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Bij Kabinetsmissive van 5 juni
1992, no. 92.004959, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Staatssecretaris van Financiën, mede
namens de Minister van Financiën en
de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer, bij de Raad van State ter
overweging aanhangig gemaakt de
ontwerp-Wet op de verbruiksbelas–
tingen op milieugrondslag, met
memorie van toelichting.

1. Met het wetsvoorstel worden
twee nieuwe verbruiksbelastingen
ingevoerd, te weten op grondwater
en op afval. Daarnaast kondigen de
bewindslieden in paragraaf 2 van de
memorie van toelichting aan dat in
een later stadium de mogelijkheden
voor eventuele verdere uitbreiding
van het aantal nieuwe verbruiksbe–
lastingen op milieugrondslag worden
bezien De Raad van State is van
mening dat aan het invoeren van
twee nieuwe belastingen een
grondige motivering ten grondslag
moet liggen, waaruit duidelijk bhjkt
dat de voordelen van de nieuwe
belastingen de nadelen op overtui–
gende wijze overtreffen. In het
algemeen deel van de toelichting
overwegen de bewmdsheden dat bij
het betreden van nieuwe terreinen in
de belastmgwetgevmg terughou
dendheid «op zijn plaats is». Mede in

Blijkens de mededelmg van de
Directeur van Uw Kabinet van 5 juni
1992, nr. 92.004959, machtigde
Uwe Majesteit de Raad van State
zijn advies inzake het bovenvermelde
wetsvoorstel rechtstreeks aan de
derde ondergetekende te doen
toekomen. Dit advies, gedateerd 2
september 1992, bieden wij U hierbij
aan.

1. In het algemeen deel van de
memorie van toelichtmg is gesteld
dat bij het betreden van nieuwe
terreinen in de belastingwetgevmg
terughoudendheid «op zijn plaats is».
Met de Raad zijn wij van mening dat
in dit verband de uitdrukking
«geboden is» de voorkeur verdient.
De memorie hebben wij op dit punt
aangepast.

De Raad constateert dat van de
argumenten die in de memorie voor
deze terughoudendheid worden
aangevoerd, slechts één structureel
van aard is, terwijl de ovenge alleen
gedurende een overgangsperiode
gelden. De mening van de Raad dat
deze tijdelijke argumenten geschrapt
dienen te worden, delen wij niet.
Behalve de vraag of bepaalde belas–
tingen als zodanig wenselijk zijn, is
naar ons oordeel ook de vraag van
belang in welk tempo vernieuwingen
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het licht van voorgaande adviezen
beveelt de Raad aan hier te spreken
van: geboden is. Overigens wordt die
terughoudendheid slechts gemoti–
veerd met de overweging van struc–
turele aard «het stelsel in zijn geheel
niet te zeer te belasten». De overige
genoemde argumenten die voor
terughoudendheid zouden pleiten, te
weten «om belastmgplichtigen en de
belastingdienst voldoende
gelegenheid te bieden om in te
spelen op het nieuwe gebied» zijn
echter argumenten die slechts
gedurende een overgangsperiode
gelden. Deze argumenten dienen
naar de mening van de Raad te
worden geschrapt.

2. Als een tweede reden van
structurele aard waarom terughou–
dendheid geboden is, dient, zo
meent het college, aandacht te
worderi besteed aan de harmonisatie
van de belastingheffing in Europees
verband. In de slotalinea van
hoofdstuk 2 van de memorie van
toelichting wordt vermeld dat de
belastingen verenigbaar zljn met de
voorwaarden in het kader van de
gemeenschappelijke markt, alsmede
dat in EG-verband nog geen
concrete plannen bestaan voor
heffingen op de genoemde
gebieden. Een uitvoeriger bespreking
van de Europeesrechtelijke aspecten
van deze belastingheffing Is naar het
oordeel van de Raad noodzakelijk.
Daarbij ware te vermelden of een
verbruiksbelasting op water of afval
ook in andere landen van de
Gemeenschap voorkomt of zal
worden ingevoerd.

3. De Raad heeft als voordelen
van de voorgestelde belastingen in
hoofdstuk 2 van de toelichting
genoteerd de bijdrage aan de
spreiding van de druk van de
verbruiksbelastingen, alsmede dat zij
van belang zijn, omdat zij aangrijpen
bij het verbruik van schaarse in de
natuur aanwezige grondstoffen, het
veranderen van de natuurlijke
stofkringlopen of het in het milieu
brengen van verontreinigde stoffen.
Daarnaast is uiteraard het verkrijgen
van algemene middelen van belang.
Het college wil, wat de laatste twee
aspecten betreft, er nadrukkelijk op
wijzen, dat het verkrijgen van een
noemenswaardig bedrag aan
algemene middelen vereist dat de
verbruiksbelastingen slechts een
geringe positieve invloed zullen
hebben op het gedrag ten opzichte

in het belastingstelsel maatschap–
pelijk en uitvoeringstechnisch verant–
woord zijn.

2. Naar de mening van het college
dient aan een tweede reden van
structurele aard voor terughou–
dendheid, de harmonisatie van de
belastingheffing in Europees
verband, aandacht te worden
besteed. Naar aanleiding van deze
opmerking van de Raad hebben wij
de memorie aangepast. Het slot van
hoofdstuk 2 van de memorie is
voorts bijgesteld in verband met het
oordeel van de Raad dat een uitvoe–
riger bespreking van de Europees–
rechtelijke aspecten van deze belas–
tingheffing noodzakelijk is. Daarbij
hebben wij tevens gehoor gegeven
aan de aanbeveling te vermelden of
in andere landen van de Gemeen–
schap belasting op water of afval
voorkomt of zal worden ingevoerd.

3. De Raad wijst er nadrukkelijk
op dat het verkrijgen van een
noemenswaardig bedrag aan
algemene middelen vereist dat de
verbruiksbelastingen slechts een
geringe positieve invloed hebben op
het gedrag ten opzichte van het
milieu. Als voordeel resteert dan in
de opvatting van de Raad afgezien
van de bijdrage aan de spreiding van
de druk van de verbruiksbelastingen
- slechts dat voor het bedrag van de
nieuwe belastingen geen ander–
soortige belastingen hoeven te
worden geheven. Wij kunnen ons in
belangrijke mate vinden in die
opvatting van de Raad, maar achten
het in dit verband zinvol om nog
eens stil te staan bij het feit dat met
belastingheffing doorgaans tegeh j–
kertijd verschillende doelstellingen
worden nagestreefd.
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van het milieu van hen die uitein–
delijk de belasting zullen dragen.
Daarmede heeft de belasting echter
geen belangrijke gunstige invloed op
het milieu. Het voordeel van dit soort
belastingen zou dan nog slechts zijn
dat voor dat bedrag geen ander–
soortige belastingen behoeven te
worden geheven, die een ander
ongunstig neveneffect kunnen
hebben. Zou de belasting echter een
groot effect hebben op het gedrag
ten aanzien van het milieu, dan
vallen de beoogde algemene
middelen sterk terug. Daarnaast is
het niet onwaarschijnlijk dat dan
naast de beoogde, ook ongewenste
milieugevolgen zullen optreden,
zoals het illegaal storten van afval.
Het is de Raad opgevallen dat de
bewindslieden voor de belastmgen
nadrukkelijk met een bescheiden
tarief beginnen en latere verhoging
in overweging nemen. Zoals uit het
verloop van de heffing van accijnzen
op bijvoorbeeld tabak en benzine
blijkt, wordt op die manier het
gedrag van de consumenten niet op
indrukwekkende wijze beïnvloed,
terwijl een relatief grote belastingop–
brengst is verzekerd. De Raad is van
oordeel dat in de memorie van
toelichting nadrukkeiijk aan de orde
dient te komen, dat genoemde
voordelen van de belastingen, te
weten het verkrijgen van een
noemenswaardige belastigopbrengst
of het ten goede beïnvloeden van het
gedrag ten aanzien vtn het milieu,
niet tegelijkertijd kunnen worden
bereikt.
Overigens heeft het de aandacht van
de Raad getrokken dat het in de
Miljoenennota 1992 (Kamerstukken
II 1991/92, 22300, nr. 1,bladzijde
32) ingenomen standpunt dat een
goede mogelijkheid voor de
aanwending van de opbrengsten van
heffingen als hier bedoeld zou zijn
de inzet tot verlaging van de
lastendruk op arbeid, niet in de
toelichting wordt verwoord. Bij de
Raad is de vraag gerezen of uit het
feit dat een dergelijke aanwending
thans niet aan de orde is gesteld
moet worden afgeleid dat een
zodanige aanwending geheel buiten
beeld is gebleven De memorie van
toelichting ware ook in dit opzicht
aan te vullen.

Van oudsher is het primaire doel
van belastingheffing het verkrijgen
van algemene middelen. In de loop
van de tijd zijn echter ook andere,
secundaire, overwegingen een rol
gaan spelen. Wat het laatste betreft,
kan worden genoemd de overwegmg
dat zowel het niveau van de belas–
tingheffing als de invloed ervan op
de prijsverhoudingen van belang is
voor de economische ontwikkeling.
Voorts kan de invloed van belasting–
heffing op de prijs van een produkt
of dienst worden benut om, los van
gevolgen daarvan voor de econo–
mische 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 beleidster–
remen. Het is daardoor zeer wel
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 gedragsre–
acties leiden tot het in de praktijk
wegvallen van de grondslag, 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 voorgestelde nieuwe
verbruiksbelastingen op mil ieu–
grondslag willen wij er geen misver–
stand over laten bestaan dat deze
volgens het gemaakte onderscheid
gewone belastingen zijn, dus primair
gericht op het verwerven van
algemene middelen. Het positieve
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. Uit deze optiek
komt het Kabinet tot een andere
afweging dan de Raad. Zowel het
primaire als het secundaire effect
achten wij gewenst, maar de nadruk
ligt op het verwerven van middelen.
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4. Vervolgens wijst het college op
de notitie bij de memorie van
antwoord aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal aangaande het

De memorie van toelichting is in dat
opzicht verduidelijkt. Daarmee
menen wij tevens te hebben voldaan
aan de wens van de Raad om in de
memorie van toelichting nadrukkelijk
de relatie tussen de omvang van de
belastingopbrengst en van de milieu
effecten aan de orde te stellen.

Met de stelling van de Raad dat
naast de beoogde ook ongewenste
milieugevolgen kunnen optreden,
zoals het illegaal storten van afval,
zijn wij het in beginsel eens. Bedacht
zij echter, dat het ook hier gaat om
een afgeleid effect, waar bovendien
handhavingswetgeving tegenover
staat. In de memorie van toelichting
wordt in dit verband de verwachting
uitgesproken dat, gelet op het tarief,
het ontwijkingsgedrag beperkt zal
zijn.

Het is de Raad opgevallen dat
nadrukkelijk met een laag tarief
wordt begonnen en latere verho–
gingen in overweging worden
genomen. Hierover merken wij op,
dat in de memorie van toelichting
alleen is opgenomen dat een verdere
verhoging in 1994 een voor de hand
liggend alternatief is voor de aanvan–
kelijk aangekondigde verhoging van
de brandstoffenheffingen in dat jaar.
Op dat punt is echter nog nadere
afweging nodig. Er bestaan geen
voornemens voor stelselmatige
verhoging van de voorgestelde
belastingen. Anders dan de Raad,
zien wij overigens weinig reden om
aan te nemen dat verhoging in fasen
uiteindelijk tot een andere gedrags–
reactie zal leiden dan een even grote
verhoging ineens.

Bij de Raad is de vraag gerezen of
uit het feit dat een aanwending van
de opbrengst van de voorgestelde
belastingen voor de verlaging van de
lastendruk op arbeid thans niet aan
de orde is gesteld, rnoet worden
afgeleid dat een zodanige
aanwending geheel buiten beeld is
gebleven. Naar aanleiding hiervan
merken wij op, dat dit bij het onder–
havige wetsvoorstel inderdaad het
geval is. Het voorstel is immers
bedoeld als alternatief voor de
aanvankelijk voor 1993 aangekon–
digde verhoging van de brandstof–
heffing. De passage uit de Miljoe–
nennota 1992 waarnaar de Raad
verwijst, heeft betrekking op de
eventuele invoering van een regule–
rende energieheffing.

4. De Raad merkt op dat in de
notitie bij de memorie van antwoord
aan de Tweede Kamer der Staten–
Generaal aangaande het
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wetsvoorstel verbruik.^eiastingen
van brandstoffen, geheven naar een
milieugrondslag (Kamerstukken II
1991/92, 22405, nr. 5, Bijlage 1),
die op bladzijde 47 een achttal
onderscheiden aspecten noemt
welke voor de besluitvorming over
uitbreiding van dit soort verbruiksbe–
lastmgen noodzakehjk nader onder–
zocht dienen te worden. Bovendien
is in het milieuprogramma
1992-1995 een aantal criteria
genoemd voor een verantwoord
gebruik van fiscale instrumenten
(Kamerstukken II 1991/92, 22302,
nr. 2, bladzijden 226 en 227),
alsmede de selectiecriteria
opgesomd in paragraaf 1.4 van
genoemd programma De Raad
meent dat deze aspecten systema–
tisch in de toelichting moeten
worden behandeld. Met name dient
- mede met het oog op de discussie
over koopkrachthandhavmg van de
minimuminkomen-ontvangers - een
inzicht te worden verschaft in de
gevolgen van de voorgestelde belas–
tingen voor de inkomensverdeling,
zulks onder uiteenlopende veronder–
stellingen van de mate van gebruik
van de belaste handelingen, van de
mate waarin de bedrijven de belas–
tingen kunnen doorberekenen en de
regio waar men woont, alsmede bij
een blijkens de memorie van
toelichting voor 1994 te overwegen
tanefverhogmg Daarnaast mist de
Raad enige beschouwing over het
maatschappelijk draagvlak voor de
nieuwe belastingen. De Raad meent
dat de toelichting in vorenbedoelde
zin dient te worden gesystematiseerd
en aangevuld

wetsvoorstel verbruiksbelastingen
van brandstoffen, geheven naar een
milieugrondslag (Kamerstukken II
1991/92, 22405, nr. 5, Bijlage 1) op
bladzijde 47 een achttal onder–
scheiden aspecten zijn genoemd
welke voor de besluitvorming over
uitbreiding van dit soort verbruiksbe–
lastmgen nader onderzocht dienen te
worden. Hij meent dat deze aspecten
systematisch in de toelichting
moeten worden behandeld Het
college verwijst in dit verband ook
naar de criteria met betrekking tot
het gebruik van fiscale instrumenten,
zoals die zijn genoemd in het milieu–
programma 1992-1995.

Naar aanleiding hiervan merken wij
op, dat naar onze mening aan de
genoemde aspecten in de memorie
van toelichting de nodige aandacht is
besteed. Omdat wij er naar hebben
gestreefd in de memorie een zo
systematisch mogelijk inzicht te
geven in de achtergrond en de
inhoud van het wetsvoorstel, zijn die
aspecten echter niet op één plaats
behandeld, maar daar waar dat in de
structuur van de uiteenzetting past.
Volledigheidsshalve vermelden wij
nog waar de acht onderscheiden
aspecten in de memorie aan de orde
komen:

- «organisatie, omvang en
verdeling van de betrokken goede–
renstroom» in de paragrafen 3.1 en
4.1 (Algemeen);

- «tariefstelling en de resulterende
lasten op gedesaggregeerd niveau
(bedrijven en huishoudens)» in de
paragrafen 3.3, 3.4 en 4.3
(Grondslag en tarief) en 3.5 en 4.4
(Verdeling naar sectoren);

- «mogelijke gevolgen op de
positie van het bedrijfsleven met
inbegrip van de administratieve
lastendruk en op de inkomensver–
deling» in paragraaf 7.2 (Bedrijfsef–
fecten);

- «samenvallen met andere retri–
buties, heffingen en belastingen» in
de paragrafen 3.6 en 4.5 (Relaties
met andere heffingen);

- «relatie met het milieubeleid,
waaronder eventuele averechtse
effekten op het milieubeleid door het
uitlokken van schadelijk(er) gedrag»
in de paragrafen 3.1 en 4.1
(Algemeen);

- «wijze waarop de uitvoering en
controle van de wetgeving zullen
moeten plaatsvinden met inbegrip
van de relatie tussen de perceptie–
kosten en de opbrengst» in de
paragraaf 6 (Formeel-rechtelijke
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aspecten) en paragraaf 7.1 (Budget–
taire en personele aspecten);

- «optimale jurldische
vormgeving; ook in relatie met
EG-regelgeving» in paragraaf 2
(Algemeen) en 3.2 en 4.2 (Belasting–
plicht);

- «nauwkeuriger benadering van
de netto bijdrage die de belasting
kan geven aan de algemene
middelen» in paragraaf 2 (Algemeen)
en paragraaf 7.1 (Budgettaire en
personele aspecten).

De Raad is van oordeel dat - mede
met het oog op de discussie over de
koopkrachthandhaving van de
minimuminkomen-ontvangers - in de
memorie van toelichting inzicht dient
te worden verschaft in de gevolgen
van de voorgestelde belastingen voor
de inkomensverdeling, onder uiteen–
lopende veronderstellingen ten
aanzien van het gebruik van de
belaste handelingen, van de mate
waarin de bedrijven de belastingen
kunnen doorberekenen en van de
regio waar men woont. Naar onze
opvatting is voor de discussie over
het koopkrachtbeleid vooral van
belang het gezamenlijke effect op de
inkomensverdeling van de door het
kabinet voor het komende jaar
voorgestelde maatregelen en de
verwachte economische ontwik–
keling. Dit gezamenlijke effect wordt
gepresenteerd in de zogenoemde
Sociale nota en in de Miljoenennota.
Een uitvoeriger overzicht van de
partiële gevolgen van het onder–
havige wetsvoorstel voor de
koopkracht dan de gemiddelde
bedragen die thans zijn opgenomen
in de memorie van toelichting, zou
daaraan weinig toevoegen. Daar
komt bij dat er geen informatie
beschikbaar Is over de omvang van
het gebrulk van water per inkomens–
klasse Tenslotte zou een dergelijk
overzicht grote nadruk leggen op de
mutaties in de koopkracht, terwijl de
verschillen in het huidige niveau van
de koopkracht die het gevolg zijn van
de bestaande verschillen tussen de
prijzen van grondwater en oppervlak–
tewater, buiten beeld zouden blijven.
Deze verschillen worden door het
voorstel verminderd.

Ten aanzien van het maatschap–
pelijk draagvlak van de voorgestelde
belastingen, waarover de Raad een
beschouwing heeft gemist, merken
wij op dat naar de indruk van het
kabinet de wenselijkheid van een
beleid gericht op het tegengaan van
verspilling en verdroging en van het
verminderen van het afvalvraagstuk
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5. In de nota naar aanleiding van
het eindverslag aan de Tweede
Kamer over het voorstel van Wet
verbruiksbelastingen van brand–
stoffen, geheven naar een milieu–
grondslag (Kamerstukken II
1991/92,22405. nr. 10, bladzijde
2) heeft de regering toegezegd dat
op het punt van aansluiting van de
systematiek van de milieubelastingen
op accijnzen of op de omzetbelasting
een uitvoerige beschouwing zou
worden gegeven in de toelichting op
de thans voorgestelde belastingen.
De Raad heeft hierover geen erikele
beschouwing aangetroffen. Aan de
gedane toezegging ware alsnog te
voldoen.
In de memorie van antwoord aan de
Eerste Kamer der Staten-Generaal
over eerder genoemd wetsvoorstel
(Kamerstukken I 1991/92, 22405,
nr. 279b, bladzijde 10) is een
verband tussen dat wetsvoorstel en
het nog te formuleren regerings–
standpunt over de rapportage van de
Stuurgroep-Wolfson ten aanzien van
eventueel in te stellen regulerende
milieubelastingen aangaande
energieverbruik. Om misverstanden
te voorkomen, verdient het aanbe–
veling in de memorie van toelichting
in te gaan op de betekenis van dit
regeringsstandpunt voor het voorlig–
gende wetsvoorstel.

vrij algemeen wordt onderkend. Wij
verwachten daarom dat voor de
voorgestelde belastingen voldoende
maatschappelijke steun zal kunnen
worden verkregen.

5. De Raad wijst op de toezegging
van de regering om aan het punt van
de aansluiting van de systematiek
van de milieubelastmgen op de
accijnzen en op de omzetbelasting
een beschouwing te wijden in de
toelichting bij het onderhavige
wetsvoorstel. Met de genoemde
passage hebben wij niet zozeer de
indruk willen wekken een uitvoerige
beschouwing over de aansluiting in
systematiek tussen de milieubelas–
tingen enerzijds en de accijnzen dan
wel de omzetbelasting anderzijds in
de memorie van toelichting te zullen
opnemen. Veeleer hebben wij
bedoeld aan te geven dat in de
memorie een uitgebreide
beschouwing over de milieubelas–
tingen zou worden gegeven waarbij
met de in de Tweede Kamer gestelde
vragen, waaronder de vraag met
betrekking tot de aansluiting op
termijn bij de accijns– dan wel de
omzetbelastingsystematiek, rekening
zou worden gehouden. De opmer–
kingen van het college hebben ons
echter aanleiding gegeven tot het
aanvullen van de memorie van
toelichting, aangezien deze op het
punt van de keuze van systematiek
kennelijk onvoldoende helder is.

De Raad beveelt aan in de
memorie van toelichting in te gaan
op de betekenis van het regerings–
standpunt over de rapportage van de
Stuurgroep Wolfson voor het
voorliggende wetsvoorstel. In dit
verband verwijst het college naar de
memorie van antwoord aan de Eerste
Kamer der Staten-Generaal over het
wetsvoorstel verbruiksbelastingen op
brandstoffen, geheven naar een
milieugrondslag (Kamerstukken I
1991/92, 22 405, nr. 279b, blz. 10),
waar is gesteld dat het verband
tussen de brandstoffenbelasting en
een eventueel in te stellen regule–
rende energieheffing aan de orde zal
komen in het regeringsstandpunt
over het rapport van de Stuurgroep
Wolfson. Naar aanleiding van deze
aanbeveling van de Raad willen wij
er op wijzen dat er naar onze mening
geen duidelijke relatie bestaat tussen
het nog te formuleren regerings–
standpunt over een regulerende
energieheffing en het onderhavige
wetsvoorstel, dat primair betrekking
heeft op de invoering van verbruiks–
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6. De rechtsgrond van de voorge–
stelde belasting op grondwater is
blijkens paragraaf 3.1 van de
memorie van toelichting - naast het
opbrengstaspect ten gunste van de
algemene middelen - gelegen in de
overweging dat op die wijze voor
verbruik van water miheu –aspecten
in rekening kunnen worden gebracht
- te weten de schaarste aan schoon
zoet water - die in de bestaande
tarieven onvoldoende tot uiting
komen. Of water als schoon kan
worden aangemerkt, hangt tot op
zekere hoogte af van de gebruiks–
doelemden De Raad merkt op dat
ten principale voor het gebruik van
grondwater voor louter (in)directe
menselijke consumptie een
verbruiksbelasting niet zeer voor de
hand ligt. Het is naar de mening van
het college eerder zo, dat water,
geschikt voor menselijke
consumptie, gebruikt wordt voor
allerlei huishoudelijke, agransche en
mdustnele aanwendingen, waarbij
water van (veel) mindere kwaliteit
zou volstaan. Daarnaast meent de
Raad dat in de toelichtmg op een
meer precieze, cijfermatige wijze
uiteengezet dient te worden waar en
in welke mate sprake is van
schaarste aan schoon grondwater.
Daarbij dient ook nader ingegaan te
worden op de opmerking in de
toelichting dat aanvulling van grond–
water na onttrekkmg veelal langzaam
plaatsvindt en in veel gevallen met
water van mindere kwaliteit. Tevens
verdient de opmerking nadere preci–
sering dat in een aantal situaties de
onttrekking van grondwater aan de
bodem min of meer ongedaan wordt
gemaakt door middel van infiltratie.

belastingen op grondwater en afval.
Wel zal te zijner tijd moeten worden
aangegeven wat de gevolgen zullen
zijn van de eventuele invoering van
een regulerende energieheffing voor
de bestaande brandstoffenheffingen,
die om systematische redenen in het
onderhavige wetsvoorstel zijn
geïncorporeerd.

6. De Raad meent dat ten
prmcipale voor het gebruik van
grondwater voor louter (in)directe
menselijke consumptie een
verbruiksbelasting niet zeer voor de
hand ligt. Het is naar de mening van
het college eerder zo, dat water
geschikt voor menselijke
consumptie, gebruikt wordt voor
allerlei huishoudelijke, agrarische en
industriële aanwendingen, waarbij
water van (veel) mindere kwaliteit
zou volstaan. In beginsel zijn wij het
eens met de stelling dat voor
verscheidene toepassingen met
water van mindere kwaliteit kan
worden volstaan. Het streven is erop
gencht het gebruik van water van
hoge kwaliteit voor laagwaardige
toepassmgen te verminderen. Ten
aanzien van de eigen winning
gebeurt dit voornamelijk door een
stringent vergunningenbeleid. De
mogelijkheden om dit bij
huishoudens te bewerkstelligen, zijn
beperkter. Tevens is het beleid er op
gericht het waterverbruik in het
algemeen terug te dringen. Afgezien
van de doelstelling van het
genereren van algemene middelen,
sluit de voorgestelde verbruiksbe–
lasting aan bij dit laatstgenoemde
streven.

De Raad meent voorts dat in de
toelichting op een meer precieze,
cijfermatige wijze uiteen dient te
worden gezet waar en in welke mate
sprake is van schaarste aan schoon
grondwater. Het is ons niet mogelijk
hieraan te voldoen, aangezien er
geen algemeen landelijk, cijfermatig
beeld beschikbaar is van de
schaarste aan grondwater. Daarbij
speelt mee dat, zoals in de memorie
van toelichting is aangegeven, de
vraag of water als schoon kan
worden aangemerkt, tot op zekere
hoogte afhangt van de gebruiksdoel–
einden. In het algemeen kan echter
worden gesteld dat water schoon is,
als het met eenvoudige middelen
zowel voor consumptie– als voor
produktiedoelemden geschikt kan
worden gemaakt. Hierdoor heeft
schaarste in dit kader niet alleen een
kwantitatief, maar ook een kwali–
tatief aspect waarmee in het milieu–
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beleid expliciet rekening wordt
gehouden. Verder kan worden
gesteld dat schaarste geen absoluut,
maar een relatief begrip is.

Zowel in kwantitatieve als in kwali–
tatieve zin wordt de schaarste vooral
bepaald door lokale en regionale
omstandigheden, waardoor er sprake
is van een ruimtelijk zeer gedifferen
tieerd beeld. 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 sprake is van
schaarste aan schoon, zoet grond–
water en dat een grotere spaar–
zaamheid in watergebruik nastre–
venswaard is.

Ook dient - aldus de Raad - nader
te worden ingegaan op de
opmerking in de toelichting dat
aanvulling van grondwater na
onttrekking veelal langzaam plaats–
vindt en in veel gevallen met water
van mindere kwaliteit. Tevens wordt
om een nadere precisering gevraagd
van de opmerkmg dat in een aantal
situaties de onttrekking van grond–
water aan de bodem min of meer
ongedaan wordt gemaakt door
middel van infiltratie

Met de stelling dat de aanvulling in
veel gevallen van mindere kwahteit is
dan de onttrekking, is op het
volgende gedoeld. Zowei van nature
als door exogene factoren is er
sprake van verschillen in grondwa–
terkwaliteit. Het onttrekken van
grondwater heeft tot gevolg dat ter
aanvulling grondwater uit de
omgeving toestroomt. Deze
aanvulling zal doorgaans van een
andere, en veelal mindere kwaliteit
zijn dan die van het onttrokken
oorspronkelijke grondwater. Zo kan
onttrekking van grondwater lokaal
leiden tot ongewenste verplaatsing
van zout of brak water (verzilting).
Ook kunnen stoffen die ten gevolge
van bodemgebruik en atmosferische
depositie de kwaliteit van het grond–
water aantasten, zoals nitraat en
bestrijdingsmiddelen, naar diepere
watervoerende lagen worden
verspreid. Met de aanduiding
langzame aanvulling is in de
memorie van toelichting gedoeld op
de zeer germge stroomsnelheid van
het grondwater en de daarmee
samenhangende langzame veran–
dering in de grondwaterkwaliteit.

Met de opmerking in de memorie
van toelichting dat in een aantal
situaties de onttrekking van grond–
water aan de bodem min of meer
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7. In de vijfde alinea van paragraaf
3.1 van de memorie van toelichting
wordt voorts gewezen op het feit dat
door onttrekking van grondwater in
een aantal regio's verdroging van de
bodem kan ontstaan. Aan dit
regionale milieu-aspect worden geen
consequenties verbonden door
middel van een gedifferentieerd
tarief Dit geldt ook voor de in
paragraaf 3.2 geduide verschillen in
drempels die in provinciale verorde–
ningen worden aangehouden voor de
registratie– en vergunningplicht,
waarop voor de verbruiksbelasting
op grondwater op basis van overwe–
gingen van uitvoerbaarheid
aansluiting wordt gezocht De Raad
adviseert de stelling dat een lande–
lijke verbruiksbelasting met een
dergelijke regionale differentiatie
geen rekening kan houden nader te
motiveren. Dit klemt te meer, nu de
prijzen van water in ons land zeer
belangnjke regionale verschillen
vertonen. Hij vraagt zich daarbij af of
deze keus berust op overwegingen
van uitvoeringstechniek of op fiscaal–
theoretische overwegingen.
Overigens is het college van oordeel
dat op grond van uitvoeringstech–
nische overwegingen belangrijke
inbreuken op de algemeenheid van
de heffing zijn gemaakt. De Raad
denkt daarbij in het bijzonder aan het
feit dat alle zogenaamde kleine
onttrekkers buiten de heffing worden
gelaten.

ongedaan wordt gemaakt door
middel van infitratie, doelen wij op
het feit dat weliswaar door inf iltratie
verlaging van de grondwaterstand
wordt tegengegaan, maar dat de
kwahteit van het infiltratiewater,
waaraan in het algemeen strikte
eisen worden gesteld, meestal niet
geheel dezelfde is als die van het
oorspronkelijke grondwater

De toelichting is op deze punten
verduidelijkt.

7. De Raad adviseert de stellmg
dat bij een landelijke belasting geen
rekening kan worden gehouden met
regionale verschillen, nader te
motiveren, temeer daar de prijzen
van water in ons land belangrijke
regionale verschillen vertonen. Wij
merken hierover op dat deze stelling
direct samenhangt met het in het
begin van dit nader rapport aange–
geven onderscheid tussen de hoofd–
doelstelling en de nevendoelstellmg
van de voorgestelde belasting.
Aangezien het verkrijgen van
algemene middelen voorop staat en
het effect van het voorstel op het
gebruik van grondwater op de
tweede plaats komt, ligt het - nog
los van de uitvoeringsvragen - niet
voor de hand een differentiatie aan
te brengen naar regionale omstan–
digheden. Hiermee wordt immers
reeds rekenmg gehouden in het door
de lagere overheden gevoerde c.q. te
voeren vergunningenbeleid. Wij
hebben de memorie van toelichting
op dit punt aangevuld.

Het oordeel van het College dat
om redenen van uitvoeringstechniek
belangnjke inbreuken zijn gemaakt
op de algemeenheid van de heffing,
die met de rechtsgrond van de
belasting op gespannen voet staan,
kunnen wij in zijn algemeenheid niet
onderschnjven De keuze om kleme
onttrekkers buiten de heffing te laten
is immers niet alleen in het belang
van de uitvoering, maar sluit ook aan
bij een van de uitgangspunten van
het beleid ten aanzien van het grond–
waterbeheer op basis van de Grond–
waterwet. In dat beleid, dat als
belangrijkste instrumenten de
registratie– en de vergunningplicht
kent, is als uitgangspunt voor het
vergunningenbeleid genomen dat
geen vergunning nodig is voor
onttrekkingen van een zodanige
omvang dat zij noch afzonderlijk
noch gezamenlijk relevant zijn voor
het grondwaterbeheer in een
bepaald gebied. In het onderhavige
wetsvoorstel is zoveel mogelijk
aangesloten bij de drempels die in
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8. In paragraaf 3.5 van de
memorie van toelichting wordt
gesteld dat de vraag op welke
sectoren de grondwaterbelasting
uiteindelijk zal drukken, afhangt van
de mate waarin de bedrijven die aan
de belasting worden onderworpen, in
staat zijn deze door te berekenen
aan hun afnemers. Dit hangt onder
meer af van de concurrentie op de
binnen– en buitenlandse markt. In
tabel 2 van de bijlage van de
memorie van toelichting wordt een
beeld gegeven van de verdeling van
de belastmg naar sectoren, dat geen
afwenteling van de belasting in de
prijzen inhoudt, terwijl de bewinds–
lieden wel uitgaan van enige doorbe–
rekening hiervan. Daarnaast is de
belasting ook uitgedrukt in procenten
van de toegevoegde waarde. Uit die
gegevens blijkt dat de belasting in
alle onderscheiden hoofdsectoren
minder bedraagt dan 0,5 promille.
Het is het college niet duidelijk dat,
indien de belasting een zo gering
percentage van de toegevoegde
waarde uitmaakt, afwenteling in de
prijzen onwaarschijnlijk is.
Evenmin is het de Raad in dit
verband duidelijk welke waarde hij
moet toekennen aan het argument,
dat het tarief voor bedrijven die in
eigen beheer grondwater onttrekken
op de helft is gesteld van het tarief
voor waterleidingbedrljven
(paragraaf 3.4 van de memorie van
toelichting), onder meer om te
voorkomen dat bedrijven die op het
eigen beheer onttrekken van grond–
water zijn aangewezen, worden
geconfronteerd met een aanzienlijke
schoksgewijze stijging van de
kosten. Tenslotte vraagt de Raad

de provinciale verordeningen worden
gehanteerd voor de registratie– en
vergunningplicht.

Uit de kwantitatieve gegevens die
bij punt 10 in dit nader rapport
worden gepresenteerd, blijkt dat de
genoemde vrijstellingen over het
geheel genomen slechts betrekking
hebben op een ondergeschikt deel
van de potentiële grondslag. Een
uitzondering vormt de vrijstelling
voor beregening en bevloenng, die
vooral met het oog op de uitvoering
vooralsnog op een hoog niveau is
gesteld. In dit verband willen wij er
echter op wijzen dat beperkingen of
vrijstellingen die veeleer zijn
ingegeven door overwegingen van
uitvoeringstechniek dan door
uitgangspunten van de heffing, bij
vrijwel alle belastingen voorkomen.

8. De Raad constateert dat in
tabel 2 van de bijlage bij de memorie
van toelichting een beeld wordt
gegeven van de verdeling van de
belasting naar sectoren dat geen
afwenteling van de belasting in de
prijzen inhoudt, terwijl de bewinds–
iieden wel uitgaan van enige doorbe–
rekening hiervan. Het college merkt
op dat het hem niet duidelijk is, dat
afwenteling van de belasting in de
prijzen onwaarschijnhjk is, nu uit de
memorie van toelichting blijkt dat de
belasting in verhouding tot de toege–
voegde waarde in alle onderscheiden
hoofdsectoren zeer gering is. In
verband met het laatste is het de
Raad evenmin duidelijk welke
waarde hij moet toekennen aan een
van de overwegingen voor het
gematigde tarief voor onttrekking
van grondwater door anderen dan
waterleidingbedrijven, te weten de
wens een aanzienlijke schoksgewijze
ontwikkeling van de kosten te
voorkomen.

Naar aanleiding van deze opmer–
kingen van de Raad willen wij wijzen
op de passage in paragraaf 3.5 van
de memorie van toelichting waarin is
gesteld dat de presentatie in tabel 2
niet inhoudt dat het kabinet ervan
uitgaat dat de bedrijven de belasting
in het geheel niet zouden kunnen
doorberekenen, maar dat onvol–
doende gegevens beschikbaar zijn
om de mate van doorberekening te
kwantificeren. Voorts merken wij op
dat ook als de belasting voor een
sector als geheel in verhouding tot
de toegevoegde waarde gering is,
die verhouding in subsectoren en
individuele gevallen wel van
betekenis kan zijn. Op dit laatste
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zich af of de geschatte opbrengst
voor huishoudens, die - mclusief btw
- overeenkomt met een gemiddeld
jaarbedrag van f 30 per huishouden
dat op dit grondwater is aange–
wezen, uitgaat van de veronder–
stelling dat het verbruik niet door de
belastmg verandert. Overeenkom–
stige vragen rijzen bij de belasting
op afvalstoffen, waarvoor in tabel 4
van de bijlage de geringe betekenis
van de belasting voor de toege–
voegde waarde van bednjven is
berekend, alsmede voor het in
paragraaf 4.4 berekende bedrag van
f 13 dat gemiddeld ten laste van
huishoudens zou komen. Een en
ander ware nader toe te lichten.
Daarbij past in elk geval tevens een
tabel, waarbij ten aanzien van beide
belastmgen wordt uitgegaan van een
volledige afwenteling van de belas–
tingen op de eindverbruiker. Dit acht
het college van extra groot belang,
omdat het gaat om de invoering van
nieuwe belastingen waarvan toekom–
stige tariefverhogingen in het
verschiet liggen, terwijl doorbere–
kening aan de eindverbruikers
krachtens de aard van een verbruiks–
belasting bedoeld is.

9. In paragraaf 3.1 van de
memorie van toelichting wordt
opgemerkt dat oppervlaktewater niet
of nauwelijks schaars is en daarom
buiten de heffing wordt gelaten.

aspect ziet ook de overweging dat
een aanzienlijke schoksgewijze
stijging van de kosten moet worden
voorkomen.

De vraag van de Raad of bij de
schatting van de financiële gevolgen
van de voorstellen voor huishoudens
en bednjven is uitgegaan van
ongewijzigd gebruik, kunnen wij
bevestigend beantwoorden.
Teneinde dit te expliciteren is de
memorie van toelichting bijgesteld.
Overigens wijzen wij er op dat dit bij
de raming van de gevolgen van
afzonderlijke belastingmaatregelen
de gebruikelijke methode is. In
paragraaf 7.1 van de memorie van
toelichting is in dit verband gesteld
dat de gepresenteerde opbrengst
raming, conform de gebruikelijke
aanpak bij de belastingramingen,
uitgaat van een ongewijzigd volume
van de grondslag waarover de belas–
tingen worden geheven, en dat de
volume-effecten zullen worden
verwerkt in de zogenoemde
endogene belastingramingen.

De Raad acht het van groot belang
dat een tabel wordt opgenomen
waarin wordt uitgegaan van volledige
afwenteling van beide belastmgen op
de eindverbruiker, te meer omdat het
- aldus het college - gaat om
invoering van nieuwe belastingen
waarvan toekomstige tariefverho–
gingen in het verschiet liggen, terwijl
een doorberekening aan de eindver–
bruikers bedoeld is. Naar aanleiding
hiervan merken wij op dat de
opstelling van een tabel die verder
gaat dan de in de memorie van
toelichting gepresenteerde eerste–
orde-effecten, een uitvoerige analyse
zou vereisen. Zo is in het geval van
de belasting op grondwater bijvoor–
beeld van belang in welke mate
produkten waarvoor water als
grondstof of als hulpmiddel wordt
gebruikt, in het binnenland worden
afgenomen dan wel worden
geëxporteerd. Ook is de doorwerking
in de economie door middel van
onderlinge leveranties van belang. In
verband met deze complicaties is
volstaan met het presenteren van de
eerste-orde-effecten. Ten aanzien
van mogelijke toekomstige tariefver–
hogingen verwijzen wij naar hetgeen
hierover in het voorgaande is
opgemerkt.

9. De Raad merkt op dat indien
door middel van infiltratie
onttrekking van grondwater aan de
bodem min of meer ongedaan wordt
gemaakt, krachtens artikel 10 op de
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Volgens artikel 6, eerste lid, berust
de belastinggrondslag op de
onttrokken hoeveelheid grondwater
in kubieke meters Weliswaar wordt
voorgesteld om, indien door middel
van infiltratie onttrekking van grond–
water aan de bodem min of meer
ongedaan wordt gemaakt, op de
belasting een krachten artikel 10
relatief zeer grote vermindering toe
te passen, doch de Raad acht de
basis waarop niettemin nog belasting
wordt geheven erg smal. De heffing
berust alsdan op een mogelijke
vermindering van kwaliteit. In ieder
geval verwacht het college geen
enkel effect op het gebruik van
grondwater bij een belastingheffing
van 4 cent per kubieke meter voor
waterleidingbedrijven en andere
(industriële) onttrekkers. De Raad
acht een nader inzicht in het kwanti–
tatieve belang van deze lage heffing
op door infiltratie gecompenseerd
grondwater voor de schatkist van
belang. Bovendien zij opgemerkt dat
in de praktijk indirect door deze infil–
tratie oppervlaktewater in ieder geval
wel bij de heffing wordt betrokken.
De toelichting ware aan te passen.

10. In artikel 8, onder a, b en c,
worden vrijstellingen voorgesteld die
gezien de uitvoeringsproblematiek
vrij royaal van opzet zijn en zoveel
mogelijk aansluiten bij de provmciale
verordeningen. Het college acht het
wenselijk dat enig globaal inzicht
wordt verkregen in de omvang van
de aldus te verlenen vrijstellingen.
Daarnaast ware aan te geven hoe de
in artikel 8 ondergebrachte vrijge–
stelde vormen van grondwateront–
trekking op een betrouwbare wijze
kunnen worden gemeten. De in
paragraaf 3.3 van de memorie van

belasting een relatief zeer grote
vermindering wordt toegepast. Hij
acht de basis waarop niettemin nog
belasting wordt geheven erg smal.
De heffing berust alsdan op een
mogelijke vermindering van kwaliteit.
In ieder geval verwacht het college
geen enkel effect op het gebruik van
grondwater bij een belastingheffing
van 4 cent per kubieke meter voor
waterleidingbedrijven en andere
(industriële) onttrekkers. De Raad
acht een nader inzicht in het kwanti–
tatieve belang van deze lage heffing
op door infiltratie gecompenseerd
grondwater voor de schatkist van
belang Bovendien merkt hij op dat
in de praktijk indirect door deze infil–
tratie oppervlaktewater in ieder geval
wel bij de heffing wordt betrokken.

Wij zijn het met de Raad eens dat
de heffing die in het geval van infil–
tratie per saldo resulteert, berust op
een vermindering van de kwaliteit
van het grondwater. Naar ons
oordeel past het in een belasting die
aangrijpt bij de schaarste van schoon
zoet grondwater, om niet alleen de
kwantiteit, maar ook de kwaliteitsver–
andering als gevolg van onttrek–
kingen bij de vaststelling van de
grondslag van de heffing te
betrekken. Wij zijn het met de Raad
eens dat het effect van de heffing
niet moet worden overschat. De
opbrengst die gemoeid is met het
tarief van per saldo f 0,04 per
kubieke meter wordt geraamd op
ongeveer f 6 mln.

De conclusie van de Raad dat in
de praktijk indirect door deze infil–
tratie oppervlaktewater wel bij de
heffing wordt betrokken, delen wij
niet. Infiltratie van oppervlaktewater
wordt toegepast om de mogelijk–
heden van grondwateronttrekking te
vergroten. Het belastbare feit blijft
echter de onttrekking van grond–
water, niet het feit dat oppervlakte–
water wordt geïnfiltreerd.

10. Het college acht het wenselijk
dat enig globaal inzicht wordt
verkregen in de omvang van de te
verlenen vrijstellingen. Naar
aanleidlng hiervan merken wij op dat
bij de waterleidingbedrijven, naar
omvang van onttrekkingen de
belangrijkste groep, de vrijstellingen
in de praktijk geen betekenis hebben.
Bij de onttrekkingen in eigen beheer,
exclusief de onttrekkingen voor
beregening en bevloeiing gaat het
om vrijstellingen die naar schatting
in de orde van grootte van 5 %
liggen, terwijl het percentage bij
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toelichting genoemde voorbeelden
van grondwateronttrekking met
name bij beregenmg m de land– en
tuinbouwsector, waarbij geen
bemetering voorhanden is, leveren
problemen op wanneer zij de vrijstel–
iingsgrens te boven gaan.
Uit paragraaf 3.3 van de memorie
van toelichting blijkt dat de bewinds–
lieden hiervoor nog geen definitieve
oplossing voor ogen staat. De Raad
constateert ten aanzien van het
vrijstellingenregime dat de uitvoe–
ringsproblematiek tot een beperkte
belastingheffing kan leiden die op
gespannen voet staat met de rechts–
grond van de belasting.

11. Het college is van mening dat
het aanbeveling verdient het begrip
belastingplichtige, die gehouden is
een administratie te voeren van het
onttrekken en eventueel infiltreren
van grondwater, genoemd in artikel
11, nader te definiëren, opdat
vaststaat dat alleen die houders van
inrichtingen belastingplichtig zijn, die
niet zijn vrijgesteld krachtens artikel
8.

onttrekkingen ten behoeve van
beregenmg en bevloenng naar
schatting in de orde van grootte van
90 % ligt. In totaliteit zal naar
schatting 15 a 20 % van de totale
hoeveelheid onttrokken grondwater
worden vrijgesteld van de belasting.

Naar het oordeel van de Raad
ware aan te geven hoe de in artikel 8
ondergebrachte vrijgestelde vormen
van grondwateronttrekking op een
betrouwbare wijze kunnen worden
gemeten. Verwijzend naar paragraaf
3.3. van de memorie van toelichting,
brengt het college onder de
aandacht dat wij voor met name de
beregening in de land– en tuinbouw–
sector, waarbij veelal geen
bemetering voorhanden is en vaak
ook uit kostenoogpunt bezwaarlijk is
te achten, nog geen definitieve
oplossing hebben gevonden. Dit
geeft de Raad aanleiding te consta–
teren dat ten aanzien van het vrijstel–
lingenregime de uitvoeringsproble–
matiek tot een beperkte belasting–
heffing kan leiden, die op gespannen
voet staat met de rechtsgrond van
de belasting.

Aannemend dat de visie van de
Raad erop neer komt dat de belas–
tingdienst met een redeüjke
zekerheid moet kunnen toetsen of
een grondwateronttrekker al of niet
in aanmerking komt voor een
vrijstelling, merken wij op dat het
onderzoek dat de belastingdienst in
nauw overleg met de deskundigen
van de provinciale overheden
uitvoert naar een verantwoorde,
praktisch werkbare oplossing naar
verwachting spoedig afgesloten zal
kunnen worden. Ten aanzien van de
relatie met de rechtsgrond van de
belasting mogen wij verwijzen naar
hetgeen wij hierover hebben
opgemerkt in punt 7 van dit nader
rapport.

11. Het college doet de aanbe–
veling het begrip belastingplichtige
die gehouden is een administratie te
voeren van het onttrekken en
eventueel infiltreren van grondwater,
genoemd in artikel 11, naderte
detmieren, opdat vaststaat dat alleen
houders van inrichtingen die niet zijn
vrijgesteld krachtens artikel 8, belas–
tingplichtig zijn.

Voor zover de Raad met deze
aanbeveling beoogt te bereiken dat
voorkomen wordt dat justitiabelen
waarvan tevoren vaststaat of althans
aannemelijk is dat ze zonder meer in
aanmerking komen voor een
vrijstelling van de grondwaterbe–
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lasting, om zo te zeggen toch lastig
gevallen worden met een administra–
tieverplichtmg als bedoeld in artikel
11, kunnen wij daarmee instemmen.
Dit aspect kleeft overigens niet
alleen aan de administratiever–
plichting ten dienste van de grond–
waterbelasting, maar even goed aan
die ten dienste van de brandstoffen–
belasting (bij de afvalstoffenbe–
lasting lijkt het vraagstuk slechts van
theoretisch belang).

Wij menen echter de suggestie
van de Raad niet te moeten volgen.
Ook in de Algemene wet inzake rijks–
belastingen (Stb. 1959, 301; zie
artikel 53a) en in andere belasting–
wetten is het zo dat dergelijke
verplichtingen in feite gelden en ook
bedoeld zijn voor al diegenen die in
beginsel belastingplichtig zijn of een
gerede kans lopen belasting
verschuldigd te geraken. In het
algemeen kunnen verplichtingen ten
dienste van de belastingheffing niet
afhankelijk gemaakt worden van de
achteraf blijkende uitkomst ten
aanzien van verschuldigdheid van
belasting. Veeleer staat voorop dat
regels op dit gebied ertoe strekken
te verzekeren dat er voldoende
gegevens voorhanden zijn om tot
een juist oordeel over eventueel
verschuldigde belasting te komen.
Toegespitst op de grondwaterbe–
lasting kan men dan ook drie
groepen gevallen onderscheiden. In
de eerste plaats die gevallen waarin
op voorhand aannemelijk is dat justi–
tiabelen geen belasting verschuldigd
zullen worden. In de tweede plaats
die gevallen waarvoor het
omgekeerde geldt. In de derde
plaats zijn er grensgevallen, waar
verschuldigdheid van belasting niet
op voorhand aannemelijk is maar
tevens niet uit te sluiten is. De begin–
selen van behoorlijk bestuur nopen
de belastingdienst ertoe de
redelijkheid te betrachten bij de
handhaving van dergelijke verplich–
tingen. Wij streven ernaar de justitia–
belen zo veel mogehjk duidelijkheid
en zekerheid te verschaffen op dit
vlak. De belastingdienst onderzoekt
thans in hoeverre nadere regels, op
te nemen in een ministeriële
regeling, daaraan kunnen bijdragen.
Met het oog hierop is voorts
besloten aan artikel 11 een tweede
lid toe te voegen, waarin de
mogelijkheid tot uitvaardiging van
nadere regels door de Minister van
Financiën geopend wordt.
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12. Bij de Raad is, het voren–
staande overziende, de vraag
gerezen of het invoeren van een
nieuwe verbruiksbelasting op zoet
grondwater het juiste instrument is
om de beoogde besparing op het
gebruik ervan te bereiken. In ieder
geval acht het college, het geheel
van argumenten ten gunste van de
belasting op grondwater onvol–
doende doorslaggevend om de
nieuwe belasting in te voeren
wanneer die argumenten worden
afgewogen tegen de in de memorie
van toelichting geconstateerde
nadelen daarvan.

13. Het is de Raad opgevallen dat
de rechtsgrond voor een belasting
op afvalstoffen blijkens paragraaf 4.1
van de memorie van toelichting
blijkbaar gezocht moet worden in de
ene zin: «Het voorstel van een
belasting op het aanbod van afval
voor eindverwerking sluit aan bij een
beleid dat erop gericht is de totale
hoeveelheid te storten of te
verbranden afvalstoffen te vermin–
deren en preventie of hergebruik van
afval te bevorderen». Hij kan in deze
mededeling geen motivering van een
belasting zien. In de toelichting op
tabel 3 in paragraaf 4.1 van de
memorie van toelichting wordt
opgemerkt dat de hoeveelheid te
storten en te verbranden afvalstoffen
als gevolg van het beleid gericht op
terugdrmgmg geleidelijk zal
afnemen. Uitgaande van de doelstel–
lingen van het afvalstoffenbeleid is
het streven er immers op gericht een
afname te bewerkstelligen van in
totaal 15 a 20% in de periode tot het
jaar 2000. Het college is er niet op
voorhand van overtuigd dat een
beleidsstreven steeds tot het
beoogde resultaat leidt. De Raad
meent dat de bijdrage van de
belasting aan het beoogde resultaat
expliciet duidelijk moet zijn.

12. De Raad acht het geheel van
argumenten ten gunste van de
belasting op grondwater onvol–
doende doorslaggevend om de
nieuwe belasting in te voeren,
wanneer die argumenten worden
afgewogen tegen de in de memorie
van toelichting geconstateerde
nadelen daarvan. Uit het voorgaande
moge blijken dat wij dit oordeel van
de Raad niet delen, vooral omdat wij
tot een andere afweging komen van
de verhouding tussen de twee
doelstellingen van het voorstel, te
weten het verkrijgen van algemene
middelen en de bijdrage aan het
bereiken van milieudoelstellingen.

13. De Raad heeft begrepen dat
de rechtsgrond voor een belastmg
op afvalstoffen slechts weergegeven
zou worden in de ene door hem
geciteerde zin uit paragraaf 4.1. van
de memorie van toelichting, doch
kan daarin geen motivering van een
belasting zien.

Naar aanleidmg hiervan merken wij
op, dat de motivering van de keuze
voor de invoering van een afvalstof–
fenbelasting in de eerste plaats
reeds wordt gegeven in paragraaf 2
van de memorie van toelichting.
Daar wordt gewezen op de van
verschillende zijden in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal geformu–
leerde wens tot verbreding van het
aantal produkten dat als grondslag
zou kunnen dienen voor de heffing
van verbruiksbelastingen op milieu–
grondslag, op de technische
verkenning ter zake die was gevoegd
als bijlage 1 bij de memorie van
antwoord aan die Kamer met
betrekking tot het voorstel van Wet
verbruiksbelastingen op brand–
stoffen, geheven naar een milieu–
grondslag (Kamerstukken II,
1991/92, 22405, nr. 5) en de resul–
taten van het nader onderzoek van
de in die verkenning gevonden
mogelijkheden. Mede met betrekking
tot de afvalstoffenbelasting is gecon–
cludeerd dat een technisch
uitvoerbare vormgeving mogelijk is
gebleken, en dat de belasting - als
onderdeel van het geheel bijdraagt
aan de spreiding van de druk van de
verbruiksbelastingen op milieu–
grondslag. Voorts is geconcludeerd
dat afvalstoffenbelastmg aangrijpt bij
het in het milieu brengen van veront–
reinigende stoffen en aldus een
aanvulling vormt op het meer speci–
fieke milieubeleid dat wordt gevoerd
door middel van voorschriften en
regulerende heffingen.
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14. Het college wijst vervolgens
op de passage in de slotalinea van
paragraaf 4.1 van de memorie van
toelichting, waarin de bewindslieden
onderkennen dat door de belasting
het aanbod van afval voor eindver–
werking eerder buiten het legale
verwerkingscircuit terecht kan
komen. Blijkens de toehchtmg
achten de bewindslieden dit gevaar

Hiermede menen wij een deugde–
lijke verantwoording te hebben
gegeven voor de instelling van een
afvalstoffenbelasting. Wij hebben
het dan ook niet nodig geacht een en
ander in paragraaf 4.1. te herhalen.
De door de Raad uit deze paragraaf
geciteerde zin heeft slechts ten doel
een uitwerking te geveri van de in
paragraaf 2 beknopt weergegeven
overweging dat de belastmgen, voor
welker instelling het kabinet heeft
gekozen, aangrijpen bij het in het
milieu brengen van verontreinigende
stoffen Dit als mleidmg op een
nadere beschrijving van de
ontworpen belasting.

Het college gaat voorts in op de m
paragraaf 4.1 als kanttekening bij
tabel 3 gedane mededeling dat het
regeringsbeleid erop gericht is een
afname te bewerkstelligen van in
totaal 15 a 20 % van het totale
aanbod aan afvalstoffen in de
periode tot het jaar 2000. Met de
gedachte van de Raad dat men er
niet op voorhand van overtuigd kan
zijn dat een beleidsstreven steeds tot
het beoogde resultaat leidt, kunnen
wij in algemene zin instemmen. Dat
geldt niet voor de opvatting van de
Raad dat de bijdrage van de
belasting aan het beoogde resultaat
expliciet duidelijk moet zijn. Zoals wij
in het voorgaande hebben aange–
geven, heeft de verbruiksbelasting
primair ten doel opbrengst ten
gunste van de schatkist te genereren
en in de tweede plaats bij te dragen
aan het terugdringen van het aanbod
van afvalstoffen voor eindverwerking
in de vorm van verbranden of
storten. De voorgestelde belasting
ondersteunt dus het regeringsbeleid
in bredere zin op dit vlak. Overigens
wijzen wij erop dat de mededeling
die de Raad aanleiding heeft
gegeven vorenbedoelde opmerking
te maken, in de eerste plaats heeft
gestrekt tot verduidelijking van het
budgettaire perspektief in die zin dat
het op terugdringen van het afval–
stoffenaanbod gerichte regerings–
beleid ook tot vermindering van de
opbrengstgrondslag leidt.

14. De Raad acht het argument
dat het gevaar van verwerking van
afval buiten het legale verwerkings–
circuit niet zo groot is omdat bij het
thans voorgestelde tarief de
verhoging van de thans reeds in
rekening gebrachte prijzen vrij
bescheiden zal zijn, niet overtuigend,
nu hij uit de memorie van toelichting
begrijpt dat het in de bedoeling ligt
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echter niet zo groot, onder meer
omdat de voorgestelde heffing in het
grootste deel van de gevallen een vrij
bescheiden verhoging van de thans
reeds in rekening gebrachte prijzen
zal vormen bij het belastingtarief dat
thans wordt voorgesteld. De Raad
begnjpt uit deze formulering dat het
in de bedoeling ligt het tarief te
verhogen. Voor een structurele
invoering van een nieuwe belasting is
dat argument alsdan niet
overtuigend

15. De Raad wijst er vervolgens
op dat het overzicht van de prijzen
van afvalverwerking geen inzicht
geeft in de relatie van de prijs tot de
mate waarin de afvalverwerking op
de meest moderne, op strenge
milieunormen gebaseerde wijze
plaatsvindt. Dat gemis ware weg te
nemen. Bovendien ware inzicht te
verschaffen in de tarieven die thans
aanbestede vuilverbrandingsinstal–
laties naar verwachting in rekening
zullen gaan brengen. Bovendien
wordt in paragraaf 4.5 van de
memorie van toelichting gesteld dat
de verwijdering van huishoudelijk
afval is opgedragen aan de
gemeenten, die ter bestrijding van
de kosten een afvalstoffenheffing of
een reinigingsrecht kunnen instellen.
Naar de mening van het college
dient in de toelichting een overzicht
te worden gegeven van de mening
en de stijging van deze gemeente–
lijke heffingen gedurende de laatste
jaren. De Raad vraagt zich af of
gezien de te verwachten prijsstijging
van afvalverwerking, alsmede de
reeds van gemeentewege op de
verwijdering van huishoudelijk afval
drukkende heffingen een belasting
op afvalverwerking passend is.

het tarief van de heffing op afval te
verhogen. Dienaangaande merken
wij op dat er geen voornemens
bestaan voor een stelselmatige
verhoging van de voorgestelde
tarieven. In het voorgaande hebben
wij dat reeds uiteengezet.

16. Volgens paragraaf 4.3 van de
memorie van toelichting menen de
bewindspersonen bij het voorge–
stelde vrij bescheiden niveau van de
belastmg, dat deze vooral de functie
heeft van een financieel signaal.
Daarmee wordt aangegeven, aldus

15. De Raad beveelt aan op
enkele punten meer inzicht te
verschaffen in de prijzen van
eindverwerking van afval. Dit betreft
de relatie van de prijs tot de mate
waarin de afvalverwerking op de
meest moderne, op strenge milieu–
normen gebaseerde wijze plaats–
vindt. Voorts betreft het de tarieven
die de thans aanbestede vuilverbran–
dingsinstallaties naar verwachtmg in
rekening zullen gaan brengen,
alsmede de omvang en de stijging
van de gemeentelijke afvalstoffen–
heffingen of reinigingsrechten
gedurende de laatste jaren. Wij
hebben de memorie van toelichting
op deze punten, voor zover daarover
informatie beschikbaar is, aangevuld.

De Raad vraagt zich af of een
belasting op afvalverwerkmg
passend is, gezien de reeds van
gemeentewege op de verwijdering
van huishoudelijk afval drukkende
heffingen en de te verwachten prijs–
stijgingen van de afvalverwerking.
Naar aanleiding hiervan merken wij
op dat de genoemde prijzen en
heffingen, en de ontwikkeling daarin,
een weerspiegeling vormen van de
bedrijfseconomische kosten die
gemoeid zijn met de verwijdering
van afval. Aangezien naar ons
oordeel uit maatschappelijk oogpunt
een vermindering van de hoeveelheid
te storten en te verbranden afval
wenselijk is, achten wij een
verbruiksbelasting op het aanbod
van afval voor eindverwerking, welke
bovenop deze prijzen en heffingen
komt, niet alleen uit het oogpunt van
het verkrijgen van algemene
middelen maar ook uit het oogpunt
van milieubeleid alleszins passend.

16. In de memorie van toelichting
is gesteld dat de voorgestelde
belasting op afvalstoffen vooral de
functie heeft van een financieel
signaal om aan te geven dat het
kabinet er actief naar streeft de
hoeveelheid afvalstoffen terug te
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de bewindslieden, dat het kabinet er
actief naar streeft de hoeveelheid
afvalstoffen terug te dringen. Naar
de mening van de Raad is er geen
behoefte aan zulk een signaal, mede
gezien de hiervoor genoemde prijs–
ontwikkelmg hij betwijfelt bovendien
of de consument door een duurdere
afvalverwerking tot een beperking
van aanbod van huishoudelijk afval
zal komen. Om louter praktische
redenen is als object van de
belasting gekozen voor de
aanbieding van afvalstoffen voor
eindverwerking aan een stort– of
verbrandingsinrichting. Evenzeer op
praktische gronden blijken belang–
rijke uitzonderingen te moeten
gelden voor eindverwerking in eigen
beheer en de export voor eindver–
werking in andere landen. Zulks leidt
niet alleen tot een uit een oogpunt
van milieubeleid onbevredigende
situatie, doch leidt ook tot rechtson–
gelijkheid. Aangezien de belasting
van de afvalverwerkende inrichtingen
wordt geheven, zullen er algemene
tariefverhogingen optreden, die, zo
vreest de Raad, hen die relatief
kleine hoeveelheden afval produ–
ceren, zoals gezinshuishoudingen,
gelijkelijk zal treffen, ongeacht of zij
spaarzaam of royaal omspringen met
afval. Daarmee wordt, naar het
college meent, bovendien de
bereidheid om mede te werken aan
andere aspecten van het afvalbeleid,
zoals de gescheiden inzameling van
verschillende categorieën afval,
negatief beïnvloed. De belasting op
afvalstoffen ware met het oog op de
vele hiervoor opgesomde bezwaren,
waartegenover naar de mening van
de Raad weinig duidelijke voordelen
staan, te heroverwegen.

dringen. Zoals uit het voorgaande
moge blijken, delen wij niet de
mening van de Raad dat er geen
behoefte is aan zulk een signaal,
mede gezien de prijsontwikkeling.
Wij onderkennen daarbij overigens
dat er uit milieu-oogpunt goede
argumenten zijn om in het tarief
rekening te houden met de vorm van
eindverwerking.

De Raad betwijfelt of de
consument door een duurdere afval–
verwerking tot een beperking van
aanbod van huishoudelijk afval zal
komen. Hij vreest dat de belasting
hen die relatief kleine hoeveelheden
afval produceren, zoals gezinshuis–
houdingen gelijkelijk zal treffen,
ongeacht of zij spaarzaam of royaal
omspringen met afval. Daarmee
wordt, zo meent het college,
bovendien de bereidheid om mede te
werken aan andere aspecten van het
rmlieubeleid, zoals de gescheiden
inzameling van verschillende catego–
riëen afval, negatief beïnvloed. In dit
verband merken wij op, dat wij ervan
uitgaan dat het effect dat de voorge–
stelde belasting via de prijs van
afvalverwerking zal hebben op het
aanbod van afval, hooguit ten dele
kan worden beperkt door het risico
van ongewenste neveneffecten.

De Raad merkt op dat op
praktische gronden belangrijke
uitzonderingen worden gemaakt voor
eindverwerking in eigen beheer en
de export voor eindverwerking in
andere landen. Wij zijn het tot op
zekere hoogte eens met de opvatting
van de Raad dat dit leidt tot een uit
oogpunt van milieubeleid onbevredi–
gende situatie en tot rechtsonge–
lijkheid.

Naar ons oordeel wordt dit nadeel
echter beperkt, doordat degenen die
zich ontdoen van afval in alle
gevallen gebonden zijn aan regels en
vergunningen. Verder hebben wij in
paragraaf 4.1 van de memorie van
toelichtmg reeds aangegeven dat in
de toekomst nadere studie zal
plaatsvinden om te beoordelen of en,
zo ja, in hoeverre het mogelijk is de
uitgezonderde vormen van eindver–
werking in de belasting te betrekken.

Uit het voorgaande moge blijken,
dat wij de opvatting van de Raad niet
delen dat de belasting ware te
heroverwegen met het oog op de
vele bezwaren waartegenover weinig
duidelijke voordelen staan. Evenals
bij het voorstel voor de belasting op
grondwater is dit vooral gebaseerd
op een andere afweging van de
primaire en secundaire doelstelling
van het voorstel.
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17. Artikel II van de Wet
verbruiksbelasting van brandstoffen,
geheven naar een milieugrondslag
(Stb. 1992, 317) voorziet in de
teruggaaf van de verbruikersbe–
lasting van stookolie die is
ontzwaveld. De Raad vraagt zich af
waarom dit artikel niet is overge–
bracht naar het onderhavige
wetsvoorstel waarvan afdeling 5 van
hoofdstuk IV reeds voorziet in
andere vormen van teruggaaf

18. Artikel 22, vierde lid, maakt
onder andere melding van goederen
waarvan de brandstoffenbelastmg

17. De Raad wijst op artikel II van
de Wet verbruiksbelastingen van
brandstoffen, geheven naar een
milieugrondslag (Stb. 1992, 317) dat
voorziet in de teruggaaf van de
verbruiksbelasting van stookolie die
is ontzwaveld. Het college vraagt
zich af waarom dit artikel niet is
overgebracht naar het onderhavige
wetsvoorstel waarvan afdeling 5 van
hoofdstuk IV reeds voorziet in
andere vormen van teruggaaf.

De in genoemd artikel II
opgenomen teruggaafregeling vormt
in feite een inbreuk op de - via
artikel I van de Wet verbruiksbelas–
tingen van brandstoffen, geheven
naar een milieugrondslag - in
Hoofdstuk 6a van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne (Stb.
1988, 133;hierna WABM)
opgenomen regeling van de brand–
stoffenheffingen op milieugrondslag.
Zoals in paragraaf 6 van de memorie
van toelichting op het wetsvoorstel
in kwestie is toegelicht, zou deze
teruggaafregeling in beginsel
beëindigd moeten worden (Kamer–
stukken II 1991/92, 22 405, nr. 3,
blz. 13-14). Gezien het doel evenwel
van die teruggaafregeling, een
tegemoetkoming in de investerings–
kosten voor rookgasreinigingsinstal–
laties van - praktisch gesproken -
kolengestookte elektriciteitscen–
trales, wordt de teruggaafregeling
nog een aantal jaren voortgezet en
niet eerder beëindigd dan per 1
januari 2000.

Tegen deze achtergrond is deze
bijzondere tijdelijke teruggaafre–
geling niet in Hoofdstuk 6a van de
WABM opgenomen, doch in een
afzonderlijk en op zich zelf staand
artikel II van de eerstgenoemde wet.
Op overeenkomstige wijze blijft die
regeling dan ook buiten de regeling
van de brandstoffenbelasting in
Hoofdstuk IV van het onderhavige
wetsvoorstel.

Wij merken nog op dat het
genoemde artikel II van kracht zal
blijven ook nadat mgevolge de -
eveneens voorgestelde Aanpas–
singswet Wet op de verbruiksbelas–
tingen op milieugrondslag, de
bepalingen inzake brandstoffenhef–
fingen in Hoofdstuk 6a van de
WABM zullen zijn vervallen. Ook uit
dat gezichtpunt is er geen aanleiding
die tijdelijke regelmg m het onder–
havige wetsvoorstel op te nemen.

18. De Raad signaleert dat in de
memorie van toelichting is gesteld
dat de afschaffing van de grensfor–
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wordt geheven voor zover zij door de
leverancier binnen Nederland zijn
gebracht. De grensoverschrijding
door deze goederen is derhalve een
onderdeel van het belastbaar feit.
Biijkens paragraaf 4.1 van de
memorie van toelichting vormt de
afschaffing van de grensformaliteiten
in het intracommunautaire verkeer
een complicerende factor voor de
heffing van afvalstoffenbelasting bij
export van afval. Het collega vraagt
zich af of deze complicatie zich niet
voordoet bij de brandstoffenbe–
lasting. De wettekst ware aan te
passen. Indien dat niet nodig is, ware
zulks toe te lichten.

19. Artikel 22, tweede lid, bevat
een afwijkende regeling voor
aardgas Het vijfde lid van artikel 61e
van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne (Stb. 1988, 133)
bevat een dergelijke bepalmg voor
gas in het algemeen. De wettekst
ware aan te passen. Indien zulks niet
wenselijk is, ware de wijziging toe te
lichten.

maliteiten in het intracommunautaire
verkeer een complicerende factor
vormt voor de heffing van afvalstof–
fenbelastmg bij de export van afval.
De vraag van de Raad of deze
comphcatie zich ook voordoet bij de
brandstoffenbelastmg, kunnen wij
ontkennend beantwoorden. De
brandstoffenbelasting is een
belasting terzake van de levering of
het gebruik van goederen in
Nederland. Evenals de accijns van
minerale oliën wordt deze geheven
bij een beperkte groep van produ–
centen en importeurs, wier admini–
stratie voorts een goed aankno–
pingspunt vormt voor de controle op
de heffing.

19. De Raad merkt op dat de in
het wetsvoorstel opgenomen
bijzondere regeling inzake de
verschuldigdheid van de belastmg
van aardgas afwijkt van de thans in
artikel 61e, vijfde lid, van de WABM
opgenomen regeling. Het door de
Raad gesignaleerde verschil bestaat
hierin dat laatstgenoemde regeling
betrekking heeft op gas in het
algemeen, terwijl de eerstgenoemde
regeling uitsluitend betrekking heeft
op aardgas. De in het wetsvoorstel
opgenomen afwijkende regeling
inzake de verschuldigdheid van de
belasting van aardgas is opgenomen
in artikel 25, tweede lid, van het
wetsvoorstel.

De thans in artikel 61e, vijfde lid,
van de WABM opgenomen regeling
strekt uitsluitend tot de verlegging
van de heffingplicht voor de winners
van het Nederlandse aardgas bij
aflevering aan de NV Nederlandse
Gasunie. Voor de overige als gas in
de zin van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiene aan te
merken stoffen heeft de huidige
regeling geen belang. Ter verduide–
lijking van de thans in de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne
opgenomen regeling zij verwezen
naar de memorie van toelichting bij
artikel 61 k van het voorstel van Wet
tot uitbreiding van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne met regels
met betrekking tot de financiering
van het beleid op het gebied van de
milieuhygiëne (Kamerstukken II
1986/87, 19752, nr. 3, blz. 28).
Zoals moge blijken uit de artikelsge–
wijze toelichting bij artikel 25 van het
wetsvoorstel stemmen strekking en
toepassing van de in het tweede lid
van genoemd artikel opgenomen
regeling overeen met de huidige
regeling.
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20. In de toelichting op artikel 26
wordt gesteld dat het koolstofge–
halte en de energie-inhoud van
brandstoffen niet als heffings–
grondsiag in de voorgestelde
wettekst zijn opgenomen, omdat
deze elementen in wezen geen
bestanddeel van de belastingregeling
zijn, doch de essentialia van de
motivering van het gekozen tarief.
De genoemde factoren zouden, gelet
op het kader van een verbruiksbe–
lasting als de onderhavige, niet
zozeer passen in de wettekst als wel
in de toelichting daarop. Vervolgens
wordt verwezen naar Kamerstukken
22 405. De Raad merkt op dat de
wet van 24 juni 1992 tot wijziging
van het hoofdstuk Financiële
bepalingen van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne en van
enige andere andere wetten, onder
meer ter omzetting van de bestem–
mingsheffingen van brandstoffen,
geheven naar het koolstofgehalte en
de energie-inhoud van de brand–
stoffen (Wet verbruiksbelasmgen van
brandstoffen, geheven naar een
milieugrondslag) wat betreft de
brandstoffenheffingen en de bijbe–
horende oorspronkelijke tarieven
vrijwel ongewijzigd is overgenomen
in het onderhavige wetsvoorstel,
waardoor het karakter van de
belasting niet kan zijn veranderd. De
verwijzing naar Kamerstukken
22 405 is - afgezien van de
geciteerde volledige titel van de wet
- te minder begrijpelijk, aangezien in
deze stukken herhaaldelijk het
belang is beklemtoond van het
opnemen van de hiervoor genoemde
factoren in de belastinggrondslag,
bijvoorbeeld in de definitie van het
begrip belastinggrondslag (Kamer–
stukken II 1991/92, 22405, nr. 5,
Bijlage 1, bladzijde 60). Het college
beveelt aan toe te lichten, waarom
thans een ander standpunt wordt
ingenomen.

In het wetsvoorstel is van de
gelegenheid gebruik gemaakt om de
bewoordingen van de bijzondere
regeling inzake de verschuldigdheid
van de belasting toe te spitsen op de
gevallen waarin deze regeling
toepassing vindt: bij de winning van
aardgas. Deze aanpassing is van
puur redactionele aard en houdt -
anders dan de Raad veronderstelt -
in materieel opzicht geen afwijking in
ten opzichte van de huidige regeling.

In verband met het voorgaande
vinden wij in de opmerking van de
Raad geen aanleiding tot wijziging
van de wettekst of van de memorie
van toelichting.

20. In de toelichting op artikel 26
(thans 27), dat de maatstaf van
heffing inzake de brandstoffenbe–
lasting bevat, wordt medegedeeld
dat die overeenkomt met die welke
ingevolge de Wet op de verbruiksbe–
lastingen op brandstoffen, geheven
naar een milieugrondslag, is
opgenomen in artikel 61 d van de
WABM. Niet overgenomen wordt
evenwel de voorts in het eerste lid
van genoemd artikel 61 d opgenomen
bepaling, inhoudende dat de belas–
tingheffing dient te geschieden naar
het koolstofgehalte en de energie–
inhoud van de brandstof, noch de in
het tweede lid daarop geformuleerde
uitzondering. Wij stemmen in met de
gedachte van de Raad dat de
omzetting van de in de WABM
opgenomen brandstoffenheffingen in
een in hoofdstuk IV van dit
wetsvoorstel geregelde brandstof–
fenbelasting niet tot gevolg heeft of
kan hebben dat het karakter van de
belasting is veranderd. Uitgangspunt
is, zo hebben wij gesteld in
paragraaf 5 van de memorie van
toelichting, een inhoudelijk
ongewijzigd regime. De aanpas–
singen 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 onder–
havige wetsvoorstel en op de
accijnswetgeving. Die laatste
doelstelling vormt de achtergrond
voor de op genoemd artikel 26
gegeven toelichting.

De kern van de wetgevings–
techniek en de daarmee samenhan–
gende terminologie die gebruikelijk is
in de tot het domein van de Minister
van Financiën behorende belasting–
wetten, kan worden uitgedrukt in de
formule: grondslag maal tarief =
verschuldigde belasting. Daarbij
staat «grondslag» voor belastbaar
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21. In de memorie van antwoord
aan de Eerste Kamer betreffende het
voorstel van wet verbruiksbelas–
tingen van brandstoffen, geheven
naar een milieugrondslag is medege–
deeld dat het onderhavige
wetsvoorstel is toegezonden aan de
Centrale Raad voor de Milieuhygiëne
(Kamerstukken I 1991/92, 22405,
nr. 279b, bladzijde 4). Voor zover
advisering door de genoemde
Centrale Raad van betekenis kan zijn
voor het onderhavige wetsvoorstel,
ware daarvan mededeling te doen in
de memorie van toelichting.

22. De budgettaire gevolgen van
het wetsvoorstel in de komende
jaren waren te vermelden in de
financiële bijlage die is bedoeld in
punt 114 van de Aanwijzingen voor
de wetgevingstechniek.

feit, ook wel voorwerp van de
belasting genoemd, waar nodig
aangevuld met een bepalmg 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
hoedanigheid. Dat kan zijn levering
of bij voorbeeld ook uitslag of invoer.

In deze context past in een artikel
mhoudende de maatstaf van heffing
dan ook slechts een voorschrift
inzake de wijze waarop het kwantita–
tieve 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 ressorterende
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 brandstof–
fenheffingenregime 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 voorgaande
moge duidelijk zijn dat, anders dan
de Raad lijkt te veronderstellen, het
kabinet thans geen ander standpunt
inneemt over het belang van de
keuze van het koolstofgehalte en van
de energie-inhoud als grondslag - in
de zin van fundamenteel
uitgangspunt - voor de belasting–
heffing van brandstoffen.

In verband met het vorenstaande
hebben wij de toelichting op artikel
26 (thans 27) aangepast.

21. Naar aanleiding van de desbe–
treffende aanbeveling van de Raad is
in de memorie van toelichting
vermeld dat het onderhavige
wetsvoorstel is toegezonden aan de
Centrale Raad voor de Milieuhygiëne
(CRMH). Naar het zich laat aanzien
zal de CRMH advies willen
uitbrengen.

22. Naar aanleiding van de desbe–
treffende aanbeveling van de Raad
hebben wij aan de memorie van
toelichting toegevoegd het overzicht
van financiële gevolgen voor de rijks–
begroting.
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23. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

23. Aan de suggesties die de
Raad heeft gedaan in zijn redac–
tionele kanttekeningen bij het
wetsvoorstel en de memorie van
toelichting hebben wij gevolg
gegeven. Een uitzondering geldt
echter voor de kanttekening die - bij
het vijfde gedachtenstreepje - bij de
memorie van toelichting wordt
gemaakt. Omdat de heffing van
accijns ingevolge de Wet op de
accijns (Stb. 1991, 561) met ingang
van 1992 ressorteert onder de
Algemene wet inzake rijksbelas–
tingen (Stb. 1959, 301; hierna
AWR), is door middel van artikel II,
onderdeel A, van de Invoeringswet
Wet op de accijns (Stb. 1991, 740)
in artikel 1 AWR «invoerrechten en
accijnzen» vervangen door: het
invoerrecht.

Van de gelegenheid maken wij
voorts gebruik om nog enkele andere
wijzigingen in de wettekst en in de
memorie van toelichting aan te
brengen. Behalve enige aanpas–
singen van ondergeschikt belang,
verdienen de volgende vermelding.

Inhoudelijk van belang is de
toevoeging van een aantal leden aan
artikel 13, dat de grondslag voor de
heffing van de afvalstoffenbelasting
bevat. De aan de Raad voorgelegde
tekst ging uit van de situatie waarin
inrichtingen voor de verwerking van
afvalstoffen zich, zonder toepassing
van enigerlei voorbehandeling,
uitsluitend bezighouden met
verwerking in de zin van artikel 12,
onderdeel b. Daarbij gaat het om het
verbranden van de afvalstoffen dan
wel het op of in de bodem brengen
van afvalstoffen om deze daar te
laten. Deze vormen van verwerking
worden ook wel eindverwerking
genoemd.

In een toenemend aantal gevallen
worden afvalstoffen echter eerst
voorbehandeld. Dit geschiedt omdat
aan de inrichtingen ook afval wordt
aangeboden dat zich leent voor
scheiding naar materialen die
geschikt zijn voor bewerking tot
nuttig toepasbare produkten. Voorts
vindt dit plaats om de hoeveelheid
en het gewicht van het afval te
verminderen.

Een bijzondere positie neemt
daarbij het gescheiden ingezamelde
en afzonderlijk aangeboden groente–,
fruit– en tuinafval (hierna GFT) in.
Van dit afval mag op voorhand
worden aangenomen dat het voor
compostering is bestemd, en
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derhalve niet voor eindverwerking in
de zin van dit wetsvoorstel.

Bij ander afval is op voorhand
minder duidelijk of het al dan niet
voor eindverwerking is bestemd Dit
heeft tot gevolg dat er een verschil
kan optreden tussen de totale aan de
inrichting aangeboden hoeveelheid
afvalstoffen, andere dan GFT en de
hoeveelheid afvalstoffen die wordt
afgegeven voor verwerking in de zin
van dit wetsvoorstel.

Teneinde met het laatstbedoelde
onderscheid rekenmg te houden en
de regeling zo eenvoudig mogelijke
uitvoerbaar te houden, hebben wij de
grondslagbepaling aangevuld. De
aanvulling betreft enerzijds een
rechtsvermoeden dat afgegeven
afvalstoffen - andere dan GFT - zijn
afgegeven voor verwerking, en
anderzijds een regelmg voor gevallen
waar een afwijking gerechtvaardigd
is omdat niet alle aan de inrichting
afgegeven afvalstoffen - andere dan
GFT– zijn bestemd voor eindver–
werking. Daarbij stelt de inspecteur
op verzoek van de belastingplichtige
een verhoudingsgetal vast waarmee
de totale hoeveelheid afgegeven
afvalstoffen andere dan GFT– voor
de toepassing van de belasting kan
worden herleid tot de in aanmerking
te nemen hoeveelheid voor
verwerking afgegeven afvalstoffen.
De inspecteur neemt een beslissing
op een dergelijk verzoek bij een voor
bezwaar vatbare beschikking.

In artikel 8 wordt vrijgesteld de
grondwateronttrekking die
uitsluitend wordt gebruikt voor
beregenings– of bevloeiingsdoel–
einden, indien aan bepaalde
voorwaarden ten aanzien van de
pompcapaciteit en de onttrekking
wordt voldaan. Bij nader inzien
verdient het de voorkeur die
vrijstelling ook te doen gelden indien
de onttrekkmg nagenoeg uitsluitend
de genoemde doeleinden dient. Dit
om te voorkomen dat nevengebruik
van geringe omvang zou leiden tot
het vervallen van de vrijstelling.

Voorts hebben wij bij nadere
afweging besloten voor het aangifte–
tijdvak van de verbruiksbelastingen
op milieugrondslag aan te sluiten bij
de systematiek die geldt voor de
heffing van accijns in plaats van
aansluiting te zoeken bij die welke
geldt voor de heffing van omzetbe–
lasting, zoals bhjkens paragraaf 6.2
van de aan de Raad voorgelegde
memorie van toelichting in ons
voornemen lag. Deze wijziging
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hangt, voor zover het de verbruiksbe–
lastingen op brandstoffen betreft,
samen met het feit dat tijdens de
parlementaire behandeling van het
voorstel dat heeft geleid tot de Wet
verbruiksbelastingen van brand–
stoffen, geheven naar een milieu–
grondslag (Stb. 1992, 317), is
aangekondigd dat voor de brandstof–
fenbelasting op niet-accijnsgoederen
hetzelfde aangiftetijdvak zou gaan
gelden als voor de brandstoffenbe–
lasting op accijnsgoederen. De
daartoe strekkende uitbreiding van
artikel 21 a van de Uitvoeringsbe–
schikking Algemene wet inzake rijks–
belastingen leidt ertoe dat met
ingang van 1 oktober 1992 voor alle
verbruiksbelastingen van brand–
stoffen als aangiftetijdvak een
maand zal gaan gelden. Daarnaast
hebben wij overwogen dat bij de
voorgestelde belastingen op grond–
water en op afval het aangiftetijdvak,
gelet op de uitwerking van de syste–
matiek die geldt voor de omzetbe–
lasting, in de praktijk ook op een
maand zou neerkomen en dat, indien
wordt gekozen voor de systematiek
die geldt voor de heffing van accijns,
ook een afwijking van dat tijdvak ten
gunste van de, met name kleine,
belastingplichtigen mogelijk is. De
memorie van toelichting is op dit
punt aangepast.

Van formele aard is het
aanbrengen, in een nieuw tweede lid
van de hierna te noemen artikelen,
van een bepaling die aan de Minister
van Financiën de bevoegdheid
delegeert nadere regelen te geven
omtrent de wijze waarop de in de
artikelen 11,19 (thans 20) en 32
(thans 33) bedoelde administratieve
verplichtingen moeten worden
nageleefd.

Tenslotte hebben wij in de
memorie van toelichting opgenomen
dat wij het voorstel hebben toege–
zonden aan het Interprovinciaal
Overleg en de Vereniging van Neder–
landse gemeenten (VNG), en welke
reactie wij daarop hebben ontvangen
van de VNG.
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De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet niet
te zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal dan nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten.

Wij mogen U verzoeken het hierbij
gevoegde gewijzigde voorstel van
wet en de gewijzigde memorie van
toelichting aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te zenden.

De Ministervan Financiën,
W. Kok

De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer,
J. G. M. Alders

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort

- In de vierde alinea van de
toelichting op artikel 4 ware de
aanduiding «artikel 8, eerste lid,
onder b», te wijzigen in: artikel 8,
onder b.

- In de toelichting op artikel 31
ware de passage «slechts teruggaaf
wordt verleend» wegens de
bedoeling van artikel 31 om geringe
bedragen niet terug te geven te
wijzigen in: geen teruggaaf wordt
verleend.

Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies nr.
W06.92.0232 van de Raad van State
van 2 september 1992.

Voorstel van wet

- In artikel 31, eerste lid, ware,
mede gelet op de uitdrukking «heeft
gebruikt» in artikel 61 h van de Wet
algemene bepalmgen milieuhygiëne,
het woord «gebruikt» te vervangen
door: heeft gebruikt.

- In artikel 31, zesde lid, ware,
gelet op de inhoud van het vierde lid
en het zevende lid van dit artikel, de
aanduiding «de in het vierde lid
bedoeld kennisgeving» te wijzigen in:
de in het zevende lid bedoelde
kennisgeving.

Memorie van toelichting

- Bij de verwijzing naar specifieke
passages in kamerstukken ware
telkens de vindplaats van het
onderdeel waarnaar wordt verwezen
te vermelden.

- De verwijzingen naar het
voorstel van wet onder vermelding
van Kamerstukken II 1991/92,
22 405, waren, gelet op Stb. 1991,
317, te actualiseren.

- In de vierde alinea van
hoofdstuk 2 ware de passage «het
verbruik van schaarse in de natuur
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aanwezige grondstoffen» gelet op
het daarvoor vermelde milieu–
oogpunt te wijzigen in: het verbruik
van in de natuur schaars aanwezige
grondstoffen.

- In de voetnoten bij paragraaf 3.1
ware tevens rekening te houden met
een afname van 10.000 m3.

- In de eerste alinea van paragraaf
6.1 ware het woord «invoerrechten»
met het oog op artikel 1, eerste lid,
van de Algemene wet inzake rijksbe–
lastingen aan te vullen met: en
accijnzen.

- In de vierde alinea van de
artikelsgewijze toelichting ware met
het oog op de tekst van artikel 1 het
woord «instelling» te wijzigen in:
heffing.
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