Dit
aspect van de belasting is nader toegelicht bij artikel 3, eerste lid, onder
e, en bij artikel 6, tweede lid.

Artikel 11

Het eerste lid van dit artikel stelt aan de belastingplichtige de eis dat
hij een administratie voert zodanig dat de voor de heffing van de grond–
waterbelasting benodigde gegevens inzake de onttrekkingen en infil–
traties van water daaruit duidelijk blijken. Deze eis wordt gesteld om
ervoor te zorgen dat de controle op de naleving van deze belastingre–
geling niet alleen doeltreffend maar ook op redelijk doelmatige wijze kan
plaatsvinden.

Het tweede lid verschaft de Minister van Financiën de bevoegdheid
nadere regels te stellen omtrent de wijze waarop aan de in het eerste lid
bedoelde verplichting moet worden voldaan.

Het spreekt voor zich dat degenen waarvan op voorhand aannemelijk is
dat ze geen grondwaterbelasting verschuldigd zullen worden, niet belast
zullen worden met de verplichting omtrent de vrijgestelde grondwater–
onttrekking allerlei gegevens te administreren. Echter niet alleen voor
degenen waarvan op voorhand wel aannemelijk is dat ze de belasting
verschuldigd zullen worden, maar ook voor grensgevallen waar noch het
een noch het ander bij voorbaat kan worden uitgesloten, streven wij
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ernaar zo veel mogelijk duidelijkheid en zekerheid te verschaffen omtrent
de betekenis van de administratieverplichting door het stellen van nadere
regels op dit vlak in een ministeriële regeling. De Belastingdienst onder–
zoekt, in samenwerking met de grondwaterdeskundigen van de
provincies, de mogelijkheden hiertoe.

Hoofdstuk III: Afvalstoffenbelasting

Artikel T2

De begrippen in dit hoofdstuk en in het bijzonder de definitie van een
aantal begrippen in dit artikel zijn zoveel mogelijk ontleend aan die welke
worden gehanteerd in het wetsvoorstel tot uitbreiding en wijziging van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (afvalstoffen), Kamerstukken
21 246. Dit wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is
ingediend bij koninklijke boodschap van 17 augustus 1989, zal naar
verwachting in de loop van 1993 in werking treden en vervangt de
huidige Afvalstoffenwet (Stb. 1977, 455) alsmede de Wet chemische
afvalstoffen (Stb. 1981, 696). Overigens zal ingevolge de wet van 2 juli
1992, tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne en de daarmee samenhangende wijzigingen van andere
wetten (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures
voor vergunningen en ontheffingen; handhaving), die naar verwachting
op 1 januari 1993 in werking zal zijn getreden, de WABM reeds zijn
omgedoopt tot Wet milieubeheer.

In wetsvoorstel 21 146, zoals het luidt ingevolge de nota van wijziging
ter zake (nr. 7), worden afvalstoffen gedefinieerd als: alle stoffen, prepa–
raten of andere produkten, waarvan de houder zich - met het oog op de
verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich
moet ontdoen; een stof, preparaat of ander produkt wordt in ieder geval
aangemerkt als afvalstof, indien die stof, dat preparaat of dat produkt bij
algemene maatregel van bestuur als zodanig is aangewezen.

De term huishoudelijke afvalstoffen duidt op de afvalstoffen, afkomstig
van particuliere huishoudens. Het gaat hier in de eerste plaats om de
afvalstoffen van particuliere huishoudens die in beginsel tenminste
éénmaal per week door of vanwege de gemeente dienen te worden
ingezameld. Daarnaast vallen ook de grove huishoudelijke afvalstoffen
hieronder. De in wetsvoorstel 21 146 gegeven definitie geeft voorts nog
aan dat autowrakken er niet onder vallen, terwijl dat zelfde geldt voor
afgegeven of ingezamelde bestanddelen van uit particuliere huishoudens
afkomstige afvalstoffen die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen.

De term gevaarlijke afvalstoffen staat voor die afvalstoffen die door
hun aard, eigenschappen of samenstelling zodanig milieuschadelijk zijn,
dat zij om bijzondere, daarop toegesneden regelgeving vragen. Zij
bestaan in belangrijke mate uit dezelfde stoffen die ingevolge de
bestaande wetgeving worden aangemerkt als chemische afvalstoffen en
afgewerkte olie.

Het begrip bedrijfsafvalstoffen is een restbegrip. Deze stoffen worden
in wetsvoorstel 21 246 omschreven als afvalstoffen die niet zijn huishou–
delijke afvalstoffen, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen. De term
bedrijfsafvalstoffen moet ruim worden opgevat; hij ziet ook op afval–
stoffen van non-profit instellingen en diensten, alsmede op afvalstoffen
van zelfstandige beroepsbeoefenaren en van sociaal-culturele instel–
lingen. Aangezien deze afvalstoffen veelal ontstaan in het kader van
activiteiten met een overwegend bedrijfsmatig karakter, wordt de
omschrijving «bedrijfsafvalstoffen» geacht voldoende duidelijk te zijn.

Onderdeel b van het eerste lid van artikel 12 definieert het verwerken
van afvalstoffen als het verbranden van afvalstoffen dan wel het op of in
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de bodem brengen van afvalstoffen om deze daar te laten. Het eerste
slaat op de verwerking bij afvalverbrandingsinstallaties. Het tweede op
het storten van afval op daartoe bestemde stortplaatsen waar de afval–
stoffen in beginsel altijd zullen blijven. Dergelijke inrichtingen functio
neren op basis van een door het bevoegd gezag, meestal de provincie,
daartoe verstrekte vergunning.

De uitdrukking «om deze daar te laten» betekent dat de afvalstoffen
daar in beginsel voor de eeuwigheid gedeponeerd worden. Het tijdelijk
opslaan of anderszins tijdelijk op of in de bodem brengen, is er dus niet
onder begrepen. Bij voorbeeld, het opslaan van organische afvalstoffen
op een composteringsterrein valt er niet onder. Dit betreft immers een
tijdelijke opslag van materialen, als onderdeel van een proces dat is
gericht op hergebruik na omzetting van de afvalstoffen in een nuttig
bruikbare stof.

Voor zover meststoffen op of in op de bodem worden gebracht, kan
men er al aan twijfelen of die daar gebracht worden om ze daar te laten.
Bemest wordt toch in de eerste plaats om de meststoffen te doen
opnemen door de gewassen die op die grond gekweekt worden.
Doorslaggevend is evenwel dat zij slechts onder deze belasting zouden
vallen indien zij bij een stortplaats zouden worden aangeboden: zie
artikel 13. lets dergelijks doet zich in de praktijk nooit voor.

Ook voor andere zaken die als afval zijn te zien, bij voorbeeld de tarra
(oorspronkelijk aanhangende grond) van suikerbieten die bij vervoer en
verwerking vrijkomt, geldt dat ze in de praktijk niet onder deze belasting
vallen omdat ze in de regel niet aan een verbrandings– of stortinrichting
ter verwerking worden afgegeven.

Onderdeel c van het eerste lid van artikel 12 bevat een definitie van
het begrip inrichting. De definitie verwijst naar de betekenis die de Wet
milieubeheer hieraan zal geven, nadat de Wet van 2 juli 1992 tot
uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (vergun–
ningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergun–
ningen en ontheffingen; handhaving) kracht van wet zal hebben
verkregen. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer der
Staten-Generaal op 3 april 1989 en is door die Kamer (in gewijzigde
vorm) aangenomen op 27 augustus 1991.

In die wet wordt het begrip inrichting omschreven als: elke door de
mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, onder–
nomen bedrijvigheid, die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden
verricht. Deze omschrijving is opgenomen in een nieuw artikel 1, eerste
lid.

Tot het begrip inrichting, dat in de leden 3 tot en met 5 van genoemd
artikel verder wordt uitgewerkt, worden ook «werken» gerekend. Het gaat
hier om activiteiten als het ophogen van terreinen - bij voorbeeld voor
gebruik als sportterrein - en het aanleggen van wallen - bij voorbeeld
met het oog op geluidwering - waartoe gebruik wordt gemaakt van een
hoeveelheid afvalstoffen die op of in de bodem wordt gebracht. Het is
uiteraard ook de bedoeling dat een en ander daar blijft. Deze werken zijn
echter in de tekst van artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van het onder–
havige wetsvoorstel weer buiten het bereik van de afvalstoffenbelasting
gebracht. Omdat, zoals in hoofdstuk 4 is toegelicht, de onderhavige
belasting zich alleen richt op eindverwerking van afvalstoffen - en aldus
alle vormen van hergebruik en nuttige toepassing buiten aanmerking laat
- dient afvalverwijdering annex nuttige toepassing in het kader van
werken buiten het bereik van deze belasting te blijven.

De definitie van «verbrandingsresten» in onderdeel d, is opgenomen
met het oog op de vrijstelling van deze stoffen in artikel 14 onder a. De
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afgifte van afvalstoffen ter verwerking in een verbrandingsinstallatie is
ingevolge deze wet belast. Nadat afvalstoffen zijn verbrand in een
verbrandingsinrichting resteert in het algemeen nog een hoeveelheid
vaste restafvalstoffen die niet verder verbrand kunnen worden. Deze
afvalstoffen worden, afhankelijk van hun samenstelling, vervolgens nuttig
toegepast of gestort. In dit laatste geval zou dan wederom afvalstoffen–
belasting verschuldigd zijn. Dit wordt niet billijk geacht. Het is tevens
onwenselijk op deze wijze indirect - verwerking door middel van
verbranding zwaarder te belasten dan verwerking door storten omdat bij
afweging tussen beide eindverwerkingsmethoden vanuit milieuhygiënisch
oogpunt de voorkeur moet worden gegeven aan verbranden boven
storten. In het wetsvoorstel 21 246 wordt dit, als onderdeel van de
codificatie van de in het Nationaal Milieubeleidsplan (Kamerstukken II,
1988/1989, 21 137, nrs. 1-2) beschreven beleidsstrategie, wettelijk
vastgelegd

Ter wille van de duidelijkheid zij nog opgemerkt dat (het storten van)
resten die vrijkomen bij bepaalde vormen van behandeling van afval,
zoals bij voorbeeld thermische of extractieve reiniging van verontreinigde
grond en baggerspecie, niet onder het begrip verbrandingsresten en de
daarvoor geldende vrijstelling vallen. Evenmin vallen onder de vrijstelling
de afvalstoffen die weliswaar oorspronkelijk afkomstig zijn - als verbran–
dingsresten - uit een verbrandingsinstallatie, maar later als overtollig
gebleken grondstof voor storting worden aangeboden Het kan zich bij
voorbeeld voordoen dat de exploitant van een verbrandingsinrichting
reststoffen voor nuttige toepassing heeft afgegeven aan een aannemer
die de materialen in kwestie gebruikt voor terreinverharding. Houdt de
aannemer op een bepaald werk van dit materiaal over en biedt hij het
aan bij een stortplaats, is er geen sprake van vrijgestelde verbrandings–
resten.

Onder e en f worden niet-reinigbare verontreinigde baggerspecie
respectievelijk grond gedefinieerd als stoffen waarvan door middel van
een verklaring van het Service Centrum Grondreiniging is aangetoond dat
deze niet reinigbaar zijn tot een nuttig toepasbaar produkt. Beide
definities zijn opgenomen met het oog op de vrijstellingen in artikel 13.
De vrijstelling is beperkt tot niet-reinigbare baggerspecie en grond
omdat, indien deze stoffen wel als reinigbaar zijn aan te merken, het uit
milieuhygiënisch oogpunt doelmatiger en dus wenselijk is die specie
respectievelijk grond te (laten) reinigen tot een nuttig toepasbaar
produkt.

Zoals in hoofdstuk 4 van deze memorie al is aangegeven, is de positie
van niet-reinigbare baggerspecie en grond een bijzondere vergeleken
met die van andere afvalstoffen. Het ontstaan van de meeste andere
afvalstoffen kan worden voorkomen, althans teruggedrongen, met
zogenaamde brongerichte maatregelen. De verontreinigingen in bagger–
specie en grond zijn evenwel veelal gedurende een lange tijd in het
verleden ontstaan en kunnen door de waterbeheerder respectievelijk de
eigenaar van de grond niet meer met brongerichte maatregelen
ongedaan worden gemaakt. Gezien de wens het tot stand komen van
saneringsoperaties op dit terrein te bevorderen, achten wij het niet
gerechtvaardigd de afgifte van niet-reinigbare verontreinigde bagger–
specie en grond te belasten.

Uit de onder e en f opgenomen definities blijkt dat voor vrijstelling
slechts in aanmerking komt die baggerspecie, respectievelijk grond,
waarvan het Service Centrum Grondreiniging (SCG) heeft verklaard dat
deze niet reinigbaar is tot een nuttig toepasbaar produkt. De eis van
beoordeling van de reinigbaarheid door het SCG past in het milieubeleid
inzake de verwijdering van verontreinigde grond (Kamerstukken II,
1986-1987, 19 925, nrs. 1-2). Het SCG baseert de beoordeling op de
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door de Minister van VROM vastgestelde criteria die zijn opgenomen in
de Leidraad Bodembescherming.

Het SCG is een organisatie die op 16 januari 1989 is opgericht met
het doel daarin de oordeelsvorming te laten plaatsvinden omtrent
afgraven, reinigen en/of opslaan van verontreinigde grond. Het SCG is
een stichting waarvan het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van
provincies, rijk en gemeenten. Onder deze stichting fungeert een tweetal
NV's. De NV SCG is belast met de beoordeling van de reinigbaarheid van
verontreinigde grond en de opdrachtverlening voor opslag, reiniging en
afzet van grond. TOP Grondbeheer NV beheert de in het kader van de
Interimwet bodemsanering (Stb. 1982, 763) ingerichte tijdelijke opslag–
plaatsen van verontreinigde grond (TOP's) en voert de feitelijke opslag
op deze TOP's uit.

Artikel 13

Overeenkomstig de in hoofdstuk 4 van deze memorie gegeven
toelichting, brengt artikel 13, eerste lid, tot uitdrukking dat de grondslag
van de afvalstoffenbelastmg uitsluitend bestaat uit de afvalstoffen die ter
verwerking worden afgegeven aan een inrichting in de zin van dit
hoofdstuk. Praktisch betekent het laatste een met een vergunning van de
overheid geëxploiteerde verbrandingsinrichting of stortplaats. Zie in dit
verband ook de op artikel 12 gegeven toelichting.

Gekozen is voor aansluiting bij de afgifte ter verwerking, de
zogenaamde feitelijke levering. Deze vindt als het ware plaats aan de
poort van de eindverwerkingsinrichting. Op dat moment dienen de
aanbieder en de exploitant van de eindverwerkingsinrichting het eens te
worden over de dienst die verricht zal worden, de afvalstof waar het om
gaat (en daarmee ook het verwerkingstarief dat van toepassmg is) en de
hoeveelheid waar het om gaat. Deze grootheden zullen tot uitdrukking
komen in de wegens de verleende dienst op te maken factuur. In
samenhang met betalings– en vervoersdocumenten ter zake is hiermede
een spoor geconstrueerd tussen degene waarvan de afvalstoffen
afkomstig zijn en de eindverwerker, waarmee een effectieve controle
mogelijk is.

Deze aanpak verdient dan ook de voorkeur boven het aanknopen bij
het begrip «verwerken». Met «verwerken» kan, met name bij de
verbranding van gevaarlijke afvalstoffen, immers geruime tijd gemoeid
zijn, omdat niet alle soorten afvalstoffen tegelijk en op dezelfde wijze
worden verwerkt. Bovendien zullen in een afvalverwerkende inrichting
ook uit doelmatigheidsoogpunt kleine partijen van diverse herkomst vaak
een zekere tijd worden opgeslagen om te worden samengevoegd tot
grotere als een geheel te verwerken partij afval.

In het vorenstaande is uitgegaan van de veronderstelling dat de aan
een inrichting afgegeven afvalstoffen ook alle bestemd zijn voor
verwerking in de zin van artikel 12, onderdeel b: het verbranden van
afvalstoffen dan wel het op of in de bodem brengen van afvalstoffen om
deze daar te laten. Deze vormen van verwerking worden ook wel eindver–
werking genoemd. In bepaalde gevallen is de werkelijkheid anders.

Een aparte positie wordt ingenomen door het gescheiden mgezamelde
en afzonderlijk aan de inrichting aangeboden GFT-afval. Hiervan kan
zoals in paragraaf 4 is vermeld, bij voorbaat worden aangenomen dat het
is bestemd voor compostering, en derhalve niet voor verwerking in de zin
van dit wetsvoorstel.

Verscheidene inrichtingen passen voorts op de aan hen afgegeven
afvalstoffen, andere dan GFT, een voorbehandeling toe. Dit geschiedt
omdat aan hen ook afval wordt aangeboden dat zich leent voor scheiding
tussen enerzijds te storten of te verbranden afvalstoffen en anderzijds
materialen die geschikt zijn voor bewerking tot nuttig toepasbare
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produkten. Ook vindt dit plaats om een vermindering van de hoeveelheid
en het gewicht te bewerkstelligen. Bij het laatste kan het bij voorbeeld
gaan om vergisten. Een voorbeeld van scheiding ten behoeve van herge–
bruik is het winnen van metalen uit het afval.

Een en ander heeft tot gevolg dat er een verschil kan optreden tussen
de totale aan de inrichting aangeboden hoeveelheid niet-GFT-afval–
stoffen en de hoeveelheid afvalstoffen die moet worden aangemerkt als
afgegeven voor verwerking in de zin van deze wet.

Teneinde met het laatstgenoemde verschil rekening te houden en de
regeling zo eenvoudig mogelijk uitvoerbaar te houden, hebben wij de
grondslagbepaling in artikel 13, eerste lid, aangevuld De aanvulling (in
het tweede lid) betreft enerzijds het rechtsvermoeden dat de aan een
inrichting afgegeven afvalstoffen - andere dan afzonderlijk aangeboden
GFT– zijn afgegeven ter verwerking, anderzijds een regeling voor de
gevallen waarin een afwijking daarvan gerechtvaardigd is, omdat niet alle
aan de inrichting afgegeven niet-GFT-afvalstoffen zijn bestemd voor
eindverwerking. Daarbij stelt de inspecteur op verzoek van de belasting–
plichtige een verhoudmgsgetal vast waarmee de totale hoeveelheid
afgegeven niet GFT-afvalstoffen voor de toepassing van de belasting
herleid kan worden tot de in aanmerking te nemen hoeveelheid voor
verwerking afgegeven afvalstoffen. Het verhoudingsgetal kan worden
vastgesteld aan de hand van de administratie van de inrichting dan wel,
indien deze onvoldoende aanknopingspunten biedt, op basis van
adviezen en dergelijke van externe deskundigen.

De inspecteur neemt een beslissmg op een dergelijk verzoek bij een
voor bezwaar vatbare beschikking. Hij doet dit zo mogelijk binnen acht
weken na ontvangst van het verzoek.

In de gekozen opzet verkrijgt de belastingplichtige zo spoedig als
mogelijk is zekerheid omtrent het standpunt van de fiscus ter zake.
Mocht de belastingplichtige bezwaar tegen de beslissing van de
inspecteur hebben, dan kan hij tegen de uitspraak van de inspecteur op
dat bezwaar beroep instellen bij de belastingrechter.

Op deze wijze krijgt ook de rechtsbescherming van de belasting–
plichtige op doelmatige wijze gestalte.

Artikel 14

De gronden voor en de betekenis van de in dit artikel geregelde
vrijstellingen, kwamen reeds aan de orde in de toelichting op artikel 1.
Met het oog op de uitvoering bestaat vooralsnog geen behoefte aan
nadere voorschriften omtrent de wijze waarop de vrijstelling kan worden
geëffectueerd. Men kan er vanuit gaan dat de exploitant van de stort–
plaats waar verbrandingsresten in de zin van deze wet worden aange–
boden, bekend is met de aanbieder - waarvan er in Nederland immers
slechts 12 zijn –terwijl dit voorts zijn bevestiging zal vinden in afspraken
vooraf, in facturering en in betaling van de vergoeding voor de eindver–
werking.

Voor de aanbieding van niet-reinigbare verontreinigde baggerspecie of
grond geldt dat overeenstemming dient te bestaan tussen de bagger–
specie respectievelijk de grond waaromtrent het S.C.G een verklaring
heeft afgegeven dat deze niet reinigbaar is tot een nuttig toepasbaar
produkt, en de ter verwerking afgegeven specie of grond. Dit zal steek–
proefsgewijs gecontroleerd moeten worden door de met het toezicht op
de milieuwetgeving belaste organen. Eventueel opgespoorde valsheid in
geschrifte kan dan strafrechtelijk worden vervolgd.

Artikel 15

In hoofdstuk 4 is reeds toegelicht dat, om de belasting redelijk
eenvoudig uitvoerbaar te maken, de houder van de inrichting als belas–
tingplichtige wordt aangewezen.
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Artikel 16

In steeds meer situaties, thans reeds in nagenoeg alle gevallen, wordt
de tariefstelling voor eindverwerking van afvalstoffen gebaseerd op de
hoeveelheid en aard van de ter verwerking aangeboden afvalstoffen,
gemeten in kilogrammen (of veelvouden daarvan). In modern geoutil–
leerde eindverwerkingsinrichtingen beschikt men over een weegbrug om
de hoeveelheidsbepaling met de nodige zorgvuldigheid te doen plaats–
vinden. Het spreekt voor zich dat de weegbrug aan bepaalde eisen moet
voldoen. Daarnaast komt het nog voor, met name op een aantal vrij oude
stortplaatsen die vermoedelijk binnen enige jaren zullen sluiten, dat nog
gewerkt wordt met tarieven per kubieke meter afvalstoffen en dat het
aantal kubieke meters min of meer schattenderwijs wordt vastgesteld.
Indien te verwachten is dat de stortplaats binnen afzienbare tijd zal
sluiten, heeft het geen zin de exploitant in kwestie te verplichten een
weegbrug aan te schaffen die aan de noodzakelijke eisen voldoet. Dan
zal een andere methode aangewezen moeten worden volgens welke een
hoeveelheid van een bepaalde afvalstof die in kubieke meters is uitge–
drukt, kan worden omgerekend naar kilogrammen. Zowel met het oog op
de aan de weegbruggen en bij voorbeeld de periodieke ijking daarvan te
stellen eisen, als met het oog op laatstbedoelde andere methode van
hoeveelheidsbepaling zullen de ministers van Financiën en van Volkshuis–
vesting, Ruimteiijke Ordening en Milieubeheer nadere regels kunnen
stellen omtrent de wijze waarop het gewicht van de afvalstoffen wordt
bepaald.

Artikel 17

Dit artikel legt vast dat de belasting materieel verschuldigd wordt op
het tijdstip waarop de afvalstoffen ter verwerking aan de houder van de
inrichting worden afgegeven. Hierop wordt aangesloten in artikel 34 dat
bepaalt dat de in een tijdvak verschuldigde belasting op aangifte moet
worden voldaan. Omdat het hier een rijksbelasting in de zin van artikel 1
van de AWR betreft en voorts een geval waarin de voldoening van de in
een tijdvak verschuldigd geworden belasting op aangifte dient te worden
voldaan, is artikel 19, tweede lid, van die wet van toepassing. Dat houdt
onder meer in dat de Minister van Financiën regels stelt met betrekking
tot het tijdvak waarover de belasting moet worden betaald. Daaraan is
voor de accijns (met ingang van 1 oktober 1992 ook voor de huidige in
de WABM geregelde brandstoffenheffingen) uitvoering gegeven in
artikel 21 a van de Uitvoeringsbeschikking Algemene wet inzake rijksbe–
lastingen 1964, waarbij een aangiftetijdvak van een maand is voorzien (in
bijzondere gevallen kan de inspecteur een andertijdvak aanwijzen). Zoals
in hoofdstuk 6 van deze memorie al is toegelicht wordt voor de in deze
wet geregelde belastingen daarbij aangesloten.

Artikel 18

Het tarief is gesteld op f 14 per 1000 kg. ter verwerking afgegeven
afvalstoffen. Voor de toelichting zij verwezen naar hoofdstuk 4 van deze
memorie.

Artikel 19

Het eerste lid van dit artikel stelt aan de exploitanten van verbran–
dingsinrichtingen en stortplaatsen de eis dat zij een administratie voeren
zodanig dat daaruit te allen tijde duidelijk blijken de aard, de hoeveelheid
en de herkomst van de afgegeven afvalstoffen. In veel gevallen zal nu
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reeds geheel aan deze verplichting worden voldaan, omdat de admini–
stratie inzake aangenomen opdrachten, produktieplanning, facturering en
ontvangen betalingen en dergelijke reeds om andere redenen - zoals de
verantwoording van het gevoerde beheer aan de verantwoordelijke
overheidsinstanties - zodanig is ingericht dat de gewenste gegevens
daaruit duidelijk blijken. De aard van de afvalstoffen vormt een gegeven,
dat in het algemeen intern voor de toepassing van de tarieven van belang
zal zijn. Het is voor de onderhavige belasting van belang om na te gaan
welke hoeveelheden afgegeven afvalstoffen in de diverse vrijstellingen
kunnen delen, wat kan worden aangemerkt als niet bestemd voor
eindverwerking (GFT) en welke hoeveelheid afvalstoffen in beginsel wel
wordt aangemerkt als afgegeven voor eindverwerking. Dat de
hoeveelheid zowel voor de exploitant als voor de toepassing van deze
heffing essentieel is, spreekt voor zich. De herkomst, die thans ook veelal
reeds zal blijken uit afgesloten overeenkomsten, capaciteitsreserve–
ringen, vervoersbrieven, weegbrieven, facturen en dergelijke, dient - zo
is het voorstel - in alle gevallen duidelijk uit de administratie te blijken.
Dit om te verzekeren dat het controlespoor tussen degene die de afval–
stoffèn afgeeft of laat afgeven en de eindverwerker te allen tijde is te
volgen, zodat een effectieve en doelmatige controle op de uitvoering van
de belastingregeling mogelijk is.

Indien niet alle aan de inrichting afgegeven afvalstoffen bestemd zijn
voor eindverwerking, moet de administratie van de inrichting ook een
deugdelijke grondslag opleveren voor de vaststelling van het verhou–
dingsgetal als bedoeld in artikel 13, tweede lid.

Mede met het oog op laatstgenoemd aspect wordt aan de Minister van
Financiën de bevoegdheid verschaft om nadere regels te geven omtrent
de wijze waarop de administratieverplichting door de afvalverwerkende
inrichtingen moet worden nagekomen.

Artikel 20

Dit artikel bevat een overgangsbepaling met het oog op de datum van
inwerkingtreding die verwacht kan worden inzake het wetsvoorstel
21 246 tot wijziging van de WABM. Naar het zich laat aanzien zal het
niet mogelijk zijn dat voorstel - indien het tot wet wordt verheven - reeds
op 1 januari 1993 in werking te doen treden. Voor de te overbruggen
periode wordt, voor de begripsbepaling van afvalstoffen, teruggevallen
op twee thans bestaande regelingen, te weten de Afval-stoffenwet en de
Wet chemische afvalstoffen.

Hoofdstuk IV: Brandstoffenbelasting

Artikel21

Artikel 21 bevat de definitiebepalingen voor dit hoofdstuk. In de aan de
Wet op de accijns ontleende begripsbepalingen van minerale oliën en
lichte olie, halfzware olie, gasolie, lichte stookolie en zware stookolie zijn
voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende
bepalingen LPG en gas - voor zover dit aangemerkt wordt als andere
lichte olie als bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel b, van de Wet
op de accijns - uitgezonderd, omdat feitelijk van LPG en andere gassen
geen accijns wordt geheven.

In het tweede lid wordt de mogelijkheid geschapen om de daar
genoemde onderwerpen bij ministeriële regeling te regelen.

Artikel22

Dit artikel somt de brandstoffen op ter zake waarvan de brandstoffen–
belasting wordt geheven.
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In het artikel wordt een tweedeling gemaakt. De goederen, bedoeld in
het eerste lid, onderdelen a tot en met e, worden in de belasting
betrokken overeenkomstig de regels geldend voor goederen die zijn
onderworpen aan de accijns. Dat wil zeggen dat heffing verschuldigd
wordt bij invoer en bij uitslag uit een accijnsgoederenplaats. De
goederen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen f tot en met h, worden in
de belasting betrokken indien zij worden afgeleverd of gebruikt. Teneinde
cumulatie van de belasting te voorkomen worden ingevolge het vierde lid
de in het eerste lid, onderdelen f tot en met h, bedoelde goederen
slechts aan de belasting onderworpen voor zover die goederen door
degene die deze afleveren, zijn gewonnen, vervaardigd of ingevoerd. De
in het eerste lid, onderdeel i, genoemde goederen worden slechts in de
belasting betrokken indien zij worden gebruikt zoals omschreven in dit
onderdeel.

Artikel23

Artikel 23 bevat, in de vorm van een verhoging van de «normale»
verbruiksbelasting, een regulerende heffing ingesteld op gelode en
ongelode lichte olie, gebaseerd op het researchoktaangetal. De
vaststelling van het researchoktaangetal geschiedt volgens bij ministe–
riële regeling te stellen regels.

Artikel 24

Artikel 24 behandelt de belastingplicht. Voor zover van de produkten in
kwestie ook accijns wordt geheven is zoveel mogelijk aangesloten bij het
heffingregime van de Wet op de accijns.

Artikel 25

Artikel 25 stelt alsnog een belastingplicht in voor degenen die onbelast
LPG hebben verkregen en die LPG vervolgens als brandstof gebruiken of
aan derden leveren zonder dat een beroep op een vrijstelling kan worden
gedaan.

De vrijstellingen worden genoemd in artikel 28 en 29.
Het tweede lid van artikel 25 is bedoeld om de heffing van aardgas te

leggen bij de Nederlandse Gasunie. Dit is zo gedaan omdat de winning
van aardgas over diverse bedrijven en instellingen is verspreid en omdat
de winning ook plaats vindt buiten het Nederlandse grondgebied (conti–
nentale plat). Deze totale winning wordt echter geheel aangeboden aan
de Nederlandse Gasunie, die het aardgas verder distribueert. Het ligt dan
voor de hand om de heffing bij de Nederlandse Gasunie te leggen uit
oogpunt van eenvoud.

Artikel 26

In dit artikel wordt de maatstaf van heffing bepaald. Deze komt
overeen met de maatstaf van heffing die voor de brandstoffenheffingen
is opgenomen in artikel 61 d WABM, zoals laatstelijk vastgesteld
ingevolge de Wet op de verbruiksbelastingen van brandstoffen, geheven
naar een milieugrondslag.

Uit laatstgenoemd artikel is alleen de maatstaf zelf - de uitdrukking
van het belastbaar feit in een eenheid die de omvang van het feit
aangeeft - overgenomen. Niet overgenomen is de voorts in het eerste lid
van genoemd artikel 61 d vervatte bepaling, inhoudende dat de belasting–
heffing dient te geschieden naar het koolstofgehalte en de energie–
inhoud van de brandstof, noch de in het tweede lid van dat artikel daarop
geformuleerde uitzondering. Dit heeft ten opzichte van de in de WABM
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geregelde brandstoffenheffingen overigens geen verandering van het
karakter van de brandstoffenbelasting tot gevolg. Uitgangspunt bij de
omzetting van de brandstoffenheffingen uit de WABM in de brandstof–
fenbelasting die in hoofdstuk IV van dit wetsvoorstel is opgenomen is, zo
hebben wij toegelicht in paragraaf 5 van de memorie van toelichting, een
inhoudelijk ongewijzigd regime. De aanpassingen waarmee de omzetting
gepaard gaat, hebben uitsluitend ten doel een betere afstemming te
bewerkstelligen van de wettekst inzake de heffing van brandstoffen op
de systematiek van het onderhavige wetsvoorstel en op de accijnswet–
geving. Die laatste doelstelling vormt de achtergrond voor de gekozen
redactie van artikel 26.

De kern van de wetgevingstechniek en de daarmee samenhangende
terrninologie die gebruikelijk is in de tot het domein van de Minister van
Financiën behorende belastingwetten, kan namelijk worden uitgedrukt in
de formule: grondslag maal tarief = verschuldigde belasting. Daarbij
staat «grondslag» voor belastbaar feit, ook wel voorwerp van de
belasting genoemd, waar nodig aangevuld met een bepaling inzake de
maatstaf van heffing. Wanneer het om verbruiksbelastingen gaat, is het
belastbaar feit niet slechts een object in de zin van een bepaald produkt,
maar dient dat object te zijn verbonden met een gedraging of hoeda–
nigheid. Dat kan zijn levering of bij voorbeeld ook uitslag of invoer.

In deze context past in een artikel inhoudende de maatstaf van heffing
dan ook slechts een voorschrift inzake de wijze waarop het kwantitatief
belang van het belastbaar feit tot uitdrukking dient te worden gebracht,
om aldus een eenduidige basis voor de tarieftoepassing tot stand te
brengen.

De met betrekking tot de onder de Minister van Financiën ressorte–
rende belastingwetten te hanteren betekenis van het woord grondslag is
dus een andere dan die welke gestalte heeft gekregen in het kader van
de herziening van het brandstoffenheffingenregime in de WABM. De
laatste is gekleurd door de behoefte om ook in de bewoording van de
wettekst het milieubelang van het brandstoffenverbruik tot uitdrukking te
brengen.

Na het vorenstaande moge duidelijk zijn dat aan de in artikel 26
gekozen redactie geenszins de betekenis kan worden toegekend dat de
regering thans een ander standpunt zou innemen over het belang van de
keuze van het koolstofgehalte en van de energie-inhoud als grondslag -
in de zin van fundamenteel uitgangspunt - voor de belastingheffing van
brandstoffen.

Artikel 27

Artikel 27 regelt het tijdstip van verschuldigdheid. Ook hier wordt een
splitsing aangebracht in goederen die met de accijns mee lopen en
goederen die verschuldigd worden op het moment van gebruik of
aflevering. Dit artikel moet in samenhang met artikel 34 worden gezien.

Artikel28

Artikel 28 regelt twee gevallen waarin geen belasting op LPG
verschuldigd is.

In onderdeel a wordt vrijgesteld degene die met een auto rijdend op
LPG Nederland binnenkomt voor wat betreft de inhoud van de tank bij
overschrijding van de landsgrens. Verder worden in onderdeel b vrijge–
steld leveranties aan en binnen de categorie bedrijven waarin aardolie–
produkten of chemische produkten worden vervaardigd met een jaarlijks
gebruik van in het algemeen meer dan 25 000 ton LPG. Deze vrijstelling
is opgenomen teneinde de verhandelbaarheid van LPG niet te bemoei–
lijken.
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De vrijstelling wordt, materieel gezien, teruggenomen in artikel 25,
eerste lid, onderdeel a. Dit samenstel van bepalingen leidt in feite tot een
verlegging van de belastingheffing van de in eerste aanleg in aanmerking
komende schakel van de bedrijfskolom naar de volgende schakel.

Artikel 29

Artikel 29 voorziet in een vrijstelling voor het geval waarin de afnemer
de LPG geheel of nagenoeg geheel anders dan als brandstof gebruikt.
Met deze vrijstelling wordt voorkomen dat na eerdere heffing alsnog
teruggaaf zou moeten worden verleend.

Artikel 30

Dit artikel bevat de (structurele) tarieven van de brandstofbelasting
voor 1992. In paragraaf 4 van de memorie van toelichting bij
wetsvoorstel 22 405, dat heeft geleid tot de Wet op de verbruiksbelas–
tingen van brandstoffen, geheven naar een milieugrondslag, is de
berekeningswijze uiteengezet, evenals de toegepaste correcties.

Artikel31

In artikel 31 zijn de teruggaafregelingen in verband met het gebruik
van kolen, gas en LPG (voor zover voor LPG geen vrijstelling gold) anders
dan als brandstof opgenomen.

In verband met de omvang van de administratie-kosten van de behan–
deling van verzoeken om teruggaaf van belasting is in het derde lid
bepaald dat geen teruggaaf wordt verleend indien het terug te geven
bedrag minder dan f 250 per kwartaal bedraagt.

Artikel 32

De verplichtingen die specifiek ten dienste van de belastingheffing
ingevolge dit hoofdstuk strekken, zijn in dit artikel opgenomen. Terwille
van de controleerbaarheid van de belasting is in het eerste lid met zoveel
woorden bepaald dat de belastingplichtige is gehouden een zodanige
administratie te voeren dat de voor de heffing van deze belasting
benodigde gegevens te alle tijden duidelijk uit de administratie blijken.

In het tweede lid is vastgelegd dat de Minister van Financiën de
bevoegdheid heeft om nadere regels te stellen omtrent de wijze waarop
de in het eerste lid bedoelde verplichting moet worden nagekomen.

Artikel 33

Overeenkomstig hetgeen in hoofdstuk 6a van de WABM is geregeld,
wordt de brandstoffenbelasting van die produkten waarvan ingevolge de
Wet op de accijns (Stb. 1991, 561) ook accijns van minerale oliën wordt
geheven, geheven en ingevorderd volgens de voor accijnsgoederen
geldende regels. Dit is neergelegd in het eerste lid van dit artikel, terwijl
het tweede lid de bevoegdheid verschaft bij algemene maatregel van
bestuur te bepalen dat de in het eerste lid bedoelde verbruiksbelasting te
zamen met de accijns van minerale oliën kan worden geheven en
ingevorderd. Men denke in dit verband aan het doen van aangifte voor
beide middelen op één aangifteformulier en het voldoen van de verschul–
digde belasting door een gezamenlijke betaling.
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Hoofdstuk V: Algemene bepalingen

Artikel 34

Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat de in een tijdvak verschuldigd
geworden belasting op aangifte moet worden voldaan. De betekenis van
deze bepaling is dat hierdoor op de ingevolge deze wet verschuldigde
belastingen het hoofdstuk «Heffing van belasting bij wege van
voldoening of afdracht op aangifte» (artikelen 19 tot en met 22) van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen van toepassing wordt. Dit heeft
belangrijke gevolgen. De hoofdzaken zijn uiteengezet in hoofdstuk 6 van
deze memorie. Ook de praktische betekenis voor de tijdvakken waarover
aangifte zal moeten worden gedaan en waarover daadwerkelijk
voldoening van belasting zal moeten plaatsvinden, is reeds aan de orde
gekomen in hoofdstuk 6 van deze memorie.

Het tweede lid geeft aan dat er voor de verbruiksbelasting op de
goederen die worden geheven en ingevorderd als was die belasting een
accijns, ingevolge de Wet op de accijns in enkele gevallen een afwij–
kende regeling geldt. Zo is met betrekking tot de heffing en de invor–
dering van de accijns ter zake van de invoer de Algemene wet inzake de
douane en de accijnzen (Stb. 1961, 31; hierna AWDA) (met uitzondering
van de artikelen 109 en 110) van overeenkomstige toepassing. Dit heeft
tot gevolg dat voor handelingen waarvoor zowel accijns als invoerrecht
verschuldigd wordt, de feitelijke heffing en invordering van beide volgens
dezelfde formaliteiten, in casu die van de AWDA verlopen. Deze regeling
geldt dan ook voor de brandstoffenbelasting voor die goederen waarvoor
de heffing en invordering geschiedt als ware de brandstoffenbelasting
een accijns. In verband met het feit dat met ingang van 1993 het binnen
Nederland brengen van goederen uit een der lidstaten van de Europese
Gemeenschap niet langer als invoer zal zijn aan te merken, zullen met
ingang van dat jaar enkele nieuwe artikelen in de Wet op de accijns in
werking treden, die onder meer in een eigen regeling van de voldoening
van de accijns voorzien. Die regeling zal in de daarvoor in aanmerking
komende gevallen dan ook voor de brandstoffenbelasting gelden.

Artikel 35

Een bepaling als de in artikel 35 opgenomen delegatiebepaling, is
gebruikelijk in heffings-wetten. Zij opent de mogelijkheid om bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels te geven ter
uitvoering van deze wet en de daarop berustende bepalingen. Op deze
wijze kan op slagvaardige wijze worden ingespeeld op in de praktijk
blijkende behoeften aan een verdere uitwerking van de wettelijke
regeling, zonder dat de verhoudingsgewijs tijdrovende procedure voor de
totstandkoming van wetten in formele zin behoeft te worden doorlopen.
Nadere regelgeving kan slechts strekken tot nadere uitwerking van de in
hoofdzaken reeds in de wet geregelde belasting. Mocht behoefte
ontstaan in de regeling van die hoofdzaken wijziging te brengen, zal tot
wetgeving in formele zin besloten worden.

In eerste aanleg vindt lagere regelgeving plaats bij algemene
maatregel van bestuur. De waarborgen die de besluitvorming in de
Ministerraad en de advisering door de Raad van State bieden, zijn daarbij
van belang. Een dergelijke algemene maatregel van bestuur kan mede
omvatten een keuze om, naar bevind van zaken, het stellen van nadere
voorschriften van overwegend praktische aard over te laten aan de meest
bij de uitvoering betrokken bewindslieden.

Hoofdstuk VI: Slotbepalingen

Artikel 36

Dit bevat als voorgestelde datum van inwerkingtreding 1 januari 1993.
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Artikel 37

Dit artikel bevat de citeertitel van deze wet.

De Minister van Financiën,
W. Kok

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. G. M. Alders

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort
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BIJLAGE I Heffingen in andere landen

Denemarken kent een afvalheffing waarvan de opbrengst in beginsel in
de algemene middelen vloeit. Het tarief bedraagt DDK 130 per ton (DDK
1 komt ongeveer overeen met f 0,29). Het hoofddoel van de heffing is
beperking van de hoeveelheid afval die wordt gestort en verbrand, en
stimulering van hergebruik en recycling. Daarnaast heeft de heffing een
inkomstengenererende functie. De opbrengst wordt thans aangewend
voor milieudoeleinden als recycling, schone technologie en bestrijding
van entrofiëring. De aanwending voor milieudoelinden is echter geen
automatisme. Jaarlijks wordt over de aanwending beslist.

In enkele deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland bestaan bestem–
mingsheffingen op grondwater.

De Duitse grondwaterheffingen kennen, voor zover ons bekend, de
volgende tarieven (DM per kubieke meter):

Waterleidingbedrijven Overige

Baden-Würtenberg
Sachsen
Hamburg
Berlin
Hessen
Mecklenburg-Vorpommeren
Sachsen Anhalt

0,10
0,03
0,10
0,30
0,20
0,10
0,03

0,10
0,03-0,15
0,15
0,30
0,10-0,50
0,10
0,03 - 0,24

In Brandenburg, Thüringen, Niedersachsen, Bremen en Schleswig–
Holstein wordt invoering onderzocht.

Ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk komen lokale heffingen op
grondwater voor. Wij beschikken echter niet over nadere informatie
daarover.
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BIJLAGE II Tabellen behorende bij de memorie van toelichting

Tabel 1 Geregistreerde onttrekkingen van zoet grondwater naar
sectoren

Tabel 2 Verdeling van de belasting op grondwater naar sectoren
Tabel 3 Voor eindverwerking aangeboden afval naar sectoren
Tabel 4 Verdeling van de belasting op afval naar sectoren
Tabel 5 Verdeling van de belasting op grondwater en afval naar

sectoren
Tabel 6 Verdeling van de verhoging van de belasting op brandstoffen

in 1992 en het totaal van de belasting op grondwater en afval naar
sectoren

Tabel 1: geregistreerde onttrekkingen van zoet grondwater naar sectoren, boven de
vrijstellingsgrenzen (mln. m3/jaar, 1986, 1990)

Eigen Leidingwater Totaal
winning

direct uit indirect uit
grndw. infiltratie subtotaal

Sector

Landbouw en visserij
(beregening)

Delfstoffenwinning

Industrie

Voeding en genot
Textiel
Kleding
Leder
Hout en meubel
Papier
Grafisch
Aardolie
Chemisch, garen en vezel
Rubber en kunststof
Bouwmaterialen
Basismetaal
Metaalprodukten
Machine
Elektrotechnisch
Transportmiddelen
Instrumenten, optisch en overig

Openbaar nut

Bouwnijverheid
(bronbemaling)

Diensten

Overheid

Huishoudens

Niet toegerekend
Coar*
Distributieverliezen

Totaal

25

0

250

112
4
0
1
0

31
2
0

41
12
11
12

5
1

10
3
5

1

115

0

0

0

51
51
0

442

0

1

59

19
3
0
0
0
2
1
0

14
2
1
0
3
2

10
2
0

1

0

0

0

455

215
170
45

731

0

0

9

5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0

0

0

0

0

95

45
35
10

149

0

1

68

24
3
0
0
0
2
2
0

14
2
2
0
4
2

10
3
0

1

0

0

0

550

260
205

55

880

25

1

318

136
7
0
1
0

33
4
0

55
14
13
12
9
3

20
6
5

2

115

0

0

550

311
256

55

1322

* Commerciële, openbare, agrarische en recreatieve sector

Bron: CBS/VROM
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Tabal 2: verdeling van de belasting op grondwater naar sectoren (transactriebasis)

Belastmg als
Aandeel percentage

belasting in van
Belasting (mln. totaal (in toegevoegde

gld) procenten) waarde

Sector

Landbouw en Visserij (beregening)
Delfstoffenwinning
Industrie
Voeding en genot
Textiel
Kleding
Leder
Hout en meubel
Papier
Grafisch
Aardolie
Chemisch, garen en vezel
Rubber en kunststof
Bouwmaterialen
Metaalprodukten
Machine
Elektrotechnisch
Transportmiddelen
Instrumenten, optisch en overig

Openbaar nut

Bouwnijverheid (bronbemaling)

3.1
0,3

46,4
19,0

1,3
-

0,1
-

4,4
0,5
-

8,6
2,0
1,7
1,4
0,6
3,8
0,9
0,6

0,4

14,4

1,3
0,1

19,0
7,8
0,5

-
0,1
-

1,8
0.2
-

3,5
0,8
0,7
0,6
0,3
1,5
0,4
0,3

0,2

5,9

0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
-

0,0
-

0,1
0,0
-

0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0.0

Diensten

Overheid

Huishoudens

Niet toegerekend
Coar
Overig

-

117,6

61.9
50,3
11,7

-

48,2

25.4
20,6
4,8

-

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Totaal 244,0 100,0 0.0

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 849, nr. 3 38



Tabel 3: voor eindverwerking aangeboden afval naar sectoren (1000 ton, 1993)

Verbranding Storting Totaal

Sector

Landbouw en visserij

Delfstoffenwinning

Industrie
Voeding en genot
Textiel
Kleding
Leder
Hout en meubel
Papier
Grafisch
Aardolie
Chemisch, garen en vezel
Rubber en kunststof
Bouwmaterialen
Basismetaal
Metaalprodukten en machine
Elektrotechnisch
Transportmiddelen
Instrumenten, optisch en overig

Openbaar nut

Bouwnijverheid

Diensten

Overheid

Huishoudens

Niet toegerekend

Totaal

88

1

182
68

8
3
-
5
3
7
7

15
11
4
3

14
11
14
10

19

149

568

202

2067

203

3478

496

2

2389
571

16
2

16
70

485
21
26

254
22

350
203
182
28
70
75

899

3202

1 673

1 106

2493

696

12956

584

4

2571
638

24
5

16
75

488
27
33

269
33

353
206
196
39
84
85

918

3351

2240

1308

4560

899

16434

Bron: interpolatie van gegevens van RIVM voor 1990 en 1994
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Tabel 4: verdeling van de belasting op afval naar sectoren (transactiebasis)

Sector

Landbouw en Visserij

Delfstoffenwinning

Industrie
Voeding en genot
Textiel
Kleding
Leder
Hout en meubel
Papier
Grafisch
Aardolie
Chemisch, garen en vezel
Rubber en kunststof
Bouwmaterialen
Basismetaal
Metaalprodukten en tnachine
Elektrotechnisch
Transportmiddelen
Instrumenten, optisch en overig

Openbaar nut

Bouwnijverheid

Diensten

Overheid

Huishoudens

Niet toegerekend

Totaal

Belasting (mln
gid)

8,2

0,0

36,0
8,9
0,3
0.1
0,2
1,0
6,8
0,4
0,5
3,8
0,5
4,9
2,9
2,7
0,5
1,2
1,2

12,9

46,9

31,4

18,3

63,8

12,6

230,1

Aandeel
belastmg in

totaal (in
procenten)

3,6

0,0

15,6
3,9
0,1
0,0
0,1
0,5
3,0
0,2
0,2
1,6
0,2
2,2
1,3
1,2
0,2
0,5
0,5

5,6

20,4

13.6

8.0

27,7

5.5

100,0

Belasting als
percentage

van
toegevoegde

waarde

0,0

0.0

0,0
0,0
o,c
o,c
0,1
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1

0,1

0,2

o.c

0,0

n.w.t.

n.v.t.

0,0
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Tabel 5: verdeling van de belasting op grondwater en afval naar sectoren
(transactiebasis)

Sector

Landbouw en visserij

Delfstoffenwinning

Industrie
Voeding en genot
Textiel
Kleding
Leder
Hout en meubel
Papier
Grafisch
Aardolie
Chemisch, garen en vezel
Rubber en kunststof
Bouwmaterialen
Basismetaal
Metaalprodukten en machine
Elektrotechnisch
Transportmiddelen
Instrumenten, optisch en overig

Openbaar nut

Bouwnijverheid

Diensten

Overheid

Huishoudens

Niet toegerekend

Totaal

Belasting (mln
gid.)

11,3

0.3

82.3
27,9

1,6
0,1
0,3
1,0

11,2
0,9
0,5

12,4
2,5
6,6
4,4
4,8
4,3
2,1
1,8

13.2

61.3

31.4

18,3

181,4

74.5

474,0

Aandeel
belastmg in

totaal (m
procenten

2,4

0,1

17,4
5,9
0,3
0,0
0,1
0,2
2,4
0,2
0,1
2,6
0,5
1,4
0,9
1,0
0,9
0,4
0,4

2,8

12,9

6,6

3.9

38,3

15,7

100.0

Belasting als
percentage

van
toegevoegde

waarde

0,1

0.0

0.1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,4
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1

0,1

0,2

0.0

0,0

n.v.t.

n.v.t.

0.1

Tabel 6: verdeling van de verhoging van de belasting op brandstoffen in 1992 en het
totaal van de belasting op grondwater en afval naar sectoren (transactiebasis)

belasting op brandstoffenbelasting op water en
afval

totaal

Belasting
(mln. gld.)

aandeel
belasting in

totaal (in
procenten)

Belasting
(mln. gld.)

aandee!
belasting in

totaal (in
procenten)

Belasting
(mln. gld )

aandeel
belasting in

totaal (in
procenten)

Sector

Industrie
Aardolie
textiel
Voeding en
genot
Papier
chemie
metaal
Overig

Huishoudens

Niet
toegerekend
verkeer
overig

407
80
53

5
19

136
81
33

315

737
428
309

27,9
5,5
3,6

0,3
1,3
9,3
5,6
2,3

21,6

50,5
29,3
21,2

82,3
0,5
1,6

27,9
11,2
14,9
15,6
10,8

181,4

210.3

17,4
0,1
0,3

5,9
2,4
3,1
3,3
2,3

38,3

44.4

489.3
80,5
54,6

32,9
30,2

150,9
96,6
43,8

496.4

947.3

25.3
4,2
2,8

1,7
1,6
7,8
5,0
2,3

25,7

49.0

Totaal 1459 100,0 474,0 100,0 1 933,0 100,0
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