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Na kennisneming van de memorie van antwoord (nr. 6) zijn in de vaste
Commissie voor Financiën1 nog verscheidene vragen gesteld en opmer–
kingen gemaakt.

Onder het voorbehoud dat deze vragen en opmerkingen tijdig zullen
zijn beantwoord door de regering, acht de commissie de openbare
behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie waren de regering erkentelijk voor de
uitvoerige beantwoording van hun vragen. Deze leden wilden op een
drietal onderdelen nog een nadere verduidelijking. Deze leden konden op
zichzelf instemmen met de «relativerende kanttekeningen» met
betrekking tot de doelstelling van dit wetsvoorstel. Er is inderdaad geen
absolute grens te trekken tussen het financieringsdoel en de milieudoel–
stelling. Toch is in dit geval sprake van primair een financieringsdoel–
stelling.

Mede om die reden vonden de leden van de CDA-fractie de verbreding
wenselijk. De keuze voor grondwater en niet ook oppervlaktewater is
echter duidelijk beargumenteerd met de milieudoelstelling.

In de memorie van antwoord wordt echter nadrukkelijk gewezen op het
minimale effect voor de milieudoelsteHing. Tegen die achtergrond
herhaalden deze leden hun vraag waarom dan niet voor een verdere
verbreding is gekozen door ook oppervlaktewater erbij te betrekken.

Zij zouden het op prijs stellen ook cijfermatig informatie te ontvangen
over wat globaal de gevolgen zijn voor de tarieven voor huishoudens en
industrieel gebruik. Een variant zou nog kunnen zijn de invoering van een
gedifferentieerd tarief (grondwater en oppervlaktewater).

Indien, zoals in dit wetsvoorstel is gedaan, het milieu-argument wordt
gehanteerd voor de beperking tot grondwater, dan blijft het onbevre–
digend een belangrijke groep gebruikers niet te belasten. Deze leden
hadden begrip voor de uitvoeringstechnische bezwaren. Toch waren zij
nog niet overtuigd van de mogelijkheid om bijvoorbeeld een forfaitair
bedrag vast te stellen. Deze leden vroegen de regering naar een nadere
motivering.
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Het argument dat het hierbij gaat om slechts het gebruik van grond–
water in een beperkte periode in het jaar was naar hun oordeel niet
overtuigend. Immers juist dan is er sprake van een extra negatief milieu–
effect.

De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van de memorie van antwoord. Zij trokken hieruit de conclusie
dat voor de afvalstoffenbelasting een zodanige aanpassing in het
verschiet ligt, dat aan hun meest ernstige bezwaren tegemoet kan
worden gekomen. Voor de grondwaterbelasting ligt dit oordeel minder
gunstig, hoewel ook hier de in de memorie van antwoord gegeven
argumenten hun tot een positievere oordeel op onderdelen brachten. De
vrijstelling voor de onttrekkingen voor beregening, waaraan de regering
vasthoudt, achtten zij echter een dermate grote inbreuk op de rechts–
grondslag van de grondwaterbelasting, dat deze belasting in deze vorm
niet op hun steun zou kunnen rekenen.

De leden van de PvdA-fractie waren de regering erkentelijk voor de
mededeling, dat zij open staat voor mogelijke verbeteringen van het
wetsvoorstel, voorzover deze passen binnen de voor dit wetsvoorstel
geldende kaders. Zij vroegen welke kaders de regering hierbij op het oog
heeft.

De leden van de PvdA-fractie hadden met enige verbazing kennisge–
nomen van de door andere fracties in het voorlopig verslag neergelegde
gedachte van een gegarandeerd maximumtarief. Zelfs indien een
dergelijk maximum bij de wet wordt vastgelegd biedt een dergelijke
opzet toch geen enkele extra zekerheid dat de tarieven niet worden
verhoogd, omdat ook de verhoging van een dergelijk plafond slechts
wetswijziging vergt, evenals een tariefswijziging sec?

Ook na de lezing van de memorie van antwoord bleven de VVD-fractie–
leden bij hun eerder geformuleerde mening, dat het om slecht gefun–
deerde en willekeurige belastingmaatregelen gaat.

Van goede gronden om de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk in
te voeren is volgens deze leden geen sprake. Dat het onderhavige
wetsvoorstel tot een betere lastenspreiding zou leiden is een eufemisme.
De werkelijkheid is dat de collectieve lastendruk, die zich in 1991 en
1992 ruim boven de overeengekomen maximumnorm van 53,6% NNI
bevindt, door deze belastingmaatregelen in de toekomst met nog eens
0,1% NNI stijgt. Daarom handhaafden deze leden hun zienswijze, dat de
regering onder de dekmantel van vermindering van milieuverontreini–
gende activiteiten de fiscale lasten verzwaart.

De leden van de VVD-fractie vroegen de regering of de brief van 25
november j.l., waarin de EG-Commissie meedeelt geen bezwaar te
hebben tegen het wetsvoorstel, aan de Kamer kan worden toegestuurd.
Ziet de Commissie de onderhavige verbruiksbelasting op milieugrondslag
als een accijnsachtige heffing of als een regulerende Eco-heffing? De
regering heeft het wetsvoorstel voorgelegd aan de Europese Commissie
in het kader van artikel 93, derde lid EEG-verdrag. Heeft de Europese
Commissie de verbruiksbelasting alleen getoetst aan artikel 92 EEG
(steunmaatregelen) of heeft zij ook een oordeel gegeven over de
mogelijke beïnvloeding van het intracommunautaire handelsverkeer en
de verenigbaarheid met de overige doelstellingen van de gemeenschap–
pelijke markt?

De regering merkt op «Dergelijke effecten (gedragsaanpassing) zullen
echter op zichzelf niet leiden tot tariefverhogingen» (blz. 7 memorie van
antwoord). Kan worden geconcludeerd dat andere factoren - zoals
verder tegenvallende conjunctuur, waardestijging van de gulden en
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invulling van taakstelling - onvermijdelijk wèl zullen leiden tot tariefver–
hogingen, zo vroegen deze leden.

De leden van de VVD fractie waren het eens met de overwegingen van
de regering om af te zien van een belasting op bestrijdingsmiddelen en
nutriënten. Zij meenden dat overeenkomstige overwegingen ook tot het
afzien van de onderhavige verbruiksbelastingen op grondwater en afval–
stoffen dient te leiden. De principiële overwegingen om niet tot deze
belastingheffing over te gaan dienen toch zwaarder te wegen dan het
genereren van fiscale opbrengsten?

De leden van de VVD-fractie betreurden het dat de regering niet op
een volwassen en open manier het onderhavige wetsvoorstel wil toetsen
aan de fiscale uitgangspunten: overeenstemming met de grondslag van
ons belastingstelsel, administratieve handhaafbaarheid, continuïteit van
de opbrengst, spreiding van de belastingdruk, budgettaire neutraliteit en
internationale inpasbaarheid. In de memorie van antwoord wordt
volstaan met vage verwijzingen en dooddoeners. Dit is, volgens deze
leden, niet de aangewezen manier om tegenstanders alsnog te
overtuigen. Zo'n beantwoording is een zwaktebod. Waarom wil de
regering hier geen expliciete uiteenzetting geven?

De leden van de fractie van D66 namen met belangstelling kennis van
de memorie van antwoord bij het onderhavige wetsvoorstel.

In de memorie van antwoord geeft de regering haar lange termijn visie
op de ecologisering van het belastingstelsel.

De leden van de D66-fractie misten hierin met name een visie op het
omgaan met regulerende heffingen. In de memorie wordt wel aange–
geven wat er onder dergelijke heffingen wordt verstaan, maar een lange
termijn visie over de inzet van dergelijke instrumenten ontbreekt
nagenoeg. De leden van de fractie van D66 waren eveneens benieuwd in
hoeverre en op welke wijze - in de visie van de regering - milieuren–
dement en maatschappelijk draagvlak elkaar beïnvloeden. Aan de
regering het verzoek om in haar visie op bovengenoemde punten nader
in te gaan.

Met betrekking tot de verbreding van de grondslag met nutriënten en
bestrijdingsmiddelen wilden de leden van de fractie van D66 weten
wanneer de regering weer meer ruimte verwacht voor spreiding van de
lastendruk, zodat deze doelstelling weer kan prevaleren boven die van
terughoudendheid met nieuwe regelgeving. De regering geeft in haar
beschouwing over de verhoging van de thans voorgestelde tarieven en
verhoging van het milieurendement aan, dat bij een relatief kleine tariefs–
verhoging het milieurendement zal kunnen toenemen zonder dat dit ten
koste zal gaan van de primaire doelstelling van het verwerven van
algemene middelen. Wat weerhoudt de regering ervan naar deze optie
op lange termijn toe te werken? Kan zij aangeven hoe deze mogelijkheid
in haar lange termijn visie past?

Met betrekking tot de genoemde datum van 1 april 1993, de geplande
ingangsdatum van onderhavige wet, wilden de leden van D66 weten of
de regering deze datum nog steeds een realistisch tijdstip acht.

De leden van de fractie van D66 vroegen om het meer inzichtelijk
maken van het grote aantal heffingen naar de burgers toe. Deze leden
vonden het antwoord van de regering op deze vraag onvolledig. De
regering geeft in haar antwoord slechts aan met welke heffingen burgers
te maken hebben. Kan zij ook aangeven op welke wijze burgers systema–
tisch meer inzicht kunnen krijgen in de heffingen waar zij mee worden
geconfronteerd?

De leden van de SGP-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van de memorie van antwoord. Een belangrijk deel van hun
aanvankelijke reserves ten opzichte van het voorliggende wetsvoorstel is
hiermee weggenomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 849, nr. 8



Wel vroegen deze leden of de regering niet te eenzijdig het financie–
ringskarakter van de verbruiksbelasting benadrukt. De hier aan het woord
zijnde leden deelden de opvatting van de regering dat de verbruiksbe–
lasting primair een financieringsdoel dient. Dit sluit naar hun mening
echter niet uit dat tegelijkertijd een zeker regulerend effect in de
verbruiksbelasting kan worden ingebouwd. Het mes snijdt dan aan twee
kanten, zo stelden deze leden. Met name ten aanzien van de verbruiksbe–
lasting op afvalstoffen achten deze leden zulks wenselijk.

Natuurlijk kan men betogen dat van de voorgestelde milieuverbruiksbe–
lasting ook reeds een zeker regulerend effect zal uitgaan. Gezien het
bescheiden tarief van de belasting mag echter worden aangenomen dat
het daarbij slechts om een marginaal effect gaat.

Bij het introduceren van regulerende elementen in de verbruiksbe–
lasting mag de centrale doelstelling van het wetsvoorstel, namelijk het
genereren van algemene middelen ten behoeve van de financiering van
de rijksuitgaven, uiteraard niet in het gedrang komen.

3. De belasting op grondwater

3.1 Algemeen

Een verhoging van het BTW-tarief is in principe mogelijk, zo consta–
teerden de leden van de CDA-fractie. Zij zouden gaarne nadere infor–
matie ontvangen over de opbrengst indien hiertoe besloten zal worden.

De leden van de PvdA-fractie namen kennis van de impliciete
suggestie van de leden van de CDA-fractie om de overbrenging van de
levering van drinkwater van het verlaagde naar het algemene BTW-tarief
te zien als een mogelijk alternatief voor de grondwaterbelasting. Hoeveel
zou een dergelijke BTW-ingreep opbrengen, indien deze betrekking zou
hebben op alle leveringen van water? Welke lastenverschuiving zou
optreden ten opzichte van het wetsvoorstel en voor welke burgers zou
een lastenverzwaring optreden?

De leden van de PvdA-fractie begrepen uit de memorie van antwoord
nader dat de kosten van eigen winning van grondwater slechts f 0,10 tot
f 0,20 per kubieke meter bedragen, terwijl de prijs van leidingwater
aanvangt bij f 0,95 per kubieke meter. Dit bracht hen tot een milder
oordeel over het gereduceerde tarief van de belasting voor eigen
winningen, omdat dit tarief procentueel inderdaad een forse verhoging
van de kostprijs inhoudt, terwijl dit gegeven tevens hun zorg verkleinde
over substitutie van leidingwater naar eigen winning. De regering merkt
in de memorie van antwoord terecht op dat het economisch voordeel van
eigen winning thans al dermate groot is, dat het potentieel op dit gebied
vermoedelijk al wel is benut. Relevant voor deze discussie vonden zij ook
de overweging in de memorie van antwoord dat voorzover het gaat om
substitutie van leidingwater door eigen winning voor het gebruik als
drinkwater, de daarvoor noodzakelijke kosten van extra zuivering niet
opwegen tegen de potentiële winst.

In haar antwoord geeft de regering toe, dat in Nederland als geheel
genomen de aanvulling en de afvoer van grondwater aan elkaar gelijk
zijn, omdat het grondwater van nature (volgens de wet van de communi–
cerende vaten) in beweging is, aldus de leden van de VVD-fractie.
Daarmee is grondwater geen schaarse grondstof. Niettemin oordeelt de
regering dat er op landelijke schaal sprake is van een schaarse voorraad.
De logica ontging deze leden.

Volgens de leden van de VVD-fractie is er alleen sprake van plaatse–
lijke en tijdelijke schaarste van grondwater. Vooral de provinciale
overheden hebben, gegeven het door hun gevoerde vergunningenbeleid,
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daar een gedetailleerd inzicht m. Deze leden konden zich dan ook niet
voorstellen dat het verschaffen van een kwantitatief beeld voor
Nederland als geheel een tijdrovende aangelegenheid is. Hier is eerder
sprake van onwil dan van onvermogen. Zou de regering de bij de provin–
ciale overheden bekende gegevens alsnog in samenhang willen presen–
teren?

Uit de antwoorden van de regering op de VEWIN-bezwaren leidden de
leden van de VVD-fractie af, dat de lopende waterbesparingscampagnes
van de waterleidingbedrijven en het vergunningensysteem van de
provincies aanzienlijk meer effect op de omvang van de grondwateront–
trekkingen zullen hebben dan de onderhavige verbruiksbelasting. Is dat
geen valide argument om enerzijds de besparingscampagnes en het
vergunningenbeleid te intensiveren en anderzijds af te zien van de
verbruiksbelasting?

In antwoord op het door VEWIN geuite bezwaar dat een heffing op
drinkwater onrechtvaardig is, stelt de regering vast dat het wetsvoorstel
een belasting betreft op milieugrondslag geheven op de onttrekking van
grondwater. Formeel gezien is dat juist. Maar is het materieel gezien
geen onbillijke heffing op drinkwater?

Eén van de allergrootste bezwaren tegen de verbruiksbelasting op
grondwater is de rechtsongelijkheid, die als gevolg van de vrijstelling van
de belasting op onttrekking van grondwater voor beregening en
bevloeiing wordt geschapen. De leden van de VVD-fractie herhaalden
hun eerdere vraag of de regering het toelaatbaar acht dat om redenen
van uitvoeringstechniek een belangrijke inbreuk op een leidend rechtsbe–
ginsel wordt gemaakt? Daarop heeft de regering nog steeds geen bevre–
digend antwoord gegeven. Principes dienen toch zwaarder te wegen dan
uitvoeringstechniek?

Het tarief voor grondwateronttrekkingen door niet-waterleidingbe–
drijven is de helft van het tarief dat geldt voor waterleidingbedrijven. In
de memorie van antwoord zeggen de bewindslieden dat het volledige
tarief een zeer grote kostenstijging voor de betrokken bedrijfssectoren
zou betekenen. Om deze kostenstijging niet ineens ten laste van de
bedrijven te brengen is besloten tot een gematigd tarief. In de toekomst
wordt bekeken of de tarieven worden aangepast. De leden van de
VVD-fractie trokken hieruit de conclusie, dat de desbetreffende bedrijfs–
sectoren verdere verhogingen tegemoet kunnen zien. Is die conclusie
juist? Zo ja, dan zagen deze leden dit als een slecht teken.

De leden van de VVD-fractie konden zich niet voorstellen dat het IPO,
gegeven de principiële afwijzing van de verbruiksbelasting op grond–
water, bereid zal zijn om de provinciale grondwaterheffingen en de thans
voorgestelde grondwaterbelasting te integreren. De Commissie-Zeven–
bergen inzake de financiering van het waterbeheer pleit immers op
goede gronden voor verruiming van de provinciale heffing en
waarschuwt tegen het ontstaan van een dubbele heffing als gevolg van
de onderhavige rijksverbruiksbelasting. Daar kunnen de bewindslieden
toch niet omheen?

Tenslotte vroegen de leden van de VVD-fractie uitvoerig commentaar
van de regering op het ESB-artikel van 18 november 1992 van D.
Wiersma en J. de Haan, «Het tweede kwartje van Kok», waarin wordt
geconstateerd dat de voorgestelde tarieven milieu-economisch ineffi–
ciënt zijn.

3.2 Belastingplicht

De leden van de PvdA-fractie betreurden het dat de regering geen
inzicht kan verstrekken in de aantallen pompen beneden de vrijgestelde
grens van 10 kubieke meter per uur. Zij merkten op dat volgens de
memorie van antwoord bijvoorbeeld in de provincie Zeeland een lagere
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meldingsgrens geldt en dat er in sommige gevallen sprake kan zijn van
lagere grenzen voor sommige categorieën onttrekkers. Zij vroegen om
voor die gevallen aan te geven wat er bekend is over de kleinere pompen
dan 10 kubieke meter, in aantallen en in verhouding tot de aantallen
boven de gestelde grens van 10. Zij vroegen of de regering bereid is
nader onderzoek te doen naar de totale omvang van de onttrekkingen
beneden de grens van 10 kubieke meter, zodat daar bij vervolgwetsvoor–
stellen op terug kan worden gekomen.

De leden van de PvdA-fractie trokken uit de verstrekte gegevens in de
memorie van antwoord opnieuw de conclusie dat de vrijstelling van de
onttrekkingen voor beregening niet kan worden gehandhaafd. In een
normaal droog jaar gaat het om een hoeveelheid die een kwart bedraagt
van de eigen winningen die wel worden belast, en in een zeer droog jaar
kan het gaan om een hoeveelheid die de wel belaste hoeveelheid eigen
winningen evenaart. Een «gat» van dergelijke omvang in de belasting–
plicht kan niet op uitvoeringstechnische redenen worden gegrondvest. Zij
konden zich tenminste niet voorstellen dat de regering een omissie van
dergelijke omvang in bijvoorbeeld de loon– en inkomstenbelasting even
gemakkelijk zou accepteren. De regering erkent opnieuw dat de
vrijstelling zich niet goed verdraagt met de rechtsgrondslag van de
belasting. Deze leden vonden dat de kwantiteit van de vrijstelling deze
kwalitatieve overweging een zodanig zwaar gewicht geeft, dat zij
handhaving van de vrijstelling ondenkbaar maakt. Zij herinnerden er
daarbij aan dat ook de CRMH unaniem tot het oordeel komt dat deze
vrijstelling moet worden geschrapt, en dat toch mag worden aange–
nomen dat de uitvoeringsproblematiek aan de Raad, door de brede
samenstelling ervan, goed bekend is.

De leden van de PvdA-fractie overwogen bij hun stellingname dat de
memorie van antwoord aangeeft dat de onttrekking voor beregening
vrijwel steeds een netto onttrekking is, dat wil zeggen niet of slechts in
hoge uitzondering wordt gecompenseerd door infiltratie die weer leidt tot
een beperkte aanvulling van het grondwater. Ook constateerden zij dat er
provincies zijn die voor beregening en bevioeiing geen bijzondere onder–
grens kennen waarboven de registratie– dan wel de vergunningplicht
aanvangt, en de handhaving dus kennelijk wel mogelijk achten. Het enige
nieuwe argument dat de memorie an antwoord verschaft over de
handhavingsproblematiek is in feite dat van de ijzerafzetting doordat de
watermeter aan de buitenlucht blootstaat, en het probleem van trillingen
van de meter, hetgeen zou leiden tot onzuivere meetresultaten. Deze
problemen komen echter ook aan de orde in paragraaf 3.3 van de
Tiemorie van antwoord, maar daar als via een forfaitaire werkwijze bij
gedelegeerde regelgeving oplosbare problemen. Uit paragraaf 6.1 van de
memorie van antwoord begrepen deze leden dat het opheffen van de
vrijstelling ongeveer 6000 extra belastingplichtigen zou opleveren, en dat
de extra controle ongeveer 28,5 formatieplaatsen zou vergen. Gelet op
de omvang van de vrijstelling en de daaruit voortvloeiende kwantitatieve
aantasting van de rechtsgrondslag vonden zij dit te aanvaarden conse–
quenties van het schrappen van deze vrijstelling. Budgettair, zo conclu–
deerden zij, wegen de extra inkomsten ruim op tegen de extra handha–
vingskosten.

De leden van de PvdA-fractie begrepen uit de memorie van antwoord
dat de regering bereid is de vrijstellingsgrenzen voor beregening gelei–
delijk te verlagen. Zij vroegen of een concreet tijdpad voor een dergelijke
fasering gegeven kan worden. Zij zouden niet bij voorbaat afwijzen dat
deze benadering wordt verkozen, mits de verlaging van de grenzen van
meet af aan in de wet wordt opgenomen. Tevens wilden zij echter
nadrukkelijk stellen vooralsnog geen doorslaggevend argument te
hebben gehoord waarom de vrijstelling niet van meet af aan geheel zou
kunnen worden geschrapt.
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De leden van de fractie van D66 vonden de uitvoermgstechnische
argumenten voor de vrijstelling van de belasting op onttrekking van
grondwater voor beregening en bevloeiing nog steeds niet overtuigend.
Kan de regering ingaan op de grenzen aan de vrijstelling. De leden van
de fractie van D66 vonden in het antwoord van de regering geen
argumenten waaruit bleek dat deze niet veel te ruim getrokken zijn.

De leden van de fractie van D66 wilden weten in hoeverre het huidige
prijsverschil tussen water uit grondwater en water uit oppervlaktewater
bepalend is voor de uiteindelijke hoogte van de heffing.

De leden van de GPV-fractie hadden begrip voor de praktische
problemen bij de uitvoering indien ook grondwateronttrekking ten
behoeve van bevloeiing en beregening onder de werkingssfeer van deze
wet zou worden gebracht. Toch waren zij niet zo ver dat zij wilden
berusten in de voorgestelde vrijstelling.

Als zij de memorie van antwoord goed hadden begrepen doen zich in
de praktijk twee situaties voor: óf men heeft een eigen pompinstallatie óf
men maakt (gezamenlijk) gebruik van een mobiele pompinstallatie. Is het
niet mogelijk het in eigen gebruik hebben van een pompinstallatie in alle
provincies vergunning– of meldingsplichtig te maken? De belastingplicht
zou dan kunnen aansluiten bij het werkelijk gemeten verbruik. Ook is het
mogelijk uit te gaan van een forfait dat is gebaseerd op het gemiddeld
aantal dagen per jaar dat van de installatie gebruik wordt gemaakt. Gaat
het om gezamenlijk gebruik van een mobiele installatie dan zou men
kunnen uitgaan van het werkelijk aantal dagen dat een installatie wordt
gehuurd of gebruikt. Acht de regering dit een begaanbare weg?

3.4 Tarief

De regering geeft aan dat in de toekomst de gematigde tarieven voor
grondwateronttrekkingen door niet-waterleidingbedrijven in de toekomst
mogelijk aangepast zouden kunnen worden. Kan meer duidelijkheid
gegeven worden over wat men op dit punt mag verwachten, zo vroegen
de leden van de D66-fractie. Deze leden wilden weten hoe de stand van
zaken is met betrekking tot de waterspoor-gedachte. In hoeverre hebben
onderhavige heffing en waterspoor effect op elkaar? Wat zijn de conse–
quenties en effecten van invoering van het waterspoor op deze heffing?

3.5 Verdeling naar sectoren

De leden van de PvdA-fractie constateerden met genoegen dat ook de
regering van mening is dat de milieugrondslag van de nieuwe belasting
slechts optimaal tot uiting komt, indien doorberekening plaatsvindt in
gelijke guldens per geleverde kubieke meter. Zij vroegen of de regering
alsnog wil nagaan of de waterleidingbedrijven dit zich ook voornemen.
Voorts vroegen zij hoe de regering oordeelt over een wetsbepaling die er
toe verplicht dat het doorberekende bedrag van de belasting zichtbaar
wordt gefactureerd. Zij meenden dat de Europese Commissie een soort–
gelijke bepaling voorstelt voor de energie/koolstof-belasting.

3.6 Relatie met andere heffingen

De leden van de PvdA-fractie vroegen wanneer nadere duidelijkheid is
te verwachten over de mogelijkheid om de provinciale heffingen op
grondwater te integreren met de onderhavige belasting, en het kabinets–
standpunt over de door de Commissie-De Kam geopperde mogelijkheid
om deze belasting aan de provincies te laten onder korting van de rijks–
bijdrage aan het Provinciefonds.
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De leden van de GPV-fractie hadden met tevredenheid kennis
genomen van het voornemen van de regerïng de eventuele overdracht
van de verbruiksbelastingen op milieugrondslag aan andere overheden
aan de orde te stellen in het kader van het kabinetsstandpunt over het
rapport van de commissie-De Kam «Belastingen omlaag». Wanneer kan
dit standpunt tegemoet worden gezien?

4. De belasting op afvalstoffen

4.1 Algemeen

4.1.2 De vrijstelling van eindverwerking in eigen beheer
De leden van de PvdA-fractie bleven ernstige bezwaren houden tegen

de vrijstelling van verwerking in eigen beheer. Via het gegeven voorbeeld
van het verbranden van overschietend hout en zaagsel in een meubelfa–
briek konden zij zich enige voorstelling maken van moeilijke afbakenings–
problemen, maar het hanteren van een ondergrens zou deze proble–
matiek toch zeer moeten verkleinen. Ook een beperking van de belasting
tot storten, hetgeen de regering overweegt, leidt tot die conclusie. Van
de in de memorie van antwoord aangegeven moeilijkheid van het onder–
scheid tussen tijdelijke opslag en storten waren deze leden niet onder de
indruk, omdat juist op dit punt de vergunningverlener zeer attent zal zijn
of moeten zijn. Op het punt van de ondergrens komt de regering in de
memorie van antwoord niet verder dan de mededeling dat bij het
hanteren van een ondergrens deze problemen «niet geheel» zullen
verdwijnen. Blijkens de memorie van antwoord heeft de regering ook
weinig pogingen ondernomen om de omvang van de verwerking in eigen
beheer in kaart te brengen. Via overleg met de vergunningverleners moet
meer op tafel kunnen worden gebracht dan de memorie van antwoord
geeft om een zinvolle discussie over mogelijke ondergrenzen te onder–
steunen. Zij drongen er bij de regering op aan deze informatie alsnog te
verzamelen en te verschaffen. Bij het uitoefenen van het recht van
amendement moet de Kamer desgewenst een verantwoorde keuze
kunnen maken voor een bepaalde ondergrens. Zij vroegen of de keuze
van enige ondergrens voor eigen verwerking noodzakelijkerwijze ook voor
alle andere belastingplichtigen zou moeten gelden .

Uit de wel verstrekte informatie blijkt het minimaal te gaan om 14
stortplaatsen in eigen beheer bij bedrijven in de nijverheid met meer dan
10 werknemers waar ca. 250 000 ton per jaar wordt gestort.

Daarboven op komen kennelijk nog eens 50 tot 200 bedrijfsgebonden
stortlokaties die uit andere hoofde bekend zijn; extrapolatie van de stort–
gegevens van de eerstgenoemde 14 stortplaatsen zou een aanzienlijke
hoeveelheid opleveren. Daarbij moet tenminste worden gevoegd
250 000 ton in eigen beheer verbrand afval in 32 installaties in de
nijverheid, en enkele ontheffingen voor het storten van chemisch afval.
Om welke hoeveelheden gaat het bij deze laatste groep? De leden van de
PvdA-fractie hadden er begrip voor dat deze gegevens, voorzover van het
CBS afkomstig, aan een geheimhoudingsplicht zijn onderworpen en de
bijbehorende bedrijven dus niet kunnen worden genoemd. Wel namen zij
aan dat het CBS op dringend verzoek van de regering bereid zou kunnen
worden gevonden om de capaciteit van de bedoelde installaties en stort–
plaatsen vrij te geven, hetgeen voor de discussie over mogelijke onder–
grenzen relevant zou zijn.

De leden van de GPV-fractie waren niet gerustgesteld door de
antwoorden op de vragen over de voorgestelde vrijstelling van het
storten van afval in eigen beheer. De belangrijkste reden voor deze
vrijstelling is gelegen in het feit dat er nauwelijks inzicht bestaat in de
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omvang van dit verschijnsel. Daardoor zou de heffing niet mogelijk zijn.
Is de regering voornemens hierin te berusten of ziet zij mogelijkheden
alsnog te trachten inzicht te krijgen in de mate waarin het storten in
eigen beheer voorkomt?

4.1.3 De vrijstelling van afval dat wordt geëxporteerd
De leden van de CDA-fractie bleven bezwaren houden tegen het buiten

beschouwing laten van te exporteren afval. Wanneer zal een mogelijke
EEG-verordening van kracht worden en zullen dan niet veel bezwaren
vervallen?

4.1.4 Overige algemene aspecten
De leden van de PvdA-fractie begrepen uit de memorie van antwoord

nader dat per inrichting twee verhoudingsgetallen zullen worden vastge–
steld, één voor afval dat wordt gescheiden ten behoeve van hergebruik,
en één voor afval dat alvorens te worden gestort een behandeling
ondergaat waarbij gewicht en volume worden gereduceerd. Deze verhou–
dingsgetallen worden toegepast op alle ontvangsten van de inrichting,
waarbij het aan de beheerder wordt overgelaten eventueel in de tarief–
stelling desgewenst te differentiëren naar partij. De verhoudingsgetallen
worden penodiek bijgesteld, op initiatief van de inspecteur eenmaal per
jaar of eenmaal per twee jaar. Zij merkten op dat de wettekst niet
duidelijk voorziet in de vaststelling van twee verhoudingsgetallen en
overigens ook aanmerkelijk vager is dan in het voorgaande geschetst. Zij
zouden er op willen aandringen de wettekst dichter bij de voorgestane
toepassing te brengen.

De leden van de PvdA-fractie waren er niet van overtuigd dat het
belasten van de producenten op basis van een afvalstoffenboekhouding,
een mogelijkheid die deze leden op termijn aantrekkelijk leek omdat dan
ook export belast kan worden, uitsloot dat in de belasting rekening wordt
gehouden met de wijze van verwerking. Ook dit gegeven zou immers uit
de boekhouding te herleiden moeten zijn.

De leden van de fractie van D66 wilden meer weten over de bezwaren
van een teruggaafregeling. Kan ook ingegaan worden op het kosten–
aspect van de teruggaafregeling en het systeem van de verhoudingsge–
tallen. Hoe vaak komt het voor dat afval, alvorens te worden gestort, een
reductiebehandeling ondergaat zodat de inspecteur externe deskundigen
bij zijn oordeel moet betrekken?

De leden van de fractie van D66 wilden weten in welk percentage van
de gevallen van bodemverontreiniging het moment van verontreiniging
niet is vast te stellen. De regering geeft aan dat in het algemeen het
moment van ontstaan van vervuiling duidelijk zal zijn. Toch wordt geen
onderscheid gemaakt tussen verontreiniging die reeds voor inwerking–
treding van de onderhavige wet heeft plaatsgevonden en van verontrei–
niging hierna, vanwege uitvoeringstechnische aspecten om dit te bepalen
in een beperkt aandeel van de gevallen. De uitzonderingssituatie bepaalt
hierdoor de hoofdregel. Op welke wijze zou voor deze uitzonderingssi–
tuatie een aparte regel geformuleerd kunnen worden?

De leden van de fractie van D66 vroegen de regering aan te geven in
welke mate de voorgestelde verbruiksbelasting op afval van invloed is op
de hoogte van de gemeentelijke heffingen. En wat betekent dit voorstel
voor de beleidsvrijheid van de gemeentelijke overheid. Kan de gemeente–
lijke overheid op grond van deze verbruiksbelasting gedwongen worden
tot het opleggen van gemeentelijke heffingen die boven het niveau van
kostendekking uitgaan?

De leden van de fractie van D66 bleven, zeker ook na de uiteenzetting
van de regering op dit punt, het alleen belasten van het storten van afval
prefereren.
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4.3 Grondslag en tarief

De leden van de CDA-fractie konden instemmen met de optie voor het
verbranden van afval een nultarief te hanteren

De leden van de PvdA-fractie leidden uit de memorie van antwoord af
dat de regering bereid is om in de tariefstelling een differentiatie naar de
vorm van eindverwerking aan te brengen. De mogelijkheid van een
nultarief voor verbranden, dat de regering kennelijk verkiest, onder het
opheffen van de vrijstelling voor het storten van verbrandingsresten, zou
ook hun voorkeur hebben omdat de gemeentelijke lasten juist in deze
sfeer toch al zeer sterk stijgen.

De leden van de PvdA-fractie misten in de memorie van antwoord een
reactie op hun vragen naar de mogelijkheden voor een verder onder–
scheid naar soorten afval op basis van de onderscheiden categorieën
stortplaatsen (slot blz. 27 voorlopig verslag) en verzochten de gevraagde
informatie alsnog te geven.

De leden van de VVD-fractie vroegen of de regering daadwerkelijk
verbranding van afvalstoffen via de hantering van een nultarief, hetgeen
zij toejuichen, gaat vrijstellen? Resulteert dat in een nota van wijziging?

Met instemming hadden de leden van de SGP-fractie kennisgenomen
van de herbezinning op het vraagstuk van de differentiatie van het tarief.
Een differentiatie naar de vorm van eindverwerking leek hen een goede
zaak. Zij zagen een daartoe strekkende nota van wijziging met belang–
stelling tegemoet.

De differentiatie zou zich naar hun mening niet noodzakelijkerwijs
moeten beperken tussen storten en verbranden. Deze leden wilden
weten in hoeverre een differentiatie mogelijk is waarbij ook de overige
verwijderingsopties betrokken zijn. De hier aan het woord zijnde leden
vroegen of de regering niet een te pessimistisch beeld schetst van de
mogelijkheden om ook een tariefdifferentiatie naar de soort van afval–
stoffen in te voeren. Denkbaar is immers dat een dergelijke differentiatie
slechts wordt toegepast op een beperkt aantal soorten afvalstoffen. Naar
de mening van deze leden zou het wetsvoorstel aan kwaliteit winnen,
indien de bevoegdheid zou worden opgenomen om tariefdifferentiatie
naar de soort van afvalstof in te voeren, indien dit in het belang is van
een doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Bij de uitvoering van het
milieubeleid kan vervolgens worden bezien inhoeverre het wenselijk is
van deze bevoegdheid ook daadwerkelijk gebruik te maken.

De leden van de SGP-fractie wilden weten welk effect de voorgestelde
belasting zal hebben op de tarieven van de afvalverwerking. De belasting
wordt berekend over het gewicht van de afvalstoffen. Deze leden
vroegen of de belasting hierdoor niet eenzijdig zal gaan drukken op
bouw– en sloopafval. Afvalstoffen met een groot volume en een laag
soortelijk gewicht worden daarentegen nauwelijks belast.

Deze leden vroegen of het juist is dat het grootste probleem bij de
verwijdering van afvalstoffen ligt bij het volume van de aangeboden
afvalstoffen en niet zozeer bij het gewicht daarvan. Als dat zo is, ligt een
verschuiving van de belasting van het gewicht naar het volume dan niet
voor de hand?

In theorie is de ideale opbrengst van een regulerende heffing op afval–
stoffen nihil. In de praktijk echter moet het zeer wel mogelijk zijn om van
te voren een raming te maken van de beoogde opbrengst, omdat er een
redelijk betrouwbaar cijfermatig beeld van de afvalstromen in ons land
bestaat en de grondslag van de heffing dus redelijk nauwkeurig kan
worden vastgesteld. Uiteraard moet het percentage van de heffing van
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jaar tot jaar worden bijgesteld om een m absolute termen gelijke
opbrengst te garanderen.

Het risico van een belastingtegenvaller lijkt dus op voorhand reeds
gering. Daar komt nog bij dat een zeker risico altijd aanwezig is.
Praktisch elk jaar wordt de schatkist immers geconfronteerd met
meevallers en tegenvallers.

De vraag dringt zich vervolgens op hoe een regulerende heffing op
afvalstoffen zou kunnen worden uitgewerkt, zonder daarmee de syste–
matiek van het wetsvoorstel geweld aan te doen. De gedachten van deze
leden gingen uit naar de selectie van een beperkt aantal categorieën
afvalstoffen. Voor dergelijke afvalstoffen zou een regulerende heffing
een prikkel kunnen vormen om de gewenste wijze van verwijdering voor
die afvalstoffen te helpen bevorderen. Het regulerende effect zou met
name toegespitst kunnen worden op de bevordering van preventie en
hergebruik van afvalstoffen.

De leden van de SGP-fractie hadden vernomen dat de in artikel 61 ab
van de inmiddels tot Wet milieubeheer omgevormde Wet Algemene
bepalingen milieuhygiëne neergelegde schadevergoedingsregeling zal
worden geschrapt. Blijkens de memorie van antwoord blijft denkbaar dat
de rechter op andere gronden een plicht tot schadevergoeding oplegt.
Deze leden vroegen of er naast de onrechtmatige overheidsdaad nog
andere gronden denkbaar zijn op grond waarvan een schadevergoeding
door de rechter zou kunnen worden toegekend.

De leden van de GPV-fractie waren de regering dankbaar voor het
creatieve meedenken over de mogelijkheden van differentiatie van het
tarief. Met de regering waren zij van oordeel dat het de voorkeur verdient
voor het verbranden een nultarief te handhaven en de uitzondering voor
het storten van de restprodukten van verbranden te laten vervallen. Is de
regering bereid terzake met een nota van wijziging te komen, zo vroegen
dezeleden

4.4 Verdeling naar sectoren

De leden van de VVD-fractie vroegen om de stijgingspercentage van
1988 t/m 1996 voor de gemiddelde lasten per huishouden, die voort–
vloeien uit de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht en onderhavige afval–
stoffenbelasting. Hoe beoordeelt de regering deze scherp oplopende
stijgingspercentages?

5. De belasting op brandstoffen

De leden van de PvdA-fractie hadden het voornemen om over het
onder de belasting brengen van uraan op korte termijn een amendement
in te dienen, zodat zij zich ontslagen achten van de in de memorie van
antwoord aan hen gestelde vragen, die hun overigens bevreemdden. De
gewenste inrichting van deze belasting hadden zij in het voorlopig
verslag op hoofdlijnen voldoende duidelijk gemaakt, zij hoefden zich
vervolgens toch niet op te werpen als kernenergiedeskundigen om tot
een uitvoerbaar systeem te komen? Zij vonden de memorie van antwoord
ook van weinig hoffelijkheid jegens de Eerste Kamer getuigen, waar een
duidelijke meerderheid zich voor het ook belasten van uraan heeft uitge–
sproken bij de behandeling van wetsvoorstel 22 405. Zij vroegen de
regering om een beoordeling van de technische uitvoerbaarheid van dit
amendement.

De leden van de PvdA-fractie verbaasden zich er over dat over de
teruggave-regeling nog geen overleg met de SEP had plaatsgevonden.
Zij hechtten er aan dat de uitkomst van dit overleg beschikbaar is voordat
het onderhavige wetsvoorstel plenair zal worden behandeld. Indien de
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regeling gehandhaafd blijft, bleven zij van mening dat deze in dit
wetsvoorstel moet worden verwerkt, en niet ergens onzichtbaar in een
overigens verlopen wetsvoorstel moet blijven hangen.

De leden van de PvdA-fractie namen kennis van de wijze waarop de
SEP het voordeel van de zogenaamde mitigeringen doorberekent aan de
afnemers. Dit bevestigde hun al tijdens de plenaire behandeling van
wetsvoorstel 22 405 uitgesproken vermoeden dat de toepasselijkheid
van deze mitigeringen op de SEP bezien vanuit de doelstellingen van
deze regeling, namelijk het ontzien van energie-intensieve, exporterende
industrieën, voor een deel zijn doel voorbij schiet. Een deel van het
voordeel van de SEP komt immers door de uniforme doorberekening
terecht bij kleinverbruikers. Dit blijkt ook uit de op verzoek van deze
leden geproduceerde varianten voor een brandstoffenbelasting waarin
het SEP-voordeel wel geheel ten gunste is gebracht van de echte groot–
verbruikers. Uit de gegevens van die varianten blijkt immers dat de
lastenverdeling van een verhoogde brandstoffenbelasting, die de nieuwe
belastingen op grondwater en afvalstoffen overbodig maakt, niet
wezenlijk afwijkt van die van het wetsvoorstel. Zij verzochten om nader
aan te geven op welke wijze in de wet een voorziening zou kunnen
worden getroffen om te bewerkstelligen dat de mitigeringen inderdaad
ten gunste komen van de exporterende, energie-intensieve industrie. De
meest eenvoudige oplossing zou zijn om de mitigeringen niet van
toepassing te doen zijn op de electriciteitsbedrijven en tegelijkertijd de
korting op het energiegedeelte van het tarief voor grootverbruik aardgas
te verhogen. Zij vroegen om aan te geven welke tarieven grootverbruik
aardgas en lastenverdeling volgen, indien bij een aan de huidige brand–
stoffenbelasting budgettair gelijke opbrengst de electriciteitsbedrijven
van de mitigeringen worden uitgesloten. Een andere methode zou
kunnen zijn om met de SEP een nadere afspraak te maken over de wijze
van doorberekening, dan wel daarover in de wet een bepaling op te
nemen die tenminste de bevoegdheid verschaft om zulks te doen.

De leden van de PvdA-fractie waren de regering erkentelijk voor de
presentatie van de uitkomsten van enkele alternatieve varianten. Zij
trokken daaruit de conclusie dat het, in elk geval indien een voorziening
mogelijk is over de wijze waarop het «SEP voordeel» wordt doorbe–
rekend, wel degelijk mogelijk is om een verhoging van de brandstoffen–
belasting in de plaats te stellen van de nieuwe belastingen zonder grote
effecten op de lastenverdeling. Sommige van de varianten hebben
daarbij als voordeel dat de mitigeringen worden uitgebreid tot andere
economische sectoren en middelgrote bedrijven die eveneens van de
brandstoffenbelasting nadelen ondervinden in de exportpositie. Voor een
nader oordeel over het belang van de wijze van doorgeven van het «SEP
voordeel» vroegen zij om aan te geven welk deel absoluut en relatief van
de mitigeringen in eerste instantie bij de SEP neerslaat, en de in de
memorie van antwoord gepresenteerde variant her te berekenen indien
de wijze van doorberekening blijft plaatsvinden zoals thans.

De leden van de PvdA-fractie verbaasden zich over de verschuiving in
de gepresenteerde lastenverdeling van het wetsvoorstel, zoals aange–
geven in tabellen 2 en 3 van de memorie van antwoord, tussen aardolie
en overige industrie, ten opzichte van de in de memorie van toelichting
aangegeven verdeling. Kan dit worden verklaard, ligt hier een andere
definiëring van deze industriële sectoren aan ten grondslag?

De leden van de PvdA-fractie betreurden het dat de presentatie van de
lastenverdeling van het wetsvoorstel en de varianten niet steeds dezelfde
indeling naar sectoren volgt. In tabellen 2 en 3 van de memorie van
antwoord bijvoorbeeld een veel beperkte indeling gegeven dan in de
tabellen 4 en volgende, met als gevolg dat in de eerstgenoemde tabellen
bijna 50% niet wordt toegerekend. Zij verzochten om een reproduktie op
dezelfde grondslag, waarbij de indeling van tabel 4 leidraad zou moeten
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zijn. Ook voor tabel 7 van de memorie van antwoord vroegen zij om deze
verfijning en consistentie.

6. Budgettaire en personele aspecten, bedrijfseffecten en
dereguleringseffecten

De leden van de CDA-fractie vroegen nog naar het effect op de collec–
tieve lastendruk. Zij herinnerden de regering aan de uitspraak dat de
invoering van dit wetsvoorstel moet kunnen plaatsvinden binnen de in
het regeerakkoord opgenomen norm voor de collectieve lastendruk.

De leden van de VVD-fractie vroegen de regering om nadere infor–
matie over de opstelling van de opbrengstramingen voor de onderhavige
belastingen voor 1993 t/m 1997. Kunnen daarbij tevens de aan de
berekeningen ten grondslag liggende volumecijfers (en stijgingspercen–
tages) gegeven worden? In hoeverre zijn daar de beleidsmatig gewenste
dalingen in verwerkt?

De leden van de VVD-fractie constateerden dat de regering niet om de
conclusie heen kan dat de voorgestelde belastingen tot cumulaties zullen
leiden. Zo zullen sommige bedrijven door beide nieuwe belastingen
getroffen worden en anderen door geen van beide of door èèn van de
twee. Daarnaast worden ze ook nog in de brandstoffenbelasting
betrokken. Dit heeft toch weinig met spreiding van lasten van doen, maar
veel met een willekeurige verzwaring van lasten? Want wat is de ratio
achter een verdeling van de opgelegde verbruiksbelastingen, waarbij
bijvoorbeeld de hout en meubel of grafische sector belast wordt met
0,1% van de toegevoegde waarde en de papiersector met 0,8% of de
sectoren basismetaal met 2,0%? Het lijkt wel alsof de overheid een
indirect sectorbeleid wil gaan voeren zonder daar overigens enige
argumentatie bij te verschaffen.

Bij dit alles wordt aan de positie van de betrokken sectoren en
bedrijven op de internationale (veelal Europese) markt geheel voorbij–
gegaan. Zeker onder de huidige marktomstandigheden zullen de nieuwe
- éénzijdig in Nederland opgelegde - belastingen niet in de verkoopprijs
doorberekend kunnen worden. De leden van de VVD-fractie vonden het
daarom onverantwoord dat de regering deze willekeurig gespreide
lastenverzwaring aan de bedrijfssectoren oplegt zonder over de
benodigde gegevens te beschikken om de consequenties voor ons
bedrijfsleven op de nationale en internationale markt te kunnen kwantifi–
ceren. Is de regering alsnog bereid een gekwantificeerde en onder–
bouwde bedrijfseffecten-rapportage te maken, die uiteraard verder strekt
dan datgene wat in het nader rapport onder punt 4 is opgemerkt?

De leden van de VVD-fractie waren met name bezorgd over de
uitwerking van de verbruiksbelasting in de sectoren papier, chemie,
bouwmaterialen en basismetaal, respectievelijk in een aantal subsectoren
van de voeding– en genotmiddelenindustrie (zoals bier en frisdranken),
waar de lastenstijging twee of meer keer het gemiddelde van de lasten–
stijging als percentage toegevoegde waarde in de gehele industrie
bedraagt. Deze leden vroegen een nadere argumentatie rond de keuze
van deze sectoren en subsectoren. Hebben deze sectoren de sterkste
schouders om de zwaarste lasten te dragen? Zo ja, kan dit nader toege–
licht worden? Is het Ministerie van Economische Zaken wel voldoende
betrokken geweest in het interdepartementale overleg rond het onder–
havige wetsvoorstel? Dreigt ook hier geen «verkokering» van het interde–
partementale overleg? De leden van de VVD-fractie overwegen, bij
incomplete beantwoording van het vragenonderdeel bedrijfseffecten, de
Minister van Economische Zaken uit te nodigen om bij de mondelinge
behandeling van het wetsvoorstel persoonlijk aanwezig te zijn.
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De leden van de SGP-fractie wilden weten hoe de handhaving
geregeld is en welke lasten hiermee voor de overheid gemoeid zijn.

7. Artikelen

Artikel 6

De leden van de PvdA-fractie hielden vast aan hun opvatting dat de
«bij of krachtens» formule vermeden moet worden. Tenminste is geweest
dat in de wet een splitsing wordt gemaakt tussen een bepaling over een
algemene maatregel van bestuur en één over een ministeriële regeling
waarbij nadere regels kunnen worden vastgesteld. Voorts meenden zij
dat waar het uitvoeringsbesluit inmiddels bekend is en aan de Kamer is
voorgelegd, het wel degelijk mogelijk moet zijn om nader in de wet op te
nemen waarop de algemene maatregel van bestuur en waarop de minis–
teriële regeling zich richt. Zij begrepen overigens niet waarom de
regering zich tegen hun standpunt bleef verzetten nu de Kamer, en in de
meeste gevallen ook de regering zich in vele achtereenvolgende
wetsvoorstellen bij hun opvatting had aangesloten. Zij constateerden
overigens, dat de regering met haar betoog in de memorie van antwoord
zich nu op het standpunt stelt, dat de «bij of krachtens» formule
inderdaad meer ruimte biedt voor subdelegatie dan de door deze leden
verkozen opzet, dit in afwijking van hetgeen van de zijde van de regering
bij andere gelegenhecfen is gesteld.

De leden van de PvdA-fractie namen aan dat een speciale behandeling
van koude– en warmte opslag nog bij nota van wijziging in het wets–
voorstel wordt opgenomen. Zij zouden anders zeker een amendement in
die richting voorstellen.

Artikel 12

De leden van de PvdA-fractie hielden vast aan hun bezwaren tegen de
verwijzing op wetsniveau naar het Servicecentrum Grondreiniging.
Zolang de positie van dit centrum niet in de Wet bodemsanering is
verankerd en principiële discussies over de bevoegdheden van dit
centrum tot een afronding zijn gebracht, vonden zij dat de belastingwet–
geving daarop niet moet vooruitlopen.

Artikel 26

De leden van de PvdA-fractie verzochten de regering dringend om de
verwijzing naar het koolstofgehalte en de energie-inhoud weer in dit
artikel op te nemen daar deze toch zeer richtinggevend is voor de
verdere uitwerking van de tarieven. Zij namen zich voor daar anders bij
de plenaire behandeling op terug te komen.

Artikel 36

De leden van de PvdA-fractie vonden dat de regering enigszins lucht–
hartig is over de inspanningen die bijvoorbeeld gemeenten zich zullen
moeten getroosten om de belastingverordeningen bij te stellen. Zij
vroegen of gemeenten die de aanslag afvalstoffenheffing of reinigings–
recht voor het jaar 1993 al hebben verstuurd, formeel wel een aanvul–
lende aanslag mogen nasturen - de VNG stelt dat dit niet is toegestaan -
en of het toegelaten is om dit desgewenst niet te doen en de gemiste
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inkomsten ter dekking van de afvalstoffenbelasting pas in de aanslag
voor 1994 te verrekenen. Voorts vroegen zij of in de wet niet een
voorziening kan worden getroffen dat wijzigingen in de belastingverorde–
ningen die uitsluitend het gevolg zijn van deze wet, van rechtswege zijn
goedgekeurd.

De voorzitter van de commissie,
Linschoten

De griffier van de commissie,
Hommes
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