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De vaste Commissie voor Financiën', belast met het voorbereidend
onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer over haar voorlopige bevin–
dingen als volgt verslag uit te brengen.

1. Algemeen

Met instemming hadden de leden van de CDA-fractie kennisgenomen
van de mededeling in de memorie van toelichting dat door de voorge–
stelde verbreding, een verdere verhoging van de verbruiksbelasting op
brandstofheffing achterwege kan blijven. Tevens is in dit wetsvoorstel
gekozen voor een belastingsysteem dat zo veel mogelijk aansluit bij de
accijnssystematiek. In de memorie van toelichting is slechts geringe
aandacht besteed aan de voor– en nadelen van de verschillende alterna–
tieve methoden. Deze leden erkenden dat er slechts beperkte mogelijk–
heden zijn in verband met de Europese harmonisatie en uitvoeringspro–
blemen. Toch zouden zij een nadere afweging tussen met name
accijnzen en omzetbelasting op prijs stellen. Het argument dat door de
gekozen systematiek het aantal belastingplichtigen beperkt kan blijven
kan dan wel voordelen bieden voor de uitvoering, voor de gewenste
spreiding is het een nadeel Terecht wordt gesteld, dat moet worden
voorkomen dat deze belasting, «in het kader van de communautaire
interne markt tot handelsverlegging zou kunnen leiden». Kan worden
aangetoond dat dit in dit geval ook niet zal gebeuren? De regering heeft
dit wetsvoorstel niettemin in het kader van artikel 93 lid 3, van het
EEG-verdrag voorgelegd aan de Europese Commissie. Deze leden gingen
er van uit dat het antwoord nog voor de plenaire behandeling van dit
wetsvoorstel bekend zal zijn. Het is overigens te betreuren dat er nog
steeds geen Europees beleid op dit gebied tot stand is gekomen. Om die
reden kunnen dan ook slechts in beperkte mate uitsluitend nationale
maatregelen worden doorgevoerd. deze leden achtten nadere informatie
noodzakelijk over de gevolgen voor ondernemingen die voor een
belangrijk deel op de export zijn aangewezen, of om andere redenen
deze belastmg niet kunnen doorberekenen in de prijzen. Het gaat daarbij
niet alleen om de effecten van de afzonderlijke verbruiksbelastingen
maar juist ook om de cumulatie. Deze leden betreurden het dat de meer
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algemene financieel-economische consequenties siechts zeer globaal
zijn weergegeven. Zij zouden een nadere beschouwing hierover op prijs
stellen. Volgens de memorie van toelichting wil de regering er geen
misverstand over laten bestaan dat het hier gaat om «gewone» belas–
tingen, dus primair gericht op het verwerven van algemene middelen:
«Het effect op de doelstellingen van het milieubeleid is secundair». Uit
de bij de Kamer binnengekomen reacties is echter gebleken dat ondanks
deze motivering er twijfels blijven over de werkelijke bedoelingen. De
Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (CRMH) is hierop in zijn advies
uitgebreid ingegaan. Nu dit advies, anders dan in de memorie van
toelichting is gesteld, pas na aanbieding aan de Tweede Kamer is uitge–
bracht, zouden deze leden een reactie hierop op prijs stellen. De Raad
betreurt het ontbreken van een expliciete lange-termijn-visie van de
regering op ecologisering van het belastingstelsel. Dit gebrek kan naar
zijn mening «op termijn ernstige schade berokkenen aan het noodzake–
lijke maatschappelijke draagvlak voor het milieubeleid». Deze leden
hadden uit de memorie van toelichting begrepen dat een regulerend
effect niet het primaire doel is van dit wetsvoorstel. Voor zover er wel
sprake is van een regulerend effect staat dit zelfs op gespannen voet met
de hoofddoelstelling van dit wetsvoorstel. Bovendien verkleint regulering
het draagvlak van deze belasting. Deze leden vroegen of dit negatieve
effect niet zou kunnen worden voorkomen. Een methode zou kunnen zijn
om bij een verbruiksbelasting een gegarandeerd maximumtarief te
hanteren. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn de «secundaire»
milieudoelstelling geheel buiten beschouwing te laten. Een verbruiksbe–
lasting is dan uitsluitend bedoeld voor het verwerven van algemene
middelen ter financiering van het algemene milieubeleid. Voor de
noodzakelijke spreiding en de uitvoerbaarheid kan dit voordelen hebben,
zo constateerden zij. Het handhaven van de milieudoelstelling vraagt om
duidelijkheid over de keuze van de grondslag. Deze leden hadden begrip
voor het argument van de praktische uitvoerbaarheid. Zij vroegen echter
wel binnen welke termijn een verdere verbreding mogelijk is. het buiten
beschouwing laten van een verbruiksbelasting op het gebruik van
nutriënten en bestrijdingsmiddelen kan niet uitsluitend worden beargu–
menteerd met de relatief lage opbrengst. De leden van de CDA-fractie
meende dat er betere argumenten zijn aan te voeren om verbreding tot
nutriënten en bestrijdingsmiddelen af te wijzen.

De leden van de FVdA-fractie ondersteunden het streven van de
regering om de verbruiksbelastingen op milieugrondslag te verbreden
naar andere objecten dan brandstoffen. De ecologisering van de belas–
tingen krijgt hiermee verder vorm. Deze leden konden er mee instemmen
dat de onttrekking van grondwater en de verwerking van afval als eerste
in aanmerking komen om die verbreding tot stand te brengen.

De leden van de PvdA-fractie waren echter tevens van oordeel dat de
spoed waarmee dit wetsvoorstel tot stand is gekomen, heeft geleid tot
nadere keuzen in de vormgeving die de milieugrondslag en derhalve de
rechtsgrondslag van de belastingen onnodig schaden. Zij voelden zich
wat dit betreft bevestigd in hun reeds bij de plenaire behandeling van de
voet verbruiksbelastingen op brandstoffen, geheven naar een milieu–
grondslag van TK 22 405 uitgesproken oordeel dat het toen met name
door de fracties van CDA en D66 voorgestane straffe tempo van
wetgeving wel tot onzorgvuldigheid moest leiden. In de voorgestelde
belastingen wordt onvoldoende betrokken hetgeen uit hoofde van een
zorgvuldige beschouwing van de milieugrondslag is geboden, maar
vooral wat binnen de gestelde termijn uitvoeringstechnisch kan worden
belast. De gekozen uitwerking, zo vreesden deze leden, kan op onder–
delen negatieve gevolgen voor het milieu hebben. Zij hadden daarom,
met de Raad van State, ernstige bezwaren tegen het wetsvoorstel in de
huidige vorm. Hun eindoordeel over het wetsvoorstel wilden deze leden
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laten afhangen van de mate waarin gedurende de behandeling van dit
wetsvoorstel verbeteringen kunnen worden aangebracht op de in dit
voorlopig verslag nader toe te lichten punten.

De leden van de PvdA-fractie wilden voorts voor 1993 een afweging
kunnen maken tussen de voorgestelde nieuwe belastingen en een geheel
of gedeeltelijk vervangende verhoging en tevens verfijning van de al
bestaande brandstoffenbelasting. Aldus kan immers worden voortge–
bouwd op een al beproefde belasting, en kan meer tijd worden genomen
voor een zorgvuldige overweging van de nieuw toe te voegen belas–
tingen. De leden van de PvdA-fractie vroegen in dit verband of kan
worden nagegaan of de problemen die de industrie zegt te ondervinden
van de brandstoffenbelasting, zouden kunnen worden ondervangen door
een verfijning van de tegemoetkomingen aan de industrie. Onderkend
moet immers worden dat de huidige voorzieningen, namelijk de deels
partiële vrijstelling voor het energiegedeelte van restgassen en grootver–
bruik aardgas, slechts een ruwe oplossing bieden voor het werkelijke
probieem, namelijk de ongelijke concurrentiepositie van Nederlandse
energie-intensieve en exporterende bedrijven ten opzichte van bedrijven
die (nog) niet met een dergelijke heffing te maken hebben. Zagen zij het
juist dat dit een veel groter probleem is dan de eveneens door de
belasting beïnvloede concurrentie op de binnenlandse markt? Een
verfijning van de tegemoetkomingen aan de industrie achtten deze leden
daarom ook los van het openen van opties voor alternatieve dekking, het
overwegen waard. In het onderdeel brandstoffenbelasting van dit
voorlopig verslag kwamen zij op de mogelijkheden daartoe terug.

De leden van de PvdA-fractie waren de regering erkentelijk voor de in
bijlage I verstrekte informatie over de schaarse, vergelijkbare belastingen
in het buitenland. Zij misten echter een bespreking van de kennelijk in
België overwogen «ecotaks», waar ze via een artikel in de Gazet van
Antwerpen van 8 oktober 1992 kennis van hadden genomen, onder de
kop «Raad van State heeft bezwaren tegen aanwending ecotaksen». De
leden van de PvdA-fractie vroegen welke mogelijkheden voor eventuele
verdere uitbreiding van de verbruiksbelastingen op milieugrondslag nog
zullen worden bezien en volgens welk tijdschema. Zij vroegen de criteria
te geven voor de keuze van de objecten die bij voorrang in dit onderzoek
zullen moeten worden betrokken, indien internalisering van de belang–
rijkste nog externe effecten van milieubelastende handelingen de
leidraad is.

De leden van de PvdA-fractie constateerden dat dit wetsvoorstel in het
kader van artikel 93, lid 3 van het EEG-verdrag aan de Europese
Commissie is voorgelegd Is dat als een mogelijke steunmaatregel die
onverenigbaar is met de interne markt? Zij vroegen om een uiteenzetting
van de elementen van het wetsvoorstel die als potentiële steunmaatregel
zouden kunnen worden gezien. Is de Landsadvocaat om advies
gevraagd? Op welke termijn valt een uitspraak van de Europese
Commissie te verwachten? Ligt het in de lijn der verwachting dat
opnieuw ook de Staalraad EGKS moet instemmen met de steunmaat–
regel?

De leden van de VVD-fractie hadden zelden zo'n slecht gefundeerde
en willekeurige belastingmaatregel onder ogen gekregen als het onder–
havige voorstel tot invoering van een verbruiksbelasting op grondwater
en afvalstoffen. Ze vonden het onbegrijpelijk dat de regering tot
indiening is overgegaan ondanks de fundamentele kritiek van de Raad
van State. Als de Raad van State over de verbruiksbelasting op grond–
water zegt dat de nadelen de voordelen overtreffen en als dit hoge
college de regering voorhoudt - op grond van rechtsgelijkheid en
wegens, het afbreuk doen aan het milieubeleid - de verbruiksbelasting
op afvalstoffen te heroverwegen, kan de regering daar toch niet omheen?
Ook aan het advies van de CRMH dat: «de gebreken van het onderhavige
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voorstel ernstige schade berokkenen aan het noodzakelijke maatschap–
pelijke draagvlak van het milieubeleid, temeer daar de regering deze
verbruiksbelastingen expliciet aanduidt als noodzakelijke bronnen ter
dekking van de financieringsbehoefte,» kan toch niet worden voorbij–
gegaan?

Deze leden kwamen tot geen andere conclusie dan dat de onmacht
van dit kabinet om door bezuinigingen het financieringstekort volgens het
afgesproken tijdschema te verminderen zo groot geworden is, dat het
zijn toevlucht moet nemen tot scherp bekritiseerde belastingmaatre–
gelen, die de alom geconstateerde verwijdering tussen politiek en
samenleving verder vergroot. Deze leden konden daar geen goed woord
voor over hebben Zij vroegen de regering de adviezen van de Raad van
State en de CMRH alsnog ter harte te nemen en deze omstreden
voorstellen in te trekken.

De leden van de VVD-fractie hadden nergens een duidelijke argumen–
tatie aangetroffen, waarom gekozen is voor grondwater en afvalstoffen
als milieugrondslag. Kan die alsnog gegeven worden? Eerder sprak de
regering ook nog over de mogelijkheid bestrijdingsmiddelen en
nutrienten als milieugrondslag aan te wijzen. Zonder enige nadere
motivering zijn die gelukkig uit het beeld verdwenen. Maar daar had toch
op zijn minst een argumentatie bij moeten worden verschaft?

Het introduceren van verbruiksbelastingen op een milieugrondslag -
als eerste in de wereld - is een prmcipiele stap. De invoering van zo'n
ecotax betekent, volgens deze leden, een fundamentele wijziging van ons
belastingstelsel. Een belasting op milieufactoren wordt daarmee
gecreeerd naast de reeds bestaande belastmg op arbeid, toegevoegde
waarde en kapitaal. Daar dient toch eerst een principiële discussie aan
de hand van een duidelijke analyse en visie van de regering over
gehouden te worden, meenden deze leden. Daarbij zou ook de belang–
rijke randvoorwaarde van budgettaire neutraliteit moeten worden
gesteld. Bovendien zou de noodzakelijke internationale afstemming, in
het bijzonder in EG-verband, van een dergelijke ecotax eerst moeten
worden bezien. De leden van de WD-fractie vroegen de regering op die
grondige analyse door een afhankelijke en breed samengestelde
commissie van deskundigen te laten voorbereiden. Ook de SER en de
CRMH hebben daar, om gevraagd. Intussen dient de regering af te zien
van nieuwe ecologische belastingen, zoals de onderhavige twee. Het
milieubewust handelen van de burgers wordt anders verder ondermijnd.
Als de opbrengst van dergelijke ecologische belastingen zal tegenvallen,
hetgeen immers ten principale wordt beoogd, zullen andere belastingen
weer moeten stijgen. Daardoor krijgt de burger het gevoel dat hij door
milieubewust te handelen wordt gestraft met een nieuwe belastingver–
hoging. Dit zet de geloofwaardigheid van het overheidshandelen verder
onder druk. Daar komt nog bij dat de perceptiekosten voor ecologische
belastingen hoog zijn. Is de indruk juist dat de perceptiekosten ten
opzichte van de opbrengst van de onderhavige twee verbruiksbelastingen
tien keer zo hoog zijn dan bij voorbeeld bij de loon– en inkomstenbe–
lasting? Deze leden vroegen om deze vergelijking van de perceptiekosten
voor de verbruiksbelasting op grondwater en afvalstoffen apart respec–
tievelijk in totaliteit.

De invoering van ecotax-maatregelen mag niet strijdig zijn met de
uitgangspunten van ons fiscale stelsel. Dat stelt voorwaarden aan de
grondslag van deze twee verbruiksbelastingen: de administratieve
handhaafbaarheid, de continuïteit van de opbrengst en de spreiding van
de belastingdruk. Bovendien dienen de randvoorwaarden van budgettaire
neutraliteit en internationale inpasbaarheid in acht genomen te worden.

Zij vroegen de regering de onderhavige verbruiksbelastingen expliciet
aan deze voorwaarden te toetsen en daarvan per onderdeel uitsluitsel te
geven in de memorie van antwoord.
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De CRMH stelt dat de regering met de introductie van de verbruiksbe–
lastingen twee doelen wil dienen. Het hoofddoel is de financieringsbe–
hoefte van de overheid te dekken, het nevendoel is de milieukwaliteit
positief te beïnvloeden dankzij de regulerende werking van zulke belas–
tingen. De CRMH signaleert dat deze doelen met elkaar op gespannen
voet staan, omdat de financieringsbehoefte moeilijker te dekken is
naarmate het reguleringseffect toeneemt. Bovendien verkleint regulering
langs een andere weg dan met behulp van de verbruiksbelasting het
draagvlak van de belastingheffing. De leden van de WD-fractie nodigden
de regering uit haar visie te geven op dit betoog van de CRMH.

Waarom hebben het door de regermg erkende milieubelang, de
noodzaak te waken voor nieuwe belastingen respectievelijk voor hogere
belastingtarieven, het besef dat nieuwe belastingen tot handelsverleg–
gingen leiden, en de wenselijkheid van terughoudendheid met nieuwe
regelgevmg, niet geleid tot het afzien van de twee onderhavige verbruiks
belastingen? Daar was toch alle reden toe? Hoe kan de regering tot de
conclusie komen dat deze twee maatregelen tot een verantwoorde
spreiding van lasten over het bedrijfsleven en de gezinshuishoudingen
leiden? Met hoeveel tienden van een procent gaat de inflatie in 1993
omlaag indien deze verbruiksbelastmgen geen doorgang vinden? Wat is
het positieve koopkrachteffect daarvan in 1993 op minimum respectie–
velijk modaal niveau? De budgettaire problemen van de regering worden,
volgens deze leden, eenzijdig afgewenteld op een beperkte groep
bedrïjven, namelijk, de voedings– en genotmiddelenindustrie, de papier–
industrie en delen van de chemische industrie. De bezwaren van deze
leden richtten zich in het bijzonder tegen het feit dat deze belastingen de
marges onder druk zetten van bedrijven die op dit moment bezig zijn met
een omvangrijk investeringsprogramma op het gebied van milieu– en
energiebesparing, onder andere op basis van convenanten. Het gaat
daarbij om bedrijven die veelal op de internationale markt concurreren,
en daarom de gestegen kosten niet in de prijs van hun produkten kunnen
doorberekenen. Een inzicht in deze gevolgen - door middel van een
bedrijfseffectrapportage - ontbreekt geheel in de kabinetsvoorstellen. Dit
ondanks eerdere aandrang onder andere van de leden van de
WD-fractie (bij de invoering op de verbruiksbelasting op brandstoffen),
de Raad van State en de ondernemersorganisaties. Deze leden vonden
dit een ernstige tekortkoming en vroegen alsnog om een bedrijfseffec–
tenrapportage. Voor sommige bedrijven die zowel energie als grond–
water gebruiken en bovendien met een afvalstoffenheffing worden
geconfronteerd, treedt een onaanvaardbare cumulatie van lastenverzwa–
ringen op. Zo wordt de voedings– en genotmiddelenindustrie zelfs gecon–
fronteerd met een verzesvoudiging van haar lasten vergeleken met die
welke voortvloeien uit de brandstoffenbelasting. Wil de regering dit
bevestigen? In de papierindustrie gaat het om een beperkt aantal
bedrijven (hoeveel?), die een last van 11,2 mln als gevolg van deze twee
maatregelen opgelegd krijgen en die inclusief de brandstoffenbelasting
30,2 mln meer belastingen moeten afdragen. Hoeveel is dat gemiddeld
per bedrijf? Wat betekent dat - ervan uitgaande dat de prijzen niet
kunnen worden doorberekend als gevolg van de scherpe internationale
concurrentie - voor het gemiddelde rendement van deze bedrijven?

Wat voorts heftige kritiek van de Raad van State uitlokte, is de discri–
minatie tussen de doelgroepen: grondwaterontrekkingen door de land–
en tuinbouw worden vrijwel geheel ontzien zonder enige principiële
argumentatie. De Raad van State spreekt dan ook van belangrijke
inbreuken op de algemeenheid van de heffingen en van rechtsonge–
lijkheid. De leden van de VVD-fractie waren het met de Raad van State
eens. Zij vroegen de regering hier uitvoerig aandacht aan te geven in
haar antwoord.

Vergelijkbare belastingen op rijksniveau bestaan er bijna nog nergens.
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Alleen in Denemarken bestaat er een afvalheffing, waarvan de opbrengst
wordt aangewend voor milieudoeleinden (recycling in schone techno–
logie). Omdat er twijfel bestaat over de verenigbaarheid met de Gemeen–
schappelijke Markt heeft de regering het onderhavige wetsvoorstel
moeten voorleggen aan de Europese Commissie in het kader van artikel
93, lid 3 EEG-Verdrag. Wanneer verwacht zij daar antwoord op?

Deze leden vroegen dit wetsvoorstel in elk geval niet eerder aan een
eindstemming te onderwerpen dan na ommekomst van het antwoord uit
Brussel. Nederland kan toch niet tot wetgeving overgaan die strijdig is
met het EEG-Verdrag respectievelijk op gespannen voet staat met de
Gemeenschappelijke Markt? De Nederlandse overheid mag de voorge–
nomen maatregelen toch niet tot uitvoering brengen voordat de
procedure van het EEG-Verdrag tot een eindbeslissing heeft geleid?

De leden van de VVD-fractie vroegen in dat verband of de voor 1993
voorgestelde tarieven onveranderd blijven, indien het wetsvoorstel later
dan 1 januari 1993 zal inwerking treden. De regering noemt een
evenredige verhoging in 1994 van de thans voorgestelde tarieven voor
de verbruiksbelastingen op grondwater en afval een voor de hand
liggende zaak om de nog resterende taakstelling van 240 mln in 1994 in
te vullen. Deze leden konden hun ogen niet geloven, toen ze dit lazen.
Hoe kan een regering die zulke ongemeen harde kritiek ontvangt op een
eerste tranche van deze twee verbruiksbelastingen het nog in haar hoofd
halen een tweede tranche in 1994 tot de mogelijkheden te laten
behoren?

Zij vroegen de regering de door de maatregelen direct getroffenen op
zijn minst de verzekering te geven, dat een tweede tranche - gezien alle
bezwaren - in elk geval niet meer overwogen wordt. De door de Raad
van State gesignaleerde discriminatie van doelgroepen en rechtsonge–
lijkheid zouden immers nog aangescherpt worden. In welke mate zal het
gebruik van grondwater in de toekomst afgeremd worden door het
ontmoedigende effect van de verbruiksbelasting? Is daar bij de struc–
turele opbrengstraming al mee rekening gehouden? De regering zegt er
bij de thans voorgestelde nieuwe verbruiksbelastingen op milieu–
grondslag geen misverstand over te laten bestaan, dat deze gewone
belastingen zijn, primair gericht op het verwerven van algemene
middelen. Het milieu-effect is secundair. Het gaat dus om een
doodgewone belastingverhoging. De grondwatergebruikers en afval–
storters zijn ditmaal aangewezen als nieuwe «melkkoeien» voor de
schatkist. Het geheel kwam deze leden als uiterst ondoordacht voor. In
elk geval is er geen instantie in Nederland die er een goed woord voor
over heeft, noch de Raad van State, noch de CRMH. Ook het Interprovin–
ciaal Overleg (IPO) niet, evenmin als de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Exploitanten van Waterleiding–
bedrijven (VEWIN). Evenmin als de afvalverwerkers, de consumentenor–
ganisaties en de ondernemersorganisaties, maar ook de PvdA-fractie
niet. (Zie het commentaar van PvdA-woordvoerder de heer Van der Vaart
in Trouw van 8 augustus 1992.) Is het eerder voorgekomen, zo vroegen
deze leden, dat een regeringsvoorstel over zo'n breed front zo hard is
gekraakt? Dat moet de regering toch een grote zorg zijn?

De leden van de D66-fractie hadden het wetsvoorstel met grote
interesse gelezen. Zij zagen er een eerste stap in naar het meer
toepassen van vervuiling en het gebruik van grondstoffen als grondslag
voor de belastingheffing. Dat dit een belangrijke wijziging van ons belas–
tingstelsel betekent, werd door hen onderkend. Zij hadden de wense–
lijkheid hiervan reeds meermalen naar voren gebracht en wensten deze
ook thans te herhalen. Deze leden stonden dan ook in beginsel positief
tegenover het onderhavige wetsvoorstel. Zij merkten hierbij op dat een
meer expliciete lange-termijn-visie van de regering op de ecologisering
van het belastingstelsel - zoals genoemd in het advies van de CRMH
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over het wetsvoorstel - door hen node werd gemist. Zij zouden het op
prijs stellen als deze in de memorie van antwoord kan worden
opgenomen. Hierbij zou ook nader kunnen worden ingegaan op de door
hen gewenste verbreding van de grondslag. Zij herhaalden het bij
eerdere gelegenheden naar voren gebrachte standpunt dat voor zover
mogelijk en zinvol in ieder geval ook bestrijdingsmiddelen, en mest dan
wel nutriënten onder de wet zouden moeten worden gebracht. Zij
betreurden het dat dit thans nog niet het geval is en vroegen de regering
zo concreet mogelijk aan te geven wat op dit punt mag worden
verwacht.

De leden van de D66-fractie onderschreven de in vele commentaren
en adviezen neergelegde wens dat deze belangrijke wijziging van het
belastingstelsel zorgvuldig wordt ingevoerd en dat de belastinggrondslag
door de belastingplichtigen als rechtvaardig wordt ervaren. In dit verband
betreurden zij de late indiening van het wetsvoorstel, dat immers naar de
opvatting van de regering vóór 1 januari 1993 in werking dient te treden.
Dit maakt een gedegen advisering vrijwel onmogelijk, met alle risico's
vandien. Zo was het hun opgevallen dat nog onvoldoende in het oog
wordt gehouden dat de verbruiksbelastingen op milieugrondslag primair
tot doel hebben inkomsten voor de overheid te genereren, en secundair
het verminderen van vervuiling en van het gebruik van grondstoffen. Het
effect van de betrekkelijk lage tarieven op het secundaire doel is
uiteraard bescheiden. De voorgaande constateringen riepen bij deze
leden de vraag op, op welke wijze de burgers meer systematisch zullen
worden voorzien van inzicht in het onoverzichtelijke woud van verbruiks–
belastingen op milieugrondslag en het grote aantal heffingen waarmee
zij worden geconfronteerd. Wat dit laatste betreft gaat het niet alleen om
heffingen van de overheid op de diverse niveaus, maar ook om heffingen
van de energiedistributiebedrijven. Daarnaast zouden deze leden gaarne
een wat uitvoeriger beschouwing ontvangen over de mogelijkheden om
via verhoging van de thans voorgestelde tarieven niet alleen de
opbrengst van de belasting maar ook het milieurendement (structureel)
te verhogen.

De leden van de Groen Links-fractie hadden met belangstellmg kennis
genomen van dit wetsvoorstel. De opzet om met een verbruiksbelasting
twee doelen na te streven, namelijk primair het verkrijgen van algemene
middelen, secundair het nastreven van doelstellingen op milieugebied,
had hun instemming. De regering geeft volmondig toe dat in het
algemeen elke belasting niet uitsluitend dient voor het verkrijgen van
middelen, maar ook bij kan dragen aan het bereiken van doeleinden op
andere beleidsterreinen. Zij beschouwden dat als winst omdat de
regering in het verleden op dat punt terughoudender was. Als toege–
geven wordt dat belastingen ook andere effecten hebben is het één stap
naar het bewust inzetten van belastingen voor andere dan puur fiscale
doeleinden. Precies dat hadden de leden van deze fractie voortdurend
bepleit met hun voorstellen voor ecologisering van het belastingstelsel.
Op zichzelf waren zij er dus mee ingenomen dat de regering met dit
voorstel kiest voor de lijn om met het hanteren van een milieugrondslag
de verhoging van andere belastingen, met minder gewenste nevenef–
fecten, te voorkomen. Tegelijkertijd vonden zij het een gemiste kans dat
dit voorstel niet duidelijker wordt geplaatst in het kader van een bredere
operatie van ecologisering van belastmgen Daardoor maakt het voorstel
toch weer sterk de indruk gericht te zijn op een «gewone» belastingver–
hoging, die weer leidt tot een lastenverzwaring. Wat ontbreekt is een
duidelijk geformuleerde wens om dit voorstel deel te laten uitmaken van
een verschuiving binnen de totale belasting– en premiedruk.

De leden van de Groen Links-fractie drongen er daarom met klem bij
de regering op aan snel te komen met een integrale visie op de ecologi–
sering van ons belastingstelsel. Zij meenden dat in een notitie van de
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kant van de regering in ieder geval aan het volgende aandacht zou
moeten worden besteed. De gecumuleerde ecologische effecten van
wenselijke wijzigingen in het belastingstelsel. De gevolgen voor burgers
en bedrijven en de daaruit voortvloeiende sociaal-economische conse–
quenties. De objectkeuze van verbruiksbelastingen op milieugrondslag,
waarbij onder andere alsnog uitwerking zou moeten worden gegeven aan
een verbruiksbelasting op bestrijdingsmiddelen en nutriënten. Een
tijdschema voor de verdere verhoging van verbruiksbelastingen, waarbij
de mogelijkheid moet worden bekeken om een jaarlijkse, tweejaarlijkse
of vierjaarlijkse norm te ontwikkelen voor de verschuiving van fiscale
lasten op arbeid en kapitaal naar lasten op milieu, grondstoffen en
energie.

Deze leden beklemtoonden het belang van zo'n brede visie vooral
vanuit hun zorg voor het handhaven van een breed draagvlak voor een
vergaande ecologisering van het belastingstelsel. Zonder zo'n visie dreigt
namelijk het gevaar dat de afzonderlijke maatregelen die bijdragen aan
een ecologisering, niet meer als zodanig worden herkend. Bij de
bevolking kan dan gauw de indruk postvatten dat de regering onder het
mom van milieubeleid in wezen een financieringsprobleem aanpakt.

De leden van de Groen Links-fractie meenden dat het draagvlak voor
milieubeleid in het algemeen en ecologisering van belastingen niet
gediend zijn met de introductie van een milieubelasting die voor het
grootste deel door de huishoudens moet worden opgebracht. Daar komt
bij dat de heffing op grondwater en afval vooral zal doorwerken in een
hogere prijs voor drinkwater en een verhoging van afvalstoffenheffing en
reinigingsrecht, ofwel in prijsverhogingen die over het algemeen door de
burger niet ontlopen kunnen worden door milieuvriendelijker gedrag. Zij
waren het dan ook niet eens met de regering dat de nu voorgestelde
belastingen leiden tot een verantwoorde spreiding van lasten over het
bedrijfsleven en gezinshuishoudingen. Zij wezen erop dat de bedragen
die in de toelichting vermeld staan zowel voor de heffing op grondwater
als voor de heffing op afvalstoffen een overschatting inhouden van de
gevolgen voor het bedrijfsleven en een onderschatting voor de gevolgen
voor de huishoudens. Bovendien komen de verbruiksbelastingen op een
moment dat burgers toch al geconfronteerd worden met stijgende drink–
waterprijzen en hogere gemeentelijke milieuheffingen. Dat de VNG de
extra stijging van woonlasten die uit deze belastingen voorvloeit, afwijst,
had hun dan ook allerminst verbaasd. Juist op dit punt hadden deze
leden grote moeite met het voorstel, en zeiden zij dat zij hun eindoordeel
nog allerminst vaststaat. Met de CRMH spraken deze leden hun teleur–
stelling erover uit dat met de lagere overheden over de draagkracht–
aspecten van het milieubeleid nog is overlegd, en dat evenmin het
voorgenomen onderzoek hiernaar en naar de cumulatie-effecten is
afgerond. Wanneer zal dit overleg met lagere overheden plaatsvinden en
wanneer is het toegezegde onderzoek gereed?

De leden van de SGP-fractie hadden met gemengde gevoelens kennis–
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Het wetsvoorstel kan gezien
worden als een eerste stap in de richting van een ecologisering van ons
fiscale stelsel. Een richting die als zodanig door deze leden wenselijk
geacht werd. Zij betreurden echter dat in de memorie van toelichting een
heldere en duidelijke visie op de ecologisering van het fiscale systeem
ontbreekt. Aangezien het introduceren van milieuverbruiksbelastingen
een principiële stap is, achtten deze leden het van wezenlijk belang dat
vooraf een grondig inzicht bestaat in de mogelijk financiële en econo–
mische consequenties van de invoering van dergelijke belastingen.
Tevens zou duidelijkheid moeten ontstaan over de voornemens van de
regering met betrekking tot de verbreding van de milieuverbruiksbe–
lasting, alsmede met betrekking tot de gewenste opbrengst van deze
belasting in de toekomst. Zij vroegen de regering hierover meer
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helderheid te verschaffen. Deelt de regering de opvatting dat het
wetsvoorstel niet beschouwd moet worden als een eindstation, zo
vroegen deze leden. Over de toekomstige beleidsvoornemens laat het
wetsvoorstel de Kamer grotendeels in het ongewisse, aldus deze leden.
Door de grote haast waarmee het wetsvoorstel is ingediend, dreigt
bovendien een situatie te ontstaan waarin volstrekt onvoldoende tijd
beschikbaar is om alle consequenties rustig te kunnen overzien, zo
betoogden deze leden. Zij verzochten de regering alsnog haar visie te
geven op de voor– en nadelen welke verbonden zijn aan de ecologisering
van het belastingsysteem.

Deze leden vroegen of uit het standpunt van de regering dat de thans
voorgestelde verbruiksbelasting op milieugrondslag een gewone
belasting is, primair gericht op het verwerven van algemene middelen,
mag worden afgeleid dat, indien aan het onderhavige wetsvoorstel parle–
mentaire goedkeuring zou worden onthouden, zulks geen directe conse–
quenties zal hebben voor de uitvoering van het milieubeleid. De in het
wetsvoorstel neergelegde verbruiksbelastingen hebben niet het karakter
van een regulerende heffing. Noch bij de afvalheffing, noch bij de grond–
waterheffing, situaties van individuele bemetering uitgezonderd, kan het
individu invloed uitoefenen op de prijs die hij voor zijn verbruik moet
betalen Van deze belastingen gaat dus geen enkele prikkel uit tot een
milieuvriendelijker gedrag. Deze leden vroegen of zulks door de regering
als wenselijk wordt ervaren.

De leden van de GPV-fractie hadden met gemengde gevoelens kennis
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Enerzijds hadden zij
waardering voor het feit dat een volgende stap wordt gezet in de richting
van ecologisenng van onze belastingheffing. Anderzijds hadden zij grote
twijfels bij de keuze van de verschillende grondslagen en bij de verdere
uitwerking van de heffingsystematiek. Zij meenden dat dit voorstel niet
los kan worden gezien van het verloop van de regelgeving ten aanzien
van milieuheffingen. Begonnen werd met een vrij verbrokkeld geheel van
allerlei heffingen waarbij het principe «de vervuiler betaalt» nog sterk
zichtbaar was. Mede om uitvoeringstechnische redenen is later gekozen
voor èén brandstofheffing waarbij er al sprake was van een minder
duidelijke samenhang tussen vervuiler en betaler. Inmiddels is het
karakter van bestemmingsheffing helemaal losgelaten en staat het
verkrijgen van algemene middelen centraal.

De leden van de GPV-fractie achtten het beslag dat onze wijze van
produceren en consumeren legt op het milieu zo groot dat het alleszins
gerechtvaardigd is het fiscale instrumentarium min of meer in te
schakelen bij het ontzien van het milieu. Alhoewel bij de verbruiksbe–
lasting op milieugrondslag het verkrijgen van algemene dekkingensmid–
delen voorop staat, is het toch gerechtvaardigd na te gaan in hoeverre de
voorgestelde heffing effecten heeft op het milieu. Is het in dit verband
daarom ook niet als een gemiste kans te beschouwen dat het
wetsvoorstel niet voorziet in wel rechtstreeks vervuilende produkten als
bestrijdingsmiddelen en nutriënten.

De leden van de GPV-fractie merkten op dat nieuwe heffingen op
grondwater en op afval zich voornamelijk zullen vertalen in een
verzwaring van de woonlasten. Betekent dit niet dat zo een sluipende
verzwaring van de collectieve lastendruk mogelijk wordt gemaakt zonder
dat dit goed zichtbaar wordt gemaakt in de traditionele koopkrachtover–
zichten? Betekent dit niet voorts dat de «zwarte piet» voor deze lasten–
verzwaringen bij de lokale overheden komt te liggen, terwijl de verant–
woordelijkheid ervoor bij het Rijk ligt?

De leden van de GPV-fractie merkten op dat de thans voorgestelde
verbreding van de grondslag vooral wordt ingegeven door de wens de
lasten te spreiden. Alhoewel zij daar op zichzelf beschouwd begrip voor
konden opbrengen, rees bij hen toch de vraag of met het oog op de
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milieubelangen (C02-reductie) een relatief zware heffing op brandstof–
verbruik niet het meest effectief is. Nu de bedoeling van deze heffing
vooral gelegen is in het verkrijgen van algemene middelen kan het sprei–
dingsargument zwaar wegen, maar wordt de behoefte aan een regule–
rende energieheffing des te sterker gevoeld. Is de regering bereid de
meest recente informatie te verschaffen over de voortgang van het
proces dat moet leiden tot een regulerende heffing in EG-verband?

Het lid van de RPF-fractie had met belangstelling kennisgenomen van
het onderhavige wetsvoorstel. Hij stelde vast dat de nieuw voorziene
belastingen dienen ter vervanging van de eerder voorziene verdere
verhogingen van de verbruiksbelastingen op brandstof. Hoewel deze
oplossing niet zijn eerste voorkeur had - hij meende dat er wel degelijk
ruimte is voor verhoging van de brandstofbelastingen, mits met enige
zorgvuldigheid vorm gegeven - had hij wat het beginsel betreft geen
onoverkomelijke bezwaren. Hij was dan ook graag bereid het voorstel
positief-kritisch te bezien.

Hij stelde vast dat in EG-verband aan nationale heffingen de eis wordt
gesteld dat deze niet mogen leiden tot formaliteiten bij de binnen–
grenzen. Betekent dit dat om die reden afval dat in het buitenland wordt
verwerkt, per definitie buiten de heffing dient te blijven? Wat is overigens
het oordeel van de Commissie over dit wetsvoorstel? Zoals bij milieube–
lastingen vaker het geval is, lijkt ook in dit de hoogte van de heffingen
eerder te zijn bepaald door de beoogde opbrengst dan door andere
overwegingen. Is dit een juiste constatering? Wanneer zal duidelijkheid
bestaan over het verdere traject vanaf 1994? Duidelijkheid is snel
gewenst zodat besluiten niet onder tijdsdruk hoeven plaats te vinden,
hetgeen bij voorlopers van het onderhavige voorstel maar al te vaak het
geval is geweest.

Het lid van de RPF-fractie achtte het een gemis dat is afgezien van een
heffing op bestrijdingsmiddelen en nutriënten. Juist deze zaken hebben
een directe relatie met vervuiling, zeker in vergelijking met de grondwa–
terbelasting, en kunnen dus met meer overtuiging worden gepresenteerd
als belastingen met een milieugrondslag. Bovendien bestaan hiertoe
technische mogelijkheden, zoaïs uit de technische inventarisatie van
mogelijkheden is gebleken. Is de regering bereid deze keuze te herover–
wegen, eventueel in de nadere afweging over de vormgeving van het
trajectvanaf 1994?

2. De belasting op grondwater

2.1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie merkten op dat de keuze voor belasting
op het verbruik grondwater vooral is gebaseerd op het schaarste-aspect.
Naast de verdroging worden ook negatieve kwaliteitseffekten als
argument genoemd. De nadere uitwerking in dit wetsvoorstel wordt
echter sterk bepaald door uitvoeringstechnische overwegingen. Het
gevolg hiervan is dat slechts een beperkte groep producenten wordt
aangewezen als belastingplichtigen. Is het mogelijk de levering van water
onder het normale btw-tarief te brengen? Welke overwegingen pleiten
hier volgens de regering voor dan wel tegen?

De leden van de PvdA-fractie stelden vast dat de schaarste van grond–
water als voorraadgrootheid het voornaamste argument voor deze
belasting is. Zij stemden daarmee in. Vervolgens merkt de regering op
dat de schaarste vooral wordt bepaald door lokale en regionale omstan–
digheden. Ook dit onderschreven zij. In de vormgeving van de belasting
wordt daarvan echter geen blijk van gegeven. Nu konden zij zich wel
voorstellen dat het niet doenlijk is om de hoogte van de tarieven
regionaal te differentiëren, voor nationale verbruiksbelastingen ligt dat
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ook niet voor de hand. Zou een zo zuiver mogelijke toepassing van de
milieugrondslag, de schaarste, dan vervolgens niet moeten leiden tot een
eenheidstarief per onttrokken kubieke meter, zo vroegen zij. Is er enige
reden te geven vanuit de gekozen rechtsgrondslag van de belasting om
de schaarste te prijzen afhankelijk van de aard van de onttrekking
(afgezien van de mate van compenserende infiltratie), dan wel van de
aard van de belastingplichtige?

De leden van de PvdA-fractie waren de regering erkentelijk voor de
verschafte informatie over het zeer degressieve verloop van de gemid–
delde prijzen van leidingwater. Zou het bevorderen van besparingen niet
in de eerste plaats gediend zijn met een meer proportionele, dan wel
progressieve tariefstelling zo vroegen zij. Welk beleid voeren waterlei–
dingbedrijven op dit punt of zullen zij voeren, en welke verlangens bevat
het Actieplan waterbesparing op dit punt? Zijn er ook waterleidingbe–
drijven die een minder degressief tariefsysteem hanteren, en kan daar
informatie over worden verstrekt? De leden van de PvdA-fractie vroegen
voorts of informatie kan worden verstrekt over de kostprijzen van grond–
water dat door eigen winners wordt onttrokken, en hoe deze kosten zich
verhouden tot het alternatief van het betrekken van leidingwater van de
waterleidingbedrijven. Kan in het algemeen worden ingegaan op de
redenen die bedrijven hebben om zelf grondwater te winnen in plaats van
dit te laten aanleveren door de waterleidingbedrijven? In hoeverre
voorzien de eigen winners volledig in de eigen waterbehoefte, dan wel
gedeeltelijk en gedeeltelijk door levering van het waterbedrijf en in welke
mate zijn deze componenten in die gevallen te vervangen?

De leden van de PvdA-fractie vroegen in hoeverre in de praktijk
waarneembaar is dat de prijs van water invloed heeft op het gebruik door
de burger en de bedrijven. Is er bij voorbeeld verschil tussen het gebruik
in gebieden waar wordt afgerekend op basis van individuele bemetering
en gebieden waar forfaitair wordt getarifeerd? Hoe groot zijn die
verschillen? Bij het invoeren van deze verbruiksbelasting wordt door de
regering als argument het schaarste-aspect van grondwater aangevoerd.

In de eerste plaats vroegen de leden van de WD-fractie of schaarste
wel een milieu-argument kan worden genoemd. Het gebruik van grond–
water gaat op zichzelf niet met vervuiling gepaard. In de tweede plaats
vroegen deze leden of er wel sprake is van algemene schaarste van
grondwater, die om een algemene grondwaterheffing vraagt, in ons
waterrijke land? Plaatselijk en tijdelijk (droge zomers) kan er wel degelijk
sprake zijn van schaarste, maar daarbij moet sterk betwijfeld worden of
een generieke heffing in alle uithoeken van Nederland wel het juiste
instrument is om dat tegen te gaan. Het provinciale vergunningenbeleid
is natuurli jk een veel effectiever en op maat gesneden instrument. Of
heeft de regering daar een ander oordeel over? Inhakend op de plaatse–
lijke en tijdelijke schaarste van grondwater vroegen de leden van de
WD-fractie de regering op een preciese, cijfermatige wijze aan te geven
waar en in welke mate er schaarste aan schoon grondwater is. Deze
leden vonden dat de Raad van State op dit punt met een kluitje in het
riet is gestuurd. Het wilde er bij deze leden absoluut niet in dat de
regering, omdat er sprake is van een ruimtelijk zeer gedifferentieerd
beeld, daarover geen informatie ter beschikking heeft. Is dat wel het
geval dan dient de regering zich te onthouden van schaarstespeculaties
als milieugrondslag voor deze heffing. Het is het één of het ander. De
gekunsteldheid van de heffing blijkt ook bij de infiltratie van oppervlakte–
water ter vervanging van de grondwateronttrekking. Het ondergrondse
watervolume wordt daardoor immers hersteld. Dat deert de regering
niet. Het belastbare feit blijft de onttrekking van grondwater, niet het feit
dat vervangend oppervlaktewater wordt geïnfiltreerd, aldus de regering.
De leden van de VVD-fractie vonden dit niet zuiver.
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De leden van de D66-fractie onderkenden de relatie tussen de winning
van grondwater en enkele milieuaspecten waarvan verdroging en het
verminderen van de aanwezige hoeveelheid schoon zoet grondwater de
belangrijkste zijn. Het had hun verbaasd dat in enkele commentaren zo
nadrukkelijk is gewezen op het plaatselijke karakter van verdrogingsver–
schijnselen als gevolg van onttrekking van grondwater; immers, vrijwel
alle bronnen van milieuaantastmg en –verstoring zijn puntbronnen. In die
zin is grondwateronttrekking zeker geen uitzondering. De voorzichtige
suggestie die de Raad van State doet naar aanleiding van het door de
Raad gesignaleerde beperkte regionale karakter van verdrogingsver–
schijnselen, namelijk een regionaal gedifferentieerd belastingtarief, sprak
deze leden niet aan. Het belastingstelsel zou er nodeloos ingewikkeld
door worden, meenden zij. Interessant vonden zij de opvatting van de
VEWIN dat waar waterwinning verdroging veroorzaakt, dit beter kan
worden bestreden via het vergunningenstelsel van de Grondwaterwet. Zij
vroegen de regering de kritiek die hier indirect wordt geuit ter harte te
nemen.

De leden van de D66-fractie hadden nogal wat problemen met de in
het wetsvoorstel aangebrachte beperkingen met betrekking tot belasting–
heffing op grondwater. Het kwam hun onjuist voor geen belasting te
heffen op het onttrekken van brak of zout grondwater. Dergelijke onttrek–
kingen kunnen - zoals terecht in de memorie van toelichting wordt
opgemerkt - leiden tot verzilting en daarmee tot vermindering van de
voorraad schoon, zoet grondwater.

De leden van de GPV-fractie vroegen in te gaan op de stelling van de
Raad voor de Drinkwatervoorziening dat er geen direct verband bestaat
tussen het grondwaterverbruik en de mate van verdroging. Overigens
leidt het pure verbruik van grondwater in veel gevallen niet tot vervuiling.

Het lid van de fractie van de RPF meende dat een aantal overwegingen
kan leiden tot de invoering van een belasting op grondwater. Hij vond
niettemin dat het geheel van overwegingen en doeleinden die de
regering zich met een dergelijke heffing voor ogen zou kunnen hebben,
niet duidehjk blijkt uit de memorie van toelichting. heeft de regering zich
ook zelf nog geen definitieve mening gevormd over de verschillende
facetten van de grondwaterbelasting? Hij stelde daarom een aantal
vragen op dit punt. Wordt grondwater gezien als een in de huidige
omstandigheden in beginsel niet vervangbare voorraadgrootheid? Geldt
dit voor alle grondwatervoorkomens? Als grondwater als een schaarse
stof wordt gezien, zou de regering dan niet een bepaalde lijn moeten
hanteren ten aanzien van de onttrekking, bij voorbeeld dat de onttrekking
niet groter zou mogen zijn dan de natuurlijke aanwas? Heeft per saldo de
winning uit oppervlaktewater de voorkeur boven winning uit grondwater,
op zijn minst wat betreft hoogwaardig gebruik daarvan, zoals drinkwater–
voorziening? Zijn er redenen om er naar te streven dat de prijs van
grondwater tenminste gelijk aan, of hoger dient te zijn dan de prijzen van
infiltratiewater of oppervlaktewater?

De leden van de Groen Links-fractie vroegen hoe de in tabel 1 weerge–
geven gemiddelde prijs van het leidingwater eruit gaat zien na de intro–
ductie van de voorgestelde heffing op grondwater.

2.2 Belastingplicht

De leden van de CDA-fractie onderschreven de stelling dat bij de belas–
tingwetgeving de rechtsgrond voor de heffing helder en zonder de schijn
van willekeur moet zijn. Daarom achtten zij antwoorden op de volgende
vragen van belang voor een definitief oordeel over de voorgestelde
verbruiksbelasting. Is het juist dat de belastingplichtige waterleidingbe–
drijven slechts een bijdrage leveren van ten hoogste 10% aan de
verdroging? Welk aandeel geldt voor beregening en bevloeiing? Is het
niet mogelijk voor onttrekkingen van een bescheidener omvang dan de in
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het wetsvoorstel voorgestelde vrijstellingsnorm een forfaitair bedrag vast
te stellen? Hoe kan worden voorkomen dat het percentage van
onttrekking in eigen beheer niet sterk zal toenemen?

De leden van de PvdA-fractie konden er in beginsel mee instemmen
om kleine permanente gebruikers vrij te stellen van de belastingplicht ten
behoeve van een doelmatige uitvoering. Voorzover het per saldo gaat om
een kleine hoeveelheid door deze gebruikers onttrokken grondwater,
hoeft ook geen spanning te ontstaan met de rechtsgrondslag van de
belasting. Zij vroegen of enige indicatie kan worden gegeven van het
aantal kleine onttrekkers dat onder de gekozen grens van een pompcapa–
citeit van 10 kubieke meters per uur valt. Indien dit aantal groot is, kan
sprake zijn van een aanzienlijke hoeveelheid grondwater dat niet wordt
belast. De gerioemde pomp kan immers per jaar op continubasis ruim
85.000 kubieke meter grondwater onttrekken, zodat bij een aantal van
800 van die pompen reeds een aanzienlijke hoeveelheid (5% van de in
tabel 1 aangegeven totale onttrekkingen) is betrokken. Deze maximale
onttrekking komt bovendien uit boven de grens die in paragraaf 3.1 van
de memorie van toelichting wordt genoemd waarboven sprake is van een
«grote» gebruiker (in casu 10.000 kubieke meter of meer). Zij vroegen
voorts in hoeverre kan worden voorkomen dat meer in eigen beheer kan
worden onttrokken door het installeren van verscheidene pompen
beneden de vrijgestelde capaciteit. Hoe kan worden voorkomen dat
afnemers van de waterleidingbedrijven er voor kiezen alsnog via vrijge–
stelde eigen pompen geheel of gedeeltelijk in hun waterbehoefte te gaan
voorzien, daartoe gestimuleerd door het te behalen fiscaal voordeel en
eventuele kostprijsvoordelen? De fiscale winst van zo'n eigen pomp is
immers aanzienlijk; op een onttrekking van 85.000 kubieke meter ter
vervanging van leidingwater ruim 20.000 gulden. De leden van de
PvdA-fractie vroegen of per provincie kan worden aangegeven welke
ondergrens is gesteld aan de registratie– of vergunningplicht. Strijdig
met de rechtsgrondslag van de belasting vonden de leden van de
PvdA-fractie de voorgestelde vrijstelling ingeval van onttrekking voor
beregening in de landbouw. De gestelde maximum onttrekking van
100.000 m3 die aldus wordt vrijgesteld, is immers aan te merken als die
van een grootverbruiker, en vanuit de rechtsgrondslag - de schaarste aan
grondwater - is er geen aanleiding om juist grootverbruikers vrij te
stellen. Zij begrepen uit de memorie van toelichting dat de regering dit
ook wel ziet; de vrijstelling wordt slechts beargumenteerd vanuit de
uitvoeringstechniek en als «vooralsnog» geclausuleerd. Zij vroegen om
een nadere uiteenzetting over die uitvoeringstechnische redenen. Uit de
artikelsgewijze toelichting kan slechts worden afgeleid dat bijzondere
uitvoeringsproblemen voortkomen uit het feit dat soms mobiele pompin–
stallaties worden ingezet. Aangezien de vrijstelling aan een grens is
gebonden, zullen evenwel die mobiele pompinstallaties toch moeten
gecontroleerd, zodat dit geen doorslaggevend argument lijkt. Zij vroegen
in te gaan op de mate waarin deze onttrekkingen thans aan registratie–
en vergunningplicht zijn onderworpen. Zij vroegen voorts hoeveel
mobiele pompinstallaties voor het genoemde doel in gebruik zijn, en
welke capaciteiten deze doorgaans hebben. In welke mate beschikken
landbouwers ook over eigen installaties voor dit doel? Het tarief voor
deze onttrekkingen kan, zo oordeelden zij, worden afgestemd op de mate
waarin het onttrokken grondwater na de beregening weer infiltreert naar
het grondwater. Hoe ligt die verhouding bij benadering, zo vroegen zij.

De leden van de PvdA-fractie zouden het niet perse noodzakelijk
vinden dat onttrekkingen ten behoeve van beregening van meet af aan
onderwerp van de belasting vormen. Wel achtten zij het essentieel dat
reeds nu in de wet een voorziening wordt getroffen voor een ingangs–
datum. Denkbaar is ook een geleidelijke verlaging van de grens tot waar
vrijstelling geldt. Zij vroegen de regering op welke termijn op zijn vroegst
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eventuele uitvoeringsproblemen kunnen zijn opgelost om deze categorie
onttrekkingen onder de belasting te brengen, en of dit nog bijzondere
aanvullende wetsbepalingen zou vergen. Zij vroegen eveneens aandacht
voor de mogelijkheid om deze onttrekkingen op forfaitaire wijze te
belasten, met de mogelijkheid voor de belastingplichtigen om zelf het
initiatief te nemen voor een belasting naar onttrekkingen met een
deugdelijke bemetering.

De leden van de PvdA-fractie vonden het ook onlogisch om de
schaarste die het gevolg is van onttrekkingen voor beregening van de
landbouw in het geheel niet te belasten, omdat die regionaal de belang–
rijkste bijdragen kunnen vormen aan de vergroting van de schaarste en
derhalve de verdroging van natuur en iandschap Welk percentage van
alle onttrekkingen van grondwater blijft nationaal aldus globaal buiten de
belasting, in een droog, normaal en nat jaar? Is er reden om de schat–
tingen in kamerstuk 22 405, nr. 5 van 150 mln. m3 oplopend tot 600 mln.
m3 in een extreem droog jaar bij te stellen, hetgeen een aandeel van
12,5%tot 35% zou indiceren? Kunnen deze aandelen ook regionaal, waar
beschikbaar, worden gegeven?

Het is strijdig met het beginsel van rechtvaardige belastingheffing en
rechtsgelijkheid voor alle onderdanen en groepen in dit land dat de land–
en tuinbouw, die in droge zomers nog meer grondwater aan de bodem
onttrekt dan de gehele industrie, zo goed als geheel buiten de heffing
wordt gelaten, zo vonden de leden van de WD-fractie. Aan de andere
kant worden bedrijven in de voedings– en genotmiddelenindustrie, waar
schoon grondwater een hoogwaardig en allesbepalend produktie-ingre–
diënt is, op geen enkele wijze ontzien.

De leden van de VVD-fractie wilden van de regering weten hoeveel de
land– en tuinbouw in droge zomers op jaarbasis aan grondwater, in het
bijzonder voor beregening en bevloeiing, pleegt te onttrekken. Kan de
regering bevestigen dat dit in droge zomers (op jaarbasis) op kan lopen
tot zo'n 600 miljoen m3 (dus tot 30% van de alle onttrekkingen)?
Daarmee wordt de land– en tuinbouw in zulke jaren de grootste
onttrekker van grondwater. Verbaast het de regering, zo vroegen deze
leden, dat de Raad van State van grote rechtsongelijkheid spreekt als
deze sector zo goed als geheel wordt vrijgesteld? Met de Raad waren
deze leden van mening dat om redenen van uitvoeringstechniek geen
belangrijke inbreuken op de algemeenheid van de heffing, die met de
rechtsgrond van de belasting op gespannen voet staan, kunnen worden
aanvaard. De regering werd daarom door deze leden uitgenodigd zich
opnieuw op deze inbreuk op een leidend rechtsbeginsel te beraden.
Daarbij komt dat het schaarste-argument, dat juist in droge zomers
speelt, goeddeels door deze handelswijze van de regering wordt
ontkracht. Deze leden verweten de regering dan ook opportunistisch te
handelen. Een overheid die zo te werk gaat, verwijdert zich van haar
burgers. De geloofwaardigheid van het overheidshandelen wordt op het
spel gezet.

De leden van de D66-fractie konden zich niet verenigen met de door
de regering aangevoerde uitvoeringstechnische argumenten om water–
onttrekking ten behoeve van beregening en bevloeiing in de landbouw
vrijwel geheel buiten de heffing te laten vallen. De grenzen aan de
vrijstelling - enerzijds een maximale pompcapaciteit van 100 m3 per uur
en anderzijds een maximaal te onttrekken hoeveelheid van 100.000 m3

per jaar - zijn naar hun oordeel veel te ruim getrokken, en zij vroegen de
regering deze te heroverwegen. De leden realiseerden zich dat het
honoreren van deze wens moet leiden tot meer aandacht voor de vraag
hoe de hoeveelheid onttrokken grondwater voldoende nauwkeurig kan
worden vastgesteld.
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De voorgestelde tarieven gaven de leden van de D66-fractie aanleiding
nadere informatie te vragen over het gematigde tarief voor onttrekkingen
door niet-waterleidingbedrijven. Zij vroegen of en in welke omvang dit zal
leiden tot een verschuiving van afneming van waterleidingbedrijven naar
eigen winning door bedrijven. Welke effecten zou deze verschuiving
kunnen hebben? Deze leden realiseerden zich dat het antwoord op
bovenstaande vragen in niet geringe mate wordt bepaald door besluit
vorming over het al dan niet tijdelijk karakter van het gematigd tarief en
over het verschil tussen de beide tarieven. Hierover zouden zij gaarne de
opvatting van de regering vernemen.

De leden van de Groen Links-fractie hadden kritiek op een aantal
elementen in de vormgeving van deze heffing. Zij betreurden het dat de
onttrekking van grondwater voor beregening en bevloeiing grotendeels
onbelast blijft. De hiervoor aangevoerde uitvoeringstechnische
argumenten hadden hen niet overtuigd. Zij vroegen de regering de
uitzondering van deze activiteiten te heroverwegen. Eveneens hadden zij
moeite met de vermindering van belasting in geval van infiltratie. In de
memorie van toelichting wordt er terecht op gewezen dat het geïnfil–
treerde water doorgaans van mindere kwaliteit is dan het onttrokken
water. De differentiatie tussen een hoger tarief voor onttrekkingen door
waterleidingbedrijven en een lager tarief voor andere onttrekkingen kan
leiden tot ongewenste effecten. Hierin schuilt namelijk het gevaar dat
meer actoren zullen overgaan tot eigen onttrekking omdat dit tot een
lagere heffing leidt dan het betrekken van grondwater bij de waterlei–
dingbedrijven. Onderkent de regering dit gevaar? Is het dus niet verstan–
diger deze differentiatie achterwege te laten en te komen tot één tarief
ongeacht wie het water onttrekt?

De leden van de SGP-fractie vroegen om welke reden verzuimd is het
wetsvoorstel ter advisering aan de Raad voor de Drinkwatervoorziening
voor te leggen. De Raad heeft in zijn advies van 13 oktober 1992 funda–
mentele bezwaren geuit tegen de in het wetsvoorstel neergelegde grond–
waterheffing. De Raad is onder andere van mening dat de heffing contra–
produktief kan werken voor het milieu en acht de heffing op een aantal
punten strijdig met vigerend beleid. De hier aan het woord zijnde leden
verzochten de regering nader op deze kritiek in te gaan. In hoeverre is de
vrees van de Raad gerechtvaardigd dat door de heffing een optimale
waarborging van de drinkwatervoorziening gevaar gaat lopen, zo vroegen
deze leden. Deze leden plaatsten een kanttekening bij de aanwijzing van
de belastingplichtigen voor de grondwaterheffing. Alle kleine onttrekkers
van grondwater vallen buiten de heffing. Deze leden wilden weten welk
deel van de grondwateronttrekking voor rekening van deze categorie
gebruikers komt. Daarnaast achtten deze leden ook vermijdingseffecten,
de zogenaamde «tax evasion», mogelijk. Hoe groot is bij voorbeeld de
kans dat afnemers van leidingwater overschakelen op eigen winning van
grondwater, indien het onttrekkingsniveau zich onder de heffingsdrempel
bevindt?

De leden van de GPV-fractie vroegen of het gevaar reëel moet worden
geacht dat bepaalde afnemers van leidingwater gaan overschakelen op
eigen winning van grondwater, indien hun behoefte lager ligt dan de
vrijstellingsdrempel. Kan dat er niet toe leiden dat er meer onttrekking
van grondwater gaat plaats vinden in plaats van de beoogde vermin–
dering?

Bij het verbruik van water gaat het er om te bevorderen dat water van
hoge kwaliteit (grondwater) wordt gebruikt voor hoogwaardige
doeleinden (drinkwatervoorziening) en water van mindere kwaliteit van
minder hoogwaardige doeleinden (industrieel gebruik, beregening). Is het
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tegen die achtergrond niet onlogisch dat het tarief voor waterleidingbe–
drijven het dubbele bedraagt van het tarief voor derden, terwijl
onttrekking van grondwater voor beregenings– en bevloeiingsdoeleinden
helemaal van heffing is vrijgesteld?

Het lid van de RPF-fractie vroeg of het in de rede ligt voor het groot–
verbruik lagere prijzen te hanteren dan bij het kleinverbruik? Hij besefte
dat het Rijk niet in eerste instantie verantwoordelijk is voor de prijs–
stelling van de drinkwaterbedrijven. Wel is het merkwaardig dat de
belastingtarieven voor onttrekking door drinkwaterbedrijven aan de ene
kant en andere onttrekkingen aan de andere kant op een verschillend
niveau liggen. Die andere onttrekkingen betreffen veelal grootver–
bruikers. Kan dit tariefverschil worden toegelicht? Het lid van de fractie
van de RPF constateerde dat de kleinere eigen onttrekkers buiten de
belastingplicht blijven. Deze uitzondering was hem onduidelijk. Waar het
hier veelal gaat om beregeningsinstallaties en dergelijke, betreft het hier
dan geen activiteiten die bij uitstek bijdragen aan verdroging van verdro–
.gingsgevoelige gebieden en dus een relatief grote milieugevoeligheid
hebben? Welke uitvoeringstechnische complicaties doen zich precies
voor ter zake van beregenings– en bevloeiingsinstallaties? Doen deze
uitvoeringstechnische complicaties zich niet voor bij andere kleine
onttrekkers, zoals bij bemaling van bouwputten? Zo nee, om welke reden
is ook hier van belasting afgezien? Waarom ligt de grens waarboven
belastingplichtigheid ontstaat bij beregening en dergelijke hoger dan bij
bronbemaling? En hoe verhoudt zich met deze twee de maximale
onttrekking per jaar waar beneden geen belasting wordt geheven van de
industrie? Kan wel afdoende worden gecontroleerd of eigen onttrek–
kingen de 100.000 m3 niet te boven gaan. Zal aan het vaststellen van het
feit dat iemand niet belastingplichtig is, niet tenminste de voorwaarde
moeten worden gesteld dat er wel bemetering is?

2.3. Grondslag

De leden van de CDA-fractie hadden vastgesteld dat uit de verstrekte
informatie blijkt dat de gemiddelde prijs voor leidingwater bereid uit
grondwater, ook na invoering van deze verbruiksbelasting, nog aanzienlijk
lager is dan bij leidingwater bereid uit oppervlaktewater. Een bijdrage
aan de beoogde milieudoelstelling zal daarom slechts van gering belang
kunnen zijn, zo oordeelden deze leden.

Uit een oogpunt van een gewenste bredere lastenverdeling is de
beperking tot grondwater een nadeel. Voor deze doelstelling zou het
betrekken van leidingwater bereid uit oppervlaktewater een mogelijke
verdere verbreding kunnen betekenen. Deze leden vroegen hierover een
oordeel van de regering.

De leden van de PvdA-fractie konden instemmen met de keuze van m3

grondwater als grondslag van de belasting. Zij vroegen of kan worden
toegelicht in welke gevallen een betrouwbare bemetering niet goed
mogelijk is of wegens de kosten zeer bezwaarlijk is, zodat met een forfai–
taire werkwijze zou moeten worden volstaan. Zij zouden van de algemene
maatregel van bestuur, althans de materiële inhoud daarvan, waarin deze
forfaitaire regeling wordt uitgewerkt, willen kennisnemen voor de behan–
deling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is afgerond.

2.4. Tarief

Op grond van de milieudoelstelling is een tariefdifferentiatie
verklaarbaar, indien sprake is van infiltratie, aldus de leden van de
CDA-fractie. Dit is niet het geval bij de «andere gebruikers». Deze leden
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hadden overigens begrip voor het genoemde argument van het
voorkomen van een aanzienlijke schoksgewijze stijging in de kosten.
Geldt dit argument dan overigens niet voor die bedrijven die aangewezen
zijn op het verbruik van leidingwater?

De leden van de PvdA-fractie vonden het onlogisch, gelet op de
rechtsgrondslag van de belasting, om bedrijven die zelf grondwater
oppompen en niet, zoals de boeren, volledig worden vrijgesteld, te
belasten tegen de helft van het tarief voor waterleidingbedrijven. Volgens
tabel 1 betreft dit ongeveer een derde van alle onttrokken grondwater
boven de vrijstellingsgrenzen. Is de regering met deze leden van oordeel
dat het op zichzelf onlogisch is om de schaarste hier anders te prijzen
dan voor de particulier en het midden– en kleinbedrijf, afhankelijk van
leidingwater? Ligt het in de bedoeling om de tarieven op termijn gelijk te
trekken? In de memorie van toelichting staat dat het gematigde tarief
voor onttrekking van grondwater in eigen beheer vooral is ingegeven
door de wens om rekening te houden met de kosten van de besparings–
maatregelen in de industrie conform het Actieplan waterbesparing en
door de wens om een aanzienlijke schoksgewijze kostenstijging te
voorkomen. Zij vroegen of de maatregelen en de kosten daarvan die uit
het Actieplan waterbesparing voortvloeien, kunnen worden gespecifi–
ceerd naar bedrijfssectoren en particulieren, naar de mate waarin daarbij
grondwater is betrokken, en naar de mate van dwingendheid van de
regelgeving om de maatregelen kracht bij te zetten. Kan worden aange–
toond dat de kostenstijging in de industrie voor dit plan aanmerkelijk
uitgaat boven die voor de burger? Zij wezen er overigens op dat het
Actieplan waterbesparing nog niet door de Kamer is behandeld. Zij
vroegen voorts of zichtbaar kan worden gemaakt dat de bedrijven die
extra kosten moeten maken voor waterbesparing, ook de bedrijven zijn
die zelf grondwater onttrekken. Kan voorts worden ingegaan op de
kostprijs per kubieke mater zelf onttrokken grondwater, en kan zichtbaar
worden gemaakt of de doorberekening van f 0,25 per kubieke meter
door een waterleidingbedrijf aan een grootafnemer van geleverd water
(thans f 0,70, dus een procentuele verhoging van 35%) in verhouding
staat tot de procentuele verhoging van de kosten van eigen winning bij
een belasting van f 0,125?

De leden van de PvdA-fractie vroegen of ook hier niet, net als bij de
brandstoffenbelasting, op een te ruwe manier wordt getracht om een
reëel probleem van bedrijven te ondervangen die door de eenzijdige,
nationale heffing in een ongelijke concurrentiepositie komen te verkeren.
Voor niet alle eigen winners zal dit probleem zich voordoen, terwijl
anderzijds niet verzekerd is dat de halvering van het tarief de bedrijven
die voor wie dit een probleem is, voldoende soelaas biedt. Zij vroegen of
niet beter een regeling kan worden getroffen die «grondwaterintensieve»,
exporterende bedrijven de kans biedt om de heffinglast te vermijden
door jegens de overheid een verplichting aan te gaan tot een bepaalde
mate van waterbesparing. Welk percentage zou op dit terrein verge–
lijkbaar zijn met de op energiegebied aangehouden 20% tussen 1990 en
2000? Zou eventueel niet beter gewerkt kunnen worden met een geredu–
ceerd tarief boven bepaalde hoeveelheidsgrenzen, dan wel met een
forfaitair te bepalen aandeel van de export in de grondwateronttrekking,
waarvoor een verlaagd tarief geldt? Is de regering bereid om deze alter–
natieven voor toekomstige wetgeving nader te verkennen?

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een toelichting op de hoogte
van het verminderde tarief bij infiltratie. Is de verhouding normaal tarief
en tarief bij infiltraties een uitwerking van de verhouding onttrokken en
compenserend weer geïnfiltreerd water? Waarom is voor infiltratie niet
gekozen voor een netto-benadering, dat wil zeggen het normale tarief
toegepast op het saldo van onttrekking en infiltratie?
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De leden van de PvdA-fractie begrepen uit de memorie van toelichting
dat het naderbij brengen van de prijzen van leidingwater uit grondwater
en de prijzen van leidingwater uit oppervlaktewater medebepalend is
voor de hoogte van de tariefstelling. Volgens de tabel in paragraaf 3.1
van de memorie van toelichting liggen die verschillen thans op ongeveer
f 0,85 tot f 1,00 per m3. Het kostenvoordeel van grondwater blijft dus
dermate hoog, dat van deze belasting alleen geen grote gedragseffecten
mogen worden verwacht. Kan overigens worden ingegaan op de
technische mogelijkheden om de bereiding uit grondwater te vervangen
door de bereiding uit oppervlaktewater? Welke reductie van de huidige
onttrekkingen (volgens tabel 1 tenminste 1322 miljoen m3) zou gewenst
zijn om te voldoen aan de doelstelling de verdroging te beperken met
25%? Welke reductie door vervanging door oppervlaktewater, respectie–
velijk besparing, is technisch haalbaar, en op welke punten het snelst te
realiseren?

Voorzover gedragseffecten door het wetsvoorstel worden bevorderd,
zullen deze naar de verwachting van de leden van de PvdA-fractie in de
eerste plaats gaan in de richting van substitutie van waterleidingwater
naar eigen winning van grondwater, waarmee tenminste de helft van het
tarief wordt uitgespaard, en wellicht het hele tarief (vrijstelling kleine
onttrekkers en misbruik van de vrijstelling voor beregening). Voor het
milieu kan dit bepaald geen voordeel worden genoemd. Kan worden
uiteengezet in hoeverre met de provincies afspraken zijn gemaakt of
kunnen worden gemaakt om deze substitutie via de instrumenten van de
Grondwaterwet te beheersen? In welke mate bieden de reeds verleende
vergunningen voor grondwateronttrekkingen ruimte voor een uitbreiding
van de onttrekkingen boven de in tabel 1 gegeven hoeveelheden (de
latente ruimte)?

De leden van de PvdA-fractie wezen er op dat blijkens de memorie van
toelichting de prijzen van water bereid uit infiltratiewater en oppervlakte–
water elkaar niet veel ontlopen. Voor grootverbruikers is het aangegeven
verschil slechts 10 cent per m3, dat door de belasting tot 6 cent wordt
teruggebracht. Het verschil met water uit grondwater is 85 cent; dat
wordt door de heffing teruggebracht tot nog altijd 60 cent. Zou het
vanuit de gegeven redenering niet logischer zijn infiltratie buiten de
belasting te laten? Mag worden gesteld dat een substitutie van
onttrekking van grondwater in de richting van infiltratie een gewenste
ontwikkeling zou zijn?

De leden van de PvdA-fractie vroegen of in het algemeen kan worden
ingegaan op de milieucondities waaronder waterleidingbedrijven grond–
water onttrekken, en die waarmee eigen winners zulks doen. Is er enige
reden om aan te nemen, zo vroegen zij, dat de waterleidingbedrijven
milieuverantwoorder te werk gaan dan de eigen winners?

2.5. Verdeling naar sectoren

De leden van de PvdA-fractie vroegen of per sector kan worden aange–
geven in welke mate de produktiewaarde, respectievelijk de toegevoegde
waarde kan worden toegerekend aan export. Aansluitend vroegen zij wat
de belasting per huishouden wordt, indien de proportioneel aan de
binnenlandse afzet toe te rekenen belasting wordt doorberekend aan de
Nederlandse huishoudens.

In tabel 2 is verondersteld dat de waterleidingbedrijven de belasting
doorberekenen aan de afnemers. Is daarbij aangenomen dat per
geleverde m3 een in guldens gelijke opslag per m3 wegens de belasting
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wordt doorberekend, of is juist aangenomen dat de belasting in
verhouding tot de degressieve basisprijzen wordt doorberekend, dus in
sterkere mate aan de burgers dan aan de grootverbruikers? Kan de
verdeling conform het niet gehanteerde uitgangspunt ook worden
gegeven? Welke indicaties kunnen worden gegeven van de te
verwachten handelwijze van de waterleidingbedrijven op dit punt? Is hier
geen regeling gewenst om bij voorbeeld te voorkomen dat de waterlei–
dingbedrijven de extra last geheel verwerken in de tarieven van de klein–
verbruikers? Is de regering het er mee eens dat de milieugrondslag van
de nieuwe belasting slechts optimaal tot uiting komt, indien een doorbe–
rekening plaats vindt in gelijke guldens per geleverde m3?

De leden van de VVD-fractie vroegen de regering in te gaan op de
afwijzing van het voorstel door de VEWIN, om de navolgende redenen.

1. Drinkwater wordt tegen kostprijs geleverd (geen politieke prijs)

Drinkwater is een eerste levensbehoefte en onontbeerlijk uit een
oogpunt van volksgezondheid en persoonlijke hygiëne.
Overheid en VEWIN hebben steeds als uitgangspunt gehanteerd dat aan
de consument de kostprijs in rekening wordt gebracht. Om tot 100%
aansluiting op de drinkwaterleiding te komen heeft de overheid subsidies
verleend. Drinkwater valt in het lage BTW-tarief (6%).

Drinkwaterbedrijven zuiveren grond– en oppervlaktewater. Zij verwij–
deren de vervuiling die door anderen (voornamelijk industrie en
landbouw) in het water zijn gebracht. De hiermee gemoeide kosten
worden doorberekend aan de consumenten.

Drinkwaterbedrijven zijn in het NMP aangewezen als milieubedrijven.
Zij hebben hun eigen (VEWIN-Milieu-)plan waarin zij hebben vastgelegd
hoe zij hun effecten op het milieu minimaliseren. De hiermee gemoeide
kosten worden doorberekend aan de consumenten.

2. Heffingen op drinkwater zijn onrechtvaardig

Niet in overeenstemming met de aanwijzing van waterleidingbedrijven
als milieubedrijven.

Niet in overeenstemming met het principe «de vervuiler betaalt».

3. Ook geen regulerende heffingen

Waterleidingbedrijven nemen reeds maatregelen om hun aandeel in
verdroging (dit is gemiddeld 10%) te minimaliseren. Via het vergun–
ningsysteem van provincies kan beëindiging verdrogende situaties
zonodig worden afgedwongen. De waterbesparingscampagne loopt en is
succesvol. Waterspoor (inning kosten van drinkwater/riolering/afval–
water) wordt geïntroduceerd.

De leden van de D66-fractie beklemtoonden dat de uit het
wetsvoorstel voor de huishoudens voortvloeiende hogere lasten van
drinkwater zo eerlijk mogelijk door de waterleidingbedrijven aan de
afnemers dienen te worden doorgegeven, dat wil zeggen op grond van
het werkelijke waterverbruik.

De leden van de GPV-fractie waardeerden het dat in de bijlagen een
duidelijk overzicht is verstrekt van waar de lasten van de nieuwe
heffingen gedragen zullen worden. Het valt op dat in het bijzonder de
voedings– en genotmiddelenindustrie het zwaarst belast zullen worden
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door deze nieuwe heffing. Deze leden vroegen of dat wel terecht is
gezien het feit dat deze tak van industrie nauwelijks een alternatief heeft
voor het gebruik van grondwater. Wat betekent deze nieuwe last voor de
concurrentiepositie van deze tak van het bedrijfsleven? Worden er conse–
quenties voor de werkgelegenheid verwacht?

2.6. Relaties met andere heffingen

De leden van de PvdA-fractie wilden nadere informatie over de
voornemens van de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat respectie–
velijk van VROM over de verbreding van de grondwaterheffingen
krachtens de Grondwaterwet, respectievelijk de Wet milieubeheer, beide
door de provincies te heffen. Beide bewindslieden hebben wetswijzi–
gingen op dit punt aangekondigd, waarbij de provinciale heffingen
krachtens de Grondwaterwet zouden worden verhoogd, en datzelfde
geldt voor de provinciale heffingen Wet milieubeheer, die nu kunnen
worden geheven te dekking van schadevergoedingen bodembescher–
mingsmaatregelen. Zij vroegen of wel voldoende rekening is gehouden
met de cumulatie van al deze heffingsmogelijkheden op hetzelfde goed,
grondwater.

In technische zin leek het de leden van de PvdA-fractie logisch om te
komen tot èén belasting op de onttrekking van grondwater, en niet drie
verschillende uit hoofde van drie wettelijke kaders. Dit zou de vorm
kunnen krijgen van een nationaal geïnde belasting met provinciale
opcenten, of juist een volledig provinciale heffing met hetzij opcenten
voor het Rijk, hetzij een compenserende korting op het Provinciefonds.
De regering onderkent dat over de samenloop van de heffingen,
nationaal en provinciaal, nog nadere studie en overleg nodig zijn. Dit is
ook gewenst wegens de uniformering van grondslagen, vrijstellings–
grenzen en vrijgestelde categorieën. Zij verwachtten in de memorie van
antwoord een reactie op bovenstaande gedachten, alsmede een uiteen–
zetting van de resultaten van het aangekondigde overleg. In elk geval
wilden deze leden worden geïnformeerd over de verschillen op deze
punten tussen de provinciale regelingen en de voorgestelde nationale
belasting

De leden van de WD-fractie vroegen naar het commentaar van de
regering op het recente advies van de Commissie-Zevenbergen inzake de
financiering van het waterbeheer (een aantal ministeries was daarin
vertegenwoordigd), waarin gepleit wordt voor een verruiming van de
provinciale heffing, maar tevens gewaarschuwd wordt voor het ontstaan
van dubbele heffingen door het invoeren van een generieke verbruiksbe–
lasting. Dit schept toch de indruk van een in zichzelf verdeelde rijks–
overheid?

Deze leden signaleerden dat de overheid als geheel (rijksoverheid en
lagere overheden) in elk geval scherp verdeeld is op dit onderwerp. De
huidige provinciale heffingen op de onttrekking van grondwater hebben
uitsluitend het karakter van een bestemmingsheffing. Zij dienen ter finan–
ciering van de kosten die de provincies maken voor grondwaterbeheer.
De genoemde heffingen zijn veel beperkter in omvang dan de voorge–
stelde rijksheffing ter ontlasting van de schatkist. Hoe kan de regering
dan denken dat zulke uiteenlopende heffingen (qua omvang en doel)
kunnen worden geïntegreerd? Het is toch begrijpelijk dat het IPO zo'n
ongelijksoortige integratie afwijst. Of wil de regering die van bovenaf
opleggen?

De leden van de Groen Links-fractie meenden dat juist dit voorstel
voor een heffing op grondwater de regering ertoe zou moeten bewegen
haast te maken met het «waterspoor». Dan kan het regulerend prijseffect
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van de heffing worden vergroot door kosten van riolering en afvalwater–
zuivering te koppelen aan het watergebruik. Wat gaat de regering onder–
nemen in die richting?

De relatie met de andere overheden riep veel vragen op bij de leden
van de GPV-fracties. Zo ligt het grondwaterbeheer bij de provincies. Die
zijn ook verantwoordelijk voor de heffingen en de vergunningen. De
organisatie van het afvalophalen (en verwerking) ligt bij de lokale
overheden. Is ook overwogen de bevoegdheid voor het instellen van de
onderhavige heffingen in handen te leggen van provincies dan wel
gemeenten? Zou dat geen goede mogelijkheid zijn geweest ook het eigen
belastinggebied van deze overheden te vergroten? Geldt in het bijzonder
ten aanzien van het grondwater niet dat deze problematiek per provincie
(en zelfs binnen provincies) zo verschillend kan liggen dat een per
provincie wisselende heffing meer adequaat kan inspelen op de proble–
matiek terzake? Er zijn immers ook gebieden in ons land waar eerder
sprake is van een teveel aan grondwater dan van een tekort?

Het lid van de RPF-fractie stelde vast dat er overleg plaatsvindt over
mogelijke integratie van de provinciale grondwaterheffing en de thans
voorgestelde rijksbelasting. Ware het niet beter geweest eerst met dit
wetsvoorstel te komen op het moment dat deze beoogde integratie een
feit was geweest?

3. De belasting op afvalstoffen

3.1. Algemeen

Het wetsvoorstel houdt in dat een belasting wordt gelegd op de afgifte
van afvalstoffen voor eindverwerking aan stort– of verbrandingsinrich–
tingen, aldus de leden van de CDA-fractie. Terecht wordt er in de
memorie van toelichting op gewezen dat de genoemde beperking uit een
oogpunt van het milieubeleid bezien niet erg logisch is. Bovendien wordt
gewezen op het gevaar dat afval eerder buiten het legale verwerkings–
circuit terechtkomt. De leden van de CDA-fractie vroegen waarom het
onmogelijk is, om bij het verstrekken van een vergunning een
voorwaarde op te nemen betreffende informatieverschaffing over de
hoeveelheid te verwerken afval. In ieder geval zou kunnen worden
overwogen te komen tot een forfaitair bedrag. Ook het buiten
beschouwing laten van te exporteren afval is naar het oordeel van deze
leden weinig bevredigend.

De leden van de PvdA-fractie vroegen waarom er voor is gekozen om
zowel stort– als verbrandingsinrichtingen onder de belasting te brengen,
en wel tegen een gelijk tarief per verwerkte ton afval. Zou het vanuit de
thans in het voorstel voor het hoofdstuk afvalstoffen in de Wet milieu–
beheer neergelegde filosofie voor de voorkeursvolgorde van afvalverwij–
dering niet logischer zijn, om in het bijzonder, en wellicht uitsluitend, het
storten van afval te belasten? Zij zouden daar de voorkeur aan geven.

Voor de belasting op grondwater is de verkleining van de verschillen
tussen de prijzen van water uit grondwater en water uit oppervlaktewater
een medebepalend argument geweest voor de vormgeving van de
belasting. Ook tussen de tarieven voor verbranden en storten zit een
groot verschil, dat in de nabije toekomst alleen maar groter wordt. Zo
staat in de memorie van toelichting dat de stortprijzen tot 1995 met
ongeveer 20% zullen stijgen, de verbrandingstarieven tot 2000 met
gemiddeld 65%. Zij zagen nog niet dat het verschil van 45% in de periode
van 1995-2000 wordt ingelopen en dat geldt al helemaal niet voor de
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verschillen die thans al bestaan. Storten zou krachtens de wet bij
voorrang moeten worden afgeremd, zodat als dezelfde filosofie als voor
het grondwater is gevolgd, dit zou moeten leiden tot een hoger tarief
voor storten dan voor verbranden. Waarom is deze redenering niet
analoog toegepast?

De leden van de PvdA-fractie konden er mee instemmen dat compos–
tering buiten de belasting blijft, omdat compostering in de wettelijke
voorkeursvolgorde van afvalverwijdering weer een trapje boven
verbranden en storten staat. Ook dit leek deze leden een reden om
verbranden fiscaal te begunstigen ten opzichte van storten. Vergisten is,
zo namen zij aan, eveneens van belasting vrijgesteld. Kan dit worden
bevestigd?

De leden van de PvdA-fractie meenden dat veel willekeur in de wet
wordt geïntroduceerd waar het gaat om de herleiding van de belastbare
hoeveelheid afvalstoffen uit de totale aangeboden hoeveelheid. De
vaststelling van verhoudingsgetallen door de inspecteur, op verzoek van
de belastingplichtige, kan naar hun oordeel veel vragen oproepen. Zij
verzochten op dit punt nadere informatie over de uitwerking in concrete
gevallen. Zij vroegen of deze problematiek van herleiding in even grote
mate speelt bij stortplaatsen als bij verbrandingsinrichtingen. Waarom,
zo vroegen zij, is er voor gekozen te werken met verhoudingsgetallen, en
is niet voorzien in de mogelijkheid dat de belastingplichtige een
teruggave kan vragen voor die afvalstoffen die door hem weer zijn
afgevoerd van de stortplaats, respectievelijk de verbrandingsinrichting?
Zij vroegen of de verhoudingsgetallen worden vastgesteld voor alle afval
ontvangen op bij voorbeeld een stortplaats, of voor de aanleveringen van
bepaalde leveranciers? En worden de verhoudingsgetallen duurzaam
vastgesteld, of voor korte perioden? Hoe zal de belastinginspecteur per
belastingtijdvak controleren of de verhoudingsfactor de werkelijkheid
benadert?

De leden van de PvdA-fractie hadden ernstige bezwaren tegen de
vrijstelling van de belasting van eindverwerking in eigen beheer. Vanuit
milieuoogpunt, dus de rechtsgrondslag van de belasting, zagen zij
hiervoor geen enkele reden. Zij konden niet inzien waarom een ton afval
die in een nutsbedrijf volgens de scherpste milieuregels wordt verbrand
met f 14 zou moeten worden belast, terwijl dezelfde ton in een nabijge–
legen industriële mstallatie binnen een bedrijf vrij van belastingen kan
worden verstookt. Zij achtten dit onredelijk. Zij konden hierin bovendien
slechts een uitnodiging zien tot minder verantwoorde eigen verwerking,
terwijl de exploitatie van de nutsbedrijven nadelig wordt beïnvloed. In de
memorie van toelichting wordt ook met zoveel woorden erkend dat voor
deze vrijstelling eigenlijk geen reden is en wordt een studie aange–
kondigd om te beoordelen of, en zo ja, in hoeverre het mogelijk is ook
deze vorm van eindverwerking in de belasting te betrekken. Zij zagen niet
in dat daarvoor omvangrijke studie nodig is. Het aantal legale inrich–
tingen voor eigen verwerking zal, naar zij aannamen, niet geweldig groot
zijn, en uit hoofde van de vergunningplicht bekend zijn. Binnenkort zal
bovendien een stortverbod van kracht worden met brede werking, zodat
dit aantal verder zal worden gereduceerd. De verwijzing naar de admini–
stratieproblemen van het midden– en kleinbedrijf begrepen deze leden al
helemaal niet; hoeveel van deze inrichtingen beschikken in de praktijk
over een eigen stortplaats of verbrandingsinrichting, waarin krachtens
een milieuvergunning afval mag worden verwerkt? Ook begrepen zij niet
waarom het in de praktijk bij verwerking in eigen beheer niet eenvoudig
zou zijn om een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds
bewerking of verwerking van grond– of hulpstoffen, en anderzijds
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verwerking van afval. Waarom is dat trouwens relevant? Kunnen
voorbeelden worden genoemd van bewerking en verwerking van grond–
en hulpstoffen die plaatsvinden door deze grond– en hulpstoffen te
verbranden, dan wel te storten? De leden van de PvdA-fractie meenden
dat, indien als probleem wordt gezien dat in sommige gevallen afval
binnen de eigen inrichting wordt verwijderd zonder dat daarvoor
vergunning is verleend, een optreden van de milieu-autoriteiten om dit te
bestrijden meer voor de hand ligt dan het bij voorbaat met de vrijstelling
van de belasting verder te stimuleren. Voorts merkten zij op dat een
aantal van de «eigen» inrichtingen toch al in de belastingplicht wordt
betrokken, namelijk voorzover zij afval van derden, inclusief afval van
andere concernonderdelen, betrekken.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een indicatie van het aantal
inrichtingen voor eigen verwerking, onderscheiden naar stortplaatsn en
verbrandingsinrichtingen. Ook vroegen zij om een indicatie van de
hoeveelheid afvalstoffen die via eigen verwerking wordt verwijderd, en
welk percentage deze hoeveelheid vormt van de totale hoeveelheid
gestort en verbrand afval. Hoeveel geproduceerd afval rapporteert het
CBS in zijn milieustatistieken, en hoe verhouden zich die gegevens tot de
in de bijlagen als belastbaar aangegeven hoeveelheden? Zij vroegen
voorts of ook hier via een ondergrens aan de capaciteit voor eigen inrich–
tingen van bedrijven het juiste midden kan worden gevonden tussen een
uitvoeringstechnisch hanteerbare belasting en een zo zuiver mogelijke
toepassing van de milieugrondslag. Kunnen voorbeelden worden
gegeven van grotere verwijderingsinrichtingen waarin afval van binnen
de eigen inrichting wordt verwerkt en kan daarbij worden aangegeven in
welke mate deze tevens thans ook wel afval verwerken van buiten de
eigen inrichting?

De leden van de PvdA-fractie hadden minder moeite met het niet
belasten van geëxporteerd afval, hoewel ook hier sprake is van strij–
digheid met de rechtsgrondslag. Het leek deze leden evenwel op korte
termijn mogelijk om export op doelmatige wijze te belasten op een wijze
die verenigbaar is met het Europese recht. Daartoe zou een andere
vormgeving van de belasting nodig zijn, waarbij de producenten van afval
zelf worden belast op basis van de afgegeven afvalstoffen, in plaats van
de beheerders van stortplaatsen en verbrandingsinrichtingen. Dit wordt
technisch pas mogelijk, zo meenden zij, indien wordt overgegaan tot de
verplichting van een afvalstoffenboekhouding, zodat administratieve
controle van de aangiften mogelijk wordt. In hoeverre is het denkbaar dat
in deze richting wordt gekoerst, nu er voornemens liggen om een derge–
lijke afvalstoffenboekhouding annex milieuverslaglegging door bedrijven
te introduceren?

De leden van de PvdA-fractie vroegen of de in de memorie van
toelichting genoemde tarieven van afvalverwijdering nader kunnen
worden gegroepeerd zodat het verschil in tarief tussen storten en
verbranden in vergelijkbare situaties, waarbij een keuze tussen storten en
verbranden reëel is, duidelijker wordt. Dit betekent bij voorbeeld voor
huishoudelijk afval een vergelijking tussen de tarieven voor een stort–
plaats en een verbrandingsinrichting die beide aan de modernste milieu–
eisen voldoen. De cijfers voor industrieel en chemisch afval zouden
zodanig naast elkaar moeten worden gezet dat de keuze tussen storten
en verbranden inderdaad voor de desbetreffende afvalstroom een optie
is. Voorts vroegen zij of de ontwikkeling van de tarieven in de toekomst
op hetzelfde tijdvak kunnen worden gedefinieerd, en niet voor storten tot
1995 en voor verbranden tot 2000.
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De leden van de PvdA-fractie constateerden dat de regering erkent dat
een belasting op het aanbod van afval voor eindverwerking het gevaar in
zich bergt dat afval eerder buiten het legale circuit komt. In het verleden
heeft dit zelfs mede geleid tot het schrappen van de toen bestaande
heffingen krachtens de Wet chemische afvalstoffen. Kan op de wetsge–
schiedenis terzake worden ingegaan? Zij vroegen of het probleem van
illegale verwijdering in gelijke mate geldt voor de gevallen waarin nu
wordt gestort als voor de gevallen waarin nu wordt verbrand. Het econo–
misch voordeel van het ontgaan van verbranding is immers nu al groter
dan dat van het ontgaan van storten.

De leden van de VVD-fractie vroegen of het vanuit milieuoverwegingen
verstandig is een algemene verbruiksbelasting op afvalstoffen te leggen,
die cumuleert met de bestaande reeds sterk gestegen afvalverwerkings–
tarieven, waarvan vastgesteld kan worden dat ze in de nabije toekomst
nog aanzienlijk zullen stijgen. Deze verwerkingstarieven hebben een
duidelijke milieu grondslag, namelijk «de vervuiler betaalt». Aan het
verder verhogen van de kosten van afvalverwerking door de onderhavige
belasting ten bate van de vermindering van het financieringstekort kan
hooguit een regulerend effect toegedacht worden, dat naar de mening
van deze WD-leden echter contra-produktief zal uitwerken. Met de Raad
van State waren deze leden van mening dat het aanbod van afval
daardoor eerder buiten het legale verwerkingscircuit zal komen.

Uitgaande van de doelstellingen van het afvalstoffenbeleid is het
regeringsstreven er op gericht een afneming te verwezenlijken van in
totaal 15 tot 20% in de periode tot het jaar 2000. Betekent dit dat het
voorgestelde tarief van de onderhavige heffing met jaarlijks 2 tot 3%
omhoog zal gaan opdat de regering de beoogde belastingopbrengst–
doelstelling in die periode haalt? Maakt dit niet duidelijk dat het
hoofddoel van de dekking van de financieringsbehoefte van het Rijk op
gespannen voet staat met het nevendoel de milieukwaliteit positief te
beïnvloeden dankzij de regulerende werking van de verbruiksbelasting?

Om louter uitvoeringstechnische redenen heeft de regering gekozen
voor de aanbieding van afvalstoffen voor eindverwerking aan een stort–
of verbrandingsinrichting als grondslag voor de onderhavige heffing. Om
diezelfde redenen worden er belangrijke uitzonderingen gemaakt voor
eindverwerking in eigen beheer en de export voor eindverwerking in
andere landen. Dit leidt, evenals bij de belasting op grondwater, tot grote
rechtsongelijkheid. Vanuit het oogpunt van een goed milieubeleid is dit
zeer onbevredigend. Het zal de bereidheid van de burger om mee te
werken aan een zorgzaam afvalbeleid, zoals de gescheiden inzameling
van de verschillende categorieën afval, geenszins ten goede komen. Het
is niet goed te begrijpen dat de regering dit in haar antwoord aan de
Raad van State niet vermag in te zien.

Door de belangrijke uitzonderingen voor eindverwerking in eigen
beheer en voor de export zullen - nog afgezien van de toenemende
illegale stortingen - de aangeboden hoeveelheden bij de stort– of
verbrandingsinrichting ongetwijfeld afnemen. Is hiermee bij de
opbrengstraming voor de komende jaren rekening gehouden? Zo nee,
waarom niet?

Bij de storting variëren de prijzen voor het huishoudelijk afval van
f 6,70 tot f 98,- per ton. Bij verbranding belopen die prijzen van f 60,- tot
f 120,- per ton. Hoe kan een tarief van f 14,- per ton dan bescheiden
genoemd worden? Bij storting gaat het in sommige gevallen al om meer
dan een verdubbeling van de kosten. De scherpe jaarlijkse stijgingen
worden er nog door versterkt. Daar komt als merkwaardigheid bij, dat
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het tarief op geen enkele wijze wordt gedifferentieerd naar de verschil–
lende categorieën afval of naar de verschillende wijzen van eindver–
werking. Dat snijdt uit milieuoogpunt toch geen enkel hout? Het
markeert, volgens de leden van de VVD-fractie dat het - evenals bij de
belastmg op grondwater - om een doodgewone belastingmaatregel gaat.

De afvalverwerkers zijn zeer verbaasd dat de regering met het onder–
havige voorstel het verbranden van afval gelijkschakelt met het storten
van afval. Op die manier wordt geen recht gedaan aan de aanzienlijke
milieuhygiënische voordelen, die het verbranden van afval heeft boven
het storten daarvan, zoals onlangs nog bevestigd is in de beleidskeuzen,
die zijn vastgesteld in het tienjarenprogramma van het Afval Overleg
Orgaan. Wat is daarop het antwoord van de regering?

De leden van de D66-fractie konden op hoofdlijnen instemmen met de
in het wetsvoorstel voorgestelde systematiek. Zij waren niet onverdeeld
gelukkig met de constructie dat de inspecteur een verhoudingsgetal kan
vaststellen. Dit kan leiden tot niet bedoelde constructies om de belasting
te ontlopen en tot verschillende beoordelingen van de diverse Inspecties.
Zij vroegen in hoeverre de inspecteurs beschikken over de benodigde
technische deskundigheid.

De leden konden zich verenigen met de argumenten die in de memorie
van toelichting zijn aangevoerd om verwerking van afvalstoffen in eigen
beheer en afvalverwijdering door middel van export vooralsnog niet te
belasten. Nadere studie naar mogelijkheden om in een later stadium
alsnog tot belastingheffing over te gaan werd door hen op prijs gesteld.

De vrijstelling van niet-reinigbare verontreinigde baggerspecie en
niet-reinigbare verontreinigde grond kwam hun discutabel voor. Lang niet
altijd is deze verontreiniging gedurende een lange tijd en dan ook nog in
het verleden tot stand gekomen. Zij vroegen in hoeverre het mogelijk is
een onderscheid te maken tussen in het verleden veroorzaakte verontrei–
niging en de verontreiniging die ontstaat na het inwerkingtreden van de
onderhavige wet.

Deze leden waren weinig gelukkig met het voorstel verbranden en
storten van afval met hetzelfde tarief te belasten. Algemeen wordt
immers erkend dat storten nog meer milieubezwaren met zich mee
brengt dan verbranden. Bovendien is verbranden duurder dan storten. Zij
prefereerden dan ook het belasten van storten van afval in combinatie
met het vrijstellen van verbranden. Eventueel zou dit moeten leiden tot
aanpassing van het voorgestelde tarief op storten. Zij merkten hierbij op
dat in deze systematiek alsnog een keuze kan worden gemaakt om het
storten van verbrandingsresten al dan niet te belasten.

De leden van de Groen Links-fractie hadden een aantal vragen over de
vormgeving van deze heffing. Zagen zij het juist dan zal de doorvoering
van één tarief (f 14,- per ton ter verwerking afgegeven afval) ertoe leiden
dat het storten van afval relatief sterker in prijs omhoog gaat dan
verbranden. Is dit ook de bedoeling? Verwacht de regering hiervan een
invloed op de keuze tussen storten en verbranden?

De leden van de SGP-fractie vroegen de stelling toe te lichten dat de
afvalheffing aansluit aan het beleid gericht op preventie en hergebruik.
Naar de mening van deze leden is zulks slechts ten dele het geval. De
afvalheffing wordt berekend naar gewicht. De soort afval doet derhalve
niet ter zake. De hier aan het woord zijnde leden waren van mening dat
het bedrijfsleven tot preventie en hergebruik zou kunnen worden
geprikkeld door toepassing van een tariefdifferentiatie. Zo zouden bij
voorbeeld gevaarlijke afvalstoffen zwaarder kunnen worden belast dan de
zogenaamde grijze afvalstoffen. Waarom is niet voor een per afvalsoort
gedifferentieerd tarief gekozen, zo vroegen deze leden. Het bevreemdde
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deze leden dat in het wetsvoorstel de afvalverwijdering door middel van
export geheel buiten beschouwing blijft. Valt niet reeds op voorhand een
stijging van de export van afval te voorzien?

De leden van de GPV-fractie vroegen de regering toe te lichten hoe de
voorgestelde heffing op afval kan bijdragen aan het verminderen van de
hoeveelheid afval. Deze leden wezen erop dat de heffing slechts een
gering deel zal uitmaken van de prijs van het aangeboden afval. De
kosten van inzamelen en verwerven zijn veel meer bepalend voor de prijs
dan de voorgestelde heffing. Verder vroegen zij of deze heffing nu wel
op zo'n gelukkig moment komt, gelet op de recente en nog te
verwachten forse prijsstijgingen van afvalverwerking als gevolg van
verscherpte emissie-eisen van afvalovens.

Deze leden vroegen voorts of de wijze van inning (heffing bij de
houder van een inrichting voor eindverwerking) er niet toe zal leiden dat
er meer dan tot nu toe afval al dan niet legaal naar het buitenland
verdwijnt?

Acht de regering het reëel dat de algemene tariefverhoging negatief
zal uitwerken op de bereidheid van de consument zijn afval te beperken
dan wel te scheiden? Wordt onderkend dat door beperking en scheiding
van het afval de kosten van de verwerking in ieder geval omhoog zullen
gaan? Voorzover er al noodzaak is een extra financiële prikkel toe te
dienen om de afvalstroom te beperken, mag toch worden verwacht dat
deze prikkel door de te verwachten verdere prijsstijging vanzelf zal
optreden? Hoe oordelen de bewindslieden over de suggestie van de
gemeente Rotterdam een differentiatie toe te passen op dit onderdeel
van de heffing, met dien verstande dat het tarief voor storten hoger komt
te liggen dan het tarief voor verbranden?

Is het niet weinig effectief de heffing te doen aangrijpen aan het einde
van de produktieketen? Zijn de mogelijkheden van de consumenten om
zelfstandig de hoeveelheid afval te reduceren niet uitermate gering?
Moet niet veel meer effect worden verwacht van heffingen aan het begin
van de produktieketen? Gedacht kan daarbij worden aan heffingen op
verpakkingsmaterialen en aan een veel uitgebreider systeem van statie–
gelden. Hoe oordeelt de regering daarover, zo vroegen de leden van de
GPV-fractie tenslotte.

Het lid van de RPF-fractie vroeg in hoeverre de afvalstoffenheffing nu
als regulerende heffing is bedoeld. Moet uit de overweging dat verontrei–
nigde grond en bagger buiten de heffing worden gelaten omdat de
waterbeheerder, of grondeigenaar in dit geval niet met brongerichte
maatregelen had kunnen komen, worden afgeleid dat een zekere
regulering van de afvalstromen die wel onder de heffing vallen, een
(mede)doelstelling van het voorstel is? In dat geval is het moeilijk te
begrijpen, dat wordt afgezien van een gedifferentieerde heffing naar de
wijze van verwerking. Als verbranding in de «ladder van de motie–
Lansink» boven storten komt, ligt voor storten een hoger tarief in de
rede. Het lid van de RPF-fractie achtte het overigens bijzonder gewenst,
na invoering van de afvalstoffenheffing, met des te meer kracht te
streven naar de mogelijkheid de afvalstoffenheffing op het niveau van
het huishouden naar hoeveelheid te differentiëren. Het lid van de fractie
van de RPF vroeg om een nadere toelichting op het buiten de heffing
laten van export naar het buitenland. Wat verzet zich er precies tegen om
een en ander nu al onder de heffing te brengen? Op welke termijn zal
een en ander wel mogelijk blijken te zijn?
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3.2. Belastingplicht

De leden van de PvdA-fractie konden vooralsnog instemmen met de
keuze voor de houders van stortplaatsen en verbrandingsinrichtingen als
belastingplichtigen. Zij verwezen echter naar hun eerdere opmerkingen
over de mogelijkheden tot een belasting op basis van een afvalstoffen–
boekhouding.

3.3. Grondslag en tarief

De leden van de CDA-fractie merkten op dat bij de verbruiksbelasting
op brandstoffen en grondwater een tariefdifferentiatie is voorgesteld.
Deze differentiatie is zowel gebaseerd op milieu– als sociaaleconomische
overwegingen. Het achterwege laten hiervan bij de verbruiksbelasting op
afvalstoffen is in de memorie van toelichting niet overtuigend beargu–
menteerd. Op grond van het milieubeleid, te weten verschillende catego–
rieën afval of verschillende wijzen van eindverwerking, kan differentiatie
gewenst zijn. Een verwijzing naar het relatief bescheiden bedrag is
hiervoor een onvoldoende verklaring.

De leden van de PvdA-fractie konden vooralsnog niet instemmen met
de keuze van een eenheidstarief voor alle afval. Zij hadden er reeds
opgewezen in elk geval een lager tarief voor verbranden dan voor storten
te wensen. Voorts leek het deze leden niet meer dan redelijk om afval te
belasten naar de mate van milieuschadelijkheid. Vanuit de gedachte van
internalisering van de maatschappelijke kosten van milieuschade is dat
ook logisch. De regering onderkent dat ook in de memorie van
toelichting. De redenering die vervolgens wordt gegeven, namelijk dat de
belasting op het voorgestelde bescheiden niveau uit milieuhygiënisch
oogpunt vooral de functie heeft van een financieel signaal dat de
regering er actief naar streeft om de hoeveelheid afvalstoffen die voor
eindverwerking worden aangeboden, in welke vorm dan ook, terug te
dringen, sprak deze leden in het geheel niet aan. De regering streeft
immers dit niet als enige na, maar brengt zeer bewust een voorkeurs–
volgorde aan in de vormen van eindverwerking die als eerste terugge–
drongen moeten worden. De afvalstoffenwetgeving binnen de Wet
milieubeheer postuleert dit ook nadrukkelijk. Er is geen reden, zo
meenden deze leden, om ook die voorkeursvolgorde niet in het financiële
signaal te laten doorklinken. Voorts zijn er binnen het afvalstoffenbeleid
categorieën afvalstromen te noemen waar de voorkoming van het
ontstaan of hergebruik gewenster of meer prioritair wordt geacht dan
voor andere stromen. Ook dit zou in het financiële signaal tot uiting
kunnen worden gebracht. Op basis van de reeds gevraagde nadere infor–
matie over de verschillen in tarieven van storten en verbranden in reële
en vergelijkbare keuzesituaties wilden de leden van de PvdA-fractie in
het eindverslag nader terugkomen op het huns inziens gewenste tarief–
onderscheid. Zij vroegen daartoe voorts informatie over een denkbaar
onderscheid tussen afvalstromen naar de mate van milieugevaarlijkheid
dat herkenbaar is op het niveau van verwijderingsinrichtingen, zodat een
tariefonderscheid uitvoeringstechnisch ook doelmatig kan worden
gemaakt. Als belastingplichtigen worden immers de beheerders van
verwijderingsinrichtingen aangewezen, zodat een tariefdifferentiatie
gekoppeld moet worden aan de soort inrichting. Aan de hand van de
vergunning moet dit mogelijk zijn, omdat daarin wordt voorgeschreven
welk soort afval geaccepteerd mag worden. Aldus kan voor een
C2-deponie een van een normale stortplaats afwijkend tarief gelden, en
voor inrichtingen voor de verbranding van chemisch afval een ander dan
voor inrichtingen voor huishoudelijk afval. Via de techniek van verhou–
dingsfactoren kan vervolgens zonodig een verfijning plaatsvinden.
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3.4. Verdeling naar sectoren

De leden van de PvdA-fractie wilden ook voor de afvalstoffenbelasting
dezelfde vragen beantwoord zien als zij voor de grondwaterbelasting
hadden gesteld over de wijze van doorberekening. Voor afval komt daar
nog in het bijzonder de vraag bij of is aangenomen dat de tarieven per
huishouden worden doorberekend, of per persoon per huishouden. In
sommige gemeenten wordt immers de wettelijke mogelijkheid om de
afvalstoffenheffing naar het aantal personen per huishouden te differen–
tiëren benut, en binnen de reinigingsrechten is een nog gedifferenti–
eerder systeem wettelijk mogelijk. Zien deze leden het goed dat het
wetsvoorstel niet uitsluit dat de afvalstoffenbelasting in de praktijk
geheel wordt doorberekend in de tarieven van huishoudelijk afval?

De leden van de Groen Links-fractie vroegen wat de verwachting is
voor de tarieven afvalstoffenheffing/reinigingsrecht per huishouden voor
1993 en (zo mogelijk) volgende jaren. Het is toch zo dat die alleen al op
grond van deze heffing voor 1993 zullen uitkomen op gemiddeld f 178,-?
Maar door welke andere invloeden zullen de tarieven in 1993 nog verder
stijgen?

De leden van de SGP-fractie wilden weten wat het effect is van de
afvalstoffenheffing op de hoogte van de reinigingsrechten die door
gemeenten aan de burger worden opgelegd. Zij wezen op het feit dat
deze tarieven de afgelopen jaren reeds zeer sterk zijn gestegen.

3.5. Relaties met andere heffingen

De leden van de PvdA-fractie vroegen of indicatief kan worden aange–
geven welk niveau van reinigingsrecht danwei afvalstoffenheffing kosten–
dekkend is voor een systeem van gescheiden inzameling van GFTen
ander afval, dat verwerkt wordt op een stortplaats, respectievelijk
verbrandingsinrichting volgens de modernste milieu-eisen. Is er enige
indicatie te geven van de mate waarin de stijging van de huidige tarieven
is toe te rekenen aan de afzonderlijk te onderkennen potentiële oorzaken,
zoals de aanscherping van milieu eisen, de substitutie van verbranden
voor storten, en de kostendekkendheid?

De leden van de PvdA-fractie vroegen voorts om nadere informatie
over de aangekondigde wetgeving over de vergroting van de mogelijk–
heden om met de tarieven van afvalverwijdering sturend te kunnen
optreden. Ook vroegen zij of is nagegaan of het voorstel tot een afval–
stoffenbelasting is afgestemd op de notitie die de Minister van VROM
nog einde van dit jaar aan de Kamer zou sturen, waarin onder meer zou
worden ingegaan op de nadelen voor de belastingheffing naar draag–
kracht door milieuheffingen zonder milieuvoordelen.

4. De belasting op brandstoffen

Met instemming hadden de leden van de CDA-fractie kennisgenomen
van het voorstel de reeds bestaande verbruiksbelasting op brandstoffen
nu op te nemen in dit wetsvoorstel. Zij gingen ervan uit dat de gemiti–
geerde tarieven voor bepaalde categorieën gehandhaafd zullen blijven.

De leden van de PvdA-fractie wilden allereerst terugkomen op de
kwestie van de belasting van uraan. Zij hadden er bij de behandeling van
wetsvoorstel 22 405 voor gekozen dat wetsvoorstel daarmee niet te
belasten, hoewel zij bij eerdere wijzigingen van de WABM-belasting al
hadden gesteld te vinden dat ook uraan onder de heffing dient te vallen.
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Dat uraan geen brandstof is, vonden zij hooguit een formeel argument
dat eventueel kan leiden tot een afzonderlijke belastingbepaling buiten
het hoofdstuk brandstoffenbelasting. Zij vonden de invalshoek van de
brandstoffenbelasting, namelijk een belasting naar energiewaarde en
CO^-uitstoot, ook toepasbaar op uraan voor het energiegedeelte. Ook de
Europese Commissie gaat in haar voorstel voor een energie/koolstof–
belasting uit van belasting van kernenergie voor het energiegedeelte.
Deze leden wezen er voorts op dat bij de behandeling van wetsvoorstel
22 405 in de Eerste Kamer is gebleken dat het zowel voor de PvdA– als
de CDA-fractie noodzakelijk dan wel gewenst is dat uraan onder de
belasting wordt gebracht. Zij verzochten de regering in de memorie van
antwoord een uitvoerbare mogelijkheid te schetsen voor een aan de
overige tarieven gelijke belastmg van het energiegedeelte van
kernenergie. Deze leden hadden daarbij een voorkeur voor een input–
belasting geheven van uraan en plutonium, maar wezen een output–
belasting op de geproduceerde kernenergie, tegen een tarief dat kan
worden afgeleid uit de doorberekende inputbelasting op fossiele brand–
stoffen, niet af.

De leden van de PvdA-fractie wezen de regering er op dat bij de
behandeling van wetsvoorstel 22 405 de nodige aandacht is besteed aan
de zogenaamde teruggaveregeling ingeval van rookgasontzwaveling.
Deze teruggaveregeling is tot 2000 voortgezet en dit blijft zo geregeld,
naar zij begrepen, in artikel II van de wet van 24 juni 1992. Een wet die
verder een verborgen bestaan zal leiden, omdat alle overige bepalingen
hun werking verliezen dan wel worden ingetrokken. Zij zouden het beter
vinden die regeling in dit wetsvoorstel op te nemen zolang ze wordt
voortgezet. Waarom is daarvoor niet gekozen? De regering heeft bij
monde van de Minister van VROM bij de behandeling van wetsvoorstel
22 405 echter toegezegd in overleg te zullen treden met de SEP,
teneinde de mogelijkheden na te gaan die regelmg eerder te beëindigen.
De regeling is immers binnen de context van de huidige wetgeving
onlogisch, ook naar het oordeel van de regering, en biedt voor de lasten–
verdeling nagenoeg geen voordelen. Zij vroegen naar de resultaten van
dit overleg. Kan informatie worden verstrekt over de wijze waarop de
SEP het voordeel dat zij heeft als grootverbruiker van aardgas en als
verbruiker van restgassen, wegens de aangebrachte mitigeringen, in de
praktijk in de elekriciteitstarieven heeft doorberekend? Is dit voordeel alle
elektriciteitsgebruikers gelijkehjk ten goede gekomen, of is dit juist
versleuteld in de tarieven voor de grootverbruikers? Dit laatste zouden zij
meer in overeenstemming vinden met de bedoelingen van de wetgever.

De leden van de PvdA-fractie herinnerden eraan dat bij de behandeling
van wetsvoorstel 22 405 door de regering een nadere evaluatie van de
tariefstelling van de zogenaamde restgassen is aangekondigd. De wense–
lijkheid van een meer gedifferentieerd onderscheid binnen de restgassen
is daarbij onderkend. Ook de beperking van de omschrijving van deze
restgassen tot chemische produkten en raffinaderijen verdient nadere
studie. Kunnen de resultaten van die beschouwing worden gegeven?

De leden van de PvdA-fractie wilden voorts, zoals al aangekondigd,
nagaan of de tegemoetkomingen aan de industrie verfijnd zouden
kunnen worden, in die zin dat vooral de energie-intensieve en exporte–
rende industrie daar meer specifiek van zou profiteren. Dit achtten zij
zowel gewenst binnen de brandstoffenbelasting bij gelijke opbrengst van
die belasting als ook wegens de mogelijkheid om de brandstofbelasting
desgewenst te kunnen verhogen ter compensatie van verminderingen
van de andere verbruiksbelastingen. Zij dachten bij voorbeeld als verfij–
ningen aan de inbouw in de brandstoffenbelasting van de elementen die
de Europese Commissie heeft voorgesteld op dit punt in haar voorstel
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voor een Europese energie-koolstof-belasting. Dit sluit ook aan op hun
opvatting dat de verbruiksbelasting moet worden gezien als een
voorloper van een Europese heffing. Kunnen de voorstellen van de
Europese Commissie voor dergelijke mitigeringen kort worden weerge–
geven op de hoofdzaken en kan een eerste oordeel van de regering over
die voorstellen worden gegeven?

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een nadere beschouwing
van de mogelijkheden om die bedrijven die jegens de overheid een
verplichting aangaan om het energieverbruik tussen 1990 en 2000 met
20% te verminderen, geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van de brand–
stoffenbelasting. Is de regering bereid om de mogelijkheden daartoe
voor toekomstige wetgeving nader te verkennen? Ook een aanpassing
van het grootte-criterium voor de tegemoetkomingen en een verhoging
van de mate van vrijstelling wilden zij als verfijning nader uitgewerkt zien.
Om hun gedachten te kunnen bepalen, zouden zij een berekening willen
zien van de lastenverdeling van een verhoogde brandstoffenbelasting, die
de nieuwe belastingen nu overbodig maakt, en die uitgaat van een 100%
vrijstelling energiegedeelte restgassen en grootverbruik aardgas boven
10 miljoen m3 en een 50% respectievelijk 100% reductie energiegedeelte
aardgas boven 1 miljoen m3, en waarbij ook wordt aangenomen dat de
SEP de tegemoetkomingen doorberekent aan de verbruikers die de
wetgever op het oog heeft. Kan de lastenverdeling worden vergeleken
met die van dit wetsvoorstel? Dezelfde gegevens en vergelijking vroegen
zij voor een variant waarin de grondwaterbelasting wordt ingevoerd met
een uniform tarief van 15 cent voor alle onttrekkingen en waarin de
afvalbelasting wordt beperkt tot storten.

Een andere keuze voor verfijning zou in de ogen van de leden van de
PvdA-fractie kunnen zijn dat bedrijven in staat worden gesteld om met
de inspecteur in overleg te treden over het deel van het brandstoffenge–
bruik dat direct of indirect, in casu door middel van afzet door exporthan–
delaren, kan worden toegerekend aan de export. Dit aandeel zou bij
beschikking van de inspecteur forfaitair kunnen worden vastgesteld en
vervolgens zou hierop een teruggaveregeling kunnen worden gebaseerd,
waarbij de in de aangekochte brandstoffen begrepen verbruiksbelasting
voor een bepaald deel wordt teruggegeven. De al bestaande mitige–
ringen zouden vervolgens kunnen worden geschrapt; in elk geval het
verlaagde tarief voor grootverbruikers aardgas. Het voordeel van deze
verfijning is, zo meenden deze leden, dat de tegemoetkomingen dan
specifieker ten gunste komen van de werkelijke benadeelde partijen dan
bij de huidige ruwe systematiek. Daaraan koppelden zij de vraag of een
keuze voor een dergelijke teruggave ingeval van export van toepassing
zou moeten zijn op alle bedrijven, of slechts op bedrijven die aan bij de
wet te stellen objectieve criteria voldoen. Binnen de context van de
Europese richtlijn is bij voorbeeld als criterium denkbaar het aandeel van
de energiekosten in de toegevoegde waarde (met 8% als minimum),
maar ook de export als percentage van de produktiewaarde zou een
maatstaf kunnen opleveren. Is de regering bereid om de mogelijkheden
tot dergelijke verfijningen voor toekomstige wetgeving nader te
verkennen?

5. Budgettaire en personele aspecten, bedrijfseffecten en
dereguleringsaspecten

5.7. Budgettaire en personele aspecten

De leden van de PvdA-fractie begrepen uit de memorie van toelichting
dat voor de nieuwe belastingen ongeveer 85 extra ambtenaren nodig
zijn. De perceptiekosten komen structureel op ongeveer 2%. Kunnen de
vergelijkbare cijfers voor de brandstoffenbelasting worden gegeven?
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Welke uitbreiding van de perceptiekosten zou benodigd zijn, indien de
vrijstelling van beregening en van eigen verwerking van afval, direct of
gefaseerd, parallel lopend aan de invoermg van verbeterde registratiesys–
temen, wordt geschrapt? De leden van de PvdA-fractie vroegen of kan
worden ingegaan op de extra kosten van administratie van de belasting–
plichtigen en de overheidsorganen die de belastingen weer moeten
doorberekenen. De leden van de PvdA-fractie vroegen of niet moet
worden uitgegaan van een hogere raming van de brandstoffenbelasting
wegens het nog altijd stijgende energieverbruik.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om de opbrengst van de grond–
waterbelastmg te splitsen in de belasting op eigen winning grondwater
en de belasting op waterleidingbedrijven, en beide weer naar gewone
onttrekkingen en infiltratie, en om de opbrengst van de afvalstoffenbe–
lasting te splitsen in die op storten en die op verbranden. Welke budget–
taire derving is gemoeid met de diverse vrijstellingen, desnoods als orde
van grootte te geven?

5.2. Bedrijfseffecten

De leden van de PvdA-fractie vroegen of de informatie in tabel 5 ook
kan worden gegeven voor de brandstoffenbelasting, zowel voor het
huidige niveau als voor een budgettair gelijke verhoging als de nieuwe
belastingen opbrengen. Zij vroegen voorts om een weergave volgens
dezelfde indeling als tabel 5 van de voordelen die uitgaan van het feit dat
de eigen winning van grondwater slechts wordt belast tegen het halve
tarief.

De leden van de PvdA-fractie verbaasden zich vooral over het zeer
geringe bedrag aan grondwater– en afvalbelasting dat de raffinaderijen
zouden moeten opbrengen, namelijk 0,5 miljoen. Kan dit contra–
intuïtieve resultaat worden toegelicht?

De leden van de PvdA-fractie begrepen niet waarom in tabel 6 voor de
brandstoffenbelasting een totale opbrengst van 1459 miljoen wordt
genoemd. Zij vroegen of hier ten onrechte geen rekening is gehouden
met de verschuiving van een deel van de tarieven voor gelode benzine en
diesel naar de accijnzen. Zij vroegen voor een verantwoorde vergelijking
tussen de effecten van een verhoging van de brandstoffenbelasting met
die van de nieuwe verbruiksbelastingen om tabel 6 zodanig te reprodu–
ceren dat een vergelijking kan worden gemaakt tussen een verhoging van
de brandstoffenbelasting volgens een proportionele sleutel op de werke–
lijke tarieven, met een opbrengst van de twee nieuwe belastingen. Deze
leden vroegen voorts de aansluiting te geven tussen hoofdstuk IXB van
de ingediende begroting 1993 (ontvangsten artikel 4.25) en de hier
gepresenteerde budgettaire ramingen.

Het viel de leden van de PvdA-fractie op dat het percentage dat de
verbruiksbelastingen van de toegevoegde waarde vormt, nu kennelijk
wordt gezien als de bij uitstek geschikte maat voor de beoordeling van
de reële last op de bedrijven. Een percentage van 0,36 wordt daarbij
kennelijk aanvaardbaar geacht. In welke gevallen zou een zodanig
verhoogde brandstoffenbelasting dat de invoering van de nieuwe belas–
tingen budgettair onnodig wordt, dit percentage voor welke sectoren
overschrijden of benaderen? Zij herinnerden zich uit de behandeling van
wetsvoorstel 22 405 dat de regering toen juist wees op de relatie met
het overige inkomen. Kan die relatie eveneens worden gegeven?

De leden van de Groen Links-fractie vroegen hoe de regering komt aan
een gemiddelde lastenverzwaring van f 38,- per huishouden (bladzijde
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17 memorie van toelichting). Zij meenden dat een gemiddelde van
enerzijds f 26,- per huishouden voor 4,7 miljoen huishouden als gevolg
van de grondwaterheffing (bladzijde 8 memorie van toelichting), ander–
zijds van f 12,- per huishouden voor 6,2 miljoen huishoudens als gevolg
van de heffing op afvalstoffen (bladzijde 12 memorie van toelichting)
onmogelijk kan leiden tot een gemiddelde van f 38,- voor alle
huishoudens.

De leden van de SGP-fractie stelden vast dat de opbrengst van de
milieuverbruiksbelasting zich vooralsnog op een bescheiden niveau
bevindt. Zij vroegen welk effect de invoering van dit wetsvoorstel zal
hebben op de collectieve lastendruk. Zij wilden weten of het de
bedoeling van de regering is om bij een toekomstige verdere verhoging
van de opbrengst uit de milieuverbruiksbelastingen, de belastingtarieven
geheven op arbeid navenant te verlagen. Voorts wilden deze leden weten
wat de financiële consequenties van dit wetsvoorstel zijn voor de
voedings– en genotmiddelenindustrie. Is het juist dat deze sector wordt
geconfronteerd met een verzesvoudiging van haar lasten vergeleken met
die welke voortvloeien uit de bestaande brandstofheffingen?

6. Artikelen

Artikel 3

De leden van de PvdA-fractie vroegen of het voorkomt dat een
richting, geen waterleidingbedrijf in de zin van het spraakgebruik maar
bij voorbeeld een industrieel bedrijf, grondwater onttrekt voor de eigen
waterbehoefte en tevens voor levering aan derden. Is dan sprake van een
waterleidingbedrijf in de zin van deze wet?

Zij vroegen voorts waarom het begrip inrichting niet geheel overeen–
komstig de Grondwaterwet wordt gedefinieerd, door het weglaten van
het woord «werk». Voor de definiëring van onttrekken hadden zij
dezelfde vraag («aan de bodem» is toegevoegd). De leden 2 en 4 van dit
artikel leken deze leden overbodig, nu de Grondwaterwet hetzelfde
regelt.

De leden van de PvdA-fractie vroegen in het algemeen over de
aansluiting tussen de Grondwaterwet en deze wet of het niet wenselijk is
om de Grondwaterwet in die zin te wijzigen, dat de in artikelen 11 en 15
toegekende bevoegdheid aan Provinciale Staten tot het doen vervallen
van de registratie– en vergunningplicht voor inrichtingen wordt begrensd
tot de gevallen die buiten de belasting blijven.

Artikel 6

De leden van de PvdA-fractie bepleitten om in het derde lid de «bij of
krachtens» formule te vermijden en nader te regelen hetgeen bij de
amvb, en hetgeen nader bij ministeriële regeling kan worden geregeld.
Waar ook overigens in het wetsvoorstel deze formule wordt gebezigd,
maakten zij dezelfde opmerking. Zij verwezen overigens naar de behan–
deling van de Wet op de accijns en de Wet milieubeheer, waarin
dezelfde problematiek aan de orde was en uiteindelijk aan hun pleidooi
tegemoet was gekomen.

Artikel 8

De leden van de PvdA-fractie vroegen of niet ook in een vrijstelling
moet worden voorzien ingeval grondwater wordt gebruikt voor de
toepassing van koude– en warmteopslag. Waar ook andere voor het
milieu positieve onttrekkingen, zoals in verband met de sanering van
grondwater, worden vrijgesteld leek dat deze leden voor de hand te
liggen.
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Artikel 12

De leden van de PvdA-fractie vonden het bezwaarlijk dat in deze wet
het Servicecentrum Grondreiniging wordt opgevoerd, terwijl dit centrum
in de Wet bodembescherming nog niet wordt genoemd. De gronden
waarop dit centrum beoordeelt of grond reinigbaar is, onttrekken zich
daarmee ook aan de formele wet. Waar juist deze gronden het aankno–
pingspunt vormen van de vrijstelling van de belastingplicht, achtten zij
dit een bedenkelijke constructie. Zij zouden er de voorkeur aan geven dat
de reinigbaarheid in dit wetsvoorstel wordt geformuleerd als een bij
ministeriële regeling uit te werken kwestie conform een in deze regeling
neer te leggen criterium, dat wordt getoetst door een bij die regeüng
eventueel aan te duiden orgaan.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of onderdeel c met zich
meebrengt dat bij voorbeeld een centrale verbrandingseenheid binnen
een onderneming of een groep van ondernemingen, die uit de krachtens
de Wet milieubeheer binnen die onderneming te onderscheiden inrich–
tingen, afval verwijdert van al die inrichtingen, wel binnen de belasting
valt. Is dit ook de bedoeling van de regering en is dit niet zeer onlogisch?

De leden van de FVdA-fractie constateerden dat de definiëring van het
begrip afvalstoffen belangrijk is voor de materiële reikwijdte van de
belastingplicht. Nu is wel algemeen bekend dat er in de praktiik zeer veel
grijze situaties zijn tussen duidelijke afvalstoffen en duidelijke reststoffen
die een zodanige economische waarde hebben, dat niet van afvalstoffen
kan worden gesproken. De afvalstoffenwetgeving bevat veel bepalingen
om in dit grijze gebied afbakeningen te kunnen maken, en die mogelijk–
heden worden in het nieuwe hoofdstuk afvalstoffen van de Wet milieu–
beheer belangrijk uitgebreid. In het algemeen geldt daarbij dat de
formele wet onvoldoende duidelijkheid biedt over de te maken
afbakening; veel is opgehangen aan algemene maatregelen van bestuur
en ministeriële regelingen zonder inbedding in duidelijke, vastomlijnde
materiële criteria. Voor de afvalstoffenwetgeving moge dit voldoende
zijn, voor belastingheffing ligt dit wegens de Grondwet (artikel 104) toch
gevoeliger. Onderkent de regering dat hier problemen kunnen rijzen?
Bovendien, zo wezen deze leden erop, kan nu ook voor de belasting–
rechter het begrip afvalstoffen een kwestie in beroep worden. Het lijkt
niet verzekerd dat dit tot dezelfde uitkomst zal leiden als de administra–
tieve rechtspraak binnen de afvalstoffenwetgeving. Zij onderkenden dat
de beperking tot storten en verbranden het grijze gebied belangrijk
verkleint, maar er blijven toch de nodige onduidelijke situaties. Wordt bij
voorbeeld een inrichting die aluinaarde, afkomstig van derden, eerst
verbrandt in achtereenvolgens een wervelbed-oven en een trommel–
oven, en daarna de zware metalen terugwint, wel of niet belasting–
plichtig? Het kwam deze leden overigens voor dat dit grijze gebied
geheel zou verdwijnen indien de belasting tot storten zou worden
beperkt. Zagen zij dat goed?

Artikel 16

De leden van de PvdA-fractie vroegen of het juist is dat in de situatie
dat een inrichting zowel afval verwijdert dat uit de eigen inrichting
afkomstig is, als afval dat door derden wordt aangeleverd, slechts dit
afval van derden wordt belast ingevolge dit artikel.

Artikel 21

De leden van de PvdA-fractie meenden dat geen behoefte meer
bestaat aan de omschrijving van weg– en motorrijtuig, omdat in het tarief
voor gasolie geen onderscheid meer wordt gemaakt naar verbruik in het
verkeer en anderszins.
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Artikel 23

De leden van de PvdA-fractie vroegen waarom in deze wet weer wordt
gesproken over een verbruiksbelasting, bij wijze van regulerende heffing,
terwijl de huidige wet kortweg spreekt van regulerende verbruiksbelas–
tingen op dit onderdeel.

Artikel 26

De leden van de PvdA-fractie betreurden het dat in dit artikel is
weggevallen dat de belasting wordt geheven naar het koolstofgehalte en
de energie-inhoud. Zij bepleitten om dit weer op te nemen. Dat de
vermindering voor het energie-gedeelte voor restgassen is weggevallen
uit het grondslagartikel kon hun instemming hebben. Zij waren slechts
verbaasd dat een suggestie in die richting hunnerzijds bij de behandeling
van wetsvoorstel 22 405 nog beargumenteerd werd verworpen.

Artikel 30

De leden van de PvdA-fractie meenden dat ook in dit artikel nog
onnodig onderscheid werd gemaakt nu de tarieven van gelode en
ongelode lichte olie, en de tarieven voor gasolie in het verkeer en
anderszins, gelijk zijn getrokken.

Artikel36

De leden van de PvdA-fractie namen aan dat de vaste ingangsdatum
moet worden heroverwogen, indien de voortgang van dit wetsvoorstel
niet zo spoedig verloopt als met die keuze verenigbaar is. Overweegt de
regering dan wederom tijdelijk verhoogde tarieven?

Ook de leden van de WD-fractie stelden deze vraag.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om in te gaan op de hande–
lingen die waterleidingbedrijven, beheerders van afvalinrichtingen en
gemeenten moeten verrichten om van de belasting te kunnen doorbere–
kenen, inclusief het doorlopen van eventuele goedkeuringsprocedures
voor een hoger gezag. Zij namen bij voorbeeld aan dat alle gemeente–
raden de plaatselijke belastingverordening moeten aanpassen, en dit pas
kunnen doen nadat de beheerder van de afvalstoffeninrichting heeft
duidelijk gemaakt welk bedrag hij aan de gemeente wil doorberekenen. Is
dit technisch allemaal wel tijdig mogelijk bij een inwerkingtreding per
1 januari 1993? Is het gelet op deze problematiek niet gewenst het
wetsvoorstel pas per bij voorbeeld 1 april 1993 in te doen gaan, met
eventueel tijdelijk verhoogde tarieven voor 1993, zelfs indien het
haalbaar zou blijken dat beide Kamers der Staten-Generaal het
wetsvoorstel tijdig kunnen afhandelen?

De voorzitter van de commissie,
Linschoten

De griffier van de commissie,
De Gier
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