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1. Inleiding

De leden van de CDA-fractie hebben met instemming kennis genomen
van de voorgestelde verbreding en van de daaruit voortvloeiende keuze
een verdere verhoging van de brandstoffenbelasting achterwege te laten.

Ook de leden van de PvdA-fractie, die het streven van de regering
ondersteunen om de verbruiksbelastingen op milieugrondslag te
verbreden naar andere objecten dan brandstoffen, geven te kennen te
kunnen instemmen met de keuze om de onttrekking van grondwater en
de verwerking van afval als eerste daarvoor in aanmerking te laten
komen. Op de bezwaren die deze leden hebben tegen de uitwerking in
het wetsvoorstel, zullen wij in deze memorie uiteraard uitvoerig ingaan,
waarbij wij goede nota hebben genomen van de opmerking van deze
leden dat zij hun eindoordeel over het wetsvoorstel willen laten afhangen
van de mate waarin tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel verbete–
ringen kunnen worden aangebracht. Ook van hun wens om een afweging
te kunnen maken tussen de voorgestelde nieuwe belastingen en een
geheel of gedeeltelijk vervangende verhoging en tevens verfijning van de
bestaande brandstoffenbelasting, hebben wij kennis genomen. In deze
memorie worden in dat kader op verzoek van deze leden door ons vele
overwegingen aangeboden en uitgebreide tabellen verstrekt om hen bij
deze afweging behulpzaam te zijn.

De leden van de VVD-fractie, die opmerken zelden zo'n slecht gefun–
deerde en willekeurige belastingmaatregel onder ogen gekregen te
hebben, vragen ons de voorstellen, mede gelet op de kritiek die er
allerwege op is geuit, te heroverwegen dan wel in te trekken. Wij zullen
aan dit verzoek geen gehoor geven omdat wij menen dat er goede
gronden zijn om de voorgestelde belastingen daadwerkelijk in te voeren.
Wij hopen dat hetgeen wij in deze memorie te berde brengen deze leden
zal kunnen overtuigen van deze goede gronden.

De leden van de fractie van D66, die de wenselijkheid van de in het
wetsvoorstel neergelegde regelingen reeds meermalen naar voren
hebben gebracht, zien het wetsvoorstel als een eerste stap naar het meer
toepassen van vervuiling en het gebruik van grondstoffen als grondslag
voor de belastingheffing.

Ook de leden van de fractie van Groen Links betuigen hun instemming
met de opzet van het voorliggende wetsvoorstel, te weten het nastreven
van twee doelen, namelijk primair het verkrijgen van algemene middelen
en secundair het nastreven van milieudoelstellingen. Zij geven echter aan
grote moeite te hebben met de gevolgen van deze belastingen voor
huishoudens, waardoor hun eindoordeel over het wetsvoorstel, zo
merken zij op, nog geenszins vaststaat.

De leden van de fracties van de SGP en het GPV geven te kennen met
gemengde gevoelens kennis te hebben genomen van het wetsvoorstel.
Hoewel zij waardering hebben voor de ook door hen gewenste richting
die met dit wetsvoorstel wordt ingeslagen, geven zij tevens uiting aan
hun twijfels. De leden van de SGP-fractie wijzen daarbij op het naar hun
mening ontbreken van een heldere en duidelijke visie van de regering op
wat zij aanduiden als de ecologisering van de belastingheffing. De leden
van de GPV-fractie zeggen grote twijfels te hebben bij de keuze van de
verschillende grondslagen en bij de uitwerking van de heffingssyste–
matiek. Wij hopen dat deze twijfels kunnen worden weggenomen door
hetgeen hierna in deze memorie zal worden uiteengezet.

Van de mededeling van het lid van de RPF-fractie dat hij geen onover–
komelijk bezwaar heeft tegen het voorstel dat hij positief kritisch
benadert, hebben wij met genoegen kennis genomen. Daarbij hebben wij
er nota van genomen dat de verdere uitbreiding overigens niet zijn eerste
voorkeur heeft, omdat er naar zijn mening nog wel degelijk ruimte is voor
verhoging van de brandstofbelasting.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 849, nr. 6



2. Algemeen

De leden van de fractie van het CDA stellen dat in het wetsvoorstel is
gekozen voor een belastingsysteem dat zo veel mogelijk aansluit bij de
accijnssystematiek. Zij merken op dat in de memorie van toelichting
slechts geringe aandacht is besteed aan de voor– en nadelen van de
verschillende alternatieve methoden. Deze leden zouden een nadere
afweging tussen met name omzetbelasting en accijnzen op prijs stellen.

In de memorie van toelichting (blz. 2) hebben wij omtrent het minder
voor de hand liggen van de keuze voor de systematiek van de omzetbe–
lasting opgemerkt dat het bij de voorgestelde milieubelastingen gaat om
specifieke heffingen op bepaalde goederen. Ook bij de accijnzen is dit
het geval. Daarbij gaat het om een eenmalige heffing op specifieke
goederen, die in beginsel in een vroeg stadium van de produktie– en
distributieketen verschuldigd wordt. Accijnzen worden om die reden dan
ook bijzondere verbruiksbelastingen genoemd, dit in tegenstelling tot de
omzetbelasting die niet bepaalde goederen treft, doch alle consumptieve
bestedingen. De omzetbelasting heeft om die reden dan ook het karakter
van een algemene verbruiksbelasting. Een keuze voor de accijnssyste–
matiek ligt alleen al vanwege dit verschil voor de hand. Daar komt bij dat
die systematiek het voordeel heeft dat in de gevallen dat sprake is van
doorlevering zich met betrekking tot hetzelfde goed, bij voorbeeld water,
slechts één keer een belastbaar feit voordoet - de onttrekking - en niet
meer dan één keer zoals bij de omzetbelasting het geval zou zijn,
namelijk bij iedere levering van water. Aldus kan het aantal belasting–
plichtigen beperkt blijven.

Voorts zijn de onderhavige heffingen mede gebaseerd op de
overweging om in het bestaande prijsmechanisme het milieu-aspect
beter tot gelding te laten komen. In een systematiek als die van de btw
zou zulks slechts ten dele werken. Nog afgezien van het vorenstaande
zijn, ingevolge artikel 33 van de Richtlijn van de Raad van de EG
77/388/EEG, PbEG van 13 juni 1977, L 145 (de zogenoemde Zesde
Richtlijn), andere nationale heffingen dan de geharmoniseerde omzetbe–
lasting die het karakter van een omzetbelasting bezitten, in EG-verband
niet toelaatbaar; accijnsachtige heffingen als de onderhavige onder
bepaalde voorwaarden wel.

De leden van de CDA-fractie vragen naar de voortgang van de notifica–
tieprocedure van dit wetsvoorstel bij de EG. Ook de leden van de fracties
van de PvdA en de VVD en het lid van de RPF-fractie stellen hier vragen
over.

Naar aanleiding daarvan merken wij het volgende op. Op 7 augustus
1992 is het wetsvoorstel officieel in Brussel genotificeerd. Eind
september zijn de antwoorden op nadere vragen van de Commissie
verstuurd. Inmiddels is ons bij brief van 25 november 1992 meegedeeld
dat de Commissie geen bezwaar zal maken tegen het wetsvoorstel.

De specifieke vragen die de leden van de PvdA-fractie in dit verband
nog stellen over de eventuele inschakeling van de Landsadvocaat en de
mogelijke bemoeienis van de Staalraad behoeven hierdoor naar onze
mening geen beantwoording meer.

Door bijna alle fracties wordt, in navolging van de Centrale Raad voor
de Milieuhygiëne (hierna: CRMH), aangedrongen op een expliciete lange–
termijnvisie van de regering op de ecologisering van het belastingstelsel.
Op termijn zou het ontbreken van een dergelijke visie schade berokkenen
aan het benodigde maatschappelijk draagvlak voor het milieubeleid.

Wij willen hiervoor in de eerste plaats verwijzen naar het vervolg–
rapport inzake fiscale instrumenten voor het milieubeleid dat samen met
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de eindrapportage van actiepunt A106 van het NMP aan de Kamer is
toegezonden (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 779, nr. 1).

Dit rapport gaat uitvoerig in op de noties en uitgangspunten die van
belang zijn bij het gebruik van de fiscaliteit voor nevendoeleinden in het
algemeen en ten behoeve van milieudoelstellingen in het bijzonder. Ook
geeft het een overzicht van mogelijk toe te passen fiscale instrumenten
voor milieubeleid.

Op 10 november 1992 is dit onderwerp ook aan de orde geweest in
een mondeling overleg met de vaste Commissies voor Financiën en
Milieubeheer. Daar is toen ook ingegaan op de rol die de belasting–
heffing kan spelen in relatie tot het milieubeleid. Het lijkt ons goed om
ook op deze plaats onze opvattingen hierover weer te geven.

In het door de regering onderschreven rapport «Our Common Future»
uit 1987 (ook wel Brundtland-rapport genoemd) is verband gelegd
tussen de voor het behoud van ons milieu noodzakelijke duurzame
ontwikkeling en het daartoe te ontwikkelen overheidsbeleid. Een
duurzame ontwikkeling vereist onder meer een voldoende integratie van
ecologische en economische belangen in de besluitvorming van de
overheid.

De vraag is wat dit betekent voor de belastingheffing. In beginsel staan
wij positief tegenover de ontwikkeling dat in de belastingheffing rekening
wordt gehouden met milieu-overwegingen. Belastingmaatregelen worden
reeds jaar en dag op hun gevolgen beoordeeld voor onder meer de
collectieve-lastendruk, de koopkracht en de inkomensverdeling. In feite
wordt er door het rekening houden met milieu-aspecten in de belasting–
heffing aan deze economisch-maatschappelijke criteria een extra
toetsing toegevoegd.

De belastingheffing is een globaal en generiek werkend instrument,
waarmee moeilijk en soms helemaal niet specifiek kan worden gestuurd.
Dat wil evenwel niet zeggen dat via de belastingheffing geen volume– en
allocatie-effecten zouden kunnen worden bereikt. Voor het belasting–
stelsel zal echter niet spoedig een hoofdrol zijn weggelegd op milieu–
gebied Wij zouden dan ook willen waarschuwen voor het wekken van te
veel verwachtingen. Het is immers niet goed voor het maatschappelijk
draagvlak voor het milieubeleid als blijkt dat bepaalde verwachtingen niet
kunnen worden waargemaakt. Mede daarom zouden wij liever niet
spreken over ecologisering van het belastingstelsel, omdat het gebruik
van deze terminologie de indruk wekt dat het belastingstelsel geheel in
het teken van het milieu zou moeten komen te staan.

Milieu-aspecten kunnen in het belastingstelsel onder meer een plaats
krijgen door nieuwe belastingen waarin het milieu-aspect tot zijn recht
komt.

Een dergelijke belasting kan daarbij op twee theoretisch te onder–
scheiden manieren worden ingezet, enerzijds met het doel om algemene
middelen te verwerven en met een secundaire milieudoelstelling of zelfs
slechts een secundair milieu-effect, anderzijds met als doel om milieu–
doelstellingen te bereiken en met het secundaire doel of als secundair
effect een financiële opbrengst.

Belastingheffing van de eerste soort kennen we al in de vorm van de
verbruiksbelastingen op brandstoffen. Het onderhavige wetsvoorstel kent
diezelfde achtergrond. Voorop staat daarbij dus het doel van de Minister
van Financiën om algemene middelen te verkrijgen. Daarbij hebben wij
gekozen voor objecten van heffing die, gelet op de milieuschadelijkheid
van de te belasten handeling, een belasting rechtvaardigen en die, gelet
op het financieringsdoel van de belasting, een substantiële bijdrage aan
de algemene middelen kunnen leveren. Daarbij kan uitvoering worden
gegeven aan de wens om een verschuiving aan te brengen van belas–
tingen op inkomen uit arbeid naar belastingen op milieu door de
opbrengst mede te gebruiken voor verlaging van de eerst genoemde
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belastingen. Overigens dient daarbij gelijk te worden aangetekend dat in
dezen ook een verschuiving optreedt als de belasting op inkomen uit
arbeid gelijk gehouden wordt.

Naast deze belastingen met een primair financieringsdoel is het ook
denkbaar om het belastinginstrument in te zetten waarbij het zwaar–
tepunt verschuift naar het milieuaspect. Als voorbeeld daarvan kan
worden genoemd de CCb/energieheffing die door de Europese
Commissie wordt ontwikkeld. Die belasting beoogt het energieverbruik
terug te dringen.

Het moge duidelijk zijn dat er geen duidelijke afbakening is tussen
gewone belastingen en regulerende belastingen, wanneer wordt gekeken
naar de praktische uitwerking van beide soorten. Daar echter wel
duidelijk een verschil in doelstelling aanwezig is, is het niet onjuist om dit
onderscheid toch te maken, zij het dat enige relativerende kantteke–
ningen daarbij op hun plaats zijn.

Bij de ontwikkeling van milieubelastingen met een primair financie–
ringsdoel enerzijds en regulerende milieuheffingen anderzijds langs de
hiervoor geschetste lijnen en met inachtneming van hetgeen is
opgemerkt over de niet te hoge verwachtingen die mogen worden
gekoesterd ten aanzien van de milieu-effecten van financieringsheffingen
op milieugrondslag menen wij dat het mogelijk is de belastingheffing niet
ten koste te laten gaan van het voor het milieubeleid benodigde brede
maatschappelijke draagvlak waar de CRMH en verschillende fracties
terecht aandacht voor vragen. Het past daarom naar onze mening niet
om in dit verband te spreken van het milieu als fiscale melkkoe zoals de
leden van de VVD-fractie doen. Bij de introductie van nieuwe belastingen
wordt immers in de eerste plaats bezien of dat mogelijk is binnen de
overeengekomen begrenzing van de collectieve lastendruk. Tevens wordt
de afweging gemaakt tussen belastingverhogingen, nieuwe belastingen
of nieuwe ombuigingen. Daar waar de keuze valt op belastingen is het
naar onze mening zeer goed te verdedigen om dan een milieugrondslag
te kiezen. De eis die sommigen stellen dat de opbrengst van een derge–
lijke belasting beïnvloed zou moeten kunnen worden door gedragsaan–
passing delen wij - hoewel feitelijk, en op de wat langere termijn, in de
meeste gevallen toch sprake zal zijn van een zekere, zij het beperkte
gedragsbeïnvloeding - niet zonder meer. Hoezeer dat uit milieu-oogpunt
ook wenselijk moge zijn, vanuit financieringsoogpunt is dat allerminst
een vereiste. In dat verband is het voldoende dat de milieubelastende
aktiviteit wordt belast. Voor regulerende belastingen geldt uiteraard wel
dat de omvang van de te betalen belasting moet kunnen worden
beïnvloed door gedragsaanpassing.

In de toekomst zullen wij opereren langs de hier geschetste lijnen.
Daarbij hebben wij een praktische benadering op het oog, mede aan de
hand van concrete wetsvoorstellen zoals het onderhavige of van de nog
uit te voeren studies naar mogelijkheden voor verdere uitbreiding van de
belastingen op milieugrondslag. Het is naar ons oordeel dan ook niet
nodig te komen tot de instelling van een commissie, zoals de leden van
de VVD-fractie suggereren, die een grondige analyse van de mogelijk–
heden van ecologische belastingen zou moeten maken.

De leden van de CDA-fractie wensen een reactie op het advies van de
CRMH, met name ten aanzien van de intenties van het wetsvoorstel.
Bovendien hebben deze leden de indruk dat in de memorie van
toelichting zou zijn gesteld dat dit advies vóór de aanbieding van het
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zou zijn uitgebracht. Zoals blijkt uit
de memorie van toelichting was het advies van de raad nog niet
beschikbaar ten tijde van de aanbieding van het wetsvoorstel aan de
Tweede Kamer. Samengevat maakt de raad de volgende opmerkingen.
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- De raad verwacht een expliciete lange-termijnvisie van de regering
op ecologisering van het belastingstelsel.

- De raad nodigt de regering uit haar visie te presenteren op het vlak
van de verenigbaarheid van het primaire en het secundaire doel van de
belasting.

- De regering dient volgens de raad bij de ontwikkeling van deze visie
te belichten welke objecten zich haars inziens lenen voor de oplegging
van een belasting op milieugrondslag.

- De raad vindt dat de regering zo goed mogelijk inzicht moet
verschaffen in de gevolgen voor burgers en bedrijven en in de daaruit
voortvloeiende sociaal-economische consequenties.

- De raad dringt er op aan om bij de ontwikkeling van de gevraagde
lange-termijnvisie op ecologisering van het belastingstelsel te overwegen
alsnog bestrijdingsmiddelen en nutriënten als objecten op te nemen.

- De verbruiksbelasting zal naar de verwachting van de raad op
langere termijn geen grote positieve effecten op het milieu hebben,
gezien de geringe hoogte van de financiële prikkel. De raad betreurt het
ontbreken van de nodige duidelijkheid over de intenties van de regering
in dezen.

- De raad constateert dat bij de heffing van een belasting op grond–
water beregening en bevloeiing grotendeels buiten beschouwing zijn
gelaten. De hiervoor aangevoerde uitvoeringstechnische argumenten
overtuigen hem echter niet. Uit het oogpunt van billijkheid meent hij dat
genoemde activiteiten niet buiten schot mogen blijven.

- De raad vindt dat het wetsontwerp niet strijdig is met een uitge–
breide interpretatie van «de vervuiler betaalt».

- De raad meent dat een oordeel over de beoogde lastenspreiding
moeilijk te geven is zonder referentie aan de bestaande economische
situatie, zonder vergelijking met alternatieven in de belastingsfeer en
zonder dat inzicht is verschaft in de totale economische gevolgen van
voorstellen tot ecologisering van het belastingstelsel.

- In aansluiting op zijn advies over de Notitie bekostiging milieubeleid
betreurt de raad het feit dat het overleg met de lagere overheden over de
draagkrachtaspecten van het milieubeleid nog niet heeft plaatsgevonden
evenmin als het voorgenomen onderzoek op dit punt, met name naar de
cumulatie-effecten.

- De raad vindt dat de vaststelling van de tarieven op basis van de
gewenste totale opbrengst, waarbij rekening is gehouden met de lasten–
verdeling over de diverse economische sectoren meer expliciet had
moeten gebeuren. Bovendien moet men naar zijn oordeel de tarief–
hoogten per object onderling meer expliciet vergelijken op basis van
milieurelevantie en het te verwachten regulerende effect.

- De raad wijst erop dat zich in de praktijk situaties kunnen voordoen
waarbij grondwater wordt gebruikt zonder «verbruik», bijvoorbeeld bij
benutting van grondwater in aquifers voor koude– en warmteopslag;
hiervoor is een speciale milieu-afweging volgens de raad op haar plaats.

- In algemene zin meent de raad dat tariefdifferentiatie in relatie tot
het milieugedrag een stimulans kan betekenen tot «milieubewust»
handelen van burgers, bedrijven en overheden.

Deze opmerkingen worden ook gemaakt door de leden van de verschil–
lende fracties. Een reactie op de opmerkingen van de raad geven wij dan
ook op die plaatsen.

De leden van de CDA-fractie constateren dat een eventueel regulerend
effect het draagvlak van de nieuwe belastingen verkleint. De leden van
de VVD-fractie vragen commentaar op een soortgelijke conclusie van de
CRMH. De leden van de CDA-fractie vragen daarbij aandacht voor de
mogelijkheid van toepassing van een gegarandeerd maximumtarief.

Uit de laatstgenoemde vraag van deze leden leiden wij af dat deze
leden vermoeden dat wij van plan zijn op gedragsaanpassingen die
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leiden tot een verkleining van de grondslag van de heffing te reageren
door een verhoging van de tarieven. Met betrekking tot de heffing op
afval vragen de leden van de VVD-fractie dat ook expliciet Bij het intro–
duceren van verbruiksbelastingen op een milieugrondslag zal een - naar
ons oordeel betrekkelijk geringe gedragsaanpassing kunnen plaats–
vinden. De aard van de heffing brengt dit met zich mee. Dergelijke
effecten zullen echter op zichzelf niet leiden tot tariefverhogingen. Ook
bij de accijnzen op bij voorbeeld alcohol of tabak gaan wij niet op die
manier te werk. Verder is het evenmin een gegeven dat de tarieven
verhoogd zouden moeten worden wanneer als gevolg van ander
succesvol beleid de verbruikte hoeveelheid grondwater of de aange–
boden hoeveelheid afval afneemt.

Een gegarandeerd maximumtarief achten wij niet noodzakelijk en niet
wenselijk. Dat zou er immers toe leiden dat deze verbruiksbelastingen
niet langer kunnen worden betrokken in de afwegingen die jaarlijks in het
kader van de begrotingscyclus worden gemaakt. Uit de eerdere
antwoorden in deze memorie moge duidelijk zijn dat wij - indien wij
zouden moeten kiezen - meer in de richting zitten van de tweede
suggestie die de leden van de CDA-fractie doen, te weten het buiten
beschouwing laten van de milieudoelstelling. De keuze van de belasting
op een milieugrondslag zou in de ogen van deze leden dan slechts
gebaseerd zijn op een betere spreiding van de lasten en de goede
uitvoerbaarheid. Naar ons oordeel mag een visie waarin minder belang
wordt gehecht aan de doelstelling van de onderhavige belastingen er
echter niet toe leiden dat aan de motivering van de verbruiksbelastingen
op milieugrondslag geen waarde meer zou worden toegekend.
Uitgangspunt blijft immers dat wij het gewenst achten dat, waar
mogelijk, milieubezwarende produkten of aktiviteiten meer, en gewenste
en nuttige gedragingen als het verrichten van arbeid minder belast
worden.

De leden van de fracties van CDA, PvdA, D66, Groen Links, SGP en
RPF vragen welke mogelijkheden voor eventuele verdere uitbreiding van
de verbruiksbelastingen op milieugrondslag de komende tijd zullen
worden bezien, welke criteria worden gehanteerd bij de keuze van de
objecten en volgens welk tijdpad wordt gewerkt.

De aanleiding voor de voorliggende verbreding van de verbruiksbelas–
tingen is, zoals de leden van de GPV-fractie terecht opmerken, met name
gelegen in de door de Tweede Kamer geuite wens van een spreiding van
lasten. Zoals is aangegeven in de memorie van toelichting heeft de
regering daarnaast het milieubelang en de wenselijkheid van terughou–
dendheid met nieuwe regelgeving afgewogen, en de uitbreiding van de
verbruiksbelastingen op milieugrondslag vooralsnog beperkt gehouden
tot grondwater en afval. Naar de mening van de regering leidt het onder–
havige wetsvoorstel tot een betere lastenspreiding. Een eventuele
verdere verbreding is onder meer afhankelijk van de ervaringen die wij
met deze verbruiksbelastingen zullen opdoen en van de wenselijkheid
van een verschuiving van de belastingdruk. In 1991 zijn tijdens de
algemene politieke en financiële beschouwingen en bij de begrotingsbe–
handeling milieubeheer van de zijde van de Tweede Kamer verschillende
suggesties gedaan voor nieuwe belastingobjecten. Het ging hierbij om:
grondwater, bestrijdingsmiddelen, nutriënten, afvalstoffen, grind,
geïmporteerd veevoer, zware metalen, emissies van NOX, SCh en Nhb,
grondstoffen in het algemeen, alsmede het grondstofgebruik van
energiedragers en specifieke grondstoffen zoals bijvoorbeeld chloor.
Voor vier objecten, te weten grondwater, afval, bestrijdingsmiddelen en
nutriënten is reeds een verkenning uitgevoerd. In 1993 zal een aanvang
gemaakt worden met een nadere verkenning naar de mogelijkheden van
nieuwe belastingobjecten op milieugrondslag. De vraag welke objecten
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zullen worden onderzocht, maakt deel uit van de verkenning. Het ligt
voor de hand dat bij de keuze van de objecten de door de Tweede Kamer
geuite suggesties in de beschouwing zullen worden meegenomen. De
verwachting is dat de verkenning begin 1994 zal zijn afgesloten.

Verschillende fracties hebben gevraagd toe te lichten waarom geen
belastingheffing op bestrijdingsmiddelen en nutriënten in het voorstel is
opgenomen. Zoals reeds in de memorie van toelichting is aangegeven is
na de afweging van de elementen milieubelang, spreiding van de druk en
terughoudendheid met nieuwe regelgeving besloten de bovengenoemde
belastingen voorshands niet in het voorstel op te nemen. Ter nadere
toelichting op deze afweging willen wij het volgende opmerken.

Op het gebied van zowel de bestrijdingsmiddelen als de nutriënten
voert de regering een actief beleid om het gebruik terug te dringen.
Daarbij is bij voorbeeld in het meerjarenplan gewasbescherming voorzien
in een regulerende heffing op het gebruik van landbouwbestrijdingsmid–
delen. Ten aanzien van de nutriënten wordt in het kader van het
mestbeleid in overleg met het bedrijfsleven gewerkt aan terugdringing
van het mestoverschot. Het produktschap voor veevoeder kent in dit
kader reeds een heffingssysteem dat beoogt een financiële stimulans te
geven aan een verantwoord nutriëntengebruik.

Voorts geldt voor beide belastingen dat de opbrengst relatief gering
zou zijn. Hierdoor zou geen wezenlijke bijdrage worden geleverd aan een
evenwichtiger lastenspreiding. Een bestrijdingsmiddelenbelasting zou
zelfs bij een bescheiden tariefstelling voor een aantal bedrijfstakken zoals
de fabrieksaardappelteelt en de houtverduurzamingssector tot een
omvangrijke lastenverzwaring kunnen leiden.

Gelet op vorenstaande overwegingen heeft de regering de terughou–
dendheid ten aanzien van nieuwe regelgeving laten prevaleren en voors–
hands afgezien van een belastmg op bestrijdingsmiddelen en nutriënten.

De leden van de VVD-fractie die een duidelijke argumentatie betref–
fende de keuze van grondwater en afvalstoffen als milieugrondslag
zeggen te hebben gemist, kunnen wij, in aanvulling op het vorenstaande,
ook nog verwijzen naar hetgeen terzake in de memorie van toelichting is
opgenomen op bladzijde 1 en 2.

Wij betreuren het dat de leden van de VVD-fractie menen dat de
spoed waarmee dit wetsvoorstel is ingediend ten koste van de kwaliteit
van het voorstel is gegaan. Ook de leden van de fracties van de PvdA,
D66 en SGP maken kritische opmerkingen over de tijdsdruk waaronder
dit wetsvoorstel is voorbereid en moet worden behandeld.

Wij willen echter benadrukken dat wij ons ondanks deze tijdsdruk
hebben ingespannen om op zorgvuldige wijze vorm te geven aan dit
wetsvoorstel. Dat neemt niet weg dat wij open staan voor mogelijke
verbeteringen, voor zover deze passen binnen de voor dit wetsvoorstel
geldende kaders. Het uitstel van de invoering van dit wetsvoorstel tot 1
april 1993, zoals reeds aangekondigd in de brief van 7 november jl.
inzake de invulling van het nadere beleidspakket 1993 (TK 1992/93,
22 800, nr. 32, bijlage 2), biedt daartoe ook de ruimte.

De leden van de PvdA-fractie misten in de in bijlage I verstrekte infor–
matie over vergelijkbare belastingen in het buitenland, een bespreking
van de in Belgie overwogen «ecotaks». Het overzicht in bijlage I betreft
vergelijkbare belastingen op afval en grondwater in andere landen. De
voorgenomen ecotaks in België ontbreekt aangezien deze geen
betrekking heeft op afval of grondwater en derhalve niet vergelijkbaar is
met de verbruiksbelastingen op milieugrondslag in Nederland. Volgens
onze informatie gaat het bij de genoemde eco-tax om een regulerende
heffing op de volgende produkten: pesticiden; niet-gerecycled papier;
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wegwerp(drank)verpakkingen; wegwerpbatterijen, –aanstekers,
–balpennen en –fototoestellen;

In aanvulling op de in bijlage I opgenomen gegevens kan nog gemeld
worden dat in Frankrijk een afvalstoffenbelasting bestaat van 20 F per
ton. Met de opbrengsten hiervan wordt een fonds gevoed waarmee
moderniseringen van de verwerkingsinrichtingen worden gestimuleerd.

De leden van de VVD-fractie constateren dat er nog nergens verge–
lijkbare belastingen op rijksniveau bestaan. Alleen in Denemarken
bestaat er een afvalheffing, waarvan de opbrengst wordt aangewend
voor milieudoeleinden (recycling en schone technologie).

Volgens onze informatie, die ook in bijlage I van de Memorie van
toelichting is opgenomen, is de afvalheffing in Denemarken een heffing
waarvan de opbrengst in beginsel in de algemene middelen vloeit. Wel is
een beperking van de hoeveelheid afval het primaire doel van de Deense
heffing, terwijl dit bij de Nederlandse afvalstoffenbelasting een secundair
doel is. Ook de in bijlage I genoemde grondwaterheffingen zijn verge–
lijkbaar met de in Nederland voorgestelde verbruiksbelastingen op
grondwater.

De leden van de VVD-fractie vragen ons het onderhavige wetsvoorstel
expliciet te toetsen aan de uitgangspunten van ons fiscale stelsel. Zij
noemen als uitgangspunten van ons stelsel de grondslag van de belas–
tingen, de administratieve handhaafbaarheid, de continuïteit van de
opbrengst, de spreiding van de belastingdruk, de budgettaire neutraliteit
en de internationale inpasbaarheid.

Met betrekking tot de toetsing van de grondslag mogen wij verwijzen
naar wat wij hiervoren hebben opgemerkt naar aanleiding van de vragen
van diverse fracties inzake de keuze van grondwater en afvalstoffen als
milieugrondslag.

Op het punt van de handhaafbaarheid is ingegaan in paragraaf 6 en
paragraaf 7.1. van de memorie van toelichting.

De continuïteit van de belastingopbrengst is in het voorgaande reeds
aan de orde geweest waar is ingegaan op het primaire doel en de
mogelijke inkrimping van het draagvlak van de onderhavige belastingen.

De spreiding van de belastingdruk is, voorzover gedoeld wordt op de
verbreding van de grondslag, uitgebreid aan de orde geweest in de
gedachtenuitwisseling met de Kamer over dit punt, en vormt nu juist de
aanleiding tot de onderhavige voorstellen. Voorzover gedoeld wordt op
de concrete spreiding over de diverse sectoren verwijzen wij naar met
name paragraaf 7.2. van de memorie van toelichting.

Op de voorwaarde van budgettaire neutraliteit, opgevat in de zin van
de eisen van de collectieve lastendruk is eveneens in het voorgaande
reeds ingegaan.

Aan de internationale inpasbaarheid ten slotte is in de memorie van
toelichting, mede naar aanleiding van opmerkingen van de Raad van
State, op bladzijde 2 aandacht besteed.

De leden van de VVD-fractie vragen hoe het mogelijk is dat nog wordt
gedacht aan invulling van de taakstelling van f 240 mln voor 1994 door
verdere verhoging van de tarieven van de belastingen op grondwater en
op afval.

Wij wijzen er op dat op dit punt thans nog geen besluitvorming heeft
plaatsgevonden. Een nadere afweging daaromtrent zal nog moeten
plaatsvinden. Het ligt ons inziens echter voor de hand om deze optie
open te houden.

De leden van de fractie van D66 vragen zich af op welke wijze de
burgers meer systematisch inzicht kunnen krijgen in het onoverzichtelijke
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woud van verbruiksbelastingen op milieugrondslag en het grote aantal
heffingen waarmee men wordt geconfronteerd. Wat dit laatste betreft
gaat het niet alleen om heffingen van de overheid op de diverse niveaus,
maar ook bijvoorbeeld om heffingen van de energiedistributiebedrijven.
Wij gaan er vanuit dat de kwalificatie «onoverzichtelijk woud» niet van
toepassing is op de verbruiksbelastingen op milieugrondslag. Immers,
het betreft drie verbruiksbelastingen die in één wet zijn opgenomen.
Bovendien worden deze verbruiksbelastingen aan een beperkt aantal
belastingplichtigen opgelegd, zodat de meeste burgers hier niet recht–
streeks mee worden geconfronteerd. Andere milieuheffingen die door de
overheid op verschillende niveaus worden geheven, zijn de rioolrechten,
reinigingsrechten/afvalstoffenheffing, WVO-heffing, provinciale grond–
waterheffing, overschotheffing Meststoffenwet, heffing ingevolge de
Heffingsverordening Mest van het Landbouwschap en de heffing geluid–
hinder burgerluchtvaart. Van deze heffingen worden alleen de riool–
rechten, reinigingsrechten/afvalstoffenheffing en de WVO-heffing recht–
streeks aan huishoudens opgelegd, al dan niet administratief meeliftend
met de energierekening.

Daarnaast berekenen de energiedistributiebedrijven ook de kosten van
het Milieu-actieplan vaak apart, dat wil zeggen niet geheel geïntegreerd
in het tarief of de prijs, aan de verbruikers door. Op deze wijze maken de
energiedistributiebedrijven enigszins inzichtelijk hoe de lasten zijn
opgebouwd.

De leden van de fractie van D66 willen een wat uitvoeriger
beschouwing ontvangen omtrent de mogelijkheden om via verhoging van
de thans voorgestelde tarieven niet alleen de opbrengst van de belasting
maar ook het milieurendement (structureel) te verhogen.

In de memorie van toelichting en in het voorgaande hebben wij een
beschouwing gegeven over het karakter van deze belastingen. Primair is
de belasting gericht op het verwerven van algemene middelen; het effect
op de doelstellingen van het milieubeleid is secundair. Tevens hebben wij
aangegeven dat, afgezien van een mogelijke verhoging van de voorge–
stelde tarieven per 1 januari 1994, er geen voornemen bestaat voor een
stelselmatige verhoging van de belasting. De volgende beschouwing is
derhalve een theoretische.

Indien de tarieven zouden worden verhoogd, zou in theorie de prikkel
toenemen om het waterverbruik c.q. het aanbod van afval te vermin–
deren. Bij een relatief kleine tariefverhoging zou ondanks een verminderd
verbruik een hogere opbrengst worden gerealiseerd. Het milieuren–
dement van de belasting zou toenemen zonder dat dit ten koste zou gaan
van de primaire doelstelling. Bij een nog hoger tarief zou het verbruik
kunnen dalen tot een dusdanig laag niveau, dat de opbrengst (op termijn)
zou afnemen. Bij welk tariefniveau en na hoeveel tijd de omslag van
hogere naar lagere opbrengsten zou kunnen plaatsvinden is niet bekend.

De leden van de fractie van het GPV vragen of de meest recente infor–
matie kan worden verschaft over de voortgang van het proces dat moet
leiden tot een regulerende energieheffing in EG-verband.

In mei heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn
gepresenteerd. Vervolgens heeft het Britse voorzitterschap het voorstel
ingebracht in een ad hoc groep C02/energieheffing. In die groep is het
voorstel in inmiddels vier vergaderingen in technische zin besproken. In
de Ecofinraad van 14 december a.s. zal het voorzitterschap een voort–
gangsrapportage presenteren.
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3. De belasting op grondwater

3.1. Algemeen

De door de leden van de fractie van het CDA gestelde vraag of het
mogelijk is de levering van water onder het normale btw-tarief te
brengen, kunnen wij op zich - dat wil zeggen daargelaten of deze
overbrenging een alternatief zou kunnen zijn voor de grondwaterbe–
lasting - in die zin bevestigend beantwoorden, dat Europese regelgeving
zich daar niet tegen verzet. In de Ecofin-raad van 19 oktober 1992 is
overeenstemming bereikt over de lijst met goederen en diensten waarop
met ingang van 1 januari 1993 het verlaagde tarief mag worden
toegepast. Op deze lijst komt «waterdistributie» voor. Deze lijst heeft een
facultatief karakter. Dit impliceert dat het verlaagde tarief mag worden
toegepast maar dat het de Lid-Staten ook vrijstaat het algemene
btw-tarief toe te passen.

Aan toepassing van het algemene tarief voor (drink)water bereid uit
grondwater kleeft nog wel het volgende bezwaar. Ingevolge het
wetsvoorstel wordt, om in de memorie van toelichting door ons uiteenge–
zette redenen, oppervlaktewater niet in de belasting betrokken.
Handhaving van dit uitgangspunt zou dan leiden tot een uitvoeringstech–
nisch lastig te hanteren stelsel waarbij de herkomst van het water
(grond– of oppervlaktewater) onderscheidend zou zijn voor de tarieftoe–
passing. Dit zou de leveranciers tot de laatste schakel in de distributie–
keten verplichten zich voor de toepassing van het btw-tarief te verge–
wissen van de herkomst van het door hen geleverde water. De splitsing
van de aftrek van voorbelasting bij de afnemer zou in voorkomende
gevallen tot soortgelijke afbakeningsproblemen kunnen leiden.

Wanneer, om deze problemen te voorkomen één tarief voor water zou
worden gehanteerd, zou water ongeacht de herkomst even zwaar worden
belast. Het verhoudingsgewijs dure oppervlaktewater zou dan het meeste
bijdragen aan de opbrengst, terwijl de nu voorgestelde heffing juist het
verhoudingsgewijs goedkope grondwater beoogt te belasten.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de bevordering van bespa–
ringen op zakelijk (bij voorbeeld industrieel) leidingwaterverbruik niet
meer gediend zou zijn met een proportionele, dan wel progressieve
tariefstelling in plaats van het huidige meestal degressieve tarief. Zij
vragen welk beleid de waterleidingbedrijven op het gebied van tarieven
voor zakelijke verbruikers voeren of zullen voeren, welke verlangens het
Actieplan waterbesparing op dit punt bevat en of er waterleidingbe–
drijven zijn die een minder degressief tariefssysteem hanteren.

Vanuit het oogpunt van waterbesparing is inderdaad een proportionele
of progressieve tariefstelling meer geëigend dan degressieve tarieven.
Dat toch sprake is van een per saldo degressief tarief, is te verklaren uit
het feit dat veel waterleidingbedrijven bij grootverbruik een capaciteits–
tarief toepassen. Uitgaande van het door de meeste waterleidingbe–
drijven gehanteerde beginsel van kostendekkende tarieven betekent deze
wijze van tariefstelling dat indien een vast hoog tarief voor de gecontrac–
teerde capaciteit wordt vastgesteld - en dat is meestal het geval - het
met de afgenomen hoeveelheid variërende tarief laag is. Deze wijze van
tariefstelling is uit oogpunt van kostendekking aantrekkelijk. Immers
grootverbruikers kunnen kortstondig een grote drinkwaterbehoefte
hebben die een zeer kostbare capaciteit vergt, terwijl ze over het jaar
genomen toch weinig afnemen. Bij het capaciteitstarief worden de
kosten van deze capaciteit in dat geval gedekt wat niet het geval is bij
een wijze van tariefstelling waarbij per kubieke meter wordt afgerekend.
Bezwaar van het capaciteitstarief is echter dat zolang de afnemers hun
maximaal gecontracteerde hoeveelheid niet afnemen de af te nemen
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hoeveelheid relatief goedkoop is. Dit remt het waterverbruik niet af. In
het Actieplan waterbesparing wordt daarom gepleit voor onderzoek,
gericht op de mogelijkheid van wijziging van het huidige tariefsysteem
voor de grootverbruikers. Een optie in dit verband is bijvoorbeeld de
invoering van een bedrijfstijdentariefsysteem. Binnen de VEWIN is het
onderzoek naar deze mogelijkheid inmiddels opgepakt.

De leden van de PvdA-fractie vragen om informatie over de kostprijs
van grondwater dat door eigen winners wordt onttrokken en hoe die
kosten zich verhouden tot het alternatief van het betrekken van leiding–
water van de waterleidingbedrijven. Ook vragen de leden naar de
redenen van bedrijven om zelf grondwater te winnen.

De kostprijs van grondwater dat door eigen winners wordt onttrokken
is sterk afhankelijk van de toepassmg van het water en daarmee samen–
hangend de gestelde kwaliteitseisen. Voor de grootste bulk van het
onttrokken grondwater geldt echter dat een eenvoudige zuivering in de
vorm van ontijzering volstaat. Indien ontijzering wordt toegepast,
bedragen de kosten circa f 0,10 tot f 0,20 per kubieke meter. De prijs
van leidingwater, bereid uit grondwater, geleverd door waterleidingbe–
drijven aan grootverbruikers toont grote verschillen. Een zeer globaal
bepaald gemiddelde komt, zoals hierna nog aan de orde zal komen, naar
onze meest recente berekeningen, uit op f 0,95 per kubieke meter. Het
prijsverschil tussen de kosten voor de eigen winning van grondwater en
die voor de toelevering van drinkwater is de belangrijkste reden dat
bedrijven kiezen voor eigen winning van grondwater.

De leden van de PvdA-fractie vragen of kan worden aangegeven in
hoeverre de eigen winners volledig in de eigen behoefte voorzien, dan
wel in de waterbehoefte gedeeltelijk zelf voorzien, en gedeeltelijk door
de levering van het waterleidingbedrijf en in welke mate deze compo–
nenten in die gevallen substitueerbaar zijn.

Er zijn geen cijfers beschikbaar over de verhouding tussen eigen
winners die volledig in de eigen behoefte voorzien en eigen winners die
gedeeltelijk in de eigen behoefte voorzien. Bekend is wel dat beide
vormen voorkomen. Eigen winners die gedeeltelijk in de eigen behoefte
voorzien gebruiken het door waterleidingbedrijven toegeleverde drink–
water vooral voor huishoudelijke doeleinden. Het is in de praktijk niet
waarschijnlijk dat bij bijvoorbeeld een verhoging van de leidingwaterprijs
deze categorie onttrekkers zal overschakelen van leidingwater voor
huishoudelijke doeleinden naar de eigen winning van grondwater voor
deze doeleinden. De investeringen voor de dan noodzakelijke verre–
gaande bescherming, zuivering en kwaliteitscontrole wegen namelijk niet
op tegen de potentiële winst.

De leden van de PvdA-fractie vragen in hoeverre in de praktijk
waarneembaar is dat de prijs van water invloed heeft op de omvang van
het gebruik door de burger en de bedrijven en of er met het oog hierop
bijvoorbeeld verschil is in het gebruik in gebieden waar wordt afgerekend
op basis van individuele bemetering en gebieden waar puur forfaitair
wordt getarifeerd en zo ja hoe groot die verschillen zijn.

In de praktijk is tot op heden geen significant effect op het verbruik
aangetoond bij huishoudens. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de
tariefstijgingen tot op heden nog steeds relatief beperkt zijn geweest. In
het algemeen kiest de industrie met betrekking tot zijn waterhuishouding
voor de goedkoopste optie bij gegeven kwaliteitseisen. Daarbij wordt ook
rekening gehouden met waterbesparingsmogelijkheden. Er zijn geen
verschillen in verbruik waar te nemen die kunnen worden toegerekend
aan het al dan niet bemeterd zijn van de aansluiting. Bij aanleg van
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bemetering is soms een tijdelijk schokeffect waar te nemen maar dit
effect verdwijnt op langere termijn.

De leden van de VVD-fractie vragen of de schaarste wel een milieu–
argument kan worden genoemd. Het lid van de RPF-fractie stelt de vraag
of grondwater kan worden gezien als een niet vervangbare voorraad–
grootheid.

In de ondergrond van Nederland bevindt zich een enorme,
dynamische, voorraad zoet grondwater. Deze hoeveelheid wordt voort–
durend aangevuld door de neerslag en vanuit het oppervlaktewater,
terwijl door middel van natuurlijke c.q. kunstmatige drainage,
verdamping door vegetatie en grondwateronttrekking een continue
afvoer van grondwater plaatsvindt. Ten gevolge van dit aan– en afvoer–
proces, waarbij in Nederland als geheel genomen de aanvulling en de
afvoer aan elkaar gelijk zijn, is het grondwater van nature in beweging. In
deze zin is grondwater inderdaad geen schaarse grondstof.

Het schaarste-aspect van grondwater manifesteert zich, zoals ook is
aangegeven in de memorie van toelichting en het nader rapport, op een
andere wijze. In de eerste plaats kunnen ingrepen in het grondwater–
regime, waaronder grondwateronttrekking, leiden tot ongewenste
effecten op functies van bodem en grondwater. In deze zin is het
optreden van verdroging een signaal van schaarste. In de tweede plaats
wordt het grondwater belast met uit verschillende bronnen afkomstige
emissies (landbouw, atmosferische depositie, bodemverontreinigingen,
vuilstorten e.d.). De hieruit voortvloeiende grondwaterverontreiniging
vermindert de hoeveelheid schoon grondwater. Het onttrekken van
grondwater kan er toe leiden dat de verspreiding van de verontreiniging
in enige mate wordt versterkt. De mate waarin er thans sprake is van
schaarste in de hiervoor bedoelde betekenis, varieert zeer sterk van
plaats tot plaats. Niettemin oordeelt de regering dat er op landelijke
schaal sprake is van een schaarse milieuvoorraad. Zij baseert haar
oordeel daarbij op studies die in het kader van de derde Nota Waterhuis–
houding zijn uitgevoerd en op studies van het RIVM, zoals Zorgen voor
Morgen en Milieuverkenning 2.

De leden van de fracties van de VVD en D66 noemen het provinciale
vergunningenbeleid als een veel effectiever en op maat gesneden
instrument. Met deze leden is de regering van mening dat de vergun–
ningverlening door de provincie in het kader van de Grondwaterwet het
geëigende instrument is voor het reguleren van grondwateronttrekking.
Zoals al eerder is gesteld gaat het bij de grondwaterbelasting echter
primair om het verwerven van algemene middelen. Het positieve effect
op doelstellingen van het milieubeleid is secundair.

Inhakend op de plaatselijke en tijdelijke schaarste van grondwater
vragen de VVD-leden de regering op een precieze, cijfermatige wijze aan
te geven waar en in welke mate er schaarste aan schoon grondwater is.

Het is op dit moment niet mogelijk om het door de VVD-leden
gevraagde kwantitatieve en gedifferentieerde beeld te presenteren. Dit
vraagt om een uitvoerige en tijdrovende studie, waarbij enerzijds gebruik
kan worden gemaakt van bestaande gegevens en anderzijds aanvullend
onderzoek noodzakeli jk is. Met de thans in verschillende kaders lopende
c.q. voorgenomen onderzoeken zal het gevraagde beeld in de komende
jaren verkregen kunnen worden.

De leden van de VVD-fractie vragen of de regering kan ingaan op de
afwijzing van het voorstel door de VEWIN op grond van het uitgangspunt
dat drinkwater tegen kostprijs wordt geleverd (geen politieke prijs).

Naar de mening van de regering is de invoering van een belasting op
het onttrekken van grondwater op zichzelf niet strijdig met het
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uitgangspunt dat aan de consument de kostprijs van drinkwater in
rekening moet worden gebracht. Door de belasting stijgen de kosten
voor het beschikbaar krijgen van de grondstof voor de drinkwaterbe–
reiding, resulterend in een hogere kostprijs van het drinkwater. Dit is
principieel niet anders dan bijvoorbeeld het doorberekenen van stijgende
energieprijzen als gevolg van een energieheffing. De door de VEWIN
aangevoerde voorbeelden van doorberekening van zuiveringskosten en
kosten voor beperking van milieugevolgen van drinkwaterbereiding
bevestigen in dit verband dat een stijging van de kostprijs een gevolg van
uiteenlopende oorzaken kan zijn.

Vervolgens vragen deze leden naar de mening van de regering over het
door de VEWIN geuite bezwaar dat een heffing op drinkwater onrecht–
vaardig is.

Het wetsvoorstel betreft een belasting op milieugrondslag geheven op
de onttrekking van grondwater en dus geen heffing op drinkwater. De
uitspraak dat een heffing op drinkwater onrechtvaardig zou zijn mist in
dit verband dan ook grond. Dat door die belasting op de grondstof de
drinkwaterprijs stijgt doet hieraan niets af.

Ten slotte zijn deze leden benieuwd naar het standpunt van de
regering tegenover de uitspraak van de VEWIN dat geen regulerende
heffing moet worden gelegd op drinkwater omdat maatregelen van
waterleidingbedrijven ter minimalisering van hun aandeel in de
verdroging, het vergunningsysteem van de provincies, waterbesparings–
campagnes en het waterspoor meer effect zullen sorteren.

Zoals reeds vaker is aangegeven is de voorgestelde verbruiksbelasting
een belasting gericht op het verwerven van algemene middelen. Een
eventueel verlagend effect op het waterverbruik is secundair. Met de
VEWIN is de regering van mening dat de lopende waterbesparingscam–
pagnes en het vergunningensysteem van de provincies meer effect op de
omvang van de grondwateronttrekkingen zullen hebben. Hetzelfde kan
worden gezegd over het effect van maatregelen gericht op de beperking
van verdroging. Naar de effectiviteit van het waterspoor is recent nader
onderzoek verricht. Het desbetreffende onderzoeksrapport waarin een
positief beeld wordt geschetst, is onlangs door de Ministers van VROM
en V&W naar de Tweede Kamer gezonden met een standpuntbepaling.
Dat door de onderhavige belasting grondwater duurder wordt zai geen
negatief maar wellicht wel een versterkend effect op het waterspoor
kunnen hebben.

De leden van de fractie van D66 komt het onjuist voor geen belasting
te heffen op het onttrekken van brak of zout grondwater, gelet op de
naar de mening van deze leden in de memorie van toelichting genoemde
gevolgen zoals verzilting. Wij menen dat hier sprake is van een misver–
stand. In de memorie van toelichting is de verzilting genoemd als een
van de gevolgen van de ontrekking van zoet grondwater. Door zo'n
onttrekking zou namelijk ongewenste verplaatsing van zout of brak water
kunnen plaatsvinden.

De leden van de Groen Links-fractie vragen hoe de in het overzicht in
paragraaf 3.1. van de memorie van toelichting weergegeven gemiddelde
prijs van het leidingwater eruit gaat zien na de introductie van de voorge–
stelde heffing op grondwater.

Vooraf merken wij op dat een nadere berekening heeft uitgewezen dat
de gemiddelde prijs van het leidingwater voor middelgrote en grote
afnemers iets hoger uitkomt. Het overzicht ziet er na herberekening,
exclusief de grondwaterbelasting, als volgt uit.
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Overzicht 1 Gemiddelde prijs leidingwater (gld/m', 1989)

gebruiker water bereid uit

grondwater infiltratiewater oppervl water

huishoudens
middelgroot'
groot2

1,50
1,05
0,95

2,30
1,90
1,70

2,45
2,05
1,80

1 Afname groter dan 300 m3 doch kleiner dan 10 000 m3

2 Afname 10000 m3 of meer

Het overzicht inclusief de grondwaterbelasting zal er dan als volgt
gaan uitzien.

Overzicht 2 Gemiddelde prijs leidingwater inclusief grondwaterbelasting (gld/m3,
1989)

gebruiker water bereid uit

grondwater infiltratiewater oppervl water

huishoudens 1,75 2,35 2,45
middelgroot' 1,30 1,95 2,05
groot' 1,20 1,75 1,80

1 Afname groter dan 300 m3 doch kleiner dan 10 000 m3

2 Afname 10 000 m3 of meer

De leden van de fracties van de SGP en het GPV vragen aandacht voor
de advisering door de Raad voor de Drinkwatervoorziening.

Allereerst merken wij in antwoord op een vraag van de leden van de
SGP-fractie op dat de formele advisering beperkt is tot de Raad van
State. De Raad voor de Drinkwatervoorziening is, net zo min overigens
als de CRMH, om advies gevraagd. Het is aan het oordeel van de Raad
overgelaten of de mogelijke consequenties voor de drinkwatervoor–
ziening voor hem aanleiding zouden zijn om gebruik te maken van zijn
recht om ongevraagd te adviseren.

Wij delen niet de vrees van de Raad voor de Drinkwatervoorziening dat
door de heffing een optimale waarborging van de drinkwatervoorziening
gevaar gaat lopen. De belasting, die volledig aan de afnemers kan
worden doorberekend, kan voor de waterleidingbedrijven in redelijkheid
geen argument zijn om maatregelen achterwege te laten die voor de
waarborging van de drinkwatervoorziening noodzakelijk zijn. Mede gelet
op de lage kostprijs van drinkwater bereid uit grondwater - ook na
invoering van deze belasting - achten wij een prijsstijging ten gevolge
van dergelijke maatregelen alleszins aanvaardbaar.

De leden van de GPV-fractie vragen ons 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.

De oorzaken van verdroging zijn uiteenlopend, zoals peilverlaging, ont–
en afwatering, waterhuishoudkundige werken, grondwateronttrekking en
bebossing. Daar waar thans verdroging is geconstateerd verschillen de
relatieve bijdragen van de diverse ingrepen van plaats tot plaats. Mede
op grond hiervan zien wij geen reden de algemene stelling van de Raad
voor de Drinkwatervoorziening te bestrijden dat er geen direct verband
bestaat tussen de hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken en de
mate van verdroging. Wel is duidelijk dat de onttrekking van grondwater
als een van de van belang zijnde factoren aan de verdroging kan
bijdragen.
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Het lid van de RPF-fractie vraagt of, als grondwater als een schaarse
grondstof wordt gezien, men dan een bepaalde lijn zou moeten hanteren
ten aanzien van de onttrekking.

In het kader van de vergunningverlening op basis van de Grondwa–
terwet - het geëïgende instrument voor regulering zoals wij hiervoor al
hebben opgemerkt - wordt bezien welke onttrekkingshoeveelheid op de
desbetreffende plaats mogelijk is, rekeninghoudend met de beïnvloeding
van endere bij het grondwater betrokken belangen. Daarnaast bieden de
provinciale waterhuishoudingsplannen het breder kader waarin beleids–
lijnen ten aanzien van het grondwaterbeheer worden uitgezet.

Het lid van de RPF-fractie vraagt of er redenen zijn om er naar toe te
werken dat de prijsstelling van grondwater tenminste gelijk is aan of
hoger is dan de prijzen van infiltratiewater of oppervlaktewater.

Zoals in de memorie van toelichting is opgemerkt draagt de belasting
er aan bij dat het prijsverschil tussen grondwater enerzijds en infiltratie–
water en oppervlaktewater anderzijds wordt verkleind. Dat wij thans geen
hogere heffing voorstellen geeft echter tegelijkertijd aan dat wij op dit
moment een verdere verkleining van het prijsverschil via deze belasting
niet nastreven.

3.2. Belastingplicht

De leden van de CDA-fractie vragen of het juist is dat de belasting–
plichtige waterleidingbedrijven slechts een bijdrage leveren van ten
hoogste 10% aan de verdroging en of het aandeel kan worden gegeven
dat geldt voor beregening en bevloeiing.

Ons zijn geen studies bekend op grond waarvan een stellige kwantita–
tieve uitspraak kan worden gedaan over de bijdrage van grondwateront–
trekking door waterleidingbedrijven of ten behoeve van beregening en
bevloeiing in de landbouw aan de verdroging. Zoals in antwoord op een
vraag van de leden van de GPV-fractie al is aangegeven, kan verdroging
het gevolg zijn van uiteenlopende oorzaken. Nader onderzoek, dat nodig
is om op regionale of landelijke schaal onderbouwde kwantitatieve
uitspraken te doen over de bijdrage van de afzonderlijke oorzaken, zal
binnenkort worden gestart.

De leden van de fracties van PvdA en VVD stellen vragen over de
omvang van de onttrekking van grondwater ten behoeve van beregening
en bevloeiing en over het procentuele aandeel van alle onttrekkingen dat
nationaal aldus globaal buiten de belasting blijft in een droog, normaal
en nat jaar.

Over de feitelijke onttrekking voor beregening en bevloeiing zijn geen
exacte cijfers bekend. De meest recente schatting is te vinden in het
basisrapport «Grondwater», dat door het RIZA is opgesteld ten behoeve
van de derde Nota waterhuishouding. Daarin wordt voor een 10%-droog
jaar een schatting gemaakt van 150 a 200 miljoen m3. In een zeer droog
(5%) jaar kan deze hoeveelheid nog aanzienlijk toenemen, waarbij een
verdubbeling van de onttrekking niet ondenkbaar is. In een 50%-droog
(normaal) jaar zal de onttrekking waarschijnlijk de 100 miljoen m3 niet
overschrijden. Wat exact onder de belasting valt, zal nog in de praktijk
moeten blijken.

De leden van de CDA-fractie vragen of het niet mogelijk is voor
onttrekking van grondwater van een bescheidener omvang dan de in het
wetsontwerp voorgestelde vrijstellingsnorm een forfaitair bedrag vast te
stellen. Ook de leden van de fractie van de PvdA vragen of een forfaitaire
heffing mogelijk is, waaraan de belastingplichtigen kunnen ontkomen
door deugdelijke bemetering.

Bij het overwegen van een forfaitaire heffing is van belang dat een

•
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forfait zou moeten kunnen worden genomen dat enige praktische
fundering geniet. In casu zou gezocht moeten worden naar een gegeven
dat een redelijke weerspiegeling vormt van de gemiddelde onttrekking
per agrariër (eventueel gedifferentieerd per grondsoort of provincie).
Daarvoor is nodig een inzicht in de behoefte aan beregening of
bevloeiing.

Er bestaan theoretische gegevens over de behoefte aan beregening
per hectare, het zogenaamde vochttekort. Dat tekort is een technische
grootheid, die uitgaat van de optimale situatie voor het gewas en van de
gemiddelde neerslag per jaar. Of er feitelijk wordt beregend, is vooral
een kwestie van economische calculatie: hoe verhouden de kosten van
beregening zich tot de extra opbrengst die daaruit resulteert.

Het technische vochttekort per hectare hangt bij een gegeven
hoeveelheid neerslag per jaar af van een aantal factoren:

- De grondsoort.
Globaal kan worden gesteld dat alleen bij zandgrond een vochttekort

zal optreden dat wordt aangevuld met beregening uit grondwater. Op
andere gronden (zoals klei en leem) is er doorgaans geen vochttekort of
wordt daarin voorzien met behulp van oppervlaktewater. Binnen de groep
zandgrond varieert het vochttekort echter nog al naar gelang de soort
zandgrond (meer of minder lemig, respectievelijk meer of minder humus
bevattend) en naar de aard van de ondergrond;

- De hoogte van de grondwaterstand.
Het vochttekort is groter naarmate de grondwaterstand lager is. De

grondwaterstand wordt uitgedrukt in de zogenoemde grondwatertrap;
- Het gewas dat wordt verbouwd.
Globaal kan daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen

akkerbouw, tuinbouw in de volle grond en gras. Ook binnen die hoofd–
groepen varieert de behoefte echter per gewas.

Grondsoorten vallen weliswaar te definiëren, maar de praktische
toepassing zal zeker aanleiding te geven tot vele procedures. Hetzelfde
zal naar alle waarschijnlijkheid gelden voor de grondwatertrap. Dit
betekent dat een eventueel forfait in ieder geval niet de grondsoort en de
grondwatertrapklasse zelf als bepalende factoren zou moeten bevatten,
maar de regio. De regio's zouden daarbij moeten worden afgebakend
aan de hand van een grondsoortenkaart.

Gezien de mogelijke afwijkingen tussen de omvang van de forfaitair
berekende onttrekking en de feitelijke onttrekking, is het zeer de vraag of
het hanteren van een forfait tot rechtvaardige uitkomsten zou leiden.

Voorts zou nog een aantal praktische aspecten moeten worden bezien.
In de eerste plaats moet de vraag worden beantwoord of het te verde–

digen is om een forfait op te leggen aan land– en tuinbouwers die geen
beregeningsinstallatie of grondwaterput hebben. Als aanknopingspunt
zou in principe de aanwezigheid van een vergunning of registratie van
zo'n installatie of put kunnen worden genomen. De vraag is of de
controle op kleine onttrekkers zodanig is, dat dit uitgangspunt
betrouwbaar zou zijn. Verder moet worden bedacht dat de aanwezigheid
van een vergunning of registratie niet noodzakelijkerwijs betekent dat in
werkelijkheid wordt beregend, en dat - als al wordt beregend - ook het
hele areaal wordt beregend.

Een tweede vraag is of de relevante zandgrondregio's aan de hand van
de grondsoortkaarten kunnen worden omschreven op een wijze die in
een wettelijke regeling hanteerbaar is.

Een derde vraag is hoe een forfaitaire heffing zich zou verhouden tot
een heffing bij grote onttrekkers aan de hand van bemetering van de
feitelijke onttrekking. Is het forfait van toepassing op kleine onttrekkers
en wordt bij grote onttrekkers de heffing bepaald aan de hand van de
feitelijke onttrekking, of wordt elke onttrekking ten behoeve van
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beregening en bevloeiing forfaitair in de heffing betrokken? Een verge–
lijkbare vraag doet zich voor ten aanzien van de verhouding van een
forfait tot de algemene vrijstelling voor kleine onttrekkingen.

Uit het vorenstaande moge blijken dat er aan een forfaitaire heffing
vele haken en ogen zitten. Het is duidelijk dat een afweging met
betrekking tot de vele genoemde aspecten niet zonder een uitgebreid
nader onderzoek zou kunnen.

De leden van de fracties van CDA, PvdA, D66, Groen Links, SGP en
GPV stellen de vraag of niet gevreesd moet worden voor een toename
van onttrekking in eigen beheer nu het tarief van de belasting daarvoor
de helft van dat voor drinkwater bedraagt. De leden van de PvdA-fractie
stellen daarnaast de vraag of ook afspraken met provincies zouden
kunnen worden gemaakt om een dergelijke toename tegen te gaan.

Wij gaan er van uit dat er door de invoering van de verbruiksbelasting
op grondwater (nagenoeg) geen verschuiving zal plaatsvinden van
levering van water door de waterleidingbedrijven naar onttrekkingen in
eigen beheer. Dit standpunt is gebaseerd op het feit dat het huidige
prijsverschil tussen levering van leidingwater (bereid uit grondwater) en
onttrekking in eigen beheer al zodanig groot is (ongeveer f 0,80), dat er
in zijn algemeenheid van uit mag worden gegaan dat er in de huidige
situatie sprake is van maximale onttrekking in eigen beheer. De huidige
verhouding eigen winning industrie en levering van leidingwater bereid
uit grondwater (250 versus 60 miljoen m3) geeft ook al een indicatie in
die richting. Voorts mag ook niet uit het oog worden verloren dat voor
het winnen van grondwater een vergunning van de provincie nodig is.
Ook hierdoor is er een waarborg dat men niet lichtvaardig op eigen
winning zal overstappen. Afspraken met provincies zijn, gelet op het
vorenstaande, dan ook niet nodig.

De leden van de PvdA-fractie vragen in hoeverre kan worden
voorkomen dat een grotere gewenste onttrekking in eigen beheer kan
worden bereikt door het installeren van verscheidene pompen beneden
de vrijgestelde capaciteit.

Ingevolge het wetsvoorstel worden in navolging van de Grondwaterwet
inrichtingen tot het onttrekken van grondwater, waaronder pompen, die
een samenhangend geheel vormen aangemerkt als één inrichting. Het
installeren van meer pompen met een vrijgestelde capaciteit in plaats
van één of meer grotere pompen, zal er niet toe kunnen leiden dat men
de belastingplicht ontgaat.

De leden van de PvdA-fractie vragen of per provincie kan worden
aangegeven welke ondergrens is gesteld aan de registratie– of vergun–
ningplicht van permanente grondwateronttrekkingen. Tevens vragen zij of
er enige indicatie kan worden gegeven van het aantal kleine onttrekkers
dat onder de gekozen grens van een pompcapaciteit van 10 m3/uur valt.
De leden van de SGP-fractie vragen naar het aandeel van deze onttrek–
kingen in het geheel van onttrekkingen.

Met uitzondering van de provincies Utrecht en Zeeland geldt in alle
provincies dat de ondergrens van de registratieplicht voor permanente
onttrekkingen in het kader van de Grondwaterwet is gesteld op een
capaciteit van 10 m3/iiur. |n Zeeland ligt deze grens op 5 m3/uur; in
Utrecht op 35 m3/uur. Beneden deze grens kan er sprake zijn van een
meldingsplicht voor bepaalde categorieën onttrekkers. Er bestaat echter
geen inzicht in de mate waarin installaties daadwerkelijk bij de provincies
worden gemeld. Voor zover bekend worden bovendien wel gemelde
installaties niet in een bestand opgenomen. Er kan dus vooralsnog geen
indicatie worden gegeven over het aantal onttrekkers met een pompca–
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paciteit van minder dan 10 m3/iiur, en derhalve evenmin over het aandeel
van deze onttrekkingen ten opzichte van het totaal.

De leden van de fracties van de PvdA, de VVD, D66, Groen Links, het
GPV en de RPF geven allen aan problemen te hebben met de vrijstelling
van de belasting op onttrekking van grondwater voor beregening en
bevloeiing. De leden van de PvdA– en VVD-fractie vinden de vrijstelling
strijdig met de rechtsgrondslag van de voorgestelde belasting. De leden
van de D66- en Groen Links-fractie kunnen zich niet verenigen met de
uitvoeringstechnische argumenten aangevoerd ter verdediging van deze
vrijstelling. De leden van de PvdA-fractie en het lid van de RPF-fractie -
voor wie het onduidelijk is waarom kleine onttrekkers buiten de belas–
tingheffing blijven - wensen een nadere toelichting op de uitvoerings–
technische problemen.

Allereerst willen wij opmerken dat wij de opvatting onderschrijven dat
de vrijstelling voor beregening en bevloeiing zich niet goed verdraagt
met de rechtsgrondslag van de belasting. Het zijn zuiver de uitvoerings–
technische problemen die ertoe geleid hebben de vrijstelling in het
voorstel op te nemen. Overigens is het niet uitzonderlijk dat belastingen
vrijstellingen kennen die meer door doelmatigheidsoverwegingen dan
door de principiële uitgangspunten zijn ingegeven.

In het onderhavige geval houden de complicaties in de uitvoering
enerzijds verband met het grote aantal bedrijven dat water onttrekt ten
behoeve van beregening en bevloeiing en anderzijds met de omstan–
digheid dat er, zoals ook in de memorie van toelichting is gesteld, geen
continue onttrekking is maar een tijdelijke onttrekking, die bovendien niet
gelijkmatig over het jaar is verdeeld. De onttrekking is sterk geconcen–
treerd in de zomermaanden. Van jaar tot jaar kunnen belangrijke
verschillen optreden. Veelal worden mobiele pompinstallaties gebruikt,
die afwisselend op verschillende percelen worden ingeschakeld. Deze
complicerende factor, dit in reactie op een opmerking van de leden van
de PvdA-fractie, is niet de enige die ons ertoe gebracht heeft vooralsnog
te voorzien in een vrijstelling.

Goede bemetering is moeizaam te realiseren. Het plaatsen van water–
meters in een dergelijke installatie levert problemen op met betrekking
tot de zuiverheid van meten. Doordat een dergelijke meter regelmatig
aan de buitenlucht bloot staat vindt ijzerafzetting plaats in de meter
hetgeen leidt tot onzuivere meetresultaten. Ook het technisch op een
juiste wijze plaatsen van de watermeter is moeilijk. Tevens wordt de
zuiverheid van meten nadelig beïnvloed doordat de meter blootstaat aan
schokken e.d. Daarnaast dient bij elke onttrekking steeds te worden
geconstateerd dat de bemetering aanwezig is en ook werkt. Dit in tegen–
stelling tot een permanente installatie waar verwijdering van bemetering
moeilijk gaat en waar ook aan verzegeling van meters kan worden
gedacht. Zouden alle bedrijven in de belastingheffing worden betrokken
dan moet voldaan worden aan de voorwaarden met betrekking tot de
wijze van bemeteren en administreren van de onttrokken hoeveelheden
grondwater en moet de belastingdienst op de juiste naleving van deze
bepalingen toezien.

Wij achten de lasten die samenhangen met de hiervoor genoemde
complicaties voor zowel de land– en tuinbouw als de belastingdienst
thans zo zwaar dat wij er niet naar streven de kring van belastingplich–
tigen thans uit te breiden tot de onttrekkers van grondwater ten behoeve
van beregening en bevloeiing.

De suggestie van de leden van de PvdA-fractie om onttrekkingen ten
behoeve van beregening en bevloeiing geleidelijk in de belasting te
betrekken, alsmede de opmerkingen van de fracties van D66 en Groen
Links inzake de wenselijk geachte heroverweging van deze vrijstelling,
zullen wij betrekken bij ons verder onderzoek naar de mogelijkheden om
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de onderhavige belasting verder uit te breiden. Aangezien de manier
waarop de belasting vorm zou kunnen krijgen nog geenszins vastligt, lijkt
het ons niet raadzaam nu reeds in het wetsvoorstel een ingangsdatum
voor een dergelijke uitbreiding op te nemen.

De uitvoeringscomplicaties van hiervoor vermelde aard doen zich, dit
ten antwoord op de vraag van het lid van de RPF-fractie, ook voor bij
andere onttrekkingen zoals bemaling van bouwputten. Het betreft in die
gevallen onttrekkingen die veelal gering van omvang zijn en incidenteel
plaatsvinden. Een extra complicatie bij bemaling van bouwputten is de
omstandigheid dat door de geringe diepte waarop het grondwater wordt
onttrokken, veel vuil wordt meegepompt hetgeen een betrouwbare
bemetering bemoeilijkt. Om deze redenen is ook hier voorzien in een
vrijstelling.

De leden van de PvdA-fractie vragen in te gaan op de mate waarin
deze onttrekkingen thans aan registratie– en vergunningplicht zijn onder–
worpen.

Krachtens de Grondwaterwet stellen de provincies de grenzen voor
registratie– en vergunningplicht per onttrekkingscategorie vast. Voor
beregenings– en bevloeiingsdoeleinden lopen deze grenzen per provincie
uiteen. Zowel voor de registratieplicht als voor de vergunningplicht is er
een range van 5 tot 100 m3/uur. Ook worden grenzen gesteld op basis
van de onttrokken hoeveelheid per maand, kwartaal of jaar. In sommige
provincies geldt geen registratie of vergunningplicht voor beregening en
bevloeiing. Een en ander kan als volgt worden weergegeven.

Overzicht 3 Schema provinciale ondergrenzen voor registratie– en vergunningplicht

registratieplicht

permanente onttrekking
beregening en bevloeiing

laagste
ondergrens–

5 m3/h
5 m3/h

hoogste
ondergrens–

35 mVh
1 00 m3/h

vergunningplicht

laagste
ondergrens–

10m3/h
10m3/h

hoogste
ondergrens–

35 m3/h
1 00 m3/h

Over het aantal mobiele pompinstallaties dat voor beregening en
bevloeiing in gebruik is, over de capaciteit die deze installaties doorgaans
hebben alsmede over de mate waarin landbouwers zelf over een eigen
beregeningsinstallatie beschikken - dit naar aanleiding van de vragen van
de leden van de PvdA-fractie - hebben wij geen gegevens.

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de PvdA-fractie
merken wij op dat er van uit mag worden gegaan dat het onttrokken
grondwater na beregening voor verreweg het grootste deel via het
bodemvocht door de gewassen wordt opgenomen dan wel vanaf de
bodem of het vegetatiedek rechtstreeks verdampt. Slechts bij zeer hoge
watergiften kan er sprake zijn van infiltratie die leidt tot een beperkte
aanvulling van het grondwater.

De leden van de fractie van de PvdA vragen aan te geven op welke
termijn op zijn vroegst eventuele uitvoeringsproblemen kunnen zijn
opgelost om onttrekkingen ten behoeve van beregeningen onder de
belasting te brengen, en of dit nog bijzondere aanvullende wetsbepa–
lingen zou vergen.

Op dit tijdstip kunnen wij nog geen uitspraak doen over de termijn
binnen welke de uitvoeringsproblemen kunnen zijn opgelost. Het is de
bedoeling om eerst ervaring op te doen met de wetgeving zoals deze
thans is voorgesteld. Mede aan de hand van deze ervaringen zal - in
overleg met de provincies - nader onderzoek worden verricht naar de
vraag op welke wijze er het beste kan worden gestreefd, in de nabije
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toekomst een groter deel van de onttrekkingen voor beregening en
bevloeung te betrekken in de belasting op grondwater. Daarbij zou dan
kunnen worden gekeken naar de mogelijkheden voor een geleidelijke
verlaging van de voorgestelde vrijstelling en naar de mogelijkheden voor
een forfaitaire heffing. Daarbij gaat onze voorkeur voorhands uit naar de
eerstgenoemde benadering.

Het lid van de RPF-fractie vraagt naar het onderliggende verband van
de vrijstellingen in de grondwaterbelasting. In het algemeen kunnen wij
opmerken dat de vrijstellingsgrenzen zoals deze zijn opgenomen in artikel
8 van de wet berusten op een globaal gemiddelde vrijstellingsgrens zoals
deze voorkomt in de diverse provinciale grondwaterverordeningen. Uit
een oogpunt van uitvoerbaarheid en begnjpelijkheid voor belastingplich–
tigen is zoveel mogelijk aangesloten bij deze «gemiddelde provinciale
vrijstellingsgrens». De grens waarboven belastingplicht ontstaat ligt bij
beregening op 100 000 m3 per jaar en op minder dan 100 m3 capaciteit
per uur. De grens voor vrijstelling van belasting bij bronbemalingen ligt
op 50 000 m3 per maand, met daarnaast als eis dat deze niet langer dan
4 achtereenvolgende maanden mag duren. De grens waar beneden geen
belasting wordt geheven van de industrie bedraagt de algemene grens
van minder dan 10 m3 per uur capaciteit.

Het lid van de RPF-fractie vraagt voorts of wel afdoende kan worden
gecontroleerd of eigen onttrekkingen de 100000 m3 niet te boven gaan
en of aan het vaststellen van het feit dat iemand niet belastingplichtig is,
niet tenminste de voorwaarde moet worden gesteld dat wel bemetering
plaatsvindt.

Vooralsnog is de grens voor de vrijstelling voor beregening en
bevloeiing op een tamelijk hoog niveau gesteld. Hierdoor blijft ongeveer
90% van de onttrekkingen van grondwater voor deze doeleinden buiten
de heffing. De grensgevallen waarin moet worden nagegaan of ze
daadwerkelijk in de heffing moeten worden betrokken zijn relatief gering.
Bij de bepaling van grensgevallen kan o.m. rekening worden gehouden
met klimatologische gegevens, oppervlakte van in gebruik zijnde
gronden, grondsoort en gewas. Tevens is van belang of er al dan niet een
alternatief in de vorm van oppervlaktewater beschikbaar is. De eenheden
van de belastingdienst kunnen over voldoende gegevens beschikken om
deze beoordeling uit te voeren.

Dit brengt met zich mee dat het niet noodzakelijk is dat in alle gevallen
de voorwaarde van bemetering moet worden gesteld. Zoals hiervoor is
opgemerkt is de vrijstellingsgrens zodanig gekozen dat het grootste deel
van de bedrijven buiten de heffing blijft. In een groot aantal gevallen zal
het derhalve op voorhand aannemelijk zijn dat geen belasting
verschuldigd zal worden. In die gevallen moet het mogelijk zijn dat de
inspecteur kan bepalen onder daaraan nader te verbinden voorwaarden,
dat de eis van een continue bemetering met behulp van watermeters niet
wordt gesteld. In de situaties dat op voorhand aannemelijk is dat
bedrijven wel in de belastingheffing worden betrokken dan wel dat dat
niet uit te sluiten is, zal uiteraard wel bemetering moeten plaatsvinden.

3.3. Grondslag

Uit de verstrekte informatie blijkt dat de gemiddelde prijs van leiding–
water bereid uit grondwater, ook na invoering van deze verbruiksbe–
lasting, nog aanzienlijk lager is dan bij oppervlaktewater. Een bijdrage
aan de beoogde milieudoelstelling zal daarom slechts van gering belang
kunnen zijn, zo oordelen de leden van de CDA-fractie.

Inderdaad is niet onaannemelijk dat slechts een geringe reductie van
het grondwaterverbruik ten gevolge van deze belasting zal optreden. Het
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primaire doel van deze verbruiksbelasting is en blijft het verkrijgen van
algemene middelen; een bijdrage aan het bereiken van milieu-doelstel–
lingen is daarbij secundair.

Uit een oogpunt van een gewenste bredere lastenverdeling achten de
leden van de CDA-fractie de beperking tot grondwater een nadeel. Voor
deze doelstelling zou het betrekken van leidingwater bereid uit opper–
vlaktewater een mogelijke verdere verbreding kunnen betekenen.
Hierover wordt het oordeel gevraagd van de regering.

Op zich delen wij de opvatting dat het betrekken van oppervlaktewater
in de belastingheffing tot een bredere lastenverdeling zou kunnen leiden.
Daarbij tekenen wij wel aan dat het bij een belasting op oppervlaktewater
zou gaan om een belasting met een geheel andere grondslag (anders
dan het thans gehanteerde schaarste-aspect). Een eventuele belasting op
oppervlaktewater moet in die zin dan ook als een optie worden gezien die
los staat van de onderhavige belasting op grondwater.

De leden van de fractie van de PvdA vragen of nader kan worden
toegelicht in welke gevallen een betrouwbare bemetering niet goed
mogelijk is of vanwege de kosten zeer bezwaarlijk is, zodat met een
forfaitaire werkwijze zou moeten worden volstaan.

Een betrouwbare bemetering wordt verkregen door een continue
bemetering van de onttrekkingen van grondwater met een watermeter.

De betrouwbaarheid van de bemetering met een watermeter hangt
onder meer af van de plaats waar de meter is geplaatst en de kwaliteit
van het grondwater dat wordt onttrokken.

Voor de plaats is bijv. van belang of de omgeving trillingvrij is of niet
en of het mogelijk is de meter op een recht stuk pijp van voldoende
lengte te monteren. Voorts beïnvloedt de kwaliteit van het grondwater de
zuiverheid van de meting. Uzerhoudend water bijv. vervuilt de meter
snel, hetgeen veel extra onderhoud en nieuwe ijking van watermeters
noodzakelijk maakt. In bepaalde situaties kunnen gelet op het voren–
staande de kosten verbonden aan het plaatsen, ijken, onderhouden en
controleren van de meters dermate hoog zijn, dat het niet verantwoord
zou zijn het gebruik van watermeters voor te schrijven. In die gevallen zal
volstaan moeten worden met een meer globale, doch verantwoorde,
wijze van vaststelling van de hoeveelheid onttrokken grondwater, bijv.
met behulp van urentellers. Teveris komen situaties voor, bijv. bij bronbe–
malingen, dat de samenstelling van het grondwater zodanig is dat meting
met behulp van een watermeter praktisch helemaal niet mogelijk is. Ook
in die gevallen is een werkwijze waarbij niet met watermeters wordt
gewerkt, maar op andere wijze de hoeveelheid van de onttrekking wordt
vastgesteld de enige reële mogelijkheid.

De leden van de PvdA-fractie willen graag kennisnemen van de
algemene maatregel van bestuur die op grond van deze wet moet
worden vastgesteld.

Zodra het ontwerp daarvoor voor advies bij de Raad van State
aanhangig zal worden gemaakt zal dit ter informatie ook aan de Kamer
worden gezonden. Wij merken echter op dat hierin geen regeling is
opgenomen voor gevallen die niet betrouwbaar bemeterd kunnen
worden. Deze en andere nadere regelingen zullen worden opgenomen in
de ministeriële regeling aan de vormgeving waarvan thans nog gewerkt
wordt.

3.4. Tarief

De leden van de CDA-fractie vragen of bedrijven die aangewezen zijn
op het gebruik van leidingwater niet ook worden geconfronteerd met een
schoksgewijze verhoging.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 849, nr. 6 22



Bedrijven waarvoor water een belangrijk hulpmiddel of een belangrijke
grondstof in het produktieproces is, maken doorgaans gebruik van water
dat wordt gewonnen in eigen beheer. In het algemeen maken alleen
bedrijven waarvoor het om reden van een gering waterverbruik niet
rendabel is om zelf grondwater te winnen, gebruik van leidingwater.
Dientengevolge zal de kostenverhoging voor bedrijven als gevolg van de
voorgestelde belasting op leidingwater bereid uit grondwater doorgaans
slechts van geringe betekenis zijn.

De leden van de fracties van de PvdA, D66, Groen Links, het GPV en
de RPF vragen waarom het tarief voor grondwateronttrekkingen door
niet-waterleidingbedrijven maar de helft van het tarief voor waterleiding–
bedrijven bedraagt. De leden van de PvdA-fractie vragen of een zo zuiver
mogelijke toepassing van de milieugrondslag, de schaarste, dan niet
moet leiden tot een eenheidstarief per onttrokken kubieke meter. De
leden van de GPV-fractie vragen of het niet onlogisch is dat grondwater
dat wordt gebruikt voor hoogwaardige doeleinden (drinkwater) zwaarder
wordt belast dan grondwater dat voor minder hoogwaardige doeleinden
wordt gebruikt (industrieel).

In antwoord op deze vragen merken wij allereerst op dat er zuiver
gezien vanuit de milieugrondslag geen reden is om een verschil in tarief
aan te brengen. Gelet echter op het secundaire aspect van het milieu–
beleid bij deze belasting, het is al eerder opgemerkt, bestaan er ook geen
belemmeringen om uit anderen hoofde noodzakelijke elementen in te
brengen, waaraan uit milieu-oogpunt niet direct behoefte bestaat. Deze
elementen kunnen dan op hun eigen mérites beoordeeld worden.

Met betrekking tot de argumenten die wij van belang achten voor de
voorgestelde tariefstelling merken wij het volgende op.

In de memorie van toelichting is gewezen op de kosten voor de eigen
winners die voortvloeien uit het Aktieplan waterbesparing en op het feit
dat er bedrijven zijn waarvoor het in rekening brengen van het volledige
tarief een zeer grote kostenstijging zou betekenen. Om deze kosten–
stijging niet ineens ten laste van de bedrijven te brengen is besloten tot
een gematigd tarief. In de toekomst kan worden bekeken of de tarieven
aangepast kunnen worden. De leden van de PvdA-fractie en de leden van
de D66-fractie vragen hiernaar.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de kosten van waterbesparing
in de industrie die uit het Actieplan waterbesparing voortvloeien kunnen
worden gespecificeerd naar bedrijfssectoren, naar de mate waarin
daarbij grondwater is betrokken en naar de mate van de dwingendheid
van de regelgeving om de maatregelen kracht bij te zetten.

Het Actieplan waterbesparing geeft aan dat waterbesparing in de
industrie vooral moet worden gezocht in het terugdringen van het
gebruik van grondwater voor doorstroomkoeling. Het beleid is daar dan
ook op gericht. Doelstelling van het beleid is om in het jaar 2000 de
eigen winning van grondwater door de industrie met ca. 100 miljoen
kubieke meter op jaarbasis te beperken. De voor de diverse bedrijfssec–
toren met deze operatie samenhangende kosten zijn op dit moment niet
bekend, maar zulien nader worden onderzocht. Een zeer globale raming
geeft aan dat de kosten van alternatieven voor doorstroomkoeling uit
grondwater ca. f 0,50 tot f 1,00 per kubieke meter hoger liggen dan de
kosten van doorstroomkoeling.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de kostenstijging in de
industrie, voortvloeiend uit het beleid zoals verwoord in het Actieplan
waterbesparing aanmerkelijk uitgaat boven die voor de consument. Zij
vragen voorts of zichtbaar kan worden gemaakt dat de bedrijven die
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extra kosten moeten maken voor waterbesparing ook inderdaad de
bedrijven zijn die zelf grondwater onttrekken.

Zoals in antwoord op een vorige vraag al is gesteld is het besparings–
beleid met betrekking tot de industrie vooral gericht op het terugdringen
van het gebruik van grondwater voor doorstroomkoeling. Het zijn dus
met name de bedrijven die grondwater onttrekken die zullen moeten
gaan investeren in besparingsmaatregelen.

De investeringsinspanning van de industrie is aanmerkelijk groter dan
die van de consument. Dit komt omdat er voor de consument vooralsnog
is gekozen voor waterbesparende maatregelen die zich snel terugver–
dienen en die binnen korte termijn zelfs een kostenbesparing inhouden
(bijvoorbeeld de installatie van een waterbesparende douchekop), die
nauwelijks een meerprijs met zich mee brengen (voorbeeld daarvan is
een waterbesparend toiletsysteem), of die niets kosten en alleen maar
kostenbesparing met zich mee brengen (voorbeeld is de verandering van
gedrag op het gebied van waterverbruik).

De leden van de PvdA-fractie vragen of kan worden ingegaan op de
kostprijs per kubieke meter zelf onttrokken grondwater en vragen of
zichtbaar wordt 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.

Zoals hiervoor al is aangegeven bedraagt de gemiddelde prijs van
drinkwater bereid uit grondwater geleverd aan de grootverbruikers ca.
f 0,95 per kubieke meter. Doorberekening van de heffing (f 0,25) aan
deze grootverbruikers betekent derhalve een procentuele verhoging van
ca. 25%. De kosten van eigen winning van grondwater door de industrie
lopen ver uiteen. De kosten zijn namelijk afhankelijk van de met het
proces samenhangende kwaliteitseisen. Globaal kan worden gesteld dat
de grootste hoeveelheid zelf gewonnen grondwater slechts een
eenvoudige ontijzering ondergaat. De daarmee samenhangende kosten
bedragen zoals in het voorgaande ook reeds is aangegeven ca. f 0,10 tot
f 0,20 per kubieke meter. Een belasting van f 0,125 betekent derhalve
een procentuele verhoging van ca. 120 tot 60%.

Deze leden vragen verder of niet 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.

Een soortgelijk voorstel hebben deze leden gedaan voor de brandstof–
fenheffing. Daarvoor worden hierna in deze memorie een aantal
bezwaren aangegeven. Diezelfde bezwaren gelden mutatis mutandis voor
de grondwaterheffing. Kortheidshalve moge worden verwezen naar de in
dat onderdeel ter zake opgenomen uiteenzetting.

Overigens merken wij op dat de grondwaterbelasting niet primair is
bedoeld om tot waterbesparing te komen. Waterbesparing in de industrie
dient voornamelijk langs andere weg te worden bereikt, namelijk via het
pad van stringente vergunningverlening krachtens de Grondwaterwet.
Doelstelling van het besparingsbeleid is om in het jaar 2000 de eigen
winning van grondwater door de industrie met ca 100 miljoen m3 op
jaarbasis terug te dringen. Deze doelstelling zal in nauw overleg tussen
industrie en provincies moeten worden uitgewerkt.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de regering bereid is om alter–
natieven voor het verlaagde tarief bij eigen winning te bezien. Zij denken
aan een gereduceerd tarief boven bepaalde hoeveelheidsgrenzen, dan
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wel aan een forfaitair te bepalen aandeel van de export in de grondwa–
teronttrekking waarvoor een verlaagd tarief geldt.

Uitgaande van de milieugrondslag is er op zichzelf geen reden om bij
grootverbruik te komen tot een verlaagd tarief. Ook vanuit de syste–
matiek van de belastingheffing ligt dit niet voor de hand. De door de
leden van de PvdA-fractie genoemde alternatieven zijn derhalve alleen
van belang indien vanuit economische overwegingen een verlaging van
de lastendruk voor grote waterverbruikers gewenst wordt geacht. Wij
menen dat het bij eigen winning gerechtvaardigd is een verlaagd tarief
vast te stellen. Enerzijds omdat in die sfeer besparingsmaatregelen al tot
extra kosten leiden, anderzijds om een aanzienlijke schoksgewijze
stijging van de kosten te voorkomen. Voorzover grootverbruikers water
betrekken via de waterleidingmaatschappijen sluiten zij met die
maatschappijen contracten waarbij lagere prijzen worden overeenge–
komen dan de consument betaalt. Zoals elders in deze memorie is
opgemerkt zijn de meeste grootverbruikers echter eigen winner. Ook
vanuit economische optiek zien wij derhalve niet voldoende reden voor
een al dan niet tijdelijke tariefmitigering voor grootverbruikers.

Voor wat betreft de suggestie om een verlaagd tarief te laten gelden
voor een forfaitair te bepalen aandeel van de export in de grondwater–
onttrekking verwijzen wij kortheidshalve naar het antwoord op een
gelijksoortige vraag over de brandstoffenbelasting. Hier gelden mutatis
mutandis dezelfde overwegingen.

De leden van de fractie van de PvdA vragen om een nadere toelichting
op de hoogte van de vermindering bij infiltratie. Ook de leden van de
VVD-fractie maken enige opmerkingen over dit onderwerp. De leden van
de fractie van Groen Links merken op moeite te hebben met de vermin–
dering bij infiltratie.

De grondslag van de grondwaterbelasting is het onttrekken van grond–
water aan de bodem. Indien een onttrekker zijn onttrekking min of meer
weer goed maakt door middel van infiltratie is het redelijk dat hij in
verband hiermee een tegemoetkoming krijgt. Aan de infiltratie worden bij
de vergunning-verlening eisen en voorwaarden betreffende onder andere
de hoeveelheid te infiltreren water en de kwaliteit van dat water gesteld.

Als nadeel van infiltratie kan worden genoemd dat de kwaliteit van het
geïnfiltreerde water vaak anders is dan de kwaliteit van het van nature
aanwezige grondwater. De leden van de fractie van Groen Links merken
dit terecht op. Daarom is besloten om geen tegemoetkoming van 100
procent voor infiltratie te geven, maar nog een bescheiden heffing op te
leggen.

De door de leden van de PvdA-fractie gesuggereerde netto-benadering
is door ons niet toegepast omdat in die opzet per saldo niet geheven zou
worden wegens de kwaliteitswijziging die in het algemeen optreedt bij
infiltratie.

De leden van de PvdA-fractie vragen voorts welke reductie van de
huidige onttrekkingen (volgens tabel 1 tenminste 1322 miljoen m3)
gewenst zou zijn om te voldoen aan de doelstelling de verdroging te
beperken met 25%.

Er bestaat geen beeld van de inspanningen die door de verschillende
sectoren zouden moeten worden gepleegd om de genoemde doelstelling
te halen. Er is wel onderzoek gaande (in het kader van de milieuverken–
ningen van het RIVM), dat een beeld op dit punt moet gaan opleveren.

De leden van de PvdA-fractie vragen of kan worden ingegaan op de
technische mogelijkheden om de bereiding uit grondwater te vervangen
door de bereiding uit oppervlaktewater. Deze leden vragen ook welke
reductie door vervanging door oppervlaktewater, resp. besparing,
technisch haalbaar is, en op welke punten dit het snelst realiseerbaar is.
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Technisch is het mogelijk om de totale grondwateronttrekking te
vervangen door oppervlaktewaterwinning. In de praktijk zullen dan ook
vooral andere factoren een rol spelen bij de afweging of moet worden
overgestapt van grond naar oppervlaktewater, waaronder kosten, milieu–
winst stopzetten grondwaterwinning versus milieu-effecten alternatief,
leveringszekerheid, volksgezondheid en dergelijke. In theorie geldt dat
een overstap van grond– naar oppervlaktewater het snelst gemaakt zal
kunnen worden in die gevallen waarbij oppervlaktewater in de directe
nabijheid beschikbaar is. Ook via waterbesparingsmaatregelen zal op het
gebruik van grondwater kunnen worden bespaard. Dit zal naar
verwachting echter niet leiden tot een reductie in absolute zin, doch
slechts in een minder sterke groei van het gebruik.

De leden van de PvdA-fractie vragen of kan worden aangegeven in
welke mate de reeds verleende vergunningen voor grondwateronttrek–
kingen ruimte bieden voor een uitbreiding van de onttrekkingen boven de
in tabel 1 gegeven hoeveelheden (de latente ruimte).

In 1988 was de ruimte tussen de onttrokken hoeveelheid en de
omvang van de verleende vergunningen ongeveer 35%. Die ruimte is
thans sterk verkleind.

Door waterleidingbedrijven wordt een minimumruimte aangehouden
van gemiddeld 10 tot 15% reservecapaciteit, met het oog op onder
andere droge zomers. Voor wat eigen winningen door de industrie en de
coar-sector betreft zijn er geen cijfers op dit punt beschikbaar, doch er
wordt van uitgegaan dat daarvoor eenzelfde beeld geldt als bij de water–
leidingbedrijven.

De leden van de fractie van de PvdA vragen zich af of het niet
logischer zou zijn infiltratie buiten de belasting te laten, gezien het
geringe prijsverschil tussen infiltratie– en oppervlaktewater enerzijds en
het anderzijds blijvende, relatief grote prijsverschil tussen grondwater en
oppervlakte– en infiltratiewater. De leden vragen zich tevens af of mag
worden gesteld dat een substitutie van onttrekking van grondwater in de
richting van infiltratie een gewenste ontwikkeling zou zijn.

De achtergrond van de heffing bij infiltratie is dat het ook daar gaat
om onttrekking van grondwater. Omdat door infiltratie deze onttrekking
gedeeltelijk weer wordt goedgemaakt, is er naar onze mening aanleiding
om daarvoor een tegemoetkoming te verlenen. Er is echter geen reden
om infiltratie geheel buiten beschouwing te laten.

Infiltratie van oppervlaktewater als techniek is bedoeld om onttrek–
kingsmogelijkheden van grondwater via aanvulling met oppervlaktewater
te vergroten c.q. de milieu-effecten van grondwaterwinning te beperken.
In die zin is infiltratie een interessante techniek. Het is niet zo dat gesteld
mag worden dat substitutie van onttrekking van grondwater in de richting
van infiltratie een in algemene zin gewenste ontwikkeling zou zijn.
Noodzaak en wenselijkheid om over te stappen van grondwater naar infil–
tratie van oppervlaktewater zal van plaats tot plaats moeten worden
bepaald, op regionaal of lokaal niveau.

De leden van de PvdA-fractie vragen 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 waterleidingbedrijven milieu–
verantwoorder te werk gaan dan de eigen winners?

Vanaf 1957 is de winning van grondwater door waterleidingbedrijven
gebonden aan een vergunningplicht. Bij de besluitvorming omtrent een
vergunningaanvraag heeft steeds een afweging plaatsgevonden tussen
het algemeen belang van de drinkwatervoorziening en de belangen,
waaronder de natuur, die geschaad zouden kunnen worden door wijzi–
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gingen in het grondwaterregime. In geval hier onvoldoende inzicht in
bestond werd nader onderzoek verricht, veelal in combinatie met een
proefvergunning.

Hierdoor is in de loop der jaren een situatie ontstaan, waarin bij de
bepaling van locatie en capaciteit van grondwaterwinning rekening wordt
gehouden met mogelijke nadelige effecten op natuurwaarden. Het
Tienjarenplan van de bedrijfstak en het provinciale grondwaterplan c.q.
waterhuishoudingsplan zijn daarbij sedert een aantal jaren een belangrijk
instrument om te bewerkstelligen dat bij de winning van grondwater door
waterleidingbedrijven de natuurwaarden zo veel mogelijk worden ontzien.
Enerzijds door een zorgvuldige lokatiekeuze van uitbreidingen en ander–
zijds door optimalisering en reallocatie van bestaande winningen. Ook
het treffen van compenserende maatregelen speelt hierbij een rol. Bij
onttrekkingen door niet-waterleidingbedrijven is de situatie niet veel
anders. Verschillen zijn dat eigen winning sinds 1984 is onderworpen
aan hetzelfde vergunningsregime als de waterleidingbedrijven en ook dat
de industrie niet over een middellange-termijnplan beschikt zoals het
tienjarenplan van de VEWIN. Er is ook geen enkele reden om, waar het
gaat om onttrekkingen waarvoor een vergunning is verleend, te veronder–
stellen dat waterleidingbedrijven milieuverantwoorder te werk gaan dan
de eigen winner.

3.5. Verdeling naar sectoren

Op verzoek van de leden van de PvdA-fractie wordt in de onderstaande
tabel getoond in welke mate de produktiewaarde per sector kan worden
toegerekend aan de export (1989). Toerekening van de toegevoegde
waarde aan de export is niet goed mogelijk. Daarvoor zou inzicht nodig
zijn in de samenstelling en de prijsstelling van het exportpakket per
sector.

Tabel 1 Uitvoer in % produktiewaarde

Landbouw en visserij 31,0
Delfstoffenwinning 36,6
Industne 49,6
Voedings– en genotmiddelen 42,8
Textiel, kleding, leder, schoen 61,2
Hout, meubel, bouwmaterialen 23,4
Papier, grafische, uitgeverijen 23,8
Aardolie 53,8
Chemisch, rubber, kunststofverwerk. 68,6
Metaal 53,7
Overige industriële bedrijven 40,5
Openbare nutsbedrijven 0,1
Bouwnijverheid, installatie 1,6
Diensten 10,8
Totaal bedrijven 26,6

Overheid en niet-commerciële diensten 1,1

TOTAAL 24,2

De vraag van deze leden wat de belasting per huishouden wordt indien
de proportioneel aan de binnenlandse afzet toe te rekenen belasting die
drukt op bedrijven, geheel zou worden doorberekend aan Nederlandse
huishoudens, kunnen wij slechts op tentatieve wijze beantwoorden.

Een indicatie kan worden verkregen door uit te gaan van het aandeel
dat de binnenlandse particuliere finale bestedingen (particuliere
consumptie en particuliere investeringen) aan goederen van binnen–
landse herkomst uitmaken van de totale waarde van de finale afzet
(consumptie, investeringen en export) van bedrijven. Dit aandeel ligt in
de orde van grootte van 50% (1989). Als 50% van het bedrag van de
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belasting op grondwater dat ten laste komt van bedrijven zou worden
doorberekend aan gezinnen, zou de last per huishouden dat is aange–
wezen op leidingwater bereid uit grondwater (inclusief BTW) uitkomen
op gemiddeld f 34 per jaar.

In antwoord op een vraag van deze leden merken wij op dat in tabel 2
van de memorie van toelichting ervan is uitgegaan dat doorberekening
van de belasting door de waterleidingbedrijven plaatsvindt via een gelijke
opslag per geleverde kubieke meter.

De door deze leden gevraagde verdeling conform het niet gehanteerde
uitgangspunt dat de belasting in sterkere mate aan de burgers in
rekening wordt gebracht dan aan de grootverbruikers, kunnen wij helaas
niet geven. De daarvoor benodigde gegevens staan ons niet ter
beschikking.

De leden van de PvdA-fractie vragen welke indicaties kunnen worden
gegeven over de te verwachten handelwijze van de waterleidingbedrijven
met betrekking tot het doorberekenen van de belasting aan burgers en
grootverbruikers.

Binnen de door de waterleidingbedrijven gehanteerde tariefsystemen
staan verschillende mogelijkheden open. Er is geen aanleidmg te veron–
derstellen dat daarbij gekozen zou worden voor het volledig toerekenen
aan de kleinverbruikers. Een regeling om dit te voorkomen wordt dan ook
niet noodzakelijk geacht. Een dergelijke regeling zou daarenboven uit een
oogpunt van handhaafbaarheid ongewenst zijn. Ze zou immers slechts
één element van de tariefopbouw bestrijken, vele mogelijkheden open
latend voor het desbetreffende bedrijf om ongewilde effecten ervan via
de overige elementen weer te compenseren.

De vraag van deze leden of wij van mening zijn dat de milieugrondslag
van de nieuwe belasting slechts optimaal tot uiting komt, indien een
doorberekening plaatsvindt in gelijke guldens per geleverde m3 beant–
woorden wij bevestigend.

Waar de grondslag is gelegen in de onttrekking per m3 en niet in de
wijze waarop de onttrokken hoeveelheid vervolgens wordt gebruikt, komt
deze grondslag inderdaad het beste tot uitdrukking bij doorberekening in
gelijke guldens per m3.

Ook de leden van de fractie van D66 benadrukken dat de hogere lasten
die door de grondwaterbelasting ontstaan zo eerlijk mogelijk door de
waterleidingbedrijven aan de afnemers dienen te worden doorgegeven
dat wil zeggen naar rato van het werkelijk gebruik.

3.6. Relaties met andere heffingen

De leden van de PvdA-fractie willen nader informatie over de
voornemens van de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat resp.
VROM over de verbreding van de grondwaterheffingen krachtens de
Grondwaterwet, resp. de Wet milieubeheer, beide door de provincies te
heffen.

Op 25 augustus jl. is het regeringsstandpunt uitgebracht ten aanzien
van het advies van de commissie Zevenbergen over de financiering van
het waterbeheer (Tweede Kamer 1991-1992, 22 728, nr. 1). Ten aanzien
van de verbreding van de bestedingsmogelijkheden van de heffing op
basis van de Grondwaterwet heeft de regering het advies overgenomen.
In het kort houdt het advies op dit punt in dat uit de heffing moeten
kunnen worden bekostigd: herstelmaatregelen, actief grondwaterbeheer,
onderzoek ten behoeve van kennis van het grondwatersysteem, vergun–
ningverlening, registratie, handhaving en schadevergoedingen. In het
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regeringsstandpunt is aangegeven dat er naar gestreefd wordt een
daarvoor noodzakelijke wetswijziging per 1 januari 1995 in werking te
laten treden. Inmiddels worden hiertoe de nodige voorbereidingen
getroffen.

De tweede ondergetekende heeft aangegeven (Tweede Kamer,
1991-1992, 22 317, nr. 1, blz. 4 en 5) dat een wijziging van artikel 61 am
WABM ter hand zal worden genomen, zodat uit de heffing op grond–
water het door hem voorgestane provinciale grondwaterbeschermings–
beleid (stimulering van de omschakeling naar minder bodem– en grond–
waterbedreigende activiteiten) bekostigd kan worden. Hij heeft toen ook
het voornemen geuit om de in artikel 61 ab WABM neergelegde schade–
vergoedingsmogelijkheid te schrappen. Denkbaar blijft echter dat de
rechter de overheid op andere gronden een plicht tot schadevergoeding
oplegt. De heffing zou ook voor dergelijke gevallen aangewend moeten
kunnen worden.

De leden van de PvdA-fractie vragen of voldoende rekening is
gehouden met de cumulatie van de mogelijkheden die de Grondwa–
terwet, de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (de toekomstige Wet
milieubeheer) en de onderhavige ontwerp-wet bieden om een heffing op
te leggen op het onttrekken van grondwater.

In de memorie van toelichting is in paragraaf 3.6. aangegeven wat de
relatie is tussen de voorgestelde verbruiksbelasting op grondwater en de
provinciale heffingen. Hoewel een verbreding van de bestedingsmogelijk–
heden van laatstgenoemde heffingen is aangekondigd, zullen deze
heffingen naar verwachting beperkt van omvang blijven in vergelijking
met de in het kader van de verbruiksbelasting voorgestelde tarieven. De
effecten van cumulatie zullen dan ook te verwaarlozen zijn.

Zowel de leden van de fracties van de PvdA en de VVD als het lid van
de fractie van de RPF stellen vragen over de integratie van nationale en
provmciale waterbelastingen.

Zoals wij in de memorie van toelichting hebben uiteengezet zijn er
parallellen tussen de provinciale grondwaterheffingen en de thans
voorgestelde grondwaterbelasting. De heffingen uit hoofde van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren en de omslagen en heffingen van de
waterschappen hebben echter een heel ander karakter.

In de memorie van toelichting is aangegeven dat nadere studie en
verder overleg met de provincies nodig is. Wij hebben het IPO uitge–
nodigd te reageren op het thans voorliggende wetsvoorstel. Daarop is tot
op heden geen reactie ontvangen. Het is derhalve ook niet zo als de
leden van de VVD-fractie stellen, dat het IPO negatief op het
wetsontwerp heeft gereageerd. Bij het verdere overleg zullen wij ook de
suggesties van de leden van de PvdA-fractie om te zijner tijd te komen
tot één heffing op de onttrekking van grondwater, meenemen.

De leden van de PvdA-fractie willen nader worden geïnformeerd over
de concrete verschillen tussen de provinciale grondwaterheffingen en de
voorgestelde nationale belasting, ten aanzien van grondslagen, vrijstel–
lingsgrenzen en vrijgestelde categorieën.

Ten aanzien van de grondslagen doen zich geen verschillen voor.
Zowel de provinciale heffingen (zie artikel 48, lid 3 Grondwaterwet en
artikel 61 am, lid 3 WABM) als de voorgestelde rijksbelasting (zie artikel
6, lid 1 van het onderhavige wetsvoorstel) hanteren als grondslag de
onttrokken hoeveelheid grondwater. Wel verschilt de wijze waarop
rekening wordt gehouden met de hoeveelheid geïnfiltreerd water. Op
basis van de Grondwaterwet passen de provincies een aftrek toe, die
uiteenloopt van 25% tot 100% van de hoeveelheid geïnfiltreerd water.
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Toepassing van een aftrek op basis van de WABM is niet voorge–
schreven.

Ten aanzien van de vrijstellingsgrenzen en vrijgestelde categorieën kan
het volgende opgemerkt worden. Op grond van artikel 48, tweede lid van
de Grondwaterwet kunnen in de provinciale verordening houders van
geregistreerde inrichtingen worden aangewezen, die aan een heffing
worden onderworpen. In de meeste provincies zijn alle registratie–
püchtige onttrekkers heffingplichtig. In de meeste van deze provincies
zijn de vrijstellingsgrenzen en categorieën ten aanzien van de registratie–
plicht gelijk aan de vrijstellingsgrenzen voor de vergunningplicht.

De heffing op grond van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
(artikel 61 am, tweede lid) kan door een provinciale verordening worden
geheven van houders van inrichtingen die zijn gelegen binnen een grond–
waterbeschermingsgebied en die belang hebben bij de grondwaterbe–
schermingsverordening. Een dergelijke verordening is door geen enkele
provincie vastgesteld. In plaats daarvan is gekozen voor privaatrechtelijke
convenanten ter afwikkeling van eventuele schade als gevolg van het van
toepassing worden van de provinciale grondwaterbeschermingsverorde–
ningen.

De leden van de VVD-fractie vragen om het commentaar van de
regering op het advies van de Commissie Zevenbergen. Wij mogen
daarvoor verwijzen naar het reeds meer genoemde regeringsstandpunt
over dat rapport dat in augustus j.l. aan de Kamer is toegezonden.

De leden van de fractie van Groen Links vragen naar de voortgang
inzake het zogenoemde «waterspoor» .

In het Actieplan Waterbesparing (TK 1991/92, 22 556, nr. 1) wordt
een nieuw watertariefsysteem, gebaseerd op de waterspoorgedachte, als
een van de maatregelen gezien die effectief kunnen worden ingezet op
het gebied van waterbesparing. Zeer recent is een nader onderzoek
afgesloten naar de effectiviteit en de consequenties van deze waterbe–
sparingsmaatregel. Het desbetreffende rapport is onlangs, tezamen met
een regeringsstandpunt, naar de Tweede Kamer gezonden.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de GPV-fractie of is
overwogen om de bevoegdheid voor het instellen van de onderhavige
heffingen in handen te leggen van provincies c.q. gemeenten, en of dit
geen goede mogelijkheid zou zijn geweest om het eigen belastinggebied
van deze overheden te vergroten, kunnen wij het volgende opmerken.

De commissie De Kam, die tot taak had de mogelijkheden tot
verruiming van de eigen middelen van lagere overheden te onderzoeken,
komt in haar op 31 augustus jl. gepresenteerde rapport «Belastingen
omlaag» tot de slotsom dat het onder bepaalde voorwaarden denkbaar
zou kunnen zijn zowel de grondwaterheffing als de afvalstoffenbelasting
aan provincies over te dragen. Overdracht aan gemeenten is naar het
oordeel van de commissie daarentegen geen reële optie.

In het naar aanleiding van dit rapport te bepalen Kabinetsstandpunt zal
een eventuele overdracht van de verbruiksbelastingen op milieu–
grondslag aan provincies of gemeenten zeker aan de orde komen. In dit
stadium achten wij het evenwel niet opportuun om daarop vooruit te
lopen.
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4. De belasting op afvalstoffen

4.1. Algemeen

4.1.1. Inleiding

De vragen die door de leden van de verschillende fracties in algemene
zin over de afvalstoffenbelasting zijn gesteld, hebben voornamelijk
betrekking op de vrijstelling van de eindverwerking in eigen beheer, op
de vrijstelling van afval dat wordt geëxporteerd en op een mogelijke
differentiatie van het tarief.

Van deze onderwerpen zullen wij de eerste twee in dit onderdeel
behandelen, terwijl het aspect van de tariefdifferentiatie zal worden
behandeld in paragraaf 4.3 «Grondslag en tarief».

Voor een goed begrip van het voorstel inzake de afvalstoffenbelasting
zullen wij daaraan voorafgaand ingaan op de uitgangspunten ervan.

In de eerste plaats memoreren wij nogmaals het karakter van de
voorgestelde belasting: het gaat primair om een belasting gericht op het
genereren van opbrengst. Het eventueel regulerend effect op de
doelstellingen van het milieubeleid is secundair.

De Wet milieubeheer kent diverse financiële instrumenten ten behoeve
van het milieubeleid. Voor regulering van de verwijdering van afval–
stoffen door middel van tariefstelling zal het hoofdstuk Afvalstoffen
bijvoorbeeld de grondslag bieden. Het wetsvoorstel tot het invoegen van
dit hoofdstuk in de - inmiddels tot Wet milieubeheer omgedoopte - Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne is recent door de Tweede Kamer
aanvaard (Wetsvoorstel tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne (afvalstoffen), Kamerstukken II, 21 246). Het
hoofdstuk Inrichtingen behelst onder meer de mogelijkheid om inrich–
tingen waarin afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn,
worden verwijderd, te binden aan bepaalde tariefvoorschriften. Het
hoofdstuk Financiële bepalingen zal daarnaast de grondslag gaan bieden
voor statiegeld– en retourpremieregelingen. Voor het bereiken van de
doeleinden van het milieubeleid met behulp van financiële instrumenten
zal primair van deze instrumenten gebruik gemaakt worden.

Een tweede aspect dat van belang is, is dat de regeling zo eenvoudig
mogelijk dient te zijn. Hoe eenvoudiger de regeling is, des te beter zijn
de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid, des te geringer is de kans
op - mogelijk ook milieubedreigende - fraude en ontwijkingsgedra–
gingen, en des te lager zijn de perceptiekosten. Het streven naar
eenvoud houdt onder meer in dat het aantal uitzonderingen en differen–
tiaties beperkt moet worden gehouden.

Een derde uitgangspunt is dat de regeling dient te sporen met het
afvalstoffenbeleid. Dat wil zeggen dat zij beleidsmatig gewenste activi–
teiten niet mag belemmeren. Zo mogelijk dient zij deze - als neveneffect
- te bevorderen.

Tegen deze achtergrond zullen wij thans ingaan op de verschillende
onderwerpen die in het voorlopig verslag aan de orde zijn gesteld.

4.1.2. De vrijstelling van eindverwerking in eigen beheer

De leden van de CDA-fractie achten het niet erg logisch dat de
eindverwerking in eigen beheer van de belasting is vrijgesteld. De leden
van de PvdA-fractie hebben daartegen ernstige bezwaren. De leden van
de VVD-fractie achten dit eveneens onbevredigend. De leden van de
fractie van D66 kunnen zich in dit opzicht met de argumenten van de
regering verenigen. De aangekondigde nadere studie stellen zij op prijs.

In reactie hierop merken wij het volgende op. In de memorie van
toelichting is aangegeven dat deze vrijstelling vooral door overwegingen
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van praktische aard is ingegeven. Ter nadere toelichting wordt hierna
aangegeven welke praktische overwegingen aan de vrijstelling ten
grondslag hebben gelegen.

In de eerste plaats is van belang de mogelijkheid om te komen tot een
eenvoudige en goed te controleren heffing. De ervaring met de inmiddels
vervallen heffing op grond van de Wet chemische afvalstoffen - elders
verwijzen de leden van de PvdA-fractie ook zelf hiernaar heeft aange–
toond hoe belangrijk het is, dat een heffingstelsel helder en eenvoudige
is. Juist het gemis hiervan is een belangrijk motief geweest om die
heffing af te schaffen. De discussie over het onderscheid tussen afval–
stoffen en grondstoffen is mede door die heffing geïnitieerd. Wij
memoreren voorts de discussies over het verschil tussen storten en tijde–
lijke opslag. Voorts zijn er gevallen geweest waarin bedrijven geen
vergunning meer aanvroegen om zich zo buiten het bereik van de
belasting te stellen. Weliswaar is het - zoals de leden van de
PvdA-fractie memoreren - mogelijk dit euvel te bestrijden, maar beter is
het toch, door een goede vormgeving van de regels de gelegenheid tot
illegaal en ontwijkingsgedrag zoveel mogelijk uit te sluiten.

De leden van de PvdA-fractie vragen naar voorbeelden van dergelijke
probleempunten. Wij noemen het verbranden van overschietend hout en
zaagsel in een meubelfabriek met opwekking van energie. Is dat het
gebruik van een brandstof, gericht op energie-opwekking, of is dat het
verbranden van afval? Wij noemen voorts de discussies bij het op of in
de bodem brengen van afvalstoffen over de vraag of dat definitieve stort
is of slechts tijdelijke opslag in afwachting van een verwerkingsmethode.

Bij het belasten van de afgifte van afvalstoffen aan de houder van een
inrichting in de zin van deze belastingwet doen deze vraagstukken zich
niet voor. In de eerste plaats geldt daar altijd dat het om afvalstoffen
gaat. In de tweede plaats betreft het een klein aantal belastingplichtigen
die eenvoudig zijn te identificeren.

Daarbij is mede van belang dat een heffing ter zake van de afgifte van
afvalstoffen voor eindverwerking aan inrichtingen «checks and balances»
doet ontstaan, omdat er meer dan een partij in het geding is. Bij een
heffing ter zake van eindverwerking in eigen beheer zou daarentegen
geheel moeten worden gevaren op de aangifte door het bedrijf. Controle
aan de hand van de administratie lijkt uiterst moeilijk, omdat de admini–
stratie vooralsnog geen informatie bevat over de «produktie» en de wijze
van verwerking van afvalstromen.

In de tweede plaats is er het probleem van de onbekendheid met de
potentiële belastingplichtigen. Voor het storten en verbranden van
niet-chemisch afval in eigen beheer en voor het verbranden van
chemisch afval in eigen beheer is in beginsel een vergunning vereist uit
hoofde van de Hinderwet. Deze wordt als regel afgegeven door de
gemeente. De gemeente behoort er dan ook op toe te zien dat bedrijven
zich gedragen in overeenstemming met de Hinderwet en de uit hoofde
daarvan verleende vergunningen.

Een landelijk overzicht van de bedrijven die zo'n vergunning hebben, is
niet beschikbaar. Wel is er statistische informatie uit enkele onder–
zoeken. Zo wijst steekproefonderzoek van het CBS voor 1990 op een
aantal van 14 hinderwetplichtige stortplaatsen in eigen beheer bij
bedrijven in de nijverheid met meer dan 10 werknemers. Uit het
CBS-onderzoek valt af te leiden dat het in totaal gaat om een stort in
eigen beheer van ca. 250 000 ton per jaar. Voorts is er in 1989 een
onderzoek gedaan naar bedrijfsgebonden stortlocaties dat wijst op een
aantal van 50 a 200 nog in gebruik zijnde locaties voor storten in eigen
beheer.

Ten aanzien van het aantal plaatsen voor het verbranden van afval in
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eigen beheer wijst steekproefonderzoek van het CBS op een aantal van
32 installaties bij bedrijven met meer dan 10 werknemers. Ook hier gaat
het om ca. 250 000 ton per jaar.

Voor het storten van chemisch afval in eigen beheer is uit hoofde van
de Wet chemische afvalstoffen een ontheffing van het Rijk vereist. Tot
nu toe zijn er slechts enkele ontheffingen verleend.

De beschikbare onderzoeken geven slechts een indicatie van de
aantallen mogelijke belastingplichtigen. Van een groot deel van het
midden– en kleinbedrijf is niets bekend. Gezien het grote aantal vergun–
ningverlenende instanties (alle gemeenten) en de handhavingsproble–
matiek van de Hinderwet is het, zeker op korte termijn, niet goed
mogelijk alle potentiële belastingplichtigen te achterhalen.

In de derde plaats willen wij wijzen op het probleem dat verwerking in
eigen beheer geen goed aanknopingspunt geeft voor de bepaling van het
belastbare feit. Het aanknopen bij het feitelijk storten of verbranden, los
van de aanwezigheid van een vergunning, zou tot gevolg hebben dat de
controle voor de belastingdienst veel moeilijker zou worden en dat deze
de controle op basis van de Hinderwet zou kunnen overlappen.

Tenslotte kan er nog op worden gewezen dat de opbrengst van een
belasting op het storten en verbranden in eigen beheer relatief gering
zou zijn. Bovendien zal het storten in eigen beheer in de komende jaren
naar verwachting verder afnemen ten gevolge van het inwerkingtreden
van het Stortbesluit bodembescherming dat mede op het storten in
eigen beheer betrekking zal hebben.

De door de leden van de CDA-fractie gesuggereerde forfaitaire heffing
bij de eindverwerking van afval in eigen beheer lost de hiervoren
geschetste problemen niet op. Een dergelijke heffing voegt er zelfs een
probleem aan toe. Zo is er bij de vaststelling van een forfait de noodzaak
de omvang van de verwerking in eigen beheer te kennen om tot een
zeker gemiddelde te komen. Dat inzicht hebben we niet. Als uitvloeisel
van het ontbreken van voldoende inzicht in het bestand van potentiële
belastingplichtigen, zijn er evenmin gegevens bekend over de «normale»
hoeveelheden afval in diverse bedrijfstakken, eventueel onderverdeeld
naar grote en kleine bedrijven.

Ook bij het hanteren van een ondergrens - de leden van de
PvdA-fractie vragen hiernaar zullen de problemen niet geheel verdwijnen.
Het is bovendien moeilijk deze grens op een billijke wijze te bepalen.

Hiermede zijn, naar wij menen, de vragen van de leden van de verschil–
lende fracties naar aanleiding van de onderhavige vrijstelling in grote
lijnen beantwoord. Op enkele specifieke vraagpunten gaan wij nog in.

De leden van de CDA-fractie vragen naar de mogelijkheid om in de
vergunning voor te schrijven dat informatie moet worden verschaft over
de hoeveelheid te verwerken afval.

Ten aanzien hiervan merken wij op dat een vergunningvoorschrift
inzake het verschaffen van informatie over de hoeveelheid te verwerken
afval geen oplossing biedt. De gedecentraliseerde vergunningverlening
leidt ertoe dat daarvan geen landelijk overzicht beschikbaar is. Anderzijds
laat het de kans op ontwijkingsgedrag - b.v. door afvalstoffen als grond–
stoffen te beschouwen grotendeels onverlet. Tenslotte is het geen
oplossing ten opzichte van degenen die geen vergunning (meer)
aanvragen.

De leden van de PvdA-fractie vragen naar de relatie tussen de in de
memorie van toelichting gehanteerde cijfers en de statistische cijfers van
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het CBS. Naar aanleiding hiervan merken wij op dat wij voor de cijfers
die omtrent de afvalstoffenbelasting bij het wetsvoorstel zijn gevoegd,
zijn uitgegaan van de prognoses van het RIVM. De cijfers van het CBS
omtrent de verwerking van bedrijfsafvalstoffen zijn niet zonder meer
vergelijkbaar met die prognoses. Het CBS begrijpt onder het begrip
«storten» bijvoorbeeld niet alleen het op of in de bodem brengen van
afvalstoffen om deze daar te laten, maar ook de tijdelijke opslag en het
«storten ten nutte» van afvalstoffen, bijvoorbeeld ten behoeve van
wegverharding, direct gebruik als veevoer of bemesting. Deze activiteiten
vallen echter buiten het bereik van de belasting. De cijfers van het CBS
zijn voor het onderhavige wetsvoorstel dan ook niet zonder meer
toepasbaar.

De leden van de PvdA-fractie vragen naar voorbeelden van grotere
verwijderingsinrichtingen waarin afval van binnen de eigen inrichting
wordt verwerkt. Tevens vragen deze leden daarbij aan te geven in welke
mate deze tevens afval verwerken van buiten de eigen inrichting.

Van de 14 stortplaatsen die bij het eerder genoemde steekproefon–
derzoek van het CBS zijn geïnventariseerd, zijn er drie in beheer bij de
voedingsmiddelen– en papier– en papierwarenindustrie, vier bij de
aardolie– en chemische industrie en zeven bij de bouwmaterialen– en
metaalproduktenindustrie alsmede bij openbare nutsbedrijven.

Van de 32 afvalverbrandingsinrichtingen uit het steekproefonderzoek
zijn er vijftien in beheer bij de hout– en meubelindustrie, drie bij de
textiel, papier– en grafische industrie, elf bij de aardolie– en chemische
industrie en drie bij de overige industrie.

Aangezien de individuele CBS-gegevens aan geheimhoudingsplicht
onderhevig zijn, hebben wij geen inzicht welke bedrijven dit zijn.

Wat betreft de chemische afvalstoffen gaat het om één bedrijf dat een
ontheffing op grond van de Wet chemische afvalstoffen heeft voor het
storten in eigen beheer van een grote hoeveelheid afvalstoffen. Daarbij
gaat het echter in belangrijke mate om - in elk geval buiten het bereik
van de onderhavige belastmg vallende niet reinigbare verontremigde
grond.

Voorbeelden van grotere verwijderingsinrichtingen waarin afval van
binnen de inrichting wordt gestort en tevens ook wel afval van buiten de
inrichting zijn ons niet bekend.

4.1.3. De vrijstelling van afval dat wordt geëxporteerd

De leden van de CDA-fractie achten het buiten beschouwing laten van
te exporteren afval weinig bevredigend. De leden van de PvdA-fractie
betogen dat het op korte termijn moeilijk is om export van afvalstoffen
op een doelmatige wijze te belasten, die verenigbaar is met het Europees
recht. Ook het lid van de RPF-fractie gaat hierop in. Dit lid vraagt tevens
welke bezwaren tegen de invoering hiervan kunnen worden ingebracht
en op welke termijn het wel mogelijk zou zijn om een dergelijke belasting
in te voeren. De leden van de fractie van D66 kunnen zich in dit opzicht
met de argumenten van de regering verenigen. De aangekondigde
nadere studie stellen zij op prijs.

In de memorie van toelichting is gewezen op de afschaffing van de
grensformaliteiten in het kader van de interne markt als complicerende
factor. Ter nadere toelichting op deze factor, waardoor het immers niet
goed mogelijk is waardoor om op eenvoudige wijze zicht te krijgen op de
intracommunautaire afvalstromen, merken wij het volgende op.

Er bestaat slechts een gedeeltelijk inzicht in de hoeveelheid afval–
stoffen die voor eindverwerking over de grens worden gebracht. Alleen
de export van de zogenaamde gevaarlijke afvalstoffen dient immers te
worden gemeld. Tot deze categorie behoren onder de geldende
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wetgeving een groot deel van de chemische afvalstoffen en een deel van
de bedrijfsafvalstoffen. Het begrip gevaarlijke afvalstoffen, dat in de
geldende wetgeving uitsluitend wordt gebruikt in het kader van de
regeling inzake de in–, uit– en doorvoer, valt dus niet samen met de
elders in de Nederlandse wetgeving gehanteerde begrippen. Het begrip
dient overigens wel te worden onderscheiden van het begrip «gevaarlijke
afvalstoffen» zoals dat wordt gehanteerd in het bij het parlement
aanhangige hoofdstuk Afvalstoffen van de Wet milieubeheer. Daarin
komt het begrip in de plaats van de huidige begrippen chemische afval–
stoffen en afgewerkte olie.

Voorts willen wij er op wijzen dat een belasting met betrekking tot
afvalstoffen die worden geëxporteerd niet geheven kan worden bij de
houder van de - immers in het buitenland gevestigde - eindverwerkings–
inrichting. Voor de export van gevaarlijke afvalstoffen zou inning van de
belasting daarom plaats moeten vinden in de loop van de procedure die
moet worden gevolgd bij het vragen van toestemming voor de export van
de gevaarlijke afvalstoffen. Los van de vraag wie aan de belasting zou
moeten worden onderworpen (de producent of de exporteur?) zou dit
betekenen dat er een andere systematiek zou moeten worden gebezigd
dan voor binnen Nederland eind te verwerken afvalstoffen. Voor de
export van niet gevaarlijke afvalstoffen is er in de bestaande regelgeving
geen aanknopingspunt voor belastingheffing, aangezien de export
hiervan niet behoeft te worden gemeld. Het mede belasten hiervan is
daardoor niet te realiseren dan met grote ingrepen in de nationale regel–
geving.

Een ander punt is dat van de verhouding tussen de opbrengst en de
extra administratieve lasten. Bij de gevaarlijke afvalstoffen gaat het om
relatief geringe, afnemende hoeveelheden. In het jaar 1991 is 41 kiloton
gevaarlijke afvalstoffen om te storten, geëxporteerd (alleen naar
Duitsland). In 1990 was dit 45,5 kiloton en in 1989 75 kiloton. Het ligt
nadrukkelijk in de bedoeling export om te storten verder te beperken. In
de komende jaren zou dan ook de opbrengst van een belastmg op dit
vlak afnemen. De opbrengst zou dan ook niet opwegen tegen de extra
administratieve lasten. Wat de niet gevaarlijke afvalstoffen betreft, is het
op dit moment niet exact te achterhalen welke hoeveelheden worden
geëxporteerd. Het gaat naar onze schatting echter niet om zodanige
hoeveelheden dat het mede rekening houden ermee tot een andere
conclusie zou leiden omtrent de verhouding tussen de opbrengsten en de
extra administratieve lasten van de belasting.

Opgemerkt wordt nog dat de in voorbereiding zijnde EEG-verordening
overbrengingen van afvalstoffen een meldingsregeling zal bevatten die
zich niet tot gevaarlijke afvalstoffen beperkt. Er zullen daardoor meer
gegevens beschikbaar komen over de hoeveelheden waar het in totaal
om gaat. De hiervoor aangegeven bezwaren zullen echter in grote lijnen
blijven gelden.

De leden van de SGP-fractie vragen of niet reeds op voorhand een
stijging van de export van afvalstoffen valt te voorzien, wanneer dit
onderdeel buiten de onderhavige belasting wordt gehouden. De leden
van de GPV-fractie uiten zich in dezelfde zin.

In ieder geval wat betreft de export van te storten gevaarlijke afval–
stoffen zal deze stijging naar verwachting niet plaatsvinden. Zoals
hierboven is betoogd, zal er eerder sprake zijn van een daling, overeen–
komstig het Nederlandse beleid ter zake. Bovendien is de belasting in
verhouding tot de huidige prijs niet zo hoog dat hiervan een sterke
prikkel zou uitgaan om te exporteren. Tenslotte zullen de mogelijkheden
voor de Lid-Staten van de Gemeenschap om export van gevaarlijke en
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niet gevaarlijke afvalstoffen tegen te gaan worden vergroot, na de inwer–
kingtreding van de in voorbereiding zijnde EEG-verordening inzake
overbrengingen van afvalstoffen. Het ligt geheel in de lijn van de tekst
van de verordening en de onderhandelingen daaromtrent te veronder–
stellen dat de Lid-Staten in ruime mate van deze mogelijkheden gebruik
zullen maken. De export van afvalstoffen zal derhalve nog verder worden
beperkt; andere landen staan dan immers de invoer hiervan niet toe.

4.1.4. Overige algemene aspecten

De leden van de PvdA-fractie vragen of vergisten van de belasting is
vrijgesteld.

Ten aanzien van het vergisten van het afzonderlijk ingezamelde
groente–, fruit– en tuinafval (hierna: GFT-afval) kan deze vraag beves–
tigend worden beantwoord. Dit GFT-afval is namelijk geheel vrijgesteld
van belasting.

Indien andere deelstromen uit het van buiten de inrichting afkomstige
afval worden vergist met als doel een reductie van de hoeveelheid te
storten afval, is de belasting wel toepasselijk. In dat geval kan echter
door middel van de vaststelling van een verhoudingsgetal worden bereikt
dat de belasting uitsluitend wordt geheven over het gewicht aan afval–
stoffen dat daadwerkelijk wordt gestort.

De leden van de PvdA-fractie vragen waarom is gekozen voor verhou–
dingsgetallen in plaats van voor een teruggaafregeling. Ook de leden van
de D66-fractie hadden vragen bij de keuze voor het systeem van verhou–
dingsgetallen. De leden van de fractie van de PvdA stellen tevens enkele
vragen omtrent de vaststelling en herziening van het verhoudingsgetal.

Het verhoudingsgetal kan worden vastgesteld in gevallen waarin de
aan de inrichting voor eindverwerking afgegeven afvalstoffen niet
volledig worden verwerkt, omdat er elementen uit worden terugge–
wonnen met het oog op hergebruik of omdat het gewicht van de afval–
stoffen anderszins wordt gereduceerd (in de toekomst bijvoorbeeld door
middel van op volume– of gewichtsreductie gericht vergisten).

Het verschil tussen het systeem van verhoudingsgetallen en een terug–
gaafregeling is dat in het eerste geval direct het definitieve belasting–
bedrag wordt geheven, bepaald op grond van een onderbouwde raming
van het gewicht aan afvalstoffen dat daadwerkelijk zal worden gestort of
verbrand, en in het tweede geval eerst volledig wordt betaald en
vervolgens het eventueel teveel betaalde wordt teruggegeven nadat
bekend is welk gewicht aan afvalstoffen daadwerkelijk is gestort of
verbrand.

Bij het systeem van verhoudingsgetallen blijven de afvalstoffen die niet
worden gestort geheel buiten de belasting. Om die reden hebben wij
voor het systeem van de verhoudingsgetallen gekozen.

Wij merken nog op dat beide systemen enige extra administratieve
lasten en mogelijk ook kosten met zich brengen. De teruggaafregeling
vergt het regelmatig indienen van verzoeken om teruggaaf. Het systeem
van de verhoudingsgetallen brengt vooral in het stadium van de
vaststelling ervan lasten met zich. De belastingplichtige dient daartoe
een onderbouwd verzoek in te dienen en eventueel een rapport van
externe deskundigen. Is het verhoudingsgetal eenmaal vastgesteld, dan
zijn de administratieve lasten beperkt.

De leden van de fractie van de PvdA hebben vragen gesteld omtrent
de vaststelling en herziening van het verhoudingsgetal betreffende de
herleiding van de totale hoeveelheid aangeboden afvalstoffen tot de
hoeveelheid ter verwerking aangeboden afvalstoffen.

Zoals reeds in de memorie van toelichting op artikel 13 is aangegeven,
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kan een onderscheid worden gemaakt in afval dat wordt gescheiden ten
behoeve van hergebruik, en afval dat alvorens te worden gestort een
behandeling ondergaat waarbij gewicht en volume worden gereduceerd.
Voor beide afvalstromen zal een afzonderlijk verhoudingsgetal worden
vastgesteld. Voor een goed begrip zij erop gewezen dat voor alle
leveranciers tezamen een op algemene ervaringscijfers gebaseerd
verhoudingsgetal wordt vastgesteld. Het verhoudingsgetal voor afval dat
wordt gescheiden ten behoeve van hergebruik kan de inspecteur zelf aan
de hand van de administratie van de inrichting bepalen. Dit is mogelijk,
omdat tegenover de voor hergebruik aan derden geleverde afvalstoffen
doorgaans een facturenstroom kan worden onderkend. Dit is niet het
geval bij het afval dat, alvorens te worden gestort, een reductiebehan–
deling ondergaat. De administratie van de inrichting zelf biedt hier
doorgaans onvoldoende aanknopingspunten om tot de vaststelling van
een verhoudingsgetal te komen. In voorkomende gevallen zal de
inspecteur moeten afgaan op adviezen en rapporten van externe deskun–
digen. Een bepaling daartoe zal worden opgenomen in het Uitvoerings–
besluit verbruiksbelastingen op milieugrondslag.

Als een verhoudingsgetal is vastgesteld, zal dit worden toegepast bij
iedere zending ter verwerking aangeboden afvalstoffen, met uitzondering
van het gescheiden aangeboden GFT-afval aangezien dit niet in de
belasting wordt betrokken. Dit betekent overigens niet dat de houder van
de inrichting per individueel aangeboden zending geen rekening kan
houden met het in meerdere of mindere mate aanwezige te hergebruiken
of te reduceren afval. Hij zou dit kunnen doen door middel van een per
leverancier gedifferentieerd tarief. Een andere methodiek, waarbij per
aangeboden zending het verhoudingsgetal wordt bepaald, zal zowel voor
de houder van de inrichting als voor de belastingdienst op zeer grote
uitvoeringstechnische bezwaren stuiten.

De verhoudingsgetallen worden periodiek bijgesteld. In die gevallen
waarin, door gewijzigde omstandigheden, het verhoudingsgetal te hoog
is geworden, kan de houder van de inrichting de inspecteur verzoeken
het verhoudingsgetal aan te passen. Verder zal de inspecteur eigener
beweging periodiek nagaan, de gedachten gaan hierbij uit naar eenmaal
per 1 a 2 jaar, of het verhoudingsgetal moet worden bijgesteld. Indica–
toren daarbij zijn zowel veranderingen van de situatie bij de inrichting
zelf (andere leveranciers, andere verwerkingsprocessen), als maatschap–
pelijke ontwikkelingen, zoals het in toenemende mate gescheiden
aanbieden van diverse soorten afval (chemisch afval, glas, papier etc.).

De leden van de PvdA-fractie hebben voorts gevraagd naar de
mogelijkheid, de producenten van het afval te belasten op basis van de
afgegeven afvalstoffen. Zij vragen of de afvalstoffenboekhouding annex
milieuverslaglegging hiervoor aanknopingspunten kunnen bieden. De
leden van de GPV-fractie achten het weinig effectief om de heffing te
doen aangrijpen bij het einde van de produktieketen. Zij verwachten
meer effect van heffingen aan het begin van de produktieketen, bijvoor–
beeld via een heffing op verpakkingsmaterialen.

Wij wijzen erop dat het feit dat de onderhavige heffing die - het zij
nogmaals gezegd - geen primaire milieudoelstelling kent, aangrijpt bij
het einde van de produktieketen, niet betekent dat er geen beleid is
geformuleerd ten aanzien van de rest van de produktieketen. Immers, in
het kader van het afvalstoffenbeleid vindt een aanpak van verschillende
(prioritaire) afvalstoffen plaats. Hierbij staat een aanpak bij het begin van
de produktieketen (preventie) en verderop in de keten (hergebruik)
centraal. Tevens is deze aanpak erop gericht dat de kosten van
inzameling en verwerking worden verdisconteerd in de kostprijs van het
produkt. Ten aanzien van verschillende produktgroepen heeft dit reeds
tot resultaten geleid, bijvoorbeeld ten aanzien van verpakkingen als
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geregeld in het Convenant verpakkingen. Ten aanzien van andere
produktgroepen (o.a. autobanden, autowrakken en batterijen) zal dit
binnenkort tot resultaten leiden In het kader van deze aanpak wordt
soms gebruik gemaakt van statiegeldregelingen om de inzameling van de
betreffende produktgroep te stimuleren.

Het belasten van de producenten in het kader van de voorgestelde
belasting zou - uitgaande van een gedifferentieerd tarief in verband met
hergebruik of voorbehandelingsmogelijkheden inhouden dat er aan het
begin van de verwijderingsketen (bij de afgifte door de primaire
ontdoener) een belasting wordt geheven waarvan de toepasselijkheid
c.q. het tarief afhankelijk is van hetgeen er in de laatste fase van die
keten met het afval gebeurt. Er kan dan moeilijk rekening worden
gehouden met de vraag of het afval wordt gestort, verbrand of herge–
bruikt.

De leden van de PvdA-fractie stellen nog enkele vragen over de in de
memorie van toelichting genoemde tarieven van afvalverwijdering.

De door deze leden gevraagde vergelijking kan niet in algemene zin
gemaakt worden. ledere eindverwerkingsinrichting kent namelijk zijn
eigen locatiespecifieke omstandigheden met als gevolg een andere
opbouw van de kostprijs. Voorzover thans bekend zullen de tarieven voor
verbranding van huishoudelijke afval waarbij wordt voldaan aan de
modernste milieu-eisen ca. f 200 per ton huishoudelijk afval bedragen.
De tarieven voor stort variëren thans nog tussen de f 25 en f 125 per ton
voor huishoudelijk afval. Op grond van het beschikbare materiaal is geen
duidelijke relatie te leggen tussen het tarief en de mate waarin een stort–
plaats voldoet aan alle milieu-eisen, zodat een reële vergelijklng tussen
storten en verbranden thans niet mogelijk is.

Wat het definiëren betreft op hetzelfde tijdvak van de eindverwerkings–
tarieven, is voor het storten de doorkijk beperkt tot 1995. De reden
daartoe is dat de stijging van storttarieven slechts in beperkte mate
wordt veroorzaakt door het voldoen aan milieuhygiënische voorschriften.
Op grond van het afvalstoffenbeleid - i.c. het stimuleren van hergebruik/
nuttige toepassing - dat door de lagere overheden wordt gevoerd, is het
storttarief in sommige gevallen voor bepaalde produktgroepen hoger dan
de werkelijke stortkosten. Gelet op de aard van de problematiek en het
aantal betrokkenen, valt nu een doorkijk op langere termijn niet te geven.

Voor het verbranden ligt de zaak eenvoudiger. De eisen waaraan de
installaties moeten voldoen liggen vast in de Richtlijn Verbranden 1989,
te zijner tijd te vervangen door een algemene maatregel van bestuur. Uit
dien hoofde valt ook de hoogte van het verbrandingstarief vast te stellen.

Op de vraag van de leden van de PvdA-fractie naar de wetsgeschie–
denis van de heffing krachtens de Wet chemische afvalstoffen is reeds
ingegaan. lllegale verwijdering is inderdaad mede een motief geweest
om die heffing te laten vervallen. Zoals eveneens reeds is uiteengezet, is
de onderhavige belasting daarmee echter vrijwel niet vergelijkbaar. De
keuze voor één tarief voor één goed te definiëren belastbaar feit, het
beperkte aantal belastingplichtigen, het beperkte aantal uitzonderingen,
dat zijn alle factoren die bijdragen tot de goede uitvoerbaarheid en
handhaafbaarheid van de nieuwe belasting.

Wat illegale activiteiten betreft van ontdoeners van het afval aan wie
het tarief van de belasting door de belastingplichtige wordt doorbe–
rekend, merken wij op dat deze belasting in het geheel van factoren dat
op het zich voordoen van dergelijke activiteiten van invloed is, slechts
een bescheiden plaats inneemt. Contra-produktieve effecten van enige
betekenis worden daarom van de belasting niet verwacht. Dit mede in
reactie op vragen van de leden van de fracties van de VVD en het GPV,
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die ook vragen naar de gevolgen van de cumulatie van prijsstijgingen van
afvalverwerking.

De leden van de PvdA-fractie vragen of het probleem van illegale
verwijdering in gelijke mate geldt voor stort– en verbrandingssituaties.

Voor zover zich het probleem van illegale verwijdering voordoet, speelt
dat meer bij storten dan verbranden. Verbranden is immers een gemak–
kelijker waarneembare activiteit. Voor storten geldt dat in mindere mate
waarbij ook nog kan worden gedacht aan het storten ten eigen nutte als
erfophoging, slootdemping, e.d..

De leden van de VVD-fractie vragen voorts hoe een tarief van f 14 per
ton, in relatie tot de geldende verbrandings– en storttarieven, bescheiden
kan worden genoemd.

Het tarief is in vergelijking met de hoogte van de gemiddelde verbran–
dingstarieven relatief bescheiden. Wat de storttarieven betreft, kan het
tarief in sommige gevallen, in procenten uitgedrukt, een aanzienlijke
stijging betekenen. Dat geldt met name in die gevallen dat de stortta–
neven laag liggen. Meer absoluut gezien, zullen juist die tarieven ook
inclusief de belasting nog steeds laag zijn ten opzichte van de verbran–
dingstarieven en de kosten van hergebruik. Daarom kan er ook in die
gevallen van een relatief bescheiden effect worden gesproken.

De leden van de fractie van D66 vragen of een onderscheid gemaakt
kan worden tussen bodemverontreiniging veroorzaakt na inwerking–
treding van onderhavige wet en bodemverontreiniging die reeds
aanwezig was vóór inwerkingtreding van onderhavige wet.

Dit onderscheid is slechts in een deel van de gevallen eenduidig te
maken. Van bodemverontreiniging ontstaan als gevolg van een
ongewoon voorval zoals bedoeld in artikel 22 van de Wet bodembe–
scherming zal in het algemeen het moment van ontstaan duidelijk zijn;
hier is sprake van nieuwe verontreiniging. Van bodemverontreiniging die
kan worden gerelateerd aan een inmiddejs niet meer in werking zijnd
bedrijfsproces, zoals gasfabricage, is het exacte moment van ontstaan
weliswaar niet duidelijk maar is evident dat deze voor inwerkingtreding
van onderhavige wet is ontstaan; hier is sprake van oude verontreiniging.
Er zijn ook gevallen waarvan het exacte moment van ontstaan niet
eenduidig kan worden vastgesteld, omdat de verontreiniging is gerela–
teerd aan het nog in werking zijnde bedrijfsproces. Het introduceren van
een onderscheid tussen oude en nieuwe verontreiniging in onderhavige
wet zal voor de laatstgenoemde situaties aanleiding kunnen geven tot
uitvoeringstechnische problemen.

Overigens zij opgemerkt dat de Raad van State over de invoering van
een dergelijk onderscheid als onderdeel van de saneringsparagraaf van
de Wet bodembescherming negatief heeft geadviseerd. Naar het oordeel
van de Raad van State zou het moment van ontstaan niet altijd vast te
stellen zijn en daarmee als wettelijk criterium onvoldoende scherp zijn
(Kamerstukken II, 1989/1990, 21 556, nr.3).

De leden van de fracties van Groen Links en het GPV vragen naar het
regulerend effect van de belasting. In het vorengaande is reeds
opgemerkt dat de onderhavige belasting niet het karakter heeft van een
regulerende heffing. Milieuhygiënisch gezien gaat het, mede gelet op de
relatieve bescheidenheid van het tarief, vooral om een financieel signaal
dat het aanbieden van afvalstoffen dient te worden beperkt. Indien er
een regulerende werking optreedt, is dat een - overigens gewenst -
neveneffect. Of die werking er zal zijn, hangt van tal van factoren af. Er
kan daaromtrent geen verwachting worden uitgesproken.
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De leden van de GPV-fractie vragen voorts naar de te verwachten
invloed van de belasting op de bereidheid van de consument, mee te
werken aan het beperken of scheiden van zijn afval.

Er zijn teveel factoren die op de opstelling van de consument invloed
hebben om deze vraag alleen voor de afvalstoffenbelasting te kunnen
beantwoorden. Wij noemen de hoogte van het tarief van de afvalstoffen–
heffing of het reinigingsrecht, het al dan niet differentiëren van dat tarief
naar gelang van de hoeveelheid of het gewicht van de aangeboden afval–
stoffen, de geboden faciliteiten voor het beperken of scheiden van afval
etc. Wel merken wij op dat de bereidheid van de consument mee te
werken aan het beperken en scheiden van zijn afval ondanks de
stijgingen van genoemd tarief groot is.

Het lid van de RPF-fractie acht het bijzonder gewenst de afvalstoffen–
heffing op het niveau van het huishouden te kunnen differentiëren.

In de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel afvalstoffen
(Kamerstukken II, 1991-92, 21 246, nr. 10, blz. 17-18) is uitgebreid
ingegaan op de mogelijkheden tot differentiatie van het tarief op het
niveau van het huishouden. Hieruit blijkt dat het nu al mogelijk is via het
reinigingsrecht een differentiatie van het tarief op het niveau van
huishoudens in te voeren. Tevens is erop gewezen dat omtrent de diffe–
rentiatie in de afvalstoffenheffing in verschillende gemeenten experi–
menten plaatsvinden. In de notitie over regulering door tariefstelling die
de Kamer in 1993 zal worden toegezonden, zal hieraan nader aandacht
worden besteed.

4.2. Belastingplicht

Wij hebben met voldoening kennis genomen van de instemming van
de leden van de PvdA-fractie met de keuze voor houders van stort–
plaatsen en verbrandingsinrichtingen als belastingplichtigen.

4.3. Grondslag en tarief

De leden van alle fracties stellen het punt van differentiatie van het
tarief aan de orde. De leden van de fracties van CDA, VVD en Groen
Links vragen om een nadere motivering van het achterwege laten van
een differentiatie. De leden van de PvdA-fractie hebben een voorkeur om
met name, en wellicht uitsluitend, het storten van afval te belasten. Zij
vragen voorts naar de mogelijkheid afvalstromen naar de mate van
milieugevaarlijkheid verschillend te belasten. De leden van de fractie van
D66 prefereren het alleen belasten van het storten van afval. De leden
van de SGP-fractie vragen naar de mogelijkheid van een tariefdifferen–
tiatie per afvalsoort om de prikkel tot milieuvriendelijk gedrag in het
wetsvoorstel aan te brengen en om het wetsvoorstel beter te doen
aansluiten bij het beleid, gericht op preventie en hergebruik. De leden
van de GPV-fractie en het lid van de RPF-fractie vragen om een oordeel
over een hoger tarief voor storten dan voor verbranden.

Samengevat worden de volgende opties aan de orde gesteld:
- een differentiatie naar de vorm van de eindverwerking, hetzij door de

afgifte voor het verbranden te belasten tegen een lager tarief dan geldt
voor de afgifte voor het storten van afvalstoffen, hetzij door de afgifte
voor het verbranden van afvalstoffen in het geheel niet te belasten;

- een differentiatie naar de soort afvalstoffen.
In de memorie van toelichting is erop gewezen dat de voorgestelde

belasting op de eindverwerking bij het voorgestelde tarief uit milieuhy–
giënisch oogpunt vooral de functie van algemeen financieel signaal heeft
dat aangeeft dat het kabinet er actief naar streeft de hoeveelheid afval–
stoffen die voor eindverwerking, in welke vorm ook, wordt aangeboden,
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terug te dringen door het ontstaan van die afvalstoffen te voorkomen en
hergebruik van afvalstoffen te bevorderen. Een naar de vorm van
eindverwerking gedifferentieerd tarief hebben wij daarom niet voorge–
steld. In de memorie van toelichting hebben wij echter tevens aange–
geven dat wij onderkennen dat er uit milieu-oogpunt goede argumenten
zijn om in het tarief rekening te houden met de vorm van eindverwerking.

Het zijn deze milieu-argumenten waarop de leden van de verschillende
fracties de aandacht vestigen. Zij wijzen er onder meer op dat met het
hanteren van één tarief geen recht wordt gedaan aan het feit dat
verbranding prioriteit heeft boven storten en er evenmin rekening mee
wordt gehouden dat verbranden over het algemeen belangrijk duurder is
dan storten.

Wij merken op dat de belasting zich dient te richten op uit milieu–
oogpunt minder gewenste activiteiten. Vooral bij de vaststelling van het
belastbaar feit speelt dit uitgangspunt een rol.

De vraag welke activiteiten op het gebied van afvalverwijdering uit
milieu-oogpunt gewenst dan wel minder gewenst zijn, wordt behandeld
in artikel 10.1 van het hoofdstuk Afvalstoffen van de Wet milieubeheer.
Dit artikel geeft samengevat de volgende prioriteitenvolgorde (van meer
naar minder gewenst):

a/b. kwantitatieve en kwalitatieve preventie;
c/d. hergebruik van produkten en materialen;
e. verwijdering (waaronder verbranding) met energie-winning;
f. verwijderen op andere wijze dan storten;
g. storten.

Mede gelet op de opstelling van de verschillende fracties, hebben wij
ons beraden op de mogelijkheden, de tariefstelling in het onderhavige
voorstel alsnog te differentiëren. Wij willen de aspecten die in dit beraad
een rol spelen graag ter overweging aanbieden. Onze bereidheid om tot
een differentiatie naar de vorm van eindverwerking te komen, is mede
ingegeven door diverse commentaren van buiten de Kamer op het
wetsvoorstel waarin wordt gepleit voor een lager tarief voor verbranden
dan wel het beperken van de belasting tot het storten.

Wij hebben allereerst de beide door de fracties geopperde mogelijk–
heden om te differentiëren naar de vorm van eindverwerking -
verbranden tegen een verlaagd tarief belasten dan wel geheel vrijstellen
- overwogen. Bij de eerste optie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
een tariefstelling waarin het tarief voor verbranden de helft bedraagt van
het tarief voor storten. Om tot dezelfde opbrengst te komen, zou het
tarief voor verbranden op f 8 en voor storten op f 16 uitkomen. Bij de
tweede optie, waarbij het verbranden geheel zou worden vrijgesteld, zou
het tarief voor storten uitkomen op f 18.

Er zijn in hoofdstuk twee argumenten genoemd voor een differentiatie
van het tarief, namelijk enerzijds dat verbranden milieuvriendelijker is dan
storten en anderzijds dat verbranden gemiddeld veel duurder is dan
storten.

Zowel met een verlaagd tarief als met een vrijstelling wordt tegemoet
gekomen aan de overweging dat verbranden milieuvriendelijker is dan
storten. Ook doen beide opties recht aan het prijsverschil tussen
verbranden en storten. In de memorie van toelichting hebben wij gesteld
dat de belasting uit milieuhygiënisch oogpunt vooral de functie heeft van
financieel signaal, waarmee we aangeven dat we er naar streven de
hoeveelheid afvalstoffen die voor eindverwerking worden aangeboden
terug te dringen. Met een differentiatie van de tarieven zou dit signaal
voor het storten sterker worden dan voor het verbranden.

Vervolgens hebben wij in de beschouwing betrokken dat een
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vrijstelling van het verbranden op twee wijzen kan geschieden: door het
verbranden geheel uit het wetsvoorstel te schrappen dan wel door het
tarief voor de afgifte van afvalstoffen ter verbranding op nul te stellen. In
het laatste geval blijft de verbranding formeel onderdeel van de
belasting, maar materieel vindt er geen heffing plaats.

Het voordeel van de invoering van het nultarief boven het schrappen
van verbranden uit het wetsvoorstel is dat het handhaven van
verbranding onder vaststelling van een nultarief beter past in de syste–
matiek van het onderhavige wetsvoorstel waarbij eindverwijdering - als
onderscheiden van preventie en hergebruik - onder de belasting valt. Het
signaal dat ook het verbranden moet worden verminderd ten gunste van
preventie en hergebruik blijft ten principale gehandhaafd. Indien daaraan
in een later stadium behoefte zou ontstaan, biedt dit bovendien de
mogelijkheid, alsnog ook materieel een tarief voor het verbranden in te
voeren zonder dat daartoe de systematiek van de onderhavige regeling
behoeft te worden aangepast.

Een volgend punt dat wij hebben bezien, is de thans in het
wetsvoorstel opgenomen vrijstelling van de stort van verbrandingsresten.
Deze vrijstelling is gericht op het voorkomen van een dubbele heffing,
eerst op het verbranden, dan op het storten van de resten daarvan. Bij
een nul-tarief voor het verbranden is het argument van de dubbele
heffing niet meer van toepassmg Het komt ons dan ook voor dat deze
vrijstelling dan zou kunnen vervallen. Dit betekent overigens dat het
verbranden indirect toch betrokken blijft in de belasting zij het slechts in
geringe mate. Hiermee wordt in feite vorm gegeven aan een gedifferen–
tieerd tarief. In strijd met het hiervoor gestelde is deze indirecte betrok–
kenheid van het verbranden niet, aangezien het aanknopingspunt niet het
verbranden maar het storten is. Bijkomend voordeel van het vervallen
van de onderhavige vrijstelling is dat er daardoor een extra stimulans
wordt geschapen voor de houders van de verbrandingsinrichtingen om te
zoeken naar een andere bestemming voor de verbrandingsresten die nu
nog worden gestort. Overigens wordt een groot gedeelte van de verbran–
dingsresten thans reeds opnieuw gebruikt. Het gewicht van de te storten
verbrandingsresten wordt voor 1993 geraamd op circa 250 kiloton.
Indien de stort van deze verbrandingsresten ook zou worden belast, komt
het tarief voor storten uit op f 17,50 in plaats van de eerder genoemde
f 18 in de tweede optie.

Voorstaande aspecten overwegende lijkt ons het vrijstellen van
verbranding via de hantering van een nultarief de meest aantrekkelijke
optie.

In de tweede plaats hebben wij ons beraden over mogelijke andere
vormen van differentiatie. Door de fracties is gevraagd naar de mogelijk–
heden van een differentiatie naar gelang van de soort afvalstoffen of
naar de mate van het belang van preventie en hergebruik. Hieromtrent
merken wij het volgende op.

Wij zijn geen voorstanders van een tariefdifferentiatie in het onder–
havige wetsvoorstel naar gelang van de soort afvalstoffen die wordt
afgegeven ter eindverwerking. Bij een differentiatie naar de mate van het
belang van preventie en hergebruik van iedere afvalstof zou niet alleen
rekening moeten worden gehouden met de mate waarin preventie en
hergebruik tot de mogelijkheden behoren, maar zouden ook alternatieve
eindverwerkingsmethoden in de beschouwing moeten worden betrokken.
Wij menen echter dat een dergelijke differentiatie in het kader van de
onderhavige belasting niet wenselijk is. Zij zou leiden tot een fijnmazige
en zeer gespecialiseerde regeling waarvan de toepassing gecompliceerd
zou zijn en die daardoor aanleiding zou kunnen geven tot ontwijkings–
gedrag. Wij verwijzen hiervoor ook naar onze aan het begin van dit
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hoofdstuk genoemde uitgangspunten voor de vormgeving van deze
belasting.

4.4. Verdeling naar sectoren

De leden van de PvdA-fractie willen ten aanzien van de doorberekening
van de afvalstoffenbelasting dezelfde vragen beantwoord zien als zij voor
de grondwaterbelasting stellen.

Voor de gevraagde toerekening van de uitvoer per sector aan de
produktiewaarde en de toegevoegde waarde mogen wij verwijzen naar
de tabel die wij hebben gepresenteerd bij ons antwoord op de desbetref–
fende vraag ten aanzien van de grondwaterbelasting.

Het bedrag van de belasting per huishouden indien de proportioneel
aan de binnenlandse afzet toe te rekenen belasting die drukt op de
bedrijven, geheel zou worden doorberekend aan Nederlandse
huishoudens, kan tentatief worden geschat op gemiddeld f 25 per jaar.
Voor die schatting is dezelfde benadering gehanteerd als bij het
antwoord op deze vraag ten aanzien van de grondwaterbelasting.

Wij kunnen deze leden op hun desbetreffende vraag antwoorden dat er
in tabel 4 van de memorie van toelichting vanuit is gegaan dat de
doorberekening van de belasting door de afvalverwerkingsinrichtingen
plaatsvindt via een gelijke opslag per ton afval. Voor de hoogte van de
gemiddelde bedrag per huishouden maakt het niet uit of de reinigings–
rechten en afvalheffingen worden berekend per huishouden of per
persoon.

De leden van de fractie van Groen Links vragen wat de verwachting is
voor de tarieven afvalstoffenheffing/reinigingsrecht per huishouden voor
1993 (en zo mogelijk) volgende jaren. Zij vragen door welke invloeden de
tarieven stijgen.

In de memorie van toelichting is de ontwikkeling van de gemiddelde
tarieven per huishouden opgenomen tot 1992. Wij hebben gemerkt dat
bij de berekening hiervan geen rekening is gehouden met de heffingen
die door gemeenschappelijke regelingen worden geïnd. Na herbere–
kening kan de ontwikkeling van de gemiddelde lasten per huishouden die
voortvloeien uit de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht als volgt worden
weergegeven: f 100 in 1988, f 107 in 1989, f 115 in 1990, f 133 in
1991, f 171 in 1992, f181 in 1993, f 194 in 1994, f202 in 1995 en
f 210 in 1996. In deze cijfers is de afvalstoffenbelasting nog niet
verwerkt. Inclusief de afvalstoffenbelasting, die per huishouden ongeveer
f 12 per jaar zal bedragen, zullen de gemiddelde lasten per huishouden
van de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht in 1993 naar verwachting
uitkomen op f 193.

Voor een deel kan de lastenstijging worden verklaard uit een struc–
turele stijging van de kosten van afvalverwerking ten gevolge van aange–
scherpte milieu-eisen. Genoemd kunnen worden de nieuwe milieu-eisen
die gesteld worden aan stortplaatsen, de aangescherpte richtlijn
verbranden en de start die door verschillende gemeenten gemaakt is met
de gescheiden inzameling van afval. Een tweede oorzaak van de
gestegen lasten is de door de gemeenten doorgevoerde verhoging van
de kostendekkendheid.

4.5. Relaties met andere heffingen

De leden van de PvdA-fractie vragen zich af welk niveau van afvalstof–
fenheffing c.q. reinigingsrecht een kostendekkend niveau weerspiegelt
voor een systeem van gescheiden inzameling van GFT en ander afval en
verwerking conform de modernste milieu-eisen.

In het Milieuprogramma 1993-1996 wordt de ontwikkeling van de
totale lasten aan reinigingsrechten geraamd tot en met 1996. Deze
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raming is gebaseerd op de Tweede Nationale Milieuverkenning van het
RIVM. Op grond van de veronderstellingen in de Milieuverkenning
omtrent de ontwikkeling van de hoeveelheid afval en de wijze van
inzameling en verwerking daarvan, valt een schatting te geven van de
totale lasten aan reinigingsrechten bij volledige doorvoering van het in de
Milieuverkenning veronderstelde beleid. Op basis hiervan valt een raming
te geven van de gemiddelde last voor de langere termijn. Deze bedraagt
ca. f 350 per huishouden per jaar (prijspeil 1990).

De leden van de PvdA-fractie vragen tevens of er enige indicatie is te
geven van de mate waarin de stijging van de huidige tarieven is toe te
rekenen aan afzonderlijke oorzaken. Op grond van bovengenoemde
ramingen ten behoeve van het Milieuprogramma 1993-1996 is een
(zeer) globale verdeling naar oorzaken te geven. De verhoging van de
afvalstoffenheffing c.q. het reinigingsrecht werd voor ca. 40% veroor–
zaakt door een toenemende mate van gescheiden inzameling, ca. 40%
door toenemende kosten van verwerking en ca. 20% door een toename
van de kostendekkendheid.

De leden van de PvdA-fractie vragen voorts naar de relatie tussen het
onderhavige wetsvoorstel en de aangekondigde notitie tarieven.

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Afval–
stoffen in de Tweede Kamer is verschillende keren ingegaan op deze
relatie (zie o.a. Kamerstukken II, 1991-92, 21 246, nr. 14, blz. 17). In de
genoemde notitie, die in 1993 aan de Kamer zal worden aangeboden, zal
onder andere aangegeven worden op welke wijze gebruik zal worden van
de artikelen 10.24 en 10.39 van dat wetsvoorstel. Deze artikelen bieden
de mogelijkheid om sturend met tarieven om te gaan. Vanzelfsprekend
zal in de notitie ook worden ingegaan op de relatie met het onderhavige
wetsvoorstel.

De leden van de PvdA-fractie vragen of het voorstel tot een afvalstof–
fenbelasting 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 draagkrachtaspecten van milieuheffingen. Ook
de leden van de Groen-Links-fractie informeren naar deze notitie.

De leden van de fracties van PvdA en Groen Links doelen op de tijdens
de behandeling van het NMP en het NMP-plus toegezegde notitie over
de koopkracht– en draagkrachtaspecten van de bekostiging van het
milieubeleid, met name de gevolgen voor de koopkracht van de milieu–
heffingen van lagere overheden. In die notitie komen uiteraard ook de
verbruiksbelastingen aan de orde.

5. De belasting op brandstoffen

De leden van de CDA-fractie vragen met betrekking tot de brandstof–
fenbelasting of daarin de gemitigeerde tarieven voor bepaalde catego–
rieën gebruikers zijn gehandhaafd. Wij kunnen dat bevestigen. In de
brandstoffenbelasting zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van
de structurele tarieven zoals opgenomen in de Wet van 24 juni 1992,
Stb. 317.

De leden van de fractie van de PvdA vragen om een schets van een
uitvoerbare mogelijkheid om kernenergie onder de verbruiksbelastingen
te brengen. Deze mogelijkheid tot het belasten van het gebruik van uraan
of plutonium, zou tot een met de overige tarieven van het energiege–
deelte gelijkwaardige belasting moeten leiden.

In de eerste plaats merken wij op dat bij de behandeling van het
wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Wet verbruiksbelastingen van brand–
stoffen geheven naar een milieugrondslag (Kamerstukken 22 405) reeds
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zeer uitvoerig is ingegaan op de kwestie van het belasten van uraan. De
redenen die toen golden om van opname van uraan in de heffings–
grondslag af te zien gelden uiteraard ook thans.

Voor de goede orde merken wij op dat de Europese Commissie
weliswaar kernenergie heeft betrokken in haar voorstel voor een energie/
koolstofbelasting, maar dat het energiegedeelte van deze belasting -
zoals voor alle elektriciteitsvormen in het EG-voorstel - de vorm heeft
van een output-belasting. Op die wijze is kernenergie gelijkwaardig
behandeld in vergelijking met andere vormen van electriciteit. Discussie
over dit voorstel is nog gaande.

De leden van de fractie van de PvdA spreken echter een voorkeur uit
voor een input-belasting voor uraan en plutonium en vragen een
beschouwing te wijden aan een mogelijk systeem in deze. Allereerst is
daarbij op te merken dat plutonium op zich niet als energiedrager in
Nederlandse vermogensreactoren wordt toegepast, ook niet in de vorm
van de zgn. mengoxide met uraan (MOX). Bij de beide kerncentrales
bestaan evenmin plannen daarvoor. Een input-systeem zou uit kunnen
gaan van de hoeveelheid in te voeren licht-verrijkt uranium. Probleem
daarbij is dat lang niet al het ingebrachte uranium wordt verbruikt, dat
een deel wordt omgezet in plutonium, dat een deel van dat plutonium
geen bijdrage aan de energieproduktie levert en dat bij ontlading van de
bestraalde splijtstof nog een aanzienlijke hoeveelheid resteert. Bovendien
is deze resterende hoeveelheid afhankelijk van de bedrijfsvoering, van de
opbrandfactor, van de capaciteitsfactor en zowel in de tijd als per reactor
verschillend. Voordat zelfs maar in ruwe vorm kan worden overgegaan
tot het schetsen van een uitvoerbare vorm van belastingheffing is het
dan ook nodig dat keuzes worden gemaakt ten aanzien van onder meer
de volgende vragen: moet alleen energetisch verbruik van uraan (en
plutonium) worden belast; dient het heffingsobject de hoeveelheid
splijtstof in een bepaalde verschijningsvorm te zijn; op welke wijze dient
rekening te worden gehouden met het plutonium dat bij versplijting van
uranium ontstaat en zelf ook weer - gedeeltelijk - versplijt.

Er bestaat bij ons geen inzicht in richtinggevende opvattingen over
vorenstaande keuzemogelijkheden die bij deze leden leven. Dit zou
echter nodig zijn, waarna aan de hand van de daaruit voortvloeiende
opzet voor een belasting, wellicht een schets van een technisch
uitvoerbare vormgeving kan worden verschaft. In dit stadium achten wij
zulk een schets echter niet goed mogelijk.

De leden van de PvdA-fractie vragen waarom er niet voor gekozen is
de zgn. teruggaafregeling ingeval van rookgasontzwaveling ook in het
wetsvoorstel op te nemen.

Dit is niet gebeurd in navolging van de benadering die is gekozen bij
de wijziging van het hoofdstuk Financiële bepalingen van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne onder meer ter omzetting van de
bestemmingsheffingen op brandstoffen in verbruiksbelastingen van
brandstoffen, geheven naar het koolstofgehalte en de energie-inhoud
van de brandstoffen (Wet verbruiksbelastingen van brandstoffen,
geheven naar een milieugrondslag). Ook toen is er niet voor gekozen dit
artikel met tijdelijke werking in de wet zelf op te nemen.

Naar aanleiding van het verzoek van de leden van de PvdA-fractie om
over de resultaten van het overleg met de SEP over de teruggaafregeling
in verband met rookgasreiniging te worden geïnformeerd, kunnen wij
melden dat dit overleg nog niet heeft plaatsgevonden. De tweede onder–
getekende zal dit onderwerp aan de orde stellen in het eerstvolgende
overleg met de SEP-directie, dat nog dit jaar zal plaatsvinden.
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De leden van de fractie van de PvdA vragen naar de wijze waarop de
SEP het voordeel van de gemitigeerde tarieven voor grootverbruik van
aardgas en voor restgassen in de elektriciteitstarieven doorberekent.

Het voordeel dat de elektriciteitsproduktiebedrijven hebben als groot–
verbruikers van aardgas en als verbruikers van restgassen wordt door
deze bedrijven in mindering gebracht op het brandstofdeel van het
Landelijk Basis Tarief. Hierdoor komt het voordeel, in overeenstemming
met het kostentoerekeningsbeginsel van de Electriciteitswet, gelijkelijk
ten goede aan alle elektriciteitsverbruikers. De omvang van het voordeel
is daarmee afhankelijk van de hoogte van het elektriciteitsverbruik van de
eindgebruiker.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de PvdA-fractie naar de
stand van zaken met betrekking tot de tariefstelling van de zogenoemde
restgassen (gedifferentieerd tarief), kunnen wij opmerken dat in de
kontakten met de vertegenwoordigers van de Vereniging van Neder–
landse Aardolie-industrie (VNA) die er onlangs nog zijn geweest, deze
zaak aan de orde is geweest. Afgesproken is dat binnen afzienbare tijd
het overleg met de VNA zal worden geopend.

De leden van de PvdA-fractie vragen of het niet mogelijk is verfijningen
aan te brengen in de brandstoffenbelastingen, bij voorbeeld conform de
voorstellen van de EG-Commissie. Zij vragen een korte weergave van de
essentialia van de mitigeringselementen in het richtlijnvoorstel en een
eerste oordeel daarover van de regering.

Het richtlijnvoorstel bevat drie vormen van vrijstellingen cq reducties
of aftrekken. In de eerste plaats is de mogelijkheid opgenomen dat de
Raad - bij wijze van uitzondering - toestaat dat een Lid-Staat tijdelijk de
belastmg niet toepast. Deze mogelijkheid is afhankelijk van de econo–
mische situatie in die Lid-Staat of van de gerealiseerde vooruitgang bij
het streven naar stabilisatie van de C02-emissie. Nederland is in beginsel
geen voorstander van een dergelijke uitzonderingsmogelijkheid, omdat
een uniform toegepaste heffing de voorkeur heeft.

In de tweede plaats is de mogelijkheid opgenomen om voor energie–
intensieve industrieën een progressieve vermindering van de belasting te
krijgen of een tijdelijke volledige vrijstelling van de belasting. De progres–
sieve vermindering kan worden toegekend indien de energiekosten (excl.
BTW), uitgedrukt in een percentage van de toegevoegde waarde van de
met de energie vervaardigde produkten, tenminste 8% bedraagt. De
vermindering start bij 25% en loopt via een schijventarief op tot 90% van
de verschuldigde belasting in de hoogste schijf indien vorenbedoeld
percentage hoger is dan 30%. Een tijdelijke volledige vrijstelling kan
worden verleend indien de ondernemingen een grote inspanning leveren
op het gebied van energiebesparing of vermindering van de C02-emissie.
Voor beide vrijstellingen is machtiging van de Commissie nodig. De
voorgestelde progressieve vermindering van de heffing zal praktisch niet
eenvoudig te controleren zijn. Het is echter ook denkbaar in plaats van
deze progressieve vermindering een eenvoudiger constructie te hanteren.

Deze vrijstellingen kunnen alleen toepassing vinden op bedrijven die in
een ongunstige situatie verkeren als gevolg van een toename van de
invoer uit derde landen, die geen soortgelijke belasting of maatregel met
een gelijk financieel effect hebben ingevoerd.

In de derde plaats is in het richtlijnvoorstel de mogelijkheid van een
investeringsaftrek opgenomen. Die aftrek houdt in dat alle onderne–
mingen bepaalde investeringen ter bevordering van het rationeel gebruik
van energie en ter beperking van de C02-emissies kunnen aftrekken van
de door hen verschuldigde C02/energiebelasting. Voor zover deze aftrek
meer bedraagt dan de verschuldigde energieheffing ontstaat er een
belastingkrediet.

Hoewel vanuit milieu-optiek een investeringsaftrek zeker voordelen
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biedt, moet nog meer uitgebreid bekeken worden of er uit fiscaal–
technisch oogpunt niet te grote bezwaren aan zijn verbonden.

In Europees verband is het richtlijnvoorstel van de Commissie nog
volop in discussie. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat in de uitein–
delijk vast te stellen richtlijn nog wijzigingen worden aangebracht.

Deze leden vragen verder of niet een regeling kan worden getroffen
die energie-intensieve industrie de kans biedt om de heffinglast te
vermijden door jegens de overheid een verplichting aan te gaan om het
energieverbruik met 20% te verminderen.

In een heffingsvariant zoals voorgesteld door deze leden zou de
heffing alleen van toepassing zijn voorzover de afgesproken besparings–
doelstelling niet wordt gehaald. Daarbij zouden zich een groot aantal
complicaties voordoen. In de eerste plaats zullen niet alle bedrijven een
convenant inzake besparing met de overheid sluiten. Daarnaast starten
niet alle bedrijven vanuit dezelfde positie. Er zijn nu al bedrijven die
zuinig omgaan met brandstoffen. Daarmee zou dan in de heffing
rekening moeten worden gehouden. Praktisch lijkt dat vrijwel ondoenlijk.
Er moet dan een beoordeling van bedrijf tot bedrijf plaatsvinden.

Verder zullen besparingsconvenanten worden afgesloten voor langere
perioden. Daarin is dan niet opgenomen een specifieke besparingsdoel–
stelling van jaar tot jaar. Bovendien zullen de besparingsdoelstellingen
vaak niet zo nauwkeurig zijn aangegeven dat het mogelijk is via dat
gegeven aansluiting te zoeken bij de heffingsgrondslag.

Ook houdt het voorstel geen rekening met het feit dat het gebruik ook
autonoom kan toe– of afnemen (bij uitbreiding van activiteiten, bij fusies,
bij het staken van een deel van de werkzaamheden).

Tot slot is nog van belang dat een overschotheffing primair uitgaat van
regulering. Bij het thans voorliggende wetsontwerp staat daarentegen
het genereren van algemene middelen voorop. Dat is een heel ander
uitgangspunt. Bij een overschotheffing dreigt er uiteindelijk geen of
slechts een geringe opbrengst te resulteren.

Een andere optie tot 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 kan worden toegerekend aan de export. Dit
aandeel zou bij beschikking van de inspecteur forfaitair kunnen worden
vastgesteld en vervolgens zou een teruggaveregeling kunnen worden
gebaseerd op dit aandeel, waarbij de in de aangekochte brandstoffen
begrepen verbruiksbelasting voor een deel wordt teruggegeven.

Voor een beoordeling van deze suggestie zijn onder meer de volgende
overwegingen van belang.

Belastingplichtig voor de huidige brandstoffenbelasting zijn de produ–
centen en de leveranciers (voornamelijk importeurs) van brandstoffen.
De belasting is alleen verschuldigd ter zake van in het binnenland aange–
wende brandstoffen. De belasting is niet van toepassing op brandstoffen
die worden geëxporteerd.

Het bezwaar dat de brandstoffenheffing de concurrentiepositie
negatief bémvloedt, geldt niet alleen voor de brandstoffen producerende
of importerende bedrijven, maar voor alle energie-intensieve bedrijven
die in belangrijke mate op de exportmarkt opereren of op de binnen–
landse markt buitenlandse concurrentie ondervinden.

Een restitutie bij export zou geen soelaas geven voor bedrijven die op
de binnenlandse markt buitenlandse concurrentie ondervinden.

Als een restitutie voor de brandstoffen die zijn gebruikt voor de
vervaardiging van exportprodukten beperkt zou blijven tot bedrijven die
belastingplichtig zijn voor de brandstoffenbelasting, zou bovendien
slechts een zeer beperkte groep exportbedrijven er baat bij hebben. Dat
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' Overigens bepaalt artikel 96 van het
EEG-Verdrag dat bij de uitvoer van
produkten naar het grondgebied van een
der Lid-Staten de teruggave van binnen–
landse belastingen niet het bedrag mag
overschrijden dat daarop al dan niet recht–
streeks geheven is Mogelijk kan «niet recht–
streeks» zo worden uitgelegd dat daar ook
de brandstoffen verbruikt bij de fabricage
onder vallen

zijn bedrijven die zelf brandstoffen produceren (of importeren) en een
deel daarvan gebruiken voor de vervaardiging van andere produkten.
Producenten of leveranciers (importeurs) van brandstoffen die geen of
nauwelijks andere produkten dan brandstoffen (of energie) voortbrengen,
hebben geen baat bij deze vermindering.

Wil een restitutie bij export soelaas geven voor bedrijven die op de
exportmarkt opereren, dan zal die restitutie niet beperkt kunnen blijven
tot bedrijven die belastingplichtig zijn voor de brandstoffenbelasting,
maar moeten gelden voor alle (energie-intensieve) exporterende
bedrijven. Enerzijds zou dit betekenen dat bedrijven die niet belasting–
plichtig zijn voor de brandstoffenbelasting wel in aanmerking komen voor
een restitutie van deze belasting. Anderzijds betekent het dat voor een
groot aantal bedrijven zou moeten worden vastgesteld welk deel van hun
brandstoffenverbruik dient voor de vervaardiging van exportprodukten.

Het lijkt onmogelijk om voor zo'n restitutie rekening te houden met het
brandstoffenverbruik dat is begrepen in de van derden aangekochte
inputgoederen. Exporthandelaren zonder eigen produktie zouden dus niet
voor restitutie in aanmerking komen. Een voorbeeld waar dit zou spelen,
is de (energie-intensieve) glastuinbouw. De export van tuinbouwpro–
dukten geschiedt doorgaans niet door de producent maar door een
exporthandelaar. Een vergelijkbare problematiek kan zich ook voordoen
binnen een en hetzelfde concern. Het hoeft namelijk niet zo te zijn dat
het onderdeel van een bedrijf waar de produktie plaatsvindt ook
daadwerkelijk de produkten verkoopt. Dat kan ook door een ander deel
van een concern gebeuren.

Voorts zou aandacht moeten worden geschonken aan het gevaar van
export gevolgd door wederimport van goederen met het oog op het
verkrijgen van restitutie voor de brandstofcomponent.

Ook kan er nog op gewezen worden dat het op basis van de GATT niet
is toegestaan via importheffingen of restituties bij export de eigen
industrie te bevoordelen. Een restitutie bij export zal dus precies het
bedrag van de belasting moeten zijn dat aan een produkt kan worden
toegerekend.

Een forfaitair bedrag kan niet worden toegepast tenzij dit bedrag lager
is dan de aan ieder produkt waarop het forfait van toepassing is toe te
rekenen belasting. In de praktijk lijkt het vrijwel uitgesloten om bij ieder
produkt de toe te rekenen belastmg op milieugrondslag te bepalen.

Een ander aspect betreft de aanvaardbaarheid van een restitutie uit
EG-oogpunt. Teruggaaf voor de geharmoniseerde accijnsgoederen is -
ingevolge artikel 22 van de richtlijn - onder voorwaarden mogelijk indien
de produkten niet bestemd zijn om in de Lid-Staat waar de heffing is
betaald te worden verbruikt. Naar alle waarschijnlijkheid ziet dit alleen op
de uitvoer van de brandstoffen zelf, niet op de brandstoffen die hier te
lande reeds zijn verbruikt bij het fabricageproces. Gelet op artikel 3,
tweede lid, van de richtlijn kan worden betwijfeld of er nationaal nog
andere teruggaafgronden voor de andere indirecte belastingen met
specifieke doeleinden mogen worden toegepast'.

Als de EG-bepalingen op fiscaal gebied restitutie al zouden toelaten,
dan doet zich nog de vraag voor of de maatregelen niet in strijd zijn met
artikel 92 en 93 van het EEG-Verdrag inzake steunmaatregelen. Met
maatregelen als hier bedoeld wordt de uitvoer van bepaalde produkten
fiscaal ontzien. Weliswaar omdat de bedrijven anders op de exportmarkt
in een ongunstige positie komen om in concurrentie te treden met
bedrijven die dergelijke heffingen niet kennen, maar de EG kijkt hier zeer
kritisch naar.

Ook dient aandacht te worden geschonken aan de relatie tot de
artikelen 101 en 102 van het EG-verdrag. Dit zijn de zogenoemde distor–
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siebepalingen. Hierin is bepaald dat in elk geval geen wettelijke of
bestuurlijke regels mogen worden getroffen die de mededingingsvoor–
waarden op de gemeenschappelijke markt vervalsen.

Tenslotte moet worden bedacht dat het vervangen van de huidige
mitigeringen in de brandstofbelasting door een restitutie voor de brand–
stofcomponent in de export, zou leiden tot een geheel nieuwe tarief–
stelling en tot een geheel nieuwe verdeling van de belasting over
sectoren. Dit lijkt ons, gelet op de zorgvuldige afweging waarmee de
huidige tariefstelling tot stand is gekomen, een niet onbelangrijke
complicerende factor.

De leden van de PvdA-fractie vragen naar berekeningen voor een
verhoogde brandstoffenbelasting, die de nieuwe belastingen thans
overbodig zou maken. Zij vragen voorts een vergelijking te maken met de
lastenverdeling van het wetsvoorstel.

Zoals door deze leden gevraagd zijn daartoe de lastenverdelingen van
een aantal varianten doorgerekend. Het betreft de volgende varianten:

A. een 100% vrijstelling voor het energiegedeelte van restgassen en
grootverbruik van aardgas boven 10 miljoen m3;

B. een 100% vrijstelling voor het energiegedeelte van restgassen en
een 50% voor grootverbruik van aardgas boven 1 miljoen m3 en

C. een 100% vrijstelling voor het energiegedeelte van restgassen en
grootverbruik van aardgas boven 1 miljoen m3.

In deze varianten zijn, zoals deze leden vragen, de lastenverdelingen
opgenomen waarbij is aangenomen dat de SEP de tegemoetkomingen
doorberekent aan de grootverbruikers van energie.

Vooraf merken wij op dat de raming van de opbrengst van de brand–
stoffenbelasting is geactualiseerd. Daarbij is niet langer rekening
gehouden met de accijnsopbrengst in verband met de verschuiving in de
tarieven voor gelode benzine en diesel. Voorts heeft een actualisering
plaats gevonden van de raming van de brandstofhoeveelheden ten
behoeve van de opbrengstenraming voor 1993. De opbrengst van de
brandstofbelastingen wordt thans geraamd op f 1385 miljoen (transac–
tiebasis). Gevoegd bij de opbrengst van de verbruiksbelastingen op
grondwater en afvalstoffen komt de totale opbrengst van de verbruiksbe–
lastingen daarmee op f 1860 miljoen.

De lastenverdelingen die op basis van de vorengenoemde uitgangs–
punten voortvloeien uit enerzijds het wetsvoorstel en anderzijds uit de
drie onderscheiden varianten zijn in de volgende tabel samengevat.

Tabel 2 Lastenverdeling die voortvloeit uit het wetsvoorstel vergeleken met die welke
voortvloeien uit enkele varianten voor een verhoogde brandstoffenbelasting

wetsvoorstel variant A variant B variant C

SECTOR
Industrie

Aardolie
Textiel
Voeding en genot
Papier
Chemie
Metaal
Overig

Huishoudens
Niet toegerekend

27,2%
2.1%
0,4%
4.6%
1,6%
9.0%
4,9%
4.6%

25,7%
47,1%

25,8%
2.7%
0,4%
3.8%
1.0%
8.6%
4.5%
4,9%

22,5%
51,7%

29,2%
2,9%
0,3%
3,8%
1,2%

11.0%
5,2%
4.8%

22.8%
48,0%

24,8%
3,0%
0,3%
2.9%
0,8%
9,0%
5,0%
4,0%

25.1%
50,1%

TOTAAL HEFFING 100,0% 100,0% 100.0% 100.0%
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Een vergelijking van de lastenverdelingen van drie varianten met de
lastenverdeling van het wetsvoorstel laat een aantal verschuivingen zien,
afhankelijk van de gekozen variant. Daarbij kan worden opgemerkt dat de
lasten op de sector verkeer bij de belasting op brandstoffen relatief
hoger uitvallen, omdat deze sector bij de belasting op grondwater en
afval wordt «ontzien». De lasten van de sector verkeer zullen overigens
worden gedragen door de andere sectoren, zoals industrie, huishoudens
en overig. Zoals eerder in deze memorie al is aangegeven, is het gericht
doorgeven van het «mitigeringsvoordeel» door de SEP niet de feitelijke
situatie. Een vergelijking van deze lastenverdelingen met die van het
wetsvoorstel heeft dan ook slechts zeer beperkte waarde.

De leden van de PvdA-fractie vragen voorts de gepresenteerde lasten–
verdelingen ook te geven voor een variant waarin de grondwaterbelasting
wordt ingevoerd met een uniform tarief van 15 cent voor alle onttrek–
kingen en waarin de afvalbelasting wordt beperkt tot storten.

De opbrengst van de belastingen op grondwater en afvalstoffen zou
met de gegeven uitgangspunten f363 miljoen op transactiebasis zijn. Bij
een totale opbrengst van f 1860 miljoen betekent dit dat de verbruiksbe–
lastingen van brandstoffen f 1497 miljoen zouden moeten opbrengen.

De drie varianten geven dan de lastenverdelingen, zoals opgenomen in
de volgende tabel.

Tabel 3 Lastenverdedeling die voortvloeit uit het wetsvoorstel vergeleken met die
welke voortvloeien uit enkele varianten van een gedeeltelijk verhoogde brandstoffen–
belasting en een beperkte grondwater– en afvalstoffenbelasting

wetsvoorstel variant A variant B variant C

SECTOR
Industrie

Aardolie
Textiel
Voedmg en genot
Papier
Chemie
Metaal
Overig

Huishoudens
Niet toegerekend

27,2%
2,1%
0,4%
4,6%
1,6%
9,0%
4,9%
4,6%

25,7%
47,1%

25,8%
2,7%
0,4%
3,8%
1,0%
8,6%
4,5%
4,9%

22,5%
51,7%

29,2%
2,9%
0,3%
3,8%
1,2%

11,0%
5,2%
4,8%

22,8%
48,0%

24,8%
3,0%
0,3%
2,9%
0,8%
9,0%
5,0%
4,0%

25,1%
50,1%

TOTAAL HEFFING 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ook hier treden, afhankelijk van de variant, verschuivingen op ten
opzichte van de lastenverdeling van het wetsvoorstel. Echter ook hier
geldt dat de praktische waarde die kan worden toegekend aan een
vergelijking zeer beperkt is, omdat, zoals eerder opgemerkt, de SEP niet
gericht het «mitigeringsvoordeel» doorgeeft.

6. Budgettaire en personele aspecten, bedrijfseffecten en
dereguleringsaspecten

6.1, Budgettaire en personele aspecten

De leden van de fracties van de PvdA en de VVD vragen de hoogte van
de perceptiekosten van de grondwater– en de afvalstoffenbelasting in
vergelijking met die kosten voor andere middelen. Hierover merken wij
op dat een schatting van de perceptiekosten over 1989 en 1990 voor de
afzonderlijke belastingen en heffingen is opgenomen in de toelichting op
de begroting van Financiën in 1992 (Tweede Kamer 1991/92, 22 300,
IXB, Stb. 109). Daaruit blijkt dat in 1990 de gemiddelde perceptiekosten
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voor alle middelen tezamen 1,2% van de belastingopbrengst bedroegen.
De hoogte van de perceptiekosten van de onderhavige belastingen op

afvalstoffen en grondwater, is het gevolg van het uitgangspunt om
heffing en inning van deze belastingen min of meer apart van de
«dagelijkse werkzaamheden» op de eenheden te laten plaatsvinden. De
reden voor deze afzonderlijke behandeling is gelegen in de beperkte
werkstroom die zich niet leent voor een uitsplitsing over meer, op basis
van entiteiten, samengestelde teams. Ondanks de dunne werkstroom
moet, omdat het sterk van de bestaande belastingen afwijkende
(milieu)belastingen betreft, toch gespecialiseerde lokale kennis aanwezig
zijn. Daarvoor moet personele ruimte worden geschapen. De controle op
de onttrekking van grondwater en het storten van afval heeft een
dusdanig eigen karakter, waarbij delen van de administratie moeten
worden gecontroleerd die bij de thans bestaande controles minder van
belang zijn, dat daarvoor ook specifieke kennis moet worden
opgebouwd. Om heffing, inning en controle op een verantwoorde wijze
te kunnen invullen zijn 85,5 formatieplaatsen nodig. De personeelskosten
en andere structurele kosten zijn begroot op 8,1 mln hetgeen zoals
eerder reeds werd aangegeven 1,7% van de geraamde opbrengst is.

Ten aanzien van de vraag van de leden van de fractie van de PvdA over
de extra perceptiekosten die optreden indien ook beregening en
bevloeiing alsmede eigen verwerking in de heffing worden betrokken kan
het volgende worden opgemerkt.

Aannemende dat het aantal belastingplichtigen door een dergelijke
uitbreiding met 6 000 zal toenemen, brengt dit met zich dat 28,5 forma–
tieplaatsen extra nodig zullen zijn. Voor een belangrijk deel betreft dit
uitbreiding van de controlecapaciteit. De structurele kosten (personeel en
materieel) voor deze uitbreiding belopen 2,4 mln.

Ter zake van het storten van afval in eigen beheer zijn onvoldoende
gegevens bekend over aantal en aard van de stortplaatsen om een
betrouwbare schatting te kunnen maken van de perceptiekosten.
Opgemerkt moet worden dat de controle op de eigen stort moeizamer
zal verlopen omdat er naar verwacht geen interne verrekening zal zijn
voor de stort van het aangeboden afval. Deze belangentegenstelling
tussen aanbieder en ontvanger van het afval vormt veelal de kern van de
controle-opzet van de Belastingdienst. Het ontbreken daarvan zal de
controles op eigen stort gecompliceerder en daardoor meer tijdrovend
maken.

De leden van de PvdA-fractie vragen of kan worden ingegaan op de
extra kosten van administratie van de belastingplichtigen en de
overheidsorganen die de belasting weer moeten doorberekenen.

Belastingplichtigen zullen door deze nieuwe belasting te maken krijgen
met een lichte administratieve kostenstijging. Maandelijks zal men de
verschuldigde belasting moeten berekenen en afdragen. In de meeste
gevallen zal dat geautomatiseerd gebeuren. Daartoe zullen bij de intro–
duktie van de heffing extra kosten moeten worden gemaakt. Dat geldt
ook voor de overheidsorganen die de belasting weer moeten doorbere–
kenen. De kosten zullen vooral betrekking hebben op de aanpassing van
geautomatiseerde systemen. Over de exacte omvang van die kosten
kunnen wij echter geen uitspraak doen.

Deze leden willen voorts weten of niet moet worden uitgegaan van een
hogere raming van de brandstoffenbelasting vanwege het nog altijd
stijgende energieverbruik. Zoals hiervoren in deze memorie, aan het slot
van hoofdstuk 5, is aangegeven zijn de ramingen van de brandstoffenbe–
lasting aangepast. Daarbij is onder andere rekening gehouden met een
lichte stijging van het verbruik. Omdat voorts niet langer rekening is
gehouden met de accijnsopbrengst in verband met de verschuiving in de
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tarieven voor gelode benzine en diesel leidt de herziene raming echter
niet tot een meeropbrengst ten opzichte van de aanvankelijke raming.

De leden van de PvdA-fractie vragen naar een uitsplitsing van de
opbrengsten van de belastingen op grondwater en op afval. Die splitsing
ziet er als volgt uit:

Belasting op grondwater, mln. glcl., transactiebasis

Eigen winning Waterleidmg Totaal
bedrijven

Gewone onttrekking 55 183 238
Indirect u i t infiltratie 0 6 6

55 189 244

Zonder tegemoetkomingen zou de opbrengst van de grondwater–
heffing 330 mln bedragen. De tegemoetkoming bedraagt derhalve 86
mlh, te weten 55 mln voor eigen winning en 31 mln voor infiltratie.

Voor afval kan de opbrengst worden gesplitst in 181 mln voor storten
en 49 mln voor verbranden.

De leden van de VVD-fractie vragen in welke mate het gebruik van
grondwater en de aanbieding van afval zullen worden beperkt. Zij willen
weten of hiermee in de opbrengstramingen rekening is gehouden.

Wij zijn niet in staat het volume-effect van de nieuwe belastingen aan
te geven. In de opbrengstramingen is daarmee ook geen rekening
gehouden. Die effecten worden jaarlijks meegenomen in de endogene
belastingramingen.

De leden van de fractie van Groen Links constateren dat de belasting
voor het grootste deel door huishoudens moet worden opgebracht. Zij
menen dat het wetsvoorstel niet leidt tot een verantwoorde spreiding van
lasten over bedrijfsleven en huishoudens. Ook de leden van de
GPV-fractie wijzen op het feit dat de nieuwe heffingen op grondwater en
op afval zich voornamelijk zullen vertalen in een verzwaring van de
woonlasten.

Wij merken hierover op dat deze belastingen worden meegenomen in
de traditionele koopkrachtoverzichten. In het kader van het inkomens–
beleid wordt dan ook rekening gehouden met de hier aan de orde zijnde
nieuwe belastingen. Ook in dat verband is de introductie van deze belas–
tingen naar ons oordeel aanvaardbaar.

De leden van de SGP-fractie stellen vast dat de opbrengst van de
milieuverbruiksbelastingen zich vooralsnog op een bescheiden niveau
bevindt. Zij vragen welk effect de invoering van dit wetsvoorstel zal
hebben op de collectieve lastendruk.

Het effect van de invoering van de nieuwe verbruiksbelastingen
bedraagt 435 miljoen. Het effect op de collectieve lastendruk bedraagt
ongeveer 0.1% N.N.I. en is in de cijfers verwerkt.

6.2. Bedrijfseffecten

De leden van de CDA-fractie vragen naar een nadere beschouwing
over de meer algemene financieel-economische consequenties van de
nieuwe belastingen op grondwater en op afval. Zij wijzen erop dat er
dikwijls sprake zal zijn van cumulatie van effecten en wensen daarin
inzicht te krijgen.
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Wij zijn het met deze leden eens dat de voorgestelde nieuwe belas–
tingen tot cumulaties zullen leiden. Zo zullen sommige bedrijven door
beide nieuwe belastingen worden getroffen en anderen door geen van
beide of door één van de twee. Daarnaast kan men ook nog in de brand–
stoffenbelasting betrokken worden. Voorts is het bij bedrijven van belang
wat de positie van de onderneming is op de (inter)nationale markt.
Daarvan is immers afhankelijk of en zo ja in hoeverre de nieuwe belas–
tingen in de prijs doorberekend kunnen worden. Wij beschikken niet over
de benodigde gegevens om de door deze leden gevraagde conse–
quenties te kunnen kwantificeren.

De leden van de PvdA-fractie vragen de informatie van tabel 5 van de
memorie van toelichting ook te geven voor de brandstoffenbelasting,
zowel voor het huidige niveau als voor een niveau met een budgettair
gelijke opbrengst als het totaal van de verbruiksbelastingen.

In de volgende twee tabellen is de gevraagde informatie opgenomen.

Tabel 4 Verdeling verbruiksbelasting op brandstoffen naar sectoren (transactiebasis);
opbrengst 1385 miljoen

Sector Belasting
(mln. gld.)

Landbouw en visserij
Delfstoffenwinning
Industrie

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

Openbaar nut
Bouwnijverheid
Diensten
Overheid
Huishoudens
Niet toegerekend

93,9
2,1

422,6
58,4

5,3
0,5
0,6
2,6

18,2
4,1

39,0
152,3

7,4
27,5
75,3
14,2
11,4
5,0
0,8

84,3
10,8

443,5
296,5
31,5

Aandeel in %

6,8%
0,1%

30,5%
4,2%
0,4%
0,0%
0,0%
0,2%
1,3%
0,3%
2,8%

11,0%
0,5%
2,0%
5,4%
1,0%
0,8%
0,4%
0,1%
6,1%
0,8%

32,0%
21,4%

2,3%

Als percentage
toegevoegde
waarde

0,4%
0,0%
0,4%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,6%
0,1%
0,5%
1,2%
0,2%
0,7%
1,5%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,9%
0,0%

0,2%

Totaal 1385,0 100,0% 0,3%

Tabel 5 Verdeling verbruiksbelasting op brandstoffen naar sectoren (transactie–
basis); opbrengst 1860 miljoen

Sector

Landbouw en visserij
Delfstoffenwinning
Industrie

Voeding en genot
Textiel
Kleding
Leder
Hout en meubel
Papier

Belastmg
(mln gld.)

126,0
2,8

567,6
78,4

7,1
0,7
0,7
3,5

24,5

Aandeel in %

6,8%
0,1%

30,5%
4,2%
0,4%
0,0%
0,0%
0,2%
1,3%

Als percentage
toegevoegde
waarde

0,6%
0,0%
0,5%
0,4%
0,3%
0,1%
0,2%
0,1%
0,8%
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Sector Belasting
(mln. gld )

Grafisch
Aardolie
Chemisch, garen en vezel
Rubber en kunststof
Bouwmaterialen
Basismetaal
Metaalprodukten en machine
Elektrotechnisch
Transportmiddelen
Instrumenten, optisch en overig

Openbaar nut
Bouwnijverheid
Diensten
Overheid
Huishoudens
Niet toegerekend

5,5
52,4

204,5
9,7

36,9
101,1

19,1
15,4
6,7
1,4

113,2
14,5

595,6
398,1

42,2

Aandeel in %

0,3%
2,8%

11,0%
0,5%
2,0%
5,4%
1,0%
0,8%
0,4%
0,1%
6,1%
0,8%

32,0%
21,4%

2,3%

Als percentage
toegevoegde
waarde

0,1%
0,7%
1,6%
0,3%
1,0%
2,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
1,1%
0,0%

0,2%

Totaal 1860,0 100,0% 0,4%

Op verzoek van deze leden wordt hieronder volgens de indeling van
tabel 5 van de memorie van toelichting een overzicht gepresenteerd van
de verdeling van de voordelen van het feit dat eigen winning van grond–
water wordt belast tegen een gehalveerd tarief.

Tabel 6 voordeel van het gehalveerde tarief voor eigen winning van grondwater naar
sectoren

Sector Belasting–
voordeel
(in mln. gld.)

Landbouw en visserij
Delfstoffenwinning
Industrie

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

Openbaar nut
Bouwnijverheid
Diensten
Overheid
Huishoudens
Niet toegerekend

3,1
0,0

31,3
14,0
0,5
0,0
0,1
0,0
3,9
0,3
0,0
5,1
1.5
1,4
1,5
0,8
1,3
0,4
0,6
0,1

14,4
0.0
0,0
0,0
6,4

Aandeel
belasting als
percentage
totaal (m
procenten)

5,7
0,0

56,6
25,3
0,9
0,0
0,2
0,0
7,0
0,5
0,0
9.3
2,7
2,5
2,7
1,4
2,3
0,7
1,1
0,2

26,0
0,0
0,0
0,0

11,5

Belasting voordeel
als percentage
van toegevoegde
waarde

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

n.v.t–
n.v.t.

Totaal 55,3 100,0 0,0

De leden van de PvdA-fractie constateren een zeer gering bedrag aan
grondwater– en afvalbelasting dat voor de raffinaderijen wordt geraamd,
namelijk 0,5 miljoen. Zij vragen of dit contra-intuïtieve resultaat kan
worden toegelicht.
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In de tabellen vallen de raffinaderijen onder de bedrijfstak aardolie. Het
genoemde bedrag van 0,5 mln komt volledig voor rekening van de afval–
stoffenbelasting. Dit bedrag is gering omdat de door de bedrijfstak
aardolie geproduceerde en voor eindverwerking aangeboden hoeveelheid
afval ook gering is. Het produktieproces van raffinaderijen is er namelijk
op gericht om uit de ruwe grondstof zoveel mogelijk nuttige produkten te
destilleren.

Met betrekking tot de grondwaterbelasting is het geringe bedrag toe te
schrijven aan het feit dat de raffinaderijen zijn geconcentreerd in het
westen van het land en dus geen grondwater maar oppervlaktewater
gebruiken.

De leden van de PvdA-fractie stellen vragen over de in tabel 6 van de
memorie van toelichting genoemde opbrengst van 1459 miljoen voor de
brandstoffenbelasting.

Het genoemde bedrag is ontleend aan de brief die de derde onderge–
tekende op 9 april 1992 aan de Tweede Kamer heeft gezonden (Kamer–
stukken II 1991/92, 22 405, nr. 28). Daarin zijn een aantal tabellen met
betrekking tot de verbruiksbelastingen van brandstoffen geactualiseerd
aan de hand van de toen meest recente gegevens en voorstellen. Met
name betrof het daarbij het weergeven van de invloed van de introductie
van een maandafrekening in plaats van een kwartaalafrekening.
Eenzelfde beoogde opbrengst werd daardoor verkregen op basis van
brandstofhoeveelheden over elf maanden in plaats van over negen
maanden. Een gevolg daarvan was, dat de tarieven op de verschillende
brandstoffen lager werden ten opzichte van die waarvan aanvankehjk
werd uitgegaan. De opbrengst op transactiebasis (tarief maal jaarhoe–
veelheden van de brandstoffen) wordt dan uiteraard ook lager. In de
cijfers van de in de genoemde brief gepresenteerde tabellen is, in tegen–
stelling tot wat deze leden veronderstellen, met de verschuiving van een
deel van de tarieven voor gelode benzine en diesel naar de accijnzen nog
wel rekening gehouden.

De leden van de PvdA-fractie vragen tabel 6 zodanig te reproduceren
dat een vergelijking kan worden gemaakt met een verhoging van de
brandstofbelastingen met een opbrengst gelijk aan die van de twee
nieuwe belastingen.

De onderstaande tabel geeft de door deze leden gevraagde informatie.
Ter toelichting op de tabel merken wij op dat in de raming van de
opbrengst van de verbruiksbelastingen van brandstoffen voor 1993 geen
rekening meer is gehouden met de accijnsopbrengst als gevolg van de
verschuiving van een deel van de tarieven van gelode benzine en diesel
naar de accijnzen. Dit geeft een zuiverder beeld van de omvang van de
verschillende verbruiksbelastingen en van de daarbij behorende lasten–
verdelingen. Voorts is de raming van de brandstofhoeveelheden voor
1993 geactualiseerd ten opzichte van de hoeveelheden die zijn gebruikt
bij de totstandkoming van de verbruiksbelastingen van brandstoffen in
1992.

Ook de gegevens die aan de lastenverdeling ten grondslag liggen zijn
nog eens bezien, mede in verband met de door de leden van de
PvdA-fractie gevraagde uitgebreidere sectorale indeling, waarop eerder
in deze memorie is ingegaan. Dit heeft over het geheel genomen niet
geleid tot belangrijke wijzigingen in de relatieve verdeling van de lasten
over de sectoren.

De tabel geeft op basis van deze aanpassingen een actualisatie van de
tabel 6 uit de memorie van toelichting. Voorts geeft de tabel in de laatste
twee kolommen het resultaat weer indien de totale opbrengst alleen via
de brandstofbelastingen zou worden verkregen. Deze opbrengst is in de
tarieven voor de verschillende brandstoffen vertaald met behulp van de
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grondslag 50% koolstofinhoud en 50% energie-inhoud van de brand–
stoffen. De percentages mitigering van de bestaande brandstofbelas–
tingen (100% voor het energiedeel van restgassen en 58% voor aardgas–
verbruik van meer dan 10 miljoen m3 per jaar) zijn gehandhaafd.

Tabel 7 Verdeling belastingen op brandstoffen en op water en afval naar sectoren (transactiebasis)

belasting op
brandstoffen'

SECTOR

Industrie
Aardolie
Textiel
Voeding en genot
Papier
Chemie
Metaal
Overig

Huishoudens
Niet toegerekend
Verkeer
Overig

TOTAAL

aandeel

mln gld

422,6
39,0

5,3
58,4
18,2

152,3
75,3
74,2

296,5
665,9
252,7
413,2

1385,0

in %

30,5%
2,8%
0,4%
4,2%
1,3%

11,0%
5,4%
5,4%

21,4%
48,1%
18,2%
29,8%

100,0%

belasting op
afval1

aandeel

mln gld

82,3
0,5
1,6

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

181,4
210,3

474,0

water en

in%

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

38,3%
44,4%

100,0%

totaal

aandeel

mln gld

504,9
39,5

6,9
86,3
29,4

167,2
90,9
85,0

477,9
875,3

1859,0

geheel brandstoffen

in %

27,2%
2,1%

,4%
4,6%
1,6%
9,0%
4,9%
4,6%

25,7%
47,1%

100,0%

aandeel

mln gld

567,6
52,4

7,1
78,4
24,5

204,5
101,1

99,6
398,1
894,3
339,3
555,0

1860,0

in %

30,5%
2,8%

,4%
4,2%
1,3%

11,0%
5,4%
5,4%

21,4%
48,1%
18,2%
29,8%

100,0%

gebaseerd op tarieven 1993
volgens wetsvoorstel

De aansluiting van de raming van de verbruiksbelastingen op milieu–
grondslag en artikel 04.25 van de begroting van Financiën, waar de leden
van de PvdA-fractie naar vragen, kan als volgt worden verkregen:

Verbruiksbelastingen op brandstoffen 1993 (transactie)
De kasopbrengst 1993 bedraagt dan:

- Overloop naar 1994

+ Overloop van 1992

- Restitutie kolen

+ Uitbreiding afval en grondwater
Kas1993

1385 mln

1385 mln
115 mln

1270 mln
160 mln

1430mln
15 mln

1415 mln
435 mln

1850mln

De leden van de PvdA-fractie vragen of aangegeven kan worden in
welke gevallen bij een zodanig verhoogde brandstoffenbelasting dat
invoering van de grondwater– en afvalstoffenbelasting budgettair
onnodig wordt, het percentage dat de belasting vormt van de toege–
voegde waarde van 0,36 wordt benaderd of overschreden.

Het antwoord op deze vraag is af te lezen uit de hiervoren in deze
memorie opgenomen tabel 5.

De leden van de fractie van de PvdA wijzen erop dat bij de behan–
deling van wetsvoorstel 22 405 ook de relatie tussen de heffing en het
overig inkomen is gegeven. Zij vragen die relatie ook voor de thans aan
de orde zijnde belastingen.

Hierna wordt deze gegeven.
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Tabel 8 Verdeling van de belasting op grondwater en afval naar sectoren, transactie–
basis

Sector

Landbouw en visserij
Delfstoffenwinning
Industrie

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

Openbaar Nut
Bouwnijverheid
Diensten
Overheid
Huishoudens
Niet toegerekend

Belasting (mln gld.)

11.3
0,3

82,3
27,9

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

11,2
0,9
0,5

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

13,2
61,3
31,4
18,3

181,4
74,5

Belasting als
percentage van

overige inkomen

0,1
0,0
0,3
0,4
0,4
0,0
0,4
0,2
1,3
0,0
0,0
0,4
0,3
0,7
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,4
0,7
0,0

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

Totaal 474,0 0,3

De leden van de VVD-fractie vragen met hoeveel tienden van een
procent de inflatie in 1993 omlaag gaat, indien deze verbruiksbelastingen
geen doorgang vinden.

Van de f435 mln belasting op grondwater en afval slaat het grootste
deel in eerste instantie neer bij bedrijven. Voorzover zij dit doorbere–
kenen in hun prijzen, komt dit in het prijsindexcijfer van de gezinscon–
sumptie tot uitdrukking. In de koopkrachtoverzichten wordt daarnaast
apart rekening gehouden met de heffingen die rechtstreeks aan consu–
menten worden opgelegd. Voor onderhavige verbruiksbelastingen betreft
het een verhoging van de reinigingsrechten/afvalstoffenheffing voor de
huishoudens. Het gezamenlijk effect op de koopkracht op minimum en
modaal niveau bedraagt ongeveer - 0,1 %. Dit effect is verwerkt in het
totale koopkrachtbeeld in 1993. In het inkomensbeleid worden de
koopkrachtgevolgen van alle beleidsterreinen in samenhang bezien en
worden maatregelen genomen voor een evenwichtige koopkrachtontwik–
keling. Voor de minima komt het koopkrachteffect voor 1993 per saldo
neer op 0 %, terwijl modaal er 0,1 % op vooruit gaat.

De leden van de VVD-fractie vragen om alsnog met een bedrijfseffec–
tenrapportage te komen.

In reactie hierop merken wij het volgende op. In de memorie van
toelichting is met alle elementen van een bedrijfseffectenrapportage
rekening gehouden.

In het nader rapport is naar aanleiding van een opmerking van de Raad
van State onder punt 4 een overzicht opgenomen van de toetsing aan
diverse criteria. Daarin zijn ook de elementen van de bedrijfseffectenrap–
portage opgenomen. Het gaat dan om de onderdelen «organisatie,
omvang en verdeling van de betrokken goederenstroom», «tariefstelling
en de resulterende lasten op gedesaggregeerd niveau (bedrijven en
huishoudens)» en «mogelijke gevolgen op de positie van het bedrijfs–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 849, nr. 6 57



leven met inbegrip van de administratieve lastendruk en op de inkomens–
verdeling».

De leden van de VVD-fractie vragen of bevestigd kan worden dat de
voedings– en genotmiddelenindustrie wordt geconfronteerd met een
verzesvoudiging van de lasten vergeleken met die welke voortvloeien uit
de brandstoffenheffing. Ook de leden van de fracties van GPV en SGP
stellen die vraag.

In tabel 6 van de memorie van toelichting zijn de bedragen voor de
brandstoffenbelasting voor de sectoren «Voeding en genot» en «Textiel»
per abuis verwisseld. Daardoor is uiteraard een verkeerde indruk omtrent
de lastenverzwaring ontstaan. Volgens de hiervoor gegeven herrekende
lastenverdeling zijn de lasten voor de voeding– en genotmiddelindustrie
op zich al veel hoger bij de brandstofbelasting (te weten 58 miljoen) en
stijgen deze naar in totaal 86 miljoen bij de drie verbruiksbelastingen
tezamen. De textielindustrie gaat van 5 mln naar 7 mln.

Bij de papierindustrie, waar de leden van de VVD-fractie expliciet naar
vragen, gaat het naar schatting om ruim 30 bedrijven waarvan de
grootste bedrijven ongeveer de helft van het totale grondwater gebruiken
wat naar deze industrietak gaat. De belastingen op grondwater, afval en
brandstoffen gezamenlijk komen voor deze sector uit op ongeveer 1%
van de toegevoegde waarde.

De leden van de fractie van Groen Links vragen hoe het mogelijk is dat
wij komen tot een gemiddelde lastenverzwaring van f38 per huishouden.
De gebruikte terminologie is wellicht niet helemaal zuiver. Wij hebben
aan willen geven wat de gemiddelde lastenverzwaring zal zijn voor
huishoudens die zowel door de grondwaterbelasting als door de afvalbe–
lasting worden getroffen.

7. Artikelen

Artikel 3

De leden van de PvdA vragen of het voorkomt dat een inrichting, geen
waterleidingbedrijf in de zin van het spraakgebruik maar bijvoorbeeld een
industrieel bedrijf, grondwater onttrekt voor de eigen waterbehoefte en
tevens voor doorlevering aan derden. Ook vroegen zij of dan sprake is
van een waterleidingbedrijf in de zin van het onderhavige wetvoorstel.

Het komt voor dat bedrijven, die geen waterleidingbedrijf zijn in de zin
van het spraakgebruik, grondwater onttrekken en doorleveren aan
derden.

Het begrip waterleidingbedrijf in deze wet is gekoppeld aan het begrip
waterleidingbedrijf volgens de Waterleidingwet (Stb. 1957, 150). De
Waterleidingwet omschrijft waterleidingbedrijf in artikel 1, eerste lid,
onderdeel c. Uit deze omschrijving volgt onder andere dat een waterlei–
dingbedrijf in de zin van de Waterleidingwet uitsluitend of mede drink–
water moet leveren aan bepaalde afnemers. Indien een bedrijf geen
drinkwater levert kan het dus geen waterleidingbedrijf in de zin van de
Waterleidingwet zijn, en dus ook niet in de zin van deze wet.

De leden van de PvdA-fractie vragen waarom de begrippen
«inrichting» en «onttrekken» niet geheel conform de Grondwaterwet zijn
gedefinieerd.

Ten antwoord hierop noemen we allereerst twee uitgangspunten voor
de vormgeving van de grondwaterbelasting. In de eerste plaats streven
we ernaar van deze belasting een zelfstandige en volledige - en daardoor
voor de belanghebbenden inzichtelijke - regeling te geven en niet te
«leunen» op andere wetten. In de tweede plaats willen we zo veel
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mogelijk gebruik maken van het reeds in de Grondwaterwet ontwikkelde
begrippenkader. Als geen andere overwegingen een rol zouden hebben
gespeeld, zou dat neerkomen op het letterlijk overnemen van alle
relevante begripsbepalingen. We hebben er echter voor gekozen voor de
grondwaterbelasting de definitie van «inrichting» niet over te schrijven
maar ernaar te verwijzen als volgt: inrichting als bedoeld in de Grondwa–
terwet. Daarmee beogen we twee gevolgen. Enerzijds zijn de inrichtings–
begrippen hierdoor toch inhoudelijk aan elkaar gelijk en omvat het voor
de grondwaterbelasting geldende begrip mede de in de Grondwaterwet
vermelde «werk». Anderzijds wordt verwarring voorkomen met het begrip
«inrichting» in art. 1.1 en Hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer (Stb.
1992, 551).

Door in de definitie van onttrekken als: «onttrekken van water aan de
bodem» de laatste drie woorden toe te voegen, wordt inhoudelijk niet
van de Grondwaterwet afgeweken, maar sluit deze begripsbepaling beter
aan bij het gewone spraakgebruik (onttrekken geschiedt altijd aan iets)
en komt een in duidelijker verhouding te staan tot infiltreren (brengen
van water in de bodem enz.).

De aan het woord zijnde leden vragen nog of het tweede en vierde lid
van artikel 3 niet overbodig zijn. Strikt genomen kan de verwijzing naar
het begrip «inrichting» in de Grondwaterwet in onderdeel c van artikel 3,
eerste lid, inderdaad ruimer worden opgevat dan is bedoeld met de zo
juist toegelichte keuze voor deze wijze van definiëren. Zoals gezegd is
echter ons uitgangspunt de belasting in deze wet geheel zelfstandig te
regelen. In die opzet kunnen de leden 2 en 4 niet gemist worden.

De leden van de PvdA vragen in het algemeen over de aansluiting
tussen de Grondwaterwet en het onderhavige wetsvoorstel 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 inrich–
tingen wordt begrensd tot de gevallen die buiten de belasting vallen.

Onlangs is voor advies aan de Raad van State aangeboden een
voorstel van wet tot wijziging van de Grondwaterwet, met betrekking tot
voor het onttrekken van grondwater te stellen algemene regels en enige
andere onderwerpen. Het voorstel biedt de provincies de mogelijkheid
algemene regels te stellen voor bepaalde, veel voorkomende onttrek–
kingen. Hiermee samenhangend wordt de provinciale bevoegdheid om
op grond van art. 15 Grondwaterwet vrijstelling van de vergunningplicht
te verlenen beperkt tot onttrekkingen tot 10 m3 per uur. Deze
hoeveelheid komt overeen met de vrijstellingsgrens van het onderhavige
wetsvoorstel.

In het geval de provincie bepaalde onttrekkingen met toepassing van
art. 11 van de Grondwaterwet van de registratieplicht heeft vrijgesteld,
bepaalt het wetsvoorstel tot wijziging van de Grondwaterwet dat de
eerder genoemde algemene regels in ieder geval betrekking dienen te
hebben op de melding van inrichtingen.

Op bovengenoemde wijze wordt naar onze mening reeds tegemoet
gekomen aan de door deze leden gewenste aansluiting.

Artikel 6

De leden van de PvdA-fractie bepleiten zowel in artikel 6, derde lid, als
elders in het wetsvoorstel de «bij of krachtens»-formule te vermijden. Ze
verwijzen in dit verband naar de behandeling van de Wet op de accijns
en de Wet milieubeheer, waarin uiteindelijk aan hun pleidooi was
tegemoetgekomen.

Voor zover deze opmerking tot uitgangspunt heeft de opvatting dat er
zoveel mogelijk naar moet worden gestreefd in de wet zelf al tot
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uitdrukking te brengen welke onderwerpen nader bij algemene maatregel
van bestuur zullen worden uitgewerkt en welke bij ministeriële regeling,
kunnen wij ons daarmee verenigen. Veelal zal dat bij het ontwerpen van
een wet ook praktisch mogelijk zijn, omdat - parallel - ook al wordt
gewerkt aan het opstellen van de lagere regelingen en de kennis die
nodig is om een gefundeerde keus te maken tussen regeling bij
algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling, in de regel
al aanwezig is. Bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel ligt dit anders.
De grondwaterbelasting en de afvalstoffenbelasting zijn geheel nieuwe
heffingen. Voor de inhoud van de lagere regelingen en de keuze tussen
de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling is vooral
van belang dat de uitvoeringsproblematiek nieuw is. Hoewel inmiddels
goede voortgang is gemaakt met de uitbreiding van kennis en de
verdieping van inzicht die op dit terrein geboden is, zal er in wezen een
aantal jaren met de nieuwe wet gewerkt moeten worden alvorens zich
duidelijk zal aftekenen op welk niveau welk onderwerp het best geregeld
kan worden. Daarom staan wij in dit geval - dat ook afwijkt van de door
deze leden aangehaalde gevallen - een pragmatische aanpak voor
waarbij een zo flexibel mogelijk «handvat» voor de lagere regelgeving
voorop staat. Het gebruik van de «bij of krachtens»-formule in dit
wetsvoorstel lijkt ons daarom gerechtvaardigd.

De leden van de PvdA-fractie vragen of ingeval van gebruik van grond–
water ten behoeve van koude of warmte-opslag geen vrijstelling van de
verbruiksbelasting op milieugrondslag zou moeten worden verleend.

Het gebruik van de ondergrond ten behoeve van koude– of warmte–
opslag kan duidelijke milieuvoordelen met zich meebrengen. Deze liggen
op hetterrein van energiebesparing (C02-emissiereduktie), minder
gebruik van CFK's in koelmachines en het voorkomen van eenmalig
gebruik van grondwater voor koeldoeleinden. Bovendien wordt bij opslag
van energie in de ondergrond het grondwater in een kringloopproces
toegepast en behoeft geen netto verbruik van grondwater plaats te
vinden.

Wel moet worden opgemerkt dat bij hogere temperatuuropslag en de
in dat geval vaak noodzakelijke waterbehandeling mogelijk ook negatieve
milieu-effecten kunnen optreden.

De vraag of een speciale behandeling of vrijstelling nodig en mogelijk
is, waarbij naast de vorengenoemde aspecten, ook de vraag naar de
technische uitvoerbaarheid en de praktische mogelijkheden voor controle
aan de orde komt, is momenteel in studie.

Artikel 12

De leden van de PvdA-fractie constateren dat het Service Centrum
Grondreiniging nog een wettelijke grondslag ontbeert in de Wet bodem–
bescherming. Zij geven er de de voorkeur aan de reinigbaarheid van
grond in een ministeriële regeling uit te werken.

De voorkeur van de leden van de PvdA-fractie de status van het
Service Centrum Grondreiniging (SCG) bij wet te regelen wordt door ons
gedeeld. De activiteiten van het SCG sluiten echter beter aan op de Wet
bodembescherming dan op het onderhavige wetsvoorstel. Daarom wordt
aan een wettelijke regeling op grond van de Wet bodembescherming de
voorkeur gegeven.

Een voorstel voor een wettelijke regeling van het SCG op grond van de
Wet bodembescherming zal op korte termijn aan de externe adviesli–
chamen worden aangeboden. De periode waarin de onderhavige wet in
werking zal zijn en nog geen wettelijke regeling voor het SCG van kracht
is zal daardoor naar verwachting beperkt kunnen zijn, zodat de bezwaren
van de PvdA fractie na een beperkte periode ondervangen zullen zijn.
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Overigens volgen de thans door het Service Centrum Grondreiniging
gehanteerde criteria voor de beoordeling van de reinigbaarheid van
verontreinigde grond, en daarmee de grondslag voor de beoordeling van
de vrijstelling van een belastingplicht, uit de in 1987 met de Tweede
Kamer besproken notitie «De verwijdering van verontreinigde grond»
(Kamerstukken II, 1986/87, 19925, nrs. 1-2).

De vraag van de leden van de PvdA-fractie naar de betekenis van de
vrijstelling van eindverwerking in eigen beheer voor ondernemingen of
een groep van ondernemingen die uit een aantal inrichtingen in de zin
van de Wet milieubeheer bestaan, wordt als volgt beantwoord.

De genoemde leden vragen in het bijzonder naar de situatie waarin een
centrale verbrandingseenheid binnen een onderneming of een groep van
ondernemingen afval verwijdert dat afkomstig is van alle inrichtingen die
tot die onderneming of groep van ondernemingen behoren. Daarnaast
kan worden gedacht aan één onderneming die zelf stort maar op terrein
dat juridisch een afzonderlijke inrichting vormt.

In het wetsvoorstel wordt het begrip inrichting omschreven als «een
inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, werken daaronder niet
begrepen, waarin afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn,
worden verwerkt». Van verwerking in eigen beheer is sprake indien in
een inrichting afvalstoffen worden verwerkt die niet van buiten de
inrichting afkomstig zijn. De vrijstelling van deze laatste categorie inrich–
tingen vloeit voort uit artikel 13, eerste lid. Ingevolge dit artikel wordt de
belasting geheven ter zake van de afgifte ter verwerking van afvalstoffen
aan inrichtingen. Bij verwerking in eigen beheer is geen sprake van
afgifte van afvalstoffen.

Indien in een inrichting afvalstoffen worden verwerkt die afkomstig zijn
uit een andere inrichting die tot dezelfde onderneming of groep onderne–
mingen behoort, is er sprake van het verwerken van afvalstoffen die van
buiten de inrichting afkomstig zijn. Er is in dat geval dus niet van
verwerking in eigen beheer sprake. De vraag is vervolgens of er tevens
sprake is van de afgifte van afvalstoffen in de zin van artikel 13, eerste
lid. Deze vraag beantwoorden wij bevestigend. Er is dus sprake van
belastingplichtigheid.

Wij merken overigens op dat ons vrijwel geen voorbeelden bekend zijn
van situaties als hier bedoeld. Het enige voorbeeld dat ons bekend is, is
de stort van slakken en vliegas van de draaitrommelovens van de AVR op
een afzonderlijk terrein.

De leden van de PvdA-fractie stellen enkele vragen met betrekking tot
het begrip afvalstoffen. Zij vragen naar eventuele problemen in verband
met het grijze gebied tussen afvalstoffen en reststoffen. Zij vragen voorts
of het begrip in het kader van de onderhavige belasting een andere
inhoud kan krijgen dan in het kader van de afvalstoffenwetgeving.

Naar aanleiding van de beschouwingen van deze leden omtrent het
begrip afvalstoffen verwijzen wij naar het daaromtrent gestelde in de
stukken met betrekking tot het wetsvoorstel inzake het hoofdstuk Afval–
stoffen van de Wet milieubeheer. Hier volstaan wij met erop te wijzen
dat in de Wet milieubeheer begripsomschrijvingen zullen worden
opgenomen zowel van het begrip afvalstoffen zelf als van de begrippen
huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afval–
stoffen.

Voorts zijn reeds onder de geldende wetgeving criteria ontwikkeld aan
de hand waarvan in een concreet geval kan worden beoordeeld of van
een afvalstof of van een reststof sprake is.

Niettemin is een scherpe afbakening van beide begrippen, zoals de
hier aan de woord zijnde leden dat bedoelen, niet mogelijk. In het onder–
havige wetsvoorstel is daarmee rekening gehouden in die zin dat het
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belastbaar feit zodanig is gekozen dat interpretatievraagstukken als hier
bedoeld zich niet of zo min mogelijk zullen voordoen. Indien stoffen ter
verbranding worden afgegeven aan een afvalverbrandingsinrichting of ter
storting aan een stortplaats voor afvalstoffen, kan er slechts van de
afgifte van afvalstoffen sprake zijn. Verwerking van afvalstoffen in eigen
beheer, waarbij met name interpretatievraagstukken verwacht mogen
worden, is van de belasting vrijgesteld.

Vrees voor problemen in verband met artikel 104 van de Grondwet
hebben wij overigens niet. Ook in de belastingwetgeving zijn begrippen
die niet volstrekt scherp afgebakend zijn, onvermijdelijk. Het is aan de
belastingrechter om daarin desgevraagd recht te doen.

Ten aanzien van de vraag dat de belastingrechter mogelijk een andere
interpretatie aan het begrip afvalstoffen zal geven dan de administratieve
rechter die rechtspreekt in zaken de afvalstoffenwetgeving betreffende,
merken wij het volgende op.

Het onderhavige wetsvoorstel verwijst voor de definitie van de
begrippen huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen naar de definities in de Wet milieubeheer. Aangezien het
gaat om categorieën afvalstoffen, wordt indirect tevens verwezen naar
de definitie van het begrip afvalstoffen in de Wet milieubeheer. Het gaat
derhalve om dezelfde begrippen. Voor deze afstemming is gekozen
aangezien het voor de onderhavige belasting inderdaad gaat om het
belasten van bepaalde handelingen met afvalstoffen. De kans dat beide
genoemde rechters tot een verschillende interpretatie van een of meer
van deze begrippen komen achten wij daarom, hoewel formeel niet
uitgesloten, niet groot.

Voor de goede orde merken wij nog op dat de situatie waarin
eenzelfde begrip in de belastingwetgeving en in andere categorieën
wetgeving in ongelijke betekenis wordt gebruikt, wel vaker voorkomt en
ook aanvaard is. Ook het onderhavige wetsvoorstel kent hiervan een
voorbeeld. Het begrip GFT-afval omvat in dit wetsvoorstel bijvoorbeeld
alle gescheiden ingezamelde GFT-afval. In het kader van de afvalstoffen–
wetgeving wordt ditzelfde begrip dat overigens in de Wet milieubeheer
niet wordt gedefinieerd - gebruikt in de engere betekenis van GFT-afval
afkomstig uit particuliere huishoudens. Aangezien een en ander uit de
context voldoende blijkt, bestaat hiertegen geen bezwaar. Dit geldt
temeer nu in het onderhavige wetsvoorstel voor het begrip GFT-afval niet
wordt gerefereerd aan de Wet milieubeheer.

De leden van de PvdA-fractie vragen voorts of een inrichting die aluin–
aarde, afkomstig van derden, eerst verbrandt in achtereenvolgens een
wervelbed-oven en een trommeloven, en daarna de zware metalen
terugwint, belastingplichtig wordt.

Ter beantwoording van deze vraag zal eerst moeten worden bezien of
het de verwijdering van een afvalstof betreft dan wel het toepassen van
een grondstof. Indien de conclusie is dat het om de verwijdering van een
afvalstof gaat en er sprake is van een inrichting in de zin van het
wetsvoorstel is de belasting toepasselijk. Ingevolge artikel 13, tweede lid,
wordt de afvalstof geacht met het oog op eindverwerking te zijn
afgegeven. Door middel van de toepassing van een verhoudingsgetal kan
worden bereikt dat de belasting uitsluitend wordt geheven over het
gewicht aan afvalstoffen dat daadwerkelijk wordt verwerkt.

Artikel 16

De leden van de PvdA-fractie vragen of het inderdaad zo is dat indien
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 artikel 16 van de wet. Artikel 16 van de
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wet behandelt de maatstaf van heffing. De grondslag van de afvalstof–
fenbelasting wordt gevormd door de afgifte ter verwerking van afval–
stoffen aan een inrichting. Indien een inrichting eigen afval verwijdert is
dit inderdaad niet belast, aangezien dit afval niet ter verwerking wordt
aangeboden.

Artikel 21

De leden van de fractie van de PvdA zijn van mening dat geen
behoefte meer bestaat aan de omschrijving van weg en motorrijtuig.
Deze leden constateren terecht dat - wegens de gelijkheid van koolstof–
gehalte en energie-inhoud - in het voorgestelde tarief voor gasolie geen
onderscheid meer wordt gemaakt naar verbruik in het verkeer enerzijds
en ander gebruik anderzijds. Dit geldt evenzeer voor de in artikel 30 van
het wetsvoorstel opgenomen tarieven voor, wat betreft koolstofgehalte
en energie-inhoud eveneens aan elkaar gelijke, ongelode en gelode lichte
olie. Op systematische en pragmatische gronden geven wij niettemin
voorkeur aan handhaving in het wetsvoorstel van het door deze leden
bedoelde onderscheid met betrekking tot gasolie en lichte olie. Op deze
wijze blijft de aansluiting met het in de Wet op de accijns gehanteerde
onderscheid tussen de verschillende soorten minerale oliën behouden.
Heffing en invordering van de brandstoffenbelasting van gasolie - en die
van lichte olie - vinden plaats te zamen met de heffing en invordering
van de accijns. Overeenstemming tussen de aan de onderscheiden
heffingen onderworpen produkten is dan ook van belang voor de
uitvoering van de desbetreffende wetten, zoals bij de indiening en
behandeling van de aangiften.

Artikel 23

De leden van de PvdA-fractie vragen naar de achtergrond van het
verschil in woordgebruik in artikel 23 enerzijds en de in de Wet milieu–
beheer als zodanig aangeduide regulerende verbruiksbelastingen.

Dit verschil is ingegeven door ons streven de omzetting van de in de
Wet milieubeheer opgenomen brandstoffenheffingen in de in dit
wetsvoorstel opgenomen brandstoffenbelasting zo te doen geschieden
dat qua vormgeving zo veel mogelijk aangesloten wordt bij hetgeen bij
de onder de Minister van Financiën ressorterende accijnzen en daarmee
gelijk te stellen verbruiksbelastingen gebruikelijk is. Van de in artikel 23
bedoelde soorten lichte olie wil de wetgever naast «gewone» belasting
extra belasting heffen, een extra dat primair is ingegeven door het
daarmee beoogde regulerend effect. In de Wet milieubeheer heeft het
extra aan belasting de vorm van een formeel zelfstandige oftewel afzon–
derlijke regulerende verbruiksbelasting gekregen. In een tot het domein
van Financiën behorende belastingwet pleegt dat extra bedrag aan
belasting niet gegoten te worden in de vorm van een formeel afzonder–
lijke heffing, maar als differentiatie binnen een en dezelfde belasting, in
casu de brandstoffenbelasting. In beginsel komt ook de vorm van een
afwijkende tariefbepaling - voor lichte olie met de in artikel 23 bedoelde
kenmerken - in aanmerking. Met het oog op de herkenbaarheid van het
doel van de extra belastingheffing is hier gekozen voor de constructie
van een toeslag op het basistarief en is tevens de doelstelling daarvan in
artikel 23, eerste lid, aanhef, verwoord.

Artikel 26

De leden van de PvdA-fractie betreuren het feit dat in artikel 26 van de
wet is weggevallen dat de belasting wordt geheven naar het koolstofge–
halte en de energie-inhoud. Wij kunnen hierop antwoorden dat dit is
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gebeurd omdat dit de berekening van het tarief betreft, en zo'n
berekening als regel niet in de wet wordt vermeld.

Artikel 30

De leden van de fractie van de PvdA zijn van mening dat in dit artikel
ten aanzien van gelode en ongelode lichte olie een onnodig onderscheid
wordt gehandhaafd, nu de desbetreffende tarieven gelijk zijn getrokken.
Ter zake verwijzen wij naar ons antwoord op de door deze leden bij
artikel 21 gestelde vraag betreffende de handhaving van het onderscheid
tussen twee verschillende soorten gasolie in het wetsvoorstel. In
aanvulling daarop merken wij op dat, in navolging van de niet voor het
wegverkeer bestemde gasolie, voor ongelode lichte olie met ingang van
1 januari 1993 eveneens een kleuringsregeling zal worden ingevoerd.
Gebleken is dat ter voorkoming van accijnsfraude aan een zodanige
wettelijke regeling bij het bedrijfsleven behoefte bestaat.

Artikel 36

In de reeds eerder genoemde brief van 7 november jl. inzake het nader
beleidspakket voor 1993 is aangegeven dat de inwerkingtreding van het
onderhavige wetsvoorstel naar alle waarschijnlijkheid niet zal plaats–
vinden vóór 1 april 1993. Uit het feit dat daarbij melding is gemaakt van
een budgettaire derving van 120 mln zonder dat daarvoor dekking als
noodzakelijke voorwaarde is gesteld, kan worden afgeleid dat het niet in
onze bedoeling ligt tijdelijk verhoogde tarieven te hanteren.

Met betrekking tot de vraag inzake handelingen die waterleidingbe–
drijven, beheerders van afvalinrichtingen en gemeenten moeten
verrichten om tot een doorberekening van de belasting te kunnen komen,
merken wij het volgende op.

Inzake de waterleidingbedrijven en de beheerders van de afvalinrich–
tingen hebben wij al eerder in deze memorie aangegeven dat wij geen
overzicht hebben in de wijze van doorberekening en dien ten gevolge ook
geen inzicht in de daarvoor benodige handelingen.

Gemeenten kunnen door middel van belastingverordeningen,
gebaseerd op artikel 277 van de gemeentewet dan wel artikel 61 al van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, kosten verhalen die samen–
hangen met het verwijderen en verwerken van afvalstoffen. De
verhoogde kosten waarmee gemeenten geconfronteerd worden in het
kader van dit wetsvoorstel, zullen tevens in deze belastingheffing kunnen
worden begrepen. Een probleem kan zijn dat de belastingverordeningen
dienen te zijn aangepast voor de datum van inwerkingtreding van het
wetsvoorstel.

Indien gemeenten thans voorzien dat hun kosten in 1993 zullen
stijgen, kunnen zij de tarieven van deze belastingen zodanig verhogen
dat de meerkosten in dat jaar zullen worden verhaald. In de kostenra–
mingen zullen de hogere kosten worden opgenomen. Een aantal
gemeenten is hiertoe reeds overgegaan. Bij het toezicht op de gemeen–
telijke belastingverordeningen dat bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken plaatsvindt, wordt getoetst of het totaal van de geraamde
opbrengsten niet uitgaat boven het totaal van de geraamde kosten.
Mocht in de loop van het belastingjaar blijken dat, vanwege de latere
invoering van het wetvoorstel de opbrengsten van de hogere heffing de
kosten zullen overschrijden, dan kan de gemeenteraad besluiten om de
tarieven alsnog te verlagen.

Een andere mogelijkheid om in dit probleem te voorzien is dat
gemeenten in hun belastingverordeningen een bepaling opnemen waarbij
de tariefsverhogingen in werking zullen treden op het moment dat dit
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wetsvoorstel in werking treedt. Op deze wijze vindt de inwerkingtreding
van beide bepalingen altijd op hetzelfde tijdstip plaats en behoeft er
geen inkomensverlies op te treden.

Ook is het mogelijk dat de gemeenteraad, zodra duidelijk is wanneer
het wetsvoorstel in werking treedt, een besluit neemt om per diezelfde
datum een verhoging van de belasting in werking te laten treden dan wel
dat voor een resterende termijn in het belastingjaar de tarieven hoger
worden gesteld, zodat de door het tot wet verheven wetsvoorstel
opgeroepen kosten over het resterende deel van het jaar worden
verhaald.

De Minister van Financiën,
W. Kok

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

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