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1. INLEIDING

Het onderhavige wetsvoorstel, dat er toe strekt op korte termijn enkele
nieuwe belastingen te introduceren die hun grondslag vinden in milieu–
overwegingen kan, zo menen wij uit het eindverslag te mogen afleiden,
op een gedegen en kritische doch in het algemeen niet onwelwillende
benadering rekenen.

Van de erkentelijkheid van de leden van de CDA-fractie voor de
uitvoerige beantwoording van hun vragen hebben wij met genoegen
kennis genomen. Ook de conclusie die de leden van de PvdA-fractie uit
de memorie van antwoord trekken, te weten dat er voor de afvalstoffen–
belastmg een zodanige aanpassing in het verschiet ligt dat aan hun
meest ernstige bezwaren tegemoet kan worden gekomen, stemt ons tot
tevredenheid. Wij hebben er goede nota van genomen dat op het terrein
van de grondwaterbelasting het oordeel van deze leden minder gunstig
ligt, waarbij wij wel hebben genoteerd dat deze leden op onderdelen tot
een positiever oordeel zijn gekomen.

Ook al gelet op het belang dat wij aan dit voorstel hechten spijt het
ons dat de leden van de VVD-fractie opmerken ook na lezing van de
memorie van antwoord bij hun eerder geformuleerde mening blijven dat
het om slecht gefundeerde en willekeurige belastingmaatregelen gaat.

De leden van de fracties van D66 en de SGP merken op met belang–
stelling te hebben kennisgenomen van de memorie van antwoord. Van de
opmerking van de leden van de SGP-fractie dat na kennisneming van de
memorie van antwoord een belangrijk deel van hun reserves is wegge–
nomen, nemen wij met genoegen nota.

Dat geldt evenzeer voor de opmerkingen van de leden van de fractie
van het GPV, dat zij de memorie van antwoord verhelderend hadden
gevonden en dat de informatie daaruit een aantal twijfels bij hen had
weggenomen.

Aan het slot van deze inleiding maken wij hier melding van het feit dat,
afgezien van de inhoudelijke wijzigingen in het wetsvoorstel - zoals die
inzake de tariefstelling van de afvalstoffenbelasting en de vrijstelling van
de grondwaterbelasting voor onttrekkingen in het kader van koude–
warmte-opslagprojecten, welke hierna aan de orde zullen komen –, ook
nog een groot aantal redactionele aanpassingen van het wetsvoorstel in
de bij deze nota behorende nota van wijziging zijn opgenomen. Deze
laatste wijzigingen strekken ertoe enkele onvolkomenheden te herstellen
alsmede de teksten terminologisch aan te passen in verband met de
afschaffing van de fiscale grenzen per 1 januari jl.
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2. ALGEMEEN

De leden van de CDA-fractie geven aan in te stemmen met de kant–
tekeningen die in de memorie van antwoord zijn geplaatst bij de milieu–
doelstelling van het wetsvoorstel. Zij merken daarbij tevens op dat bij de
grondwaterbelasting de keus duidelijk is beargumenteerd met de milieu–
doelstelling. Tegen de achtergrond van onze opmerkingen inzake de
milieu-effecten van de voorgestelde belastingen, stellen deze leden
vervolgens nogmaals de vraag waarom bij de grondwaterbelasting niet
tevens ook oppervlaktewater is betrokken. Op deze specifieke vraag zal
hierna, in paragraaf 3.3. worden ingegaan.

Van de relaties die de leden van de SGP-fractie leggen tussen de
financierings– en de reguleringsdoelstelling van de onderhavige belas–
tingen hebben wij met instemming kennis genomen.

De leden van de PvdA-fractie, die erkentelijk zijn voor de mededeling
in de memorie van antwoord dat de regering open staat voor mogelijke
verbeteringen van het wetsvoorstel voor zover deze passen binnen de
voor dit wetsvoorstel geldende kaders, vragen welke kaders de regering
hierbij op het oog heeft.

Hierbij is niet alleen gedacht aan de aspecten die ook bij andere fiscale
wetsvoorstellen van belang zijn, zoals de eis van budgettaire inpas–
baarheid en uitvoerbaarheid van die verbeteringen, maar ook aan
aspecten die meer direct met dit wetsvoorstel verband houden, te weten
de verenigbaarheid van de voorgestane wijzigingen met de specifieke
ontstaansgronden en doelstellingen van de in het wetsvoorstel
opgenomen belastingen.

De leden van de PvdA-fractie vragen zich af wat de zekerheid is van
een in de wet neergelegd gegarandeerd maximumtarief, welke gedachte
door leden van andere fracties in het voorlopig verslag is geopperd. Wij
zijn het met eerstgenoemde leden eens dat ook een gegarandeerd
maximumtarief, evenals een feitelijk tarief, door een wetswijziging weer
kan worden gewijzigd, zodat er ook naar onze mening geen extra
zekerheid aan een dergelijke wettelijke garantie is verbonden.

De leden van de VVD-fractie vragen naar de mogelijkheid van
overlegging aan de Kamer van de brief van 25 november 1992, waarin
de Europese Commissie aankondigt geen bezwaar te maken tegen het
wetsvoorstel. Daartegen bestaat onzerzijds geen bezwaar. Deze brief
alsmede de daarop inmiddels gevolgde officiële brief van de Commissie
van 3 december 1992, zijn als bijlage 1' bij deze nota gevoegd. Uit de
brieven valt op te maken dat de Commissie zich niet heeft uitgelaten
over de karakterisering van de voorgestelde belastingen als accijns–
achtige heffing of als regulerende heffing.

Uit de slotformule van de laatstgenoemde brief leiden wij af, dit in
reactie op een andere vraag van deze leden, dat de verenigbaarheid met
de doelstellingen van de gemeenschappelijke markt niet ter discussie
staat, nu de Commissie, na onderzoek van het voorstel, besloten heeft
geen bezwaar tegen de uitvoering daarvan in te brengen.

Met de opmerking dat gedragsaanpassingen na invoering van deze
belastingen op zichzelf niet leiden tot tariefverhogingen, waarover de
leden van de VVD-fractie een vraag stellen, is beoogd aan te geven dat
de verbruiksbelastingen op milieugrondslag in de jaarlijkse budgettaire
afwegingen zullen worden meegenomen en derhalve evenals andere

1 Ter inzage geiegd bij de afdeiing Parie– belastingen niet bij voorbaat van aanpassing door wetswijziging zijn
mentaire Documentatie uitgesloten. De benodigde opbrengst van deze specifieke belastingen is
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echter niet een absoluut gegeven, zodat gedragsaanpassingen niet
automatisch tot tariefwijzigingen hoeven te leiden. Met dit antwoord
hopen wij ook een reactie te hebben gegeven op een opmerking
daarover van de leden van de SGP-fractie, dat het percentage van de
heffing van jaar tot jaar zou moeten worden bijgesteld om een in
absolute termen gelijke opbrengst te garanderen.

De leden van de VVD-fractie menen dat de overwegingen om af te zien
van de belastingen op bestrijdingsmiddelen en op nutriënten ook van
toepassing zijn op de belastingen op afval en op grondwater. Wij zijn het
met deze leden eens dat, als er sprake zou zijn van principiële bezwaren
tegen de heffingen op afval en op grondwater, van de heffingen zou
moeten worden afgezien. Wij zien die bezwaren echter niet. In tegen–
stelüng tot de belastingen op bestrijdingsmiddelen en op nutriënten,
waartegen ons inziens overigens ook geen bezwaren van principiële aard
bestaan, gaat het hier om heffingen van een substantiële omvang. In
samenhang daarmee is het mogelijk via de introductie van de belas–
tingen op grondwater en afval een dienovereenkomstige verschuiving
aan te brengen in de spreiding van de lasten van de verbruiksbelastingen
op brandstoffen.

De leden van de VVD-fractie betreuren het dat geen toetsing van het
wetsvoorstel aan een aantal fiscale uitgangspunten heeft plaatsge–
vonden. Met ons antwoord in de memorie van antwoord hebben wij
echter beoogd aan te geven dat die toetsing wel degelijk heeft plaatsge–
vonden, zij het dat de elementen waarnaar deze leden vragen op diverse
plaatsen in de memorie van toelichting en de memorie van antwoord, die
in die memorie overigens uitdrukkelijk worden aangegeven, zijn terug te
vinden. Op de aangeven plaatsen zijn wij onder meer ingegaan op de
grondslag van de belastingen, de administratieve handhaafbaarheid, de
continuïteit van de opbrengst, de spreiding van de belastingdruk, de
budgettaire neutraliteit en de internationale inpasbaarheid.

De leden van de D66-fractie missen in de lange-termijnvisie van de
regering inzake wat zij noemen de «ecologisering» van het belastings–
telsel, zoals verwoord in de memorie van antwoord, met name een visie
op de toepassing van regulerende heffingen. Voorts zijn deze leden
benieuwd in hoeverre en op welke wijze in de visie van de regering
milieu-rendement en maatschappelijk draagvlak elkaar beïnvloeden waar
het de mogelijke toepassing van die heffingen betreft.

Wij stellen voorop dat het instrument van de regulerende heffing één
van de instrumenten is waarmee het milieubeleid vorm kan worden
gegeven. De eventuele toepassing van regulerende heffingen zal daarom
altijd moeten worden geplaatst in het licht van andere ter beschikking
staande milieubeleidsinstrumenten. De belangrijkste toetsingscriteria
voor een afweging of voor het ene of het andere instrument wordt
gekozen zijn milieu-effectiviteit (doeltreffendheid) en kosten-effectiviteit
(doelmatigheid).

Daarbij is ook van belang in hoeverre door middel van overleg met een
bepaalde sector voor noodzakelijke milieumaatregelen een voldoende
draagvlak kan worden verkregen. Niet zelden kunnen immers goede
resultaten worden geboekt zonder dat naar het instrument van de regule–
rende heffing wordt gegrepen.

Uitgangspunt van de regering is dan ook dat, rekening houdend met de
hiervoor aangegeven condities, regulerende heffingen kunnen worden
toegepast in situaties waarin daarmee, al dan niet in samenhang met
andere instrumenten, een bepaalde milieudoelstelling kan worden
bereikt. Een belangrijke overweging in dit verband is ook dat gewaakt
moet worden voor een te grote ingewikkeldheid van de belastingheffing,
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hetgeen afbreuk zou kunnen doen aan het belastingstelsel in zijn geheel.
Met betrekking tot de toepassing van regulerende heffingen onder–

scheiden wij de volgende situaties
Enerzijds kan het gaan om specifieke, veelal op nationale milieupro–

blemen betrekking hebbende, situaties waarin het in eerste aanleg toege–
paste instrumentarium onvoldoende milieu-rendement oplevert. De
heffing vervult dan een aanvullende functie. De opbrengst van een
dergelijke heffing zal, mits sprake is van een vermijdbare heffing, tot nihil
kunnen teruglopen. De leden van de SGP-fractie wijzen daar ook terecht
op. Het secundaire doel van een financiële opbrengst is er dan niet: de
heffing is puur prohibitief.

Anderzijds denken wij aan situaties waarin vanuit milieu-oogpunt
generieke beïnvloeding van het gehele produktie– en consumptieproces
gewenst kan zijn met het oog op terugdringing van het gebruik van
energie en grondstoffen. Regulerende heffingen zouden hier een nuttige
functie kunnen vervullen, zoals ook is aangegeven in het Vervolgrapport
inzake fiscale instrumenten voor het milieubeleid (Kamerstukken II,
1991/92, 22779, nr. 1, blz. 14).

Ten slotte merken wij op dat een eventuele toepassing van regulerende
heffingen uiteraard moet passen binnen EG-regelgeving en –afspraken.

Met betrekking tot de vraag van deze leden naar het tijdstip waarop de
regering weer ruimte verwacht voor spreiding van de belastingdruk, door
een verdere verbreding van de grondslag, is in de memorie van antwoord
(blz. 7, overlopend naar 8) al aangegeven dat de verkenning van de
mogelijkheden voor een verdere verbreding, welke thans is gestart, begin
1994 zal zijn afgesloten. Daarna zal bezien worden via welk tijdpad
mogelijk wetgeving ter zake zou kunnen worden ingevoerd.

De leden van de fractie van D66 vragen wat de regering ervan
weerhoudt om op lange termijn toe te werken naar een relatief kleine
tariefsverhoging waarmee het milieu-rendement zal kunnen toenemen
zonder dat dit ten koste zal gaan van de primaire doelstelling, te weten
het verwerven van algemene middelen. Tevens vragen zij hoe deze
mogelijkheid in de lange-termijnvisie van de regering past. Wij hebben in
de memorie van antwoord reeds opgemerkt dat er, afgezien van een
mogelijke verhoging van de tarieven van de afvalstoffen– en de grondwa–
terbelasting per 1 januari 1994 in verband met de taakstelling voor 1994,
geen voornemen bestaat voor een verdere verhoging van de belasting en
dat de beschouwing derhalve een theoretische is.

Met belastingen als de onderhavige kan uitvoering worden gegeven
aan de wens om een verschuiving aan te brengen van belastingen op
inkomen uit arbeid naar belastingen op milieugrondslag. Bij zo'n
verschuiving is een verhoging van de opbrengst van de milieuverbruiks–
belastingen uiteraard een optie. Daarbij kan zowel worden gedacht aan
een tariefsverhoging van de onderhavige belastingen als aan een verdere
verbreding van de grondslagen. Op deze keuze, die pas aan de orde
komt bij een mogelijke verdere verhoging van de opbrengsten, willen wij
niet vooruit lopen.

Naar aanleiding van de vraag van deze leden naar de haalbaarheid van
de beoogde ingangsdatum, merken wij op dat wij de hoop om de onder–
havige belastingen met ingang van 1 april a.s. te kunnen invoeren zeker
niet hebben laten varen. Met medewerking van de beide Kamers moet
het mogelijk zijn om de afhandeling van dit wetsvoorstel op een zodanig
tijdstip af te ronden, dat bij aanvaarding van de voorstellen, invoering per
1 april a.s. ook zal kunnen worden gerealiseerd.

De leden van de fractie van D66 vragen of aangegeven kan worden op
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welke wijze de burgers systematisch meer inzicht kunnen krijgen in de
heffingen waar zij mee worden geconfronteerd. Zij vinden het antwoord
van de regering op deze vraag onvolledig.

Als aanvulling op de memorie van antwoord merken wij het volgende
op. Burgers krijgen zowel op een directe als op een indirecte wijze te
maken met heffingen. Voor zover de heffingen door de overheid direct
aan de burgers worden opgelegd krijgen zij daar een nota over van de
heffende instantie - te weten gemeente, provincie of waterschap - of
wordt er administratief meegelift met bijvoorbeeld de energierekening.
Op milieugebied betreft het de rioolrechten, reinigingsrechten/afvalstof–
fenbelasting en de WVO-heffing. Het betreft derhalve slechts een klein
aantal heffingen. De lokale overheden stellen zelfstandig de hoogte van
de tarieven vast en beslissen zelf over de wijze waarop de heffingen aan
de burgers worden opgelegd. In het algemeen krijgt de burger een goed
inzicht in de heffingen die op deze wijze moeten worden betaald.

De heffingen die door de overheid aan producenten worden opgelegd
zoals de heffingen die in de memorie van antwoord zijn opgesomd, te
weten de rioolrechten, reinigingsrechten/afvalstoffen-heffing,
WVO-heffing, provinciale grondwaterheffing, overschotheffing Meststof–
fenwet, heffing ingevolge de Heffingsverordening Mest van het
Landbouwschap en de heffing geluidhinder burgerluchtvaart, kunnen al
dan niet worden doorberekend in de prijzen van de geproduceerde
goederen en diensten. Het zal duidelijk zijn dat in de uiteindelijke prijzen
van de goederen en diensten het aandeel van de heffingen niet meer als
afzonderlijke grootheid is terug te vinden.
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3. DE BELASTING OP GRONDWATER

3.1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie constateren dat een verhoging van het
btw-tarief, dat wil zeggen toepassmg van het algemene in plaats van het
verlaagde btw-tarief op de levering van water, in principe mogelijk is. Zij
vragen naar de opbrengst hiervan indien hiertoe zou worden besloten.
Ook de leden van de PvdA-fractie, die van de impliciete suggestie van de
leden van de CDA-fractie om levering van water van het verlaagde naar
het algemene btw-tarief over te brengen hebben kennis genomen,
vragen naar de opbrengst van een dergelijke maatregel. Voorts willen
deze leden graag inzicht in de omvang en de richting van de lastenver–
schuivingen van een dergelijke maatregel ten opzichte van het
wetsvoorstel.

Alvorens op de vragen naar de cijfers - en de daarbij blijkende
problemen om een goed inzicht in de lastendrukverdeling te verkrijgen -
in te gaan, menen wij er goed aan te doen erop te wijzen dat in de
memorie van antwoord bij de beantwoording van de vraag naar de
mogelijke toepassing van het algemene btw-tarief op de levering van
water (algemeen, niet onderscheiden naar de herkomst als grond– of
oppervlaktewater) nadrukkelijk is afgezien van de beoordeling van een
dergelijke maatregel als alternatief voor de voorgestelde grondwaterbe–
lasting.

Daarom willen wij in dit stadium aandacht vragen voor enkele kantte–
keningen die van belang kunnen zijn bij het overwegen van een dergelijke
maatregel ter vervanging van de invoering van de grondwaterbelasting.

In de memorie van antwoord is er al op gewezen dat het noodzakelij–
kerwijs hanteren van één (algemeen) tarief voor water ertoe zou leiden
dat het verhoudingsgewijs dure oppervlaktewater het meeste aan de
opbrengst zou bijdragen, terwijl de voorgestelde heffing nu juist het
verhoudingsgewijze goedkope grondwater beoogt te belasten.

Voorts willen wij erop wijzen dat het voornaamste punt van kritiek op
de voorgestelde grondwaterbelasting betrekking heeft op de vrijstelling
van onttrekkingen van grondwater voor beregening en bevloeiing. Een
maatregel in de sfeer van de btw-tariefstelling zal aan dit punt van kritiek
niet tegemoetkomen: over deze onttrekkingen wordt immers geen btw
geheven.

Tot slot kan de vraag worden opgeworpen of de toepassing van het
algemene tarief op water, als een eerste levensbehoefte niet op
gespannen voet staat met de in Nederland gehanteerde indeling van
produkten in het algemene of in het verlaagde tarief. Dit zou slechts niet
het geval zijn indien aan het schaarste-element een meer overwegende
betekenis wordt toegekend.

Vervolgens willen wij ingaan op de vragen naar de budgettaire
opbrengst en de lastenverschuivingen indien water in het algemene
btw-tarief zou worden geplaatst.

Indien zou worden besloten op (alle) leveringen van water het
algemene tarief van toepassing te laten zijn dan zou dit een budgettaire
bate van circa 185 miljoen opleveren. Uitgaande van tabel 2 van de
memorie van toelichting waar een overzicht van de verdeling van de
belasting op grondwater naar sectoren wordt weergegeven kan met
betrekking tot de lastenverschuiving het volgende worden opgemerkt. De
uiteindelijk resulterende lastenverdeling voor bedrijven is sterk afhan–
kelijk van de individuele omstandigheden. Voor zover bedrijven
btw-plichtig zijn zullen zi] de extra verschuldigde btw op water kunnen
verrekenen met de door henzelf in rekening gebrachte btw. Ten opzichte
van het wetsvoorstel zullen zij er doorgaans op vooruit gaan, vooral
omdat onder het regime van het wetsvoorstel ook bij het ontbreken van
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eigen winning vaak een last ontstaat omdat de waterleidingbedrijven
naar verondersteld wordt de heffing in hun prijs doorberekenen. Voor
zover bedrijven niet btw-plichtig zijn kunnen zij onder het regime van het
wetsvoorstel de facto te maken krijgen met een heffing van 12,5 of 25
cent per kubieke meter water (alleen grondwater), terwijl onder het alter–
natieve voorstel een extra btw-druk van 11,5% over de waarde van hun
waterverbruik (alleen voorzover geleverd door waterleidingbedrijven,
doch nu niet slechts voortkomend uit grondwater) in rekening wordt
gebracht. De lastenconsequenties hiervan ten opzichte van het
wetsvoorstel hangen voor deze bedrijven dus per individueel bedrijf
onder meer af van de mate waarin eigen winning plaats heeft en ook van
het totale waterverbruik (niet alleen voortkomend uit grondwater).

Voor de groep huishoudens als geheel komt de extra btw dan uit op
circa 170 miljoen. Dit betekent ten opzichte van het wetsvoorstel een
lastenverzwaring die ruim 50 miljoen beloopt. De invloed op de lasten
van individuele huishoudens is niet alleen afhankelijk van het waterver–
bruik maar ook van de vraag of leidingwater uit grondwater dan wel uit
oppervlaktewater wordt gebruikt.

Wij hebben met genoegen en erkentelijkheid kennis genomen van de
opmerkingen van de leden van de PvdA-fractie dat zij gelet op de in de
memorie van antwoord verstrekte informatie zijn gekomen tot een milder
oordeel over het gereduceerde tarief van de belasting voor eigen
winning, terwijl daardoor tevens hun zorg over de mogelijkheid van
substitutie van leidingwater door grondwaterwinning is afgenomen.

De leden van de VVD-fractie uiten hun twijfel over de logica op grond
waarvan aan de dynamische grondwatervoorraad een schaarste-aspect
wordt toegekend. Zij kunnen zich voorts niet voorstellen dat het
verschaffen van een kwantitatief beeld van grondwaterschaarste voor
Nederland als geheel een tijdrovende aangelegenheid is.

De regering meent dat dit met de verwijzing in de memorie van
antwoord naar het optreden van verdroging en de verontreiniging van het
grondwater voldoende duidelijk is gemaakt. In dit verband wil de
regering de leden van de WD-fractie de NMP-doelstelling ten aanzien
van verdroging in herinnering brengen en de bij de kamerbehandeling
van het NMP aangenomen motie Lansink/Van Rijn-Vellekoop waarin deze
doelstelling is aangescherpt. Bij de provincies bestaat, evenals bij het
rijk, een kwantitatief inzicht in zaken als grondwateraanvulling, grondwa–
terstand, grondwaterstroming, grondwaterkwaliteit en grondwateront–
trekking, maar een, mede hierop, gebaseerd gekwantificeerd ruimtelijk
beeld van de schaarste ontbreekt thans nog. Door rijk en provincie wordt
momenteel onderzoek verricht, waarvan de uitkomsten gebruikt kunnen
worden om een en ander in kaart te brengen. Dit onderzoek, dat van
belang is om het door de leden van de VVD-fractie gevraagde kwantita–
tieve en ruimtelijk gedifferentieerde beeld te kunnen presenteren, vraagt
de nodige tijd. Als stap op weg hier naar toe wordt, in het kader van de
Evaluatienotitie Water en het NMP2, in 1993 voorzien in een landelijk
kaartbeeld van de verdroogde gebieden.

De leden van de VVD-fractie merken op dat waterbesparingscam–
pagnes en het vergunningensysteem meer effect hebben op de omvang
van grondwateronttrekking dan de verbruiksbelasting. Zij vragen of dat
geen valide argument is om de campagnes en het vergunningenbeleid te
intensiveren en van de verbruiksbelasting af te zien.

Met deze leden is de regering van mening dat waterbesparingscam–
pagnes en de vergunningverlening door de provincie naast een aantal
andere specifiek op waterbesparing gerichte maatregelen de geëigende
instrumenten zijn voor regulering van het waterverbruik in het algemeen
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en grondwateronttrekking in het bijzonder. Zoals al eerder is gesteld gaat
het bij de grondwaterbelasting echter primair om het verwerven van
algemene middelen. Het eventuele positieve effect op doelstellingen van
het milieubeleid is secundair.

De leden van de VVD-fractie vragen zich af of de verbruiksbelasting op
grondwater materieel gezien geen onbillijke heffing op drinkwater
inhoudt.

De verbruiksbelasting op grondwater resulteert in een hogere kostprijs
voor drinkwater bereid uit grondwater. Maar de verbruiksbelasting treft
niet alleen de drinkwaterbedrijven. Ook andere grondwateronttrekkers
zoals de industrie zijn belastingplichtig. Voorts worden de waterleiding–
bedrijven die drinkwater bereiden uit oppervlaktewater niet aangeslagen.
Of er sprake is van een billijke of een onbillijke heffing moet volgens ons
dan ook niet worden beoordeeld vanuit de invalshoek heffing op drink–
water maar vanuit de invalshoek heffing op grondwater. Het moge
duidelijk zijn dat wij een heffing op grondwater billijk achten.

De leden van de VVD-fractie vragen uitvoerig commentaar op het
ESB-artikel van 18 november 1992 van D. Wiersma en J. de Haan. In dit
artikel wordt getracht de grondwaterbelasting te vergelijken met een
alternatief voorstel van de auteurs. Zij menen dat een regionale invulling
meer recht zou doen aan de regionale schaarsteverhoudingen. Door het
ontbreken van voldoende inzicht in deze schaarsteverhoudingen komen
zij echter niet toe aan een serieuze vergelijking. Aan het eind van het
artikel wordt in een korte paragraaf de grondwaterbelasting besproken.
De voorgestelde tariefstructuur voor de grondwaterbelasting is volgens
de auteurs van het artikel niet efficiënt. In de eerste plaats omdat met
name huishoudens worden geconfronteerd met het hoge tarief, terwijl
hun verbruik nauwelijks prijsgevoelig is. In de tweede plaats omdat de
geregistreerde zelfwinning wordt belast tegen een lager tarief, zodat er
een prikkel ontstaat tot zelfwinning. Verder hebben de auteurs kritiek op
de argumentatie van de tariefdifferentiatie.

Wij menen dat wij in de memorie van antwoord al voldoende op
bovenstaande punten zijn ingegaan. Wel willen wij in het algemeen nog
opmerken dat de kritiek van de auteurs te weinig recht doet aan het feit
dat onderhavige heffing primair bedoeld is om algemene middelen te
verkrijgen en secundair het bereiken van milieudoelen nastreeft.

De leden van de fractie van D66 vragen in hoeverre het huidige prijs–
verschil tussen water uit grondwater en water uit oppervlaktewater
bepalend is voor de uiteindelijke hoogte van de heffing.

Bij het vaststellen van de tarieven zijn wij er globaal van uitgegaan dat
de belastingen op afval en grondwater hetzelfde bedrag zullen
opbrengen. Voor grondwater zijn we vanuit de gewenste opbrengst
uitgekomen op de voorgestelde tarieven.

3.2. Belastingplicht

De leden van de CDA-fractie merken, evenals de leden van de
GPV-fractie, op begrip te hebben voor de uitvoeringsproblemen die ertoe
leiden dat een groot aantal onttrekkingen (te weten die voor beregening
en bevloeiing) buiten de heffing blijft. Toch zijn zij nog niet overtuigd van
de onmogelijkheid om bij voorbeeld een forfaitair bedrag te stellen. De
leden van de CDA-fractie vragen om een nadere motivering, omdat zij
het argument dat het gaat om gebruik van grondwater in een beperkte
periode van het jaar niet overtuigend achten.

Hoewel wij met de leden van de CDA-fractie menen dat de gedachte
van een forfaitaire aanpak in dezen aantrekkelijk kan zijn, zijn wij toch
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deze weg niet ingeslagen. Anders dan deze leden menen is het niet het
aspect van het gebruik gedurende een beperkte periode dat het
argument is geweest om vraagtekens te zetten bij de mogelijkheid van
een forfaitaire benadering. Het door deze leden genoemde argument is
opgekomen in het kader van de problemen die optreden bij de controle
indien een (reële) heffing zou worden ingevoerd. Met betrekking tot de
mogelijkheden van toepassing van een forfait is op blz. 16, 17 en 18 van
de memorie van antwoord uitgebreid in beeld gebracht welke problemen
er rijzen bij het ontwikkelen van criteria die tot een aanvaardbaar forfait
zouden moeten leiden. Deze problemen doen zich eveneens voor bij de
door de leden van de GPV-fractie gesuggereerde mogelijkheden voor de
toepassing van een forfait. Wij menen dat de in de memorie van
antwoord gereleveerde problemen de conclusie op blz. 18 dat er aan de
toepassing van een forfait vele haken en ogen zitten en dat een afweging
van de vele genoemde aspecten niet zonder een uitgebreid nader
onderzoek gemaakt zou kunnen worden, voldoende rechtvaardigen.

De leden van de PvdA-fractie betreuren het dat de regering geen
inzicht kan geven in de aantallen pompen beneden de vrijgestelde grens
van 10 m3 per uur. Zij merken op dat volgens de memorie van antwoord
bijvoorbeeld in de provincie Zeeland een lagere meldingsgrens geldt en
dat er in sommige gevallen sprake kan zijn van lagere grenzen voor
sommige categorieën onttrekkers. Zij vragen om voor die gevallen aan te
geven wat er bekend is over de kleinere pompen dan 10 m3, in aantallen
en in verhouding tot de aantallen boven de gestelde grens van 10.

Bij de bestaande meldings–, registratie en/of vergunningplicht gaat het
om verplichtingen ten behoeve van de beleidsbepaling van de provinciale
overheden in het kader van de aan hen opgedragen taak met betrekking
tot het beheer van grondwater. Het ermee gemoeide financiële belang is
gering. Voor hun doeleinden in het kader van deze beheerstaak kunnen
de provincies volstaan met een minder nauwkeurige registratie en, wat in
dit kader vooral van belang is, een minder nauwkeurig toezicht op
meldingen en (aanvragen voor) vergunningen. Gebleken is inmiddels dat
het systeem van melding, registratie, vergunningafgifte en de controle
daarop tussen de provincies verschilt en onvoldoende sluitend is om voor
de belastingdienst betrouwbare gegevens te kunnen opleveren. De feite–
lijke situatie ten aanzien van de meldingsplicht is dat deze bij de
provincies varieert van alles melden (Overijssel) tot geen meldingsplicht
(Groningen). Andere provincies hanteren ondergrenzen die liggen tussen
1 m3 tot 10 m3 per installatie. Soms is er wel een meldingsplicht maar
geen registratieplicht.

De door de leden van de PvdA-fractie gevraagde gegevens kunnen wij
tot onze spijt dan ook niet leveren. Gezien de moeite die het kost om uit
de bij de provincies beschikbare gegevens voor de belastingdienst
relevante gegevens te verkrijgen met betrekking tot houders van inrich–
tingen die volgens het nu voorliggende wetsvoorstel al wel belasting–
plichtig zijn, verwachten wij ook niet dat op korte termijn de gevraagde
gegevens wel beschikbaar zijn.

De leden van de PvdA-fractie vragen voorts in dit verband of de
regering bereid is nader onderzoek te doen naar de totale omvang van de
onttrekkingen beneden de grens van 10 m3, zodat daar bij vervolgvoor–
stellen op terug kan worden gekomen.

Wij hebben reeds toegezegd dat er een nader onderzoek zal komen
naar de mogelijkheden om de grondwaterbelasting verder uit te breiden.
Wij zullen daarbij ook onderzoeken wat de totale omvang is van de
grondwateronttrekkingen door middel van inrichtingen met een pompca–
paciteit van minder dan 10 m3 per uur en de wenselijkheid om deze in de
belastingheffing te betrekken. Volledigheidshalve merken wij hierbij op
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dat, zoals wij ook in het nader rapport hebben opgemerkt, de keuze om
deze kleine onttrekkers buiten de heffing te laten zeker niet alleen steunt
op overwegingen in het belang van de uitvoering. Wij hebben aange–
sloten bij een van de uitgangspunten van het beleid ten aanzien van het
grondwaterbeheer op basis van de Grondwaterwet. Uitgangspunt daarbij
is dat geen vergunning nodig is voor kleine onttrekkingen waarvan de
omvang noch afzonderlijk noch gezamenlijk relevant is.

De leden van de PvdA-fractie plaatsen opnieuw een aantal kantteke–
ningen bij de vrijstelling van de onttrekking ten behoeve van beregening
en bevloeiing. Zij vinden dat deze vrijstelling niet kan worden gehand–
haafd. Ook de leden van de fracties van de VVD, D66 en het GPV geven
aan allerminst overtuigd te zijn van de argumenten die in de memorie
van antwoord hiervoor zijn aangevoerd.

Hierover merken wij het volgende op. Allereerst enkele opmerkingen
over de omvang van de onttrekkingen. In een normaal jaar wordt volgens
de gegeven cijfers ongeveer 100 miljoen m3 grondwater voor berege–
ningsdoeleinden gebruikt Wij merken hierbij op dat dit geen exact
gegeven is, maar een schatting met een groot onzekerheidsgehalte. In
droge jaren kan de hoeveelheid benodigd grondwater voor beregening
belangrijk toenemen. Dat wil echter niet zeggen dat daarmee ook de
hoeveelheid grondwater die buiten de belastingheffing blijft, evenzeer
toeneemt. Immers doordat de behoefte aan beregening met grondwater
toeneemt, zullen ook meer inrichtingen de vrijstellingsgrens van 100000
m3 per jaar overschrijden. In een droge zomer zullen dan ook meer
houders van inrichtingen in de belastingheffing worden betrokken. Ook
hier is het moeilijk aan te geven in welke verhouding dat zal zijn, maar wij
verwachten dat een substantieel deel van de extra-onttrekking als gevolg
van een droge zomer aan belastingheffing onderworpen zal zijn. Naar
onze mening is er dan ook niet sprake van een zo'n groot «gat», als
waarvan de leden van de PvdA-fractie in deze situatie uitgaan.

De leden van de PvdA-fractie constateren dat er provincies zijn die
voor beregening en bevloenng geen bijzondere ondergrens kennen
waarboven de registratie– dan wel vergunningplicht aanvangt, en die de
handhaving dus kennelijk wel mogelijk achten.

Zoals wij hiervoor hebben opgemerkt volstaan de provincies voor hun
doeleinden met een minder nauwkeurige registratie en een minder
nauwkeurig toezicht op meldingen en (aanvragen voor) vergunningen.
Sommige provincies kennen geen registratieplicht. Andere provincies
alleen boven een bepaalde (hoge) pompcapaciteit of bij een (hoge)
onttrekking. Het financiële belang voor de provincies is gering (per
kubieke meter 0,5 tot 1 cent). Vaak wordt afgerekend op basis van eigen
schattingen van degenen die het grondwater onttrekken. Deze gegevens
en de controle daarop zijn dan ook zeker niet volledig en betrouwbaar
genoeg voor de heffing van de onderhavige belastingen. De provincies
hebben dat overigens ook zelf aangegeven.

De leden van de GPV-fractie vragen in dit verband of het niet mogelijk
is het in eigen gebruik hebben van een pompinstallatie in alle provincies
vergunning– of meldingplichtig te maken, zodat de belastingplicht dan
kan aansluiten bij het werkelijk verbruik. Op grond van de Grondwaterwet
is de provincie de vergunningverlener. Er bestaan geen voornemens
daarin verandering aan te brengen op grond van het feit dat dat de
uitvoering van de belastinginning zou vergemakkelijken.

Het is inderdaad juist zoals de leden van de PvdA-fractie in dit verband
aangeven dat de problemen die samenhangen met de moeilijkheid te
komen tot een zuivere meting, ook aan de orde komen bij de vraag in
welke situaties eventueel volstaan kan worden met een andere wijze van
vaststellen van de hoeveelheid onttrokken grondwater dan met water–
meters. Maar ook het beoordelen of een watermeter redelijkerwijs kan
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worden geëist en het beoordelen van andere aanvaardbare wijzen van
vaststellen van de hoeveelheid onttrokken grondwater en in samenhang
daarmee de vraag op welke wijze een juiste naleving van de voorwaarden
kan worden gecontroleerd, zijn zaken die de uitvoering betreffen.
Naarmate de kring toeneemt van belastingplichtigen waar deze andere
wijze van meten moet worden beoordeeld en later gecontroleerd, nemen
ook de problemen voor de uitvoering toe.

Deze problemen zijn in de eerdere stukken ook al aan de orde
geweest. Bij beregening is er sprake van een onttrekking in het kader van
een agrarisch bedrijf, die niet gelijkmatig over het jaar plaatsvindt, van
jaar tot jaar verschilt en waarbij veelal van mobiele installaties gebruik
wordt gemaakt. Een goede bemetering is vaak moeilijk te realiseren als
gevolg van technische problemen bij het plaatsen van de meter en de
onzuiverheid als gevolg van oxydatie en schokken en trillingen e.d. Thans
ontbreekt een organisatorisch en juridisch kader waarbinnen het
onderhoud en de (periodieke) keuringen van meetapparatuur kunnen
geschieden. Ook is er nog onvoldoende bekend over wat de extra finan–
ciële lasten voor de belastingplichtigen zullen zijn. Voor de beant–
woording van de vraag of de vrijstellingsgrenzen kunnen worden
verlaagd en zo ja tot hoever, zijn deze gegevens nodig om een verant–
woorde afweging te kunnen maken tussen enerzijds de te verwachten
belastingopbrengst en de perceptiekosten en anderzijds de extra finan–
ciële lasten voor de belastingplichtige en de door hem te betalen
belasting. Dit gevoegd bij het feit dat, zoals hierna nog aan de orde zal
komen, bij verlaging van de grenzen het aantal belastingplichtigen waar
juist deze problemen spelen al gauw zal verdubbelen of verdrievoudigen,
noopt tot een behoedzame opstelling ten aanzien van de voorstellen om
te komen tot een gefaseerde verlaging of afschaffing van de vrijstel–
lingen.

De leden van de PvdA-fractie begrijpen uit paragraaf 6.1 van de
memorie van antwoord dat het opheffen van de vrijstelling ongeveer
6000 extra belastingplichtigen zou opleveren en dat de controle
ongeveer 28,5 formatieplaatsen zou vergen.

De in de memorie van antwoord verstrekte informatie is tot onze spijt
onjuist geformuleerd. Bedoeld is te zeggen niet dat het opheffen van de
vrijstellingsgrens voor beregening en bevloeiing, maar dat het verlagen
van deze grens tot 50 000 m3 betekent dat bij de gehanteerde schat–
tingen op ongeveer 6000 houders van inrichtingen toezicht moet worden
gehouden als potentiele extra belastingplichtigen. Dat wil echter niet
zeggen dat zij in een normaal droog jaar ook allen belastingplichtig zijn.
Ter toelichting zij het volgende opgemerkt.

Zoals eerder vermeld zijn er geen gegevens voorhanden op basis
waarvan een verantwoorde schatting kan worden gemaakt van het aantal
agrariërs verdeeld naar de hoeveelheden grondwater die zij onttrekken in
een normaal droog jaar. Wel kan uit de beschikbare (onvolledige)
gegevens worden afgeleid dat het aantal onttrekkers van grondwater dat
meer dan 50 000 m3 per jaar onttrekt relatief gering is. Beneden dat
niveau neemt het aantal snel toe.

Zou nu een vrijstellingsgrens van 50 000 m3 per jaar gehanteerd
worden, dan dient in verband met de fluctuaties die kunnen optreden in
de (grond)waterbehoefte als gevolg van de weersomstandigheden of de
wisseling van het te verbouwen gewas, door de belastingdienst de kring
van potentiële belastingplichtigen te worden getrokken rond de houders
van inrichtingen die gemiddeld een lagere hoeveelheid (stel 25 000 m3)
onttrekken. Gelet op de ongelijke verdeling van de totale hoeveelheid
onttrokken grondwater over de aantallen agrariërs, betekent dit derhalve
dat bij het stellen van een vrijstellingsgrens op 50000 m3 een zeer
gering gedeelte van de 6000 potentiële belastingplichtigen jaarlijks in de
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belastingheffing zullen worden betrokken. Daarbij zij, wellicht ten
overvloede, opgemerkt dat bij dergelijke aantallen belastingplichtigen de
uitvoeringslasten méér dan evenredig stijgen omdat de voorgenomen
eenvoudige aanpak niet meer te realiseren lijkt te zijn. Verreweg het
grootste deel zal slechts in (zeer) droge jaren in de belastingheffing
worden betrokken.

Wij willen herhalen dat deze cijfers met de nodige voorzichtigheid
moeten worden gehanteerd, omdat zij, bij gebrek aan voldoende
gegevens, slechts gebaseerd zijn op aannemelijk geachte schattingen,
die bij de totstandkoming van het wetsvoorstel zijn gedaan.

Wij hopen dat de leden van de fracties van de PvdA, de VVD, D66 en
het GPV, die allen ernstige bedenkingen hebben bij de door ons aange–
voerde uitvoeringstechnische argumenten en de inbreuk die vanwege de
doelmatigheid op de rechtsgelijkheid wordt gemaakt zullen kunnen
aanvaarden dat de vrijstellingsgrens voorshands wordt gehandhaafd op
100000 m3. De mogelijkheid van een toekomstige verlaging van de
vrijstellingsgrens willen wij, met de intentie daartoe over te gaan, nader
onderzoeken. Vooralsnog lijkt het aannemelijk dat de uitvoering door de
Belastingdienst beheersbaar is bij een gefaseerde verlaging van de
vrijstelling tot 70 000 m3 per jaar over een periode van 3 jaar. De grens
van 70 000 is genomen omdat deze voldoende ver verwijderd ligt van de
grens van 50 000 m3 waarbij naar de huidige schattingen, het aantal te
controleren potentiële belastingplichtigen naar onze mening te sterk zou
toenemen.

3.3. Grondslag

De leden van de CDA-fractie herhalen hun vraag waarom niet voor een
verdere verbreding is gekozen door ook oppervlaktewater bij het huidige
wetsvoorstel te betrekken. Zij vragen cijfermatige informatie over wat
globaal de gevolgen zijn voor de tarïeven voor huishoudens en voor
industrieel gebruik.

In de memorie van antwoord is aangegeven dat een verbruiksbelasting
op oppervlaktewater een optie is die, gelet op het milieu-aspect dat aan
de grondwaterbelasting ten grondslag ligt, geheel los daarvan staat. Voor
een uitbreiding van de verbruiksbelastingen met een belasting op opper–
vlaktewater hebben wij dan ook niet gekozen. Wel zullen wij in de nadere
verkenning naar de mogelijkheden van nieuwe belastingopbjecten op
milieugrondslag ook oppervlaktewater betrekken. Daarbij zullen ook de
potentiële tarieven en opbrengsten aan de orde komen.

Wat de gevraagde cijfermatige informatie aangaat kunnen wij melden
dat waterleidingbedrijven circa 0,2 miljard m3 oppervlaktewater (excl. te
infiltreren oppervlaktewater) onttrekken, de industrie circa 4 miljard m3

en de energiebedrijven circa 9 miljard m3.

3.4. Tarief

De leden van de VVD-fractie vragen naar de juistheid van hun
conclusie dat het tarief van de grondwaterbelasting voor niet-waterlei–
dingbedrijven in de toekomst zal stijgen. Ook de leden van de
D66-fractie vragen of er meer duidelijkheid kan worden gegeven omtrent
dit tarief.

Naar aanleiding van deze vragen kunnen wij opmerken dat tot een
gematigd tarief is besloten om bedrijven een grote kostenstijging ineens
te besparen. Dit werd mede ingegeven door het feit dat vele bedrijven al
met (hoge) kosten uit het Aktieplan waterbesparing (zullen) worden
geconfronteerd. Omtrent een stijging van het tarief zullen, net als voor
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de overige tarieven, te zijner tijd nadere overwegingen en besluitvorming
nodig zijn.

3.5. Verdeling naar sectoren

Ten antwoord op de vraag van de leden van de PvdA-fractie alsnog na
te gaan of de waterleidingbedrijven inderdaad het voornemen hebben de
belasting in gelijke guldens per geleverde kubieke meter door te
berekenen, mogen het volgende dienen.

Van de overkoepelende organisatie van waterleidingbedrijven is
vernomen dat de waterleidingbedrijven in beginsel het voornemen
hebben de belasting onverkort door te berekenen. Over de concrete wijze
waarop de mdividuele bedrijven de belasting zullen doorberekenen kan
zij echter nog geen mededelingen doen. Het verband tussen het
onttrokken grondwater en het afgeleverde drinkwater kan per bedrijf
verschillen. Factoren die van invloed zijn op de wijze van doorberekening,
zijn de hoeveelheid onttrokken grondwater al of niet in combinatie met
oppervlaktewater dat wordt gebezigd voor de produktie van drinkwater,
de gebruikte produktietechnieken, de effectief verkochte hoeveelheid
drinkwater en de verkregen reductie in verband met het infiltreren van
water.

Voorts vragen de leden van de PvdA-fractie hoe de regering oordeelt
over een wetsbepaling die er toe verplicht dat het doorberekende bedrag
van de belasting zichtbaar wordt gefactureerd.

Door de belasting stijgen de kosten voor het kunnen beschikken over
de grondstof nodig voor de bereiding van drinkwater. Het is echter aan
de bedrijven te bezien hoe en in welke mate deze kosten in de uitein–
delijk door de afnemer te betalen prijs worden doorberekend. Het
belastbare feit is de onttrekking van grondwater en niet de aflevering van
daaruit vervaardigd drinkwater. Er wordt dan ook van overheidswege niet
op toegezien of het door de leverancier doorberekende bedrag aan
belasting juist is vastgesteld, noch is voorgeschreven dat de belasting
die in rekening wordt gebracht ook moet worden voldaan. Gelet op het
vorenstaande achten wij het dan ook, evenmin als ten aanzien van
andere belastingen zoals accijnzen en verbruiksbelastingen van alcohol–
vrije dranken, niet zinvol wettelijk voor te schrijven dat deze belastingen
afzonderlijk op de factuur worden vermeld.

Inderdaad wordt, zoals de leden van de PvdA-fractie menen, in het
ontwerp voor een richtlijn van de Raad van de Europese Gemeen–
schappen betreffende een belasting op de uitstoot van kooldioxide en op
energie voorgesteld het doorberekende bedrag van de heffing voor de
afnemer zichtbaar te factureren. De discussie over de juridische en
uitvoeringsaspecten zal, mede aan de hand van de verdere analyse nog
moeten worden gevoerd.

3.6. Relaties met andere heffingen

De leden van de fractie van de VVD kunnen zich niet voorstellen dat
het IPO bereid zal zijn om de provinciale grondwaterheffingen en de
thans voorgestelde grondwaterbelasting te integreren. Deze leden wijzen
daarbij tevens op de waarschuwing van de Commissie-Zevenbergen
tegen het ontstaan van een dubbele heffing op grondwater.

Ook de leden van de fractie van de PvdA gaan in op de mogelijkheid
de genoemde heffingen te integreren, en vragen met name wanneer
daaromtrent duidelijkheid is te verwachten. Voorts vragen de leden van
de fractie van het GPV in dit verband wanneer het kabinetsstandpunt
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over het rapport van de Commissie-De Kam tegemoet kan worden
gezien.

Naar aanleiding van deze vragen merken wij het volgende op.
Integratie van de provinciale grondwaterheffing en de voorgestelde
belasting op het onttrekken van grondwater is op dit moment niet aan de
orde. Dit vraagstuk kan bijvoorbeeld weer aan de orde komen indien het
kabinet in zijn standpunt ten aanzien van het rapport van de
Commissie-De Kam tot de conclusie komt dat de voorgestelde belasting
op het onttrekken van grondwater naar de provincies kan worden overge–
heveld. Alsdan zou, uiteraard mede aan de hand van de opvattingen die
daaromtrent bij de daarbij betrokken partijen leven, kunnen worden
bezien of integratie van beide heffingen een reële mogelijkheid is, en op
welke wijze zulks eventueel zou kunnen geschieden.

De leden van de fractie van D66 willen weten hoe de stand van zaken
is met betrekking tot de waterspoor-gedachte. Zij vragen in hoeverre
onderhavige heffing en waterspoor effect op elkaar hebben en wat de
consequenties en effecten zijn van invoering van het waterspoor op deze
heffing.

Voor wat de stand van zaken met betrekking tot de waterspoor–
gedachte betreft, verwijzen wij naar het regeringsstandpunt ter zake,
zoals bij brief van 11 januari jl. aan de Tweede Kamer is toegezonden.

De verbruiksbelasting op grondwater kan, daar waar het gaat om
stimulering van waterbesparing, gezien de geringe hoogte van de heffing
niet als mogelijk alternatief voor het nieuw watertariefsysteem worden
gezien. Wel is het zo dat de verbruiksbelasting het effect van het water–
spoor mogelijk enigszins kan versterken. Het waterbesparingsbeleid zal
naar verwachting leiden tot verminderde stijging maar niet tot een daling
van het waterverbruik in absolute zin. In die zin ligt het niet in de lijn der
verwachting dat opbrengsten uit de verbruiksbelasting daardoor «in
gevaar» zouden komen.
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4. DE BELASTING OP AFVALSTOFFEN

4.1. Algemeen

4.1.1. Inleiding

Wij zijn verheugd dat de leden van de verschillende fracties het met
ons eens zijn om het verbranden van afvalstoffen met een nul-tarief te
belasten.

Met betrekking tot de hoogte van het in de memorie van antwoord
genoemde tarief van f 17,50 per ton gestort afval, willen wij nog het
volgende opmerken. Bij de bepaling van het tarief van de belasting is in
de memorie van toelichting uitgegaan van de naar verwachting te
verwerken hoeveelheden afval in 1993. De omvang van deze hoeveel–
heden (opgenomen in tabel 3 bij de memorie van toelichting) is
gebaseerd op interprolatie van de prognoses van het RIVM voor 1990 en
1994. Voor het te storten afval kwam de raming aldus uit op een
hoeveelheid van bijna 13 miljoen kiloton in 1993.

De laatste jaren worden steeds meer stortplaatsen geënquêteerd met
als doel het inzicht in de omvang van de stort van afvalstoffen te
verscherpen. Zo zijn in 1991 alle stortplaatsen (excl. de stortplaatsen in
eigen beheer) benaderd voor gegevens. Dit heeft een aanzienlijke verbe–
tering van de kennis van de storthoeveelheden opgeleverd.

Uit de voorlopige gegevens over 1991, zoals die ons recent bekend
zijn geworden, blijkt dat de prognoses van het RIVM te hoog zijn
geweest. In werkelijkheid is er in 1991 aanzienlijk minder gestort, terwijl
ook de verdeling van het afvalaanbod door de verschillende sectoren
anders is geweest dan was verondersteld. Het blijkt dat zich in 1991 ten
opzichte van het jaar daarvoor een daling van circa 7% heeft voorgedaan
van de gestorte hoeveelheid afval. Het is thans niet bekend of deze
ontwikkeling zich in 1992 en 1993 voortzet. Voorzichtigheidshalve is
voor die jaren uitgegaan van een daling van 1,5% per jaar. Wij komen
dan tot een nieuwe raming voor 1993 van 10,8 miljoen ton. In bijlage 2
zijn de op basis van de nieuwste gegevens opgestelde ramingen, met de
verdeling over de diverse sectoren, opgenomen in tabel 1.

Wanneer voor de afvalstoffenbelasting zou worden uitgegaan van een
gelijkblijvende belastingopbrengst zou deze - uit het oogpunt van milieu–
beleid zeer verheugende - ontwikkeling leiden tot een bijstelling van het
in het memorie van antwoord genoemde tarief van f 17,50 naar f 21 per
ton gestort afval voor 1993. Een dergelijke verhoging - een verhoging
met 50% ten opzichte van het in het wetsvoorstel opgenomen tarief van
f 14 - willen wij thans niet voorstellen. De tegenvaller die zich in 1993 bij
invoering van de afvalstoffenbelasting met een tarief van f 17,50 per ton
gestort afval naar alle waarschijnlijkheid zal gaan voordoen, zijn wij
voornemens mee te nemen hetzij bij de taakstelling die er voor 1994
reeds ligt hetzij bij het geheel van mee– en tegenvallers van de belastin–
gopbrengst van 1993.

4.1.2 De vrijstelling van eindverwerking in eigen beheer

Door enkele fracties zijn vragen gesteld over de vrijstelling van
eindverwerking in eigen beheer. De leden van de PvdA-fractie zijn van
mening dat de regering te weinig pogingen heeft ondernomen om de
omvang van de verwerking in eigen beheer vast te stellen. Zij dringen er
bij de regering op aan alsnog deze informatie in te winnen en te
verschaffen. Bij het uitoefenen van het recht van amendement moet de
Tweede Kamer een verantwoorde keuze kunnen maken voor een
bepaalde ondergrens, zo stellen deze leden. Tevens vragen zij of een
gekozen ondergrens ook voor andere belastingplichtigen zou moeten
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gelden. Ook de leden van de GPV-fractie vragen of het kabinet alsnog
mogelijkheden ziet inzicht te krijgen in de mate waarin eindverwerking in
eigen beheer voorkomt.

In de memorie van antwoord hebben wij aangegeven dat er in 1989
ongeveer 50 tot 200 stortlocaties in eigen beheer waren. In aanvulling
hierop kunnen wij meedelen dat het stortoppervlak daarvan lag tussen de
0,01 en 0,5 hectare per locatie. Niet bekend is wat er jaarlijks werd
gestort. Bij circa 16 grotere stortplaatsen bij de petrochemische industrie
en metallurgische bedrijven en mogelijk ook elektrische centrales was
toen circa 150 hectare stortlocatie aanwezig. Uit de grote marge van de
schatting van het aantal stortplaatsen in eigen beheer, namelijk van 50
tot 200, blijkt hoe beperkt het inzicht is in deze vorm van eindverwerking.

Daarnaast wijst CBS-onderzoek voor 1990 op een aantal van 14
hinderwetplichtige stortplaatsen in eigen beheer bij nijverheidsbedrijven
met meer dan 10 werknemers. In totaal gaat het om circa 250 000 ton
per jaar. Het grootste deel dat hier gestort wordt, circa 150 000 ton, is
afkomstig van de voedings-en genotmiddelenindustrie.

De presentatie van de cijfers in de memorie van antwoord heeft
wellicht de indruk kunnen wekken dat de cijfers bij elkaar zouden kunnen
worden opgeteld. Eerder zal moeten worden aangenomen dat het
CBS-onderzoek betrekking heeft op een deel van het breder opgezette
onderzoek uit 1989.

De onderzoeksresultaten geven dus slechts een indicatie van het
aantal mogelijke belastingplichtigen. Deze praktische aspecten
overziend, en ook gelet op de verwachte geringe opbrengst en de
verwachte afname van het storten in eigen beheer in de komende jaren
en de uitvoeringstechnische problemen blijven wij van mening dat het
storten in eigen beheer beter buiten de belasting kan blijven. Volgens de
leden van de PvdA-fractie kunnen de CBS-gegevens relevant zijn voor de
discussie over de ondergrenzen, die op grond van een goed inzicht
bepaald zou moeten worden. Zij nemen aan dat het CBS bereid zou
kunnen worden gevonden om, op dringend verzoek van de regering, de
individuele capaciteit van bedoelde stortplaatsen vrij te geven. Wij
merken hierover op dat alleen de individuele verstrekker van gegevens
aan het CBS, en niet het CBS zelf, de enige is die over openbaarmaking
kan beslissen.

De leden van de PvdA-fractie vragen naar de hoeveelheden die zijn
gemoeid met ontheffingen voor het storten van chemisch afval in eigen
beheer.

Het rijk is het «bevoegde gezag» voor het verlenen van ontheffingen
voor storten van chemisch afval in eigen beheer. Tot nu toe zijn er
slechts twee ontheffingen verleend. Volgens onze gegevens is in 1989
circa 143,4 kiloton gestort. In 1990 was dat gedaald tot 118,8 kton. In
1991 is weer een stijging opgetreden tot 141,3 kton. Deze fluctuaties
worden onder meer veroorzaakt door enerzijds de schommelingen in de
benutting van produktiecapaciteit en anderzijds door het tijdelijk opslaan
van hoeveelheden chemisch afval in afwachting van de stort binnen een
inrichting. Door dit laatste ontstaat een «stuwmeereffect». Tevens werd
in genoemde jaren resp. 53,5, 21,2 en 24,5 kiloton geëxporteerd.

4.1.3. De vrijstelling van afval dat wordt geëxporteerd

De leden van de CDA-fractie houden bezwaren tegen het buiten
beschouwing laten in het onderhavige wetsvoorstel van te exporteren
afvalstoffen. Deze leden vragen in dit verband wanneer een mogelijke
EEG-verordening van kracht zal worden. Zullen dan niet veel bezwaren
vervallen, zo willen zij weten.
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Op de Milieuraad in oktober 1992 is politieke overeenstemming bereikt
over een EEG-verordening betreffende toezicht en controle op de
overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeen–
schap. Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze verordening begin februari
1993 vastgesteld. De verordening wordt vervolgens uiterlijk 15 maanden
na bekendmaking van de verordening in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen, in de Lid-Staten van toepassing. Het is
verder van belang dat de uitvoer van te storten afvalstoffen thans
afneemt en in de komende jaren verder wordt beperkt. Het is de
bedoeling dat begin 1995 de uitvoer van te storten afvalstoffen tot een
minimum is teruggebracht. Bovendien is het bij afvalstoffen die worden
uitgevoerd om te worden hergebruikt niet goed te achterhalen of niet
toch, na recycling, een deel van deze afvalstoffen alsnog wordt gestort in
het buitenland. Verder is het aangrijpingspunt van dit wetsvoorstel niet
degene die zich van de afvalstof ontdoet maar degene die het in
ontvangst neemt om het te storten. Financieel zal het bovendien weinig
opleveren en de uitvoeringskosten zullen aanzienlijk zijn.

Concluderend zijn wij van mening dat het niet mogelijk is het onder–
havige wetsvoorstel ook van toepassing te doen zijn op te exporteren
afvalstoffen na de toepassing van de verordening in Nederland.

4.1.4. Overige algemene aspecten

De leden van de PvdA-fractie begrijpen uit de memorie van antwoord
dat per inrichting twee verhoudingsgetallen zullen worden vastgesteld:
één voor afval dat wordt gescheiden ten behoeve van hergebruik en één
voor afval dat alvorens te worden gestort een behandeling ondergaat
waarbij volume en gewicht kan worden gereduceerd. Deze verhoudings–
getallen worden, aldus deze leden, toegepast op alle ontvangsten van de
inrichting. De leden van deze fractie merken op dat de wettekst niet
duidelijk voorziet in de vaststelling van twee verhoudingsgetallen.

In de praktijk zijn er twee elementen van belang voor de bepaling van
het verhoudingsgetal. Het ene element heeft betrekking op hergebruik/
nuttige toepassing, het andere op reductie van het volume. Voor de
berekening van de af te dragen belasting, zal aan de hand van beide
elementen de totale reductie in éèn verhoudingsgetal worden vastge–
steld. Dit verhoudingsgetal weerspiegelt dan het verschil tussen het
aangeboden en het daadwerkelijk gestorte afval. Dit verhoudingsgetal
wordt vervolgens toegepast op alle ontvangsten van de inrichting. In de
wettekst wordt gedoeld op dit ene (samengestelde) verhoudingsgetal.

De leden van de PvdA-fractie zijn er niet van overtuigd dat het
belasten van de producenten op basis van een afvalstoffenboekhouding
uitsluit dat in de belasting wordt rekening gehouden met de wijze van
verwerking. Ook dit zou immers uit de boekhouding moeten blijken.

Een afvalstoffenboekhouding biedt aanknopingspunten voor een
analyse van de mogelijkheden om tot meer preventie en hergebruik te
komen. Afhankelijk van de wijze van uitvoering van deze boekhouding
kunnen ook gegevens over de verwerkingswijze van afvalstoffen worden
verkregen. Tegelijkertijd moet er op worden gewezen dat de introductie
van een afvalstoffenboekhouding een administratieve last bovenop de
bestaande registratieverplichtingen, bij voorbeeld in het kader van de
meldingen gevaarlijke afvalstoffen of daarmee gelijkgestelde bedrijfs– of
huishoudelijke afvalstoffen, betekent. Voordat een afvalstoffenboek–
houding kan worden ingevoerd, willen wij eerst meer zicht hebben op de
meerwaarde van een dergelijk registratiesysteem. Bij de behandeling van
het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel milieuverslaglegging zal de
afvalstoffenboekhouding expliciet aan de orde komen.
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4.2. Belastingplicht

De leden van de fractie van D66 willen meer weten over de bezwaren
van een teruggaafregeling. Ook vragen zij of ingegaan kan worden op het
kostenaspect van de teruggaafregeling en het systeem van de verhou–
dingsgetallen.

In het systeem van verhoudingsgetallen wordt direct het definitieve
belastmgbedrag bepaald op grond van een schatting van het gewicht dat
uiteindelijk gestort zal worden. De afvalstoffen die niet worden gestort
zijn niet onderhevig aan de belasting. In het systeem van de teruggaafre–
geling wordt de belasting bepaald op grond van het gewicht dat bij de
stortplaats wordt aangeboden. Na de stort van de uiteindelijk resterende
afvalstoffen wordt het teveel betaalde op verzoek van de belasting–
plichtige achteraf teruggegeven.

Doordat bij een teruggaafregeling de controle achteraf van zeer groot
belang is, zullen bij een dergelijke regeling de administratieve lasten voor
zowel belastingplichtige als belastingdienst aanzienlijk zwaarder zijn dan
bij het voorgestelde systeem van verhoudingsgetallen. Tevens is het
verhoudingsgetallensysteem eenvoudiger voor de belastingplichtige in
die zin dat deze nu van te voren al kan weten wat het belastingbedrag zal
zijn. Hij kan daar dus al rekening mee houden bij zijn tariefbepaling.

De leden van de fractie van D66 vragen hoe vaak het voorkomt dat
afval, alvorens het wordt gestort, een reductiebehandeling ondergaat
zodat de inspecteur externe deskundigheden bij zijn oordeel moet
betrekken.

Afgezien van verbranden ondergaan thans de verschillende te storten,
afvalstromen nog geen reductiebehandeling. In de nabije toekomst kan
dit wel gebeuren, bijvoorbeeld als gevolg van het op grotere schaal,
toepassen van vergistingstechnieken.

4.3. Grondslag en tarief

In de memorie van antwoord is aangegeven dat, bij invoering van een
nul-tarief voor verbranden, het tarief voor het storten van afval voor
1993 bij een gelijkblijvende opbrengst en het vervallen van de vrijstelling
voor de stort van verbrandingsresten uitkomt op f 17,50 per ton. Het
heeft ons verheugd dat de leden van alle fracties deze in het vooruitzicht
gestelde wijziging van het wetsvoorstel ondersteunen. In de nota van
wijziging zal deze wijziging derhalve thans worden opgenomen.

Wanneer een dergelijk tarief wordt toegepast op de hoeveelheden
afval die - gelet op de in paragraaf 4.1.1. gereleveerde nieuwe gegevens
over het afvalaanbod - thans voor de verschillende sectoren in 1993
worden verwacht, treden er uiteraard verschillen op in de lastendruk en
de lastendrukverdeling. In bijlage 2 zijn daartoe in de tabellen 2, 3 en 4
de gegevens opgenomen die voorvloeien uit een op basis van de nieuwe
uitgangspunten gestoelde herrekening van de tabellen 4 en 5 van de
memorie van toelichting alsmede tabel 7 van de memorie van antwoord
(welke een uitgebreidere versie is van tabel 6 van de memorie van
toelichting). In het licht van eerder gemaakte keuzen, waarbij verbranden
vanuit de optiek van het milieubeleid de voorkeur heeft boven storten,
achten wij een belasting van f 17,50 per ton gestort afval zeker
aanvaardbaar. Daar kan aan worden toegevoegd dat door een belasting
op storten de stort en verbrandingstarieven dichter bij elkaar komen.
Aldus wordt de financiële prikkel om te storten in plaats van te
verbranden verminderd.

In tabel 2 van bijlage 2, is een kwantitatieve weergave van de lasten–
verdeling bij een tarief van f 17,50 opgenomen. Het in deze tabel
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vermelde bedrag van 66,1 miljoen gulden voor huishoudens (waarvan
het afval gestort wordt) komt, inclusief btw, overeen met een gemiddeld
jaarbedrag van rond de f 20 per huishouden. Bij deze berekening is ervan
uitgegaan dat het afval van 60% van de huishoudens wordt gestort Dit
uiteraard onder de veronderstelling dat de gemeenten de belasting
doorberekenen in hun reinigingsrechten/afvalstoffenheffing. Het belasten
van verbranden met een nul-tarief, gevoegd bij een belasting van f 17,50
per ton gestort afval, kan overigens betekenen dat de reinigingsrechten/
afvalstoffenheffing voor huishoudelijk afval, die thans sterk per regio en
gemeente variëren, dichter bij elkaar komen. De gezinnen waarvan het
afval wordt verbrand merken weinig van de belasting. Deze drukt vrijwel
geheel op die huishoudens waarvan het afval wordt gestort.

De leden van de PvdA-fractie vragen naar de mogelijkheden voor een
verder onderscheid naar soorten afval op basis van de onderscheiden
stortcategorieën. De leden van de SGP-fractie vragen hoe een regule–
rende heffing op een beperkt aantal categorieën afvalstoffen zou kunnen
worden uitgewerkt zonder daarmee de systematiek van het wetsvoorstel
aan te tasten. Een dergelijk instrument zou dan gedragsbeïnvloedend zijn
richting preventie en hergebruik. Naar de mening van de leden van deze
fractie zou het wetsvoorstel aan kwaliteit winnen indien de mogelijkheid
zou worden opgenomen om tariefdifferentiatie naar de soort van
afvalstof in te voeren.

Een tariefdifferentiatie naar milieuschadelijkheid of verwerkingsmoge–
lijkheid om daarmee gedragsbeïnvloeding, richting preventie en herge–
bruik, op te laten treden is zo menen wij geen primair doel van de onder–
havige wet.

Naar ons oordeel zou de motivering voor een differentiatie naar gelang
van de soort afval gevonden moeten worden in het belang van het bevor–
deren van andere verwijderingsopties. Afval dat hergebruikt kan worden
of afval waarvan het ontstaan zoveel mogelijk moet worden voorkomen,
zou dan bijvoorbeeld hoger belast worden dan afval dat zich uitsluitend
voor stort leent. Hiermede hebben wij echter tevens de (praktische)
moeilijkheden aangegeven die zich bij een dergelijke differentiatie
zouden voordoen. In aanvulling op hetgeen wij daarover reeds in de
memorie van antwoord hebben opgemerkt, wijzen wij erop dat dit zou
betekenen dat voor elke afvalstroom nagegaan moet worden wat de
mogelijkheden zijn van preventie, hergebruik, verbranden en storten om
te kunnen bepalen hoe hoog de tarieven moeten zijn om deze doelstel–
lingen (per afvalstroom) te bevorderen. Daarbij zou dan ook, anders dan
thans, al dit afval in geheel gescheiden stromen moeten worden aange–
leverd en verwerkt. Dit lijkt evenwel geen begaanbare weg.

De leden van de PvdA-fractie vragen ook naar de mogelijkheid van
tariefdifferentiatie naar stortplaats.

Stortplaatsen kunnen veelal, op grond van hun vergunning, diverse
afvalstoffen aannemen. Dit betekent dat voor elke stortplaats apart zou
moeten worden geregistreerd welke afvalstoffen worden verwerkt. Zo'n
ingewikkelde regeling kan ontwijkgedrag stimuleren en is dus in tegen–
spraak met ons uitgangspunt van een heldere en eenvoudig te contro–
leren regeling. Vooralsnog zijn wij daarom geen voorstander van tarief–
differentiatie naar afvalstroom en naar stortplaats binnen dit
wetsvoorstel. Dit geldt ook voor de zogeheten C2-deponie waar een
homogene afvalstroom, chemisch afval, ter verwerking wordt aange–
boden. In dit geval zou differentiatie mogelijk zijn. Verder gaat het hier
om betrekkelijk kleine hoeveelheden afvalstoffen, zodat van een differen–
tiatie in dit geval geen substantieel sturend effect mag worden verwacht.
Wij zijn van mening dat de verwerkingstarieven in deze hoog zijn en dat
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een uitzonderingsregeling voor de «C2-deponie» te sterk het karakter van
het onderhavige wetsvoorstel zal wijzigen.

4.4. Verdeling naar sectoren

De leden van de fractie van D66 vragen in welke mate de voorgestelde
verbruiksbelasting van invloed is op de hoogte van de gemeentelijke
heffingen.

Wij verwachten dat de verbruiksbelasting op afvalstoffen, zo mag
worden aangenomen, door de belastingplichtigen voor een deel zal
worden doorberekend aan gemeenten die hun afval aan hen aanbieden.
De gemeenten zullen de kostenstijging waarmee ze ten gevolge daarvan
worden geconfronteerd, zo ligt voor de hand, doorberekenen in de
tarieven van de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten. De stijging van
deze tarieven ten gevolge van de verbruiksbelasting op afvalstoffen zal
macro-economisch gezien naar schatting gemiddeld f 12,50 gulden per
huishouden per jaar bedragen.

De leden van de SGP-fractie willen weten welk effect de voorgestelde
belasting zal hebben op de tarieven van de afvalverwerking.

De storttarieven lopen sterk uiteen, ook al omdat zij afhankelijk zijn van
de aard van het afval, de mate waarin op de stortplaats milieuvoorzie–
ningen zijn getroffen en de efficiency van de bedrijfsvoering. Zo variëren
de tarieven voor huishoudelijk afval van circa f 7 per ton tot circa f 100
per ton en de tarieven voor agrarisch afval van f 4 tot f 98 per ton. Het
effect van de belasting van f 17,50 op de storttarieven is hiervoren, in
antwoord op vragen van de leden van de D66-fractie reeds aan de orde
geweest.

De leden van de SGP-fractie vragen of het juist is dat het grootste
probleem bij de verwijdering van afvalstoffen ligt bij het volume en niet
zozeer bij het gewicht. En als dat zo is, ligt dan een verschuiving van de
belastmg van het gewicht naar het volume niet voor de hand.

Het is niet eenduidig aan te geven of het volume of het gewicht het
afvalstoffenbeleid (mede) problematiseert. Het is namelijk afhankelijk van
wat met het afval gedaan wordt. Na verbranden is het volume-probleem
sterk verminderd. Bij storten blijft het gewicht veelal gelijk. Het volume
kan echter verminderen als gevolg van mechanische bewerkingen. Uit
praktische overwegingen hebben wij gekozen om de belasting te
berekenen op basis van het gewicht en niet van het volume. Van de
afvalstoffen, die worden afgegeven bij een stortplaats, wordt namelijk
het gewicht vastgesteld en niet het volume.

De leden van de VVD-fractie vragen om de stijgingspercentages voor
de gemiddelde lasten per huishouden, die voortvloeien uit de afvalstof–
fenheffing/reinigingsrecht en de onderhavige afvalstoffenbelasting. Wij
kunnen gelet op de beschikbare cijfers thans alleen de stijgingspercen–
tages van de gemiddelde lasten per huishouden voor de afvalstoffen–
heffing/reinigingsrechten tot en met 1993 geven. Deze bedragen voor
1989 7%, voor 1990 7%, voor 1991 16%, voor 1992 29% en voor 1993
23%, steeds ten opzichte van het voor afgaande jaar. Het is niet duidelijk
in welke mate het stijgingspercentage voor 1993 beïnvloed wordt
doordat gemeenten bij het vaststellen van de tarieven voor de afvalstof–
fenheffing/reinigingsrecht alvast rekening hebben gehouden met de in te
voeren afvalstoffenbelasting. Uitgaande van een verhoging van de
tarieven ten gevolge van de invoering van de belasting van f 12,50
gulden per huishouden per jaar, gaat het hier maximaal om een
eenmalige stijging van 7%. Een deel daarvan is waarschijnlijk reeds
verdisconteerd in de stijging van 23% in 1993.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 849, nr. 9 21



Deze leden vragen tevens hoe het kabinet deze stijgingspercentages
beoordeelt. Hiertoe is het noodzakelijk de oorzaken van de stijging in
beschouwing te nemen. In de memorie van antwoord hebben wij als
oorzaken van deze stijging een verhoging van de kostendekkendheid en
het geïntensiveerde milieubeleid genoemd. Voor zover de stijgingen het
gevolg zijn van hogere dekkingspercentages zijn ze een zaak voor de
lokale overheden. Gemeenten maken immers autonoom hun afwegingen
ten aanzien van de aanwending van de financieringsbronnen voor de
gemaakte kosten. Een verantwoorde manier van afvalverwijdering, zoals
blijkt uit de Richtlijn verbranden, het streven naar gescheiden inzameling
van afval en de strengere eisen die gesteld worden aan stortplaatsen
doen de tarieven van de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht stijgen. De
stijging van de tarieven ten gevolge van de invoering van de verbruiksbe–
lasting op afvalstoffen is het gevolg van de ook door de Kamer wenselijk
geachte spreiding van lasten.

De leden van de fractie van D66 willen weten in welk percentage van
de gevallen van bodemverontreiniging het moment van verontreiniging
niet is vast te stellen. Voorts vragen deze leden op welke wijze voor deze
uitzonderingssituatie een aparte regel geformuleerd zou kunnen worden.

Zowel voor gevallen waarvan evident is dat deze in het verleden zijn
ontstaan (bijvoorbeeld omdat deze kunnen worden gerelateerd aan een
inmiddels niet meer gebezigd bedrijfsproces, zoals gasfabricage), als
voor gevallen waarvoor niet evident is of de verontreiniging in het
verleden of recent is ontstaan, het preciese moment van ontstaan
meestal niet met zekerheid is vast te stellen. Ook bij kostenverhaalsacties
is het moment van ontstaan vaak een onderdeel van de betwiste punten
in rechtszaken. Gelet hierop is het moeilijk om met de gevraagde
nauwkeurigheid, in de vorm van een percentage van het aantal gevallen
van bodemverontreiniging, aan te geven in welk deel van de gevallen van
bodemverontreiniging het moment van ontstaan van de verontreiniging
niet is vast te stellen. Dezerzijds bestaat wel de indruk dat in de
meerderheid van de gevallen het exacte moment van ontstaan niet of
niet op eenvoudige wijze is vast te stellen.

Het gevraagde onderscheid naar gevallen van bodemverontreiniging
die voor en na inwerkingtreding van onderhavige wet zijn ontstaan, zal
alleen voor gevallen die het gevolg zijn van een ongewoon voorval, als
bedoeld in artikel 22 van de Wet bodembescherming, zonder probleem
zijn toe te passen. Dit betreft een zeer beperkt aantal gevallen.

Bij de beantwoording van het verzoek om een aparte regel te formu–
leren voor de «uitzonderingssituatie» dat het moment van ontstaan niet
evident is, zou gedacht kunnen worden aan toevoeging aan het slot van
artikel 14 van de volgende zinsnede: «tenzij het moment van ontstaan
van de verontreiniging naar het oordeel van gedeputeerde staten is
gelegen na inwerkingtreding van deze wet.» Hiermee wordt de beoor–
deling van het moment van ontstaan van de bodemverontreiniging
overgelaten aan het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembe–
scherming en de Interimwet bodemsanering. De moeilijke, materiële
beoordeling wordt hiermee verschoven van de wetgever naar het
bevoegd gezag. Voor de uitvoering van de belastingwetgeving wordt
evenwel vermeden dat de belastingdienst een inhoudelijke beoordeling
van het moment van ontstaan moet uitvoeren. Voor de uitvoering van de
belastingwet kan worden volstaan met toetsing van een procedureel
gegeven: het oordeel van gedeputeerde staten.

Een andere mogelijkheid is toevoeging aan het slot van artikel 14 van
de formulering: «tenzij de verontreiniging is ontstaan als gevolg van een
ongewoon voorval waarvoor een melding is gedaan als bedoeld in artikel
22 van de Wet bodembescherming na inwerkingtreding van deze wet».
Hiermee wordt in ieder geval dat deel van de verontreiniging waarvan
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zeker is dat deze na inwerkingtreding van deze wet is ontstaan onder de
werkingssfeer van de wet gebracht. Door opname van een formeel
criterium (de melding) wordt voorkomen dat de moeilijke beoordelings–
vraag verschoven wordt naar een andere partij. Dit leidt evenwel voor
verontreiniging waarvan aannemelijk is dat deze na inwerkingtreding is
ontstaan, maar niet als gevolg van een ongewoon voorval tot
niet-verschuldigdheid van de heffing. Een derde mogelijkheid is de
toevoeging van de formulering: «voor zover de belastingplichtige kan
aantonen dat de verontreiniging is ontstaan voor inwerkingtreding van
deze wet». Met deze variant wordt het bewijsprobleem verschoven van
bevoegd gezag of belastingdienst naar de belastingplichtige. Gezien de
soms moeilijke bewijsvoering kan deze variant leiden tot belastingheffing
in gevallen waarvan vermoed kan worden dat deze ontstaan zijn voor
inwerkingtreding van de wet, maar dit in onvoldoende mate kan worden
bewezen. Omdat het aantal gevallen dat zal ontstaan na inwerkingtreding
van de wet naar verwachting veel kleiner zal zijn dan het aantal gevallen
dat reeds voor inwerkingtreding van de wet is ontstaan, en omdat de
beoordeling van het moment van ontstaan niet altijd eenduidig of
eenvoudig te maken is, blijven wij van mening dat een aparte regeling
voor verontreiniging ontstaan na inwerkingtreding van onderhavige wet
niet zinvol is.
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5. DE BELASTING OP BRAIMDSTOFFEN

5.1. De mogelijke belasting op uraan

Wij betreuren het dat onze opstelling in de memorie van antwoord in
de ogen van de leden van de PvdA-fractie van weinig hoffelijkheid jegens
de Eerste Kamer getuigt. Dit was uiteraard niet onze opzet. Bij de behan–
delmg in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel 22 405 dat geleid heeft
tot de Wet van 24 juni 1992 (Stb. 317) hebben wij geconstateerd dat de
PvdA-fractie heeft gepleit voor een heffing op uraan en dat de woord–
voerder van de CDA-fractie zich daarbij heeft aangesloten. Daarbij is
echter wel opgemerkt door de woordvoerder van de CDA-fractie dat dit
standpunt geldt voor alle energie. In hoeverre uraan daarin een zodanig
bijzondere positie inneemt dat een belasting daarop los van de belasting
op alle energie, zoals deze in Europees verband aan de orde is, zou
moeten worden gezien, is daarbij in het midden gelaten. Voorts heeft de
PvdA-fractie in de Eerste Kamer haar standpunt niet via een uitspraak
van die Kamer aan de regering voorgelegd, maar slechts gerefereerd aan
de aankondiging van de Tweede Kamer-fractie van de PvdA dat men bij
de behandeling van de verdere voorstellen inzake de milieubelasting
zeker zal terugkomen op de kwestie van het uraan. Nu in het kader van
het onderhavige wetsvoorstel door deze leden zulks wordt gedaan
verwachten wij niet dat het onder ogen zien van vragen die moeten
worden beantwoord alvorens gekomen kan worden tot een verantwoord
ontwerp van een mogelijke regeling, waarvoor het gemeen overleg
tussen regering en Staten-Generaal onder meer bedoeld is, door de
Eerste Kamer zou worden opgevat als onhoffelijkheid jegens dat college.

Op de vraag van deze leden om een beoordeling van de technische
uitvoerbaarheid van het inmiddels op 26 januari jl. ingediende
amendement te geven kunnen wij antwoorden dat de voorgestelde wijze
van belasten bij de Belastingdienst niet op problemen stuit. Wat betreft
de uitvoerbaarheid door de belastingplichtigen, kan worden opgemerkt
dat ook hier geen uitvoeringstechnische problemen worden verwacht.

Aangezien wij aannemen dat ons standpunt over de wenselijkheid van
een heffing op uraan bekend is, zullen wij dit thans niet herhalen.

Wel willen wij nog wijzen op de technisch-procedurele vraag die rijst
of de wijziging niet aan de Raad van State zou moeten worden
voorgelegd en of een zodanige wijziging niet aan de Europese
Commissie zou moeten worden gemeld (omdat het een wijziging op een
reeds gemelde regeling betreft, die door de Commissie is aangemerkt als
steunmaatregel). Voorts rijst de vraag naar de samenloop van deze
uraanbelasting en de thans in bespreking zijnde voorstellen van de
Europese Commissie voor een regurelende energieheffing.

Met betrekking tot de gekozen techniek van de uraanbelasting kan de
vraag rijzen of door de keuze voor het volledig heffen over het ingezette
uraan (ook voor het niet verspleten deel), terwijl het ontstane plutonium
onbelast blijft, niet zou kunnen leiden tot stimulering van het inzetten van
MOX (Mixed Oxide Fuel), dat wil zeggen plutonium houdende splijtstof–
elementen die niet onder de heffing zouden vallen. Overigens maken wij
uit de gekozen bewoordingen van het amendement op dat de heffing niet
gericht is op reactoren waarin kernenergie als bijprodukt wordt geprodu–
ceerd, zoals de HFR (de hoge fluxreactor Petten) die eigendom is van het
GCO (Europese Gemeenschap). Een laatste (technische) kanttekening is
nog de vermelding dat de splijtstofwisseling (het belastbare feit) in zowel
Dodewaard als Borssele voor 1993 zal hebben plaatsgevonden voor de
beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel, waardoor de opbrengst
voor 1993 nihil zal bedragen.
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5.2. De belasting op brandstoffen

Zoals in de memorie van antwoord al is aangegeven, zal de teruggaaf–
regeling in verband met rookgasreiniging, waarover de leden van de
PvdA-fractie een vraag stellen, aan de orde komen in het eerstvolgende
reguliere overleg tussen de tweede ondergetekende en de Sep-directie.
Het overleg dat in het najaar van 1992 plaats zou vinden is niet
doorgegaan, waardoor dit agendapunt verschoven is naar het eerstvol–
gende overleg. Daar is nog geen datum voor bekend; het is onwaar–
schijnlijk dat dit overleg vóór de plenaire behandeling van het onder–
havige wetsvoorstel plaats zal kunnen vinden.

Van de mededeling van deze leden dat zij bij hun mening blijven dat de
teruggaafregeling, indien deze wordt gehandhaafd, in het wetsvoorstel
dient te worden verwerkt, hebben wij kennis genomen. Wij blijven er de
voorkeur aan geven om de bestaande situatie sinds de Wet van 24 juni
1992, Stb. 317, te handhaven. De bestaande situatie houdt in dat in
genoemde wet - los van het lichaam van de regeling waarin de brand–
stoffenbelasting is opgenomen - reeds op afdoende wijze is voorzien in
de bedoelde teruggaafregeling.

Deze leden 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 volgens
deze leden zijn om de mitigeringen niet van toepassing te doen zijn op
de elektriciteitsbedrijven en tegelijkertijd de korting op het energiege–
deelte van het tarief voor grootverbruik aardgas te verhogen. 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, aldus deze leden.

Hierover merken wij het volgende op. De leveringsstructuur, zoals deze
is vastgelegd in de Elektriciteitwet 1989, voorziet onder meer in een
landelijke pooling van brandstofkosten. Hierbij worden alle brandstof–
kosten, tezamen met de direct daarmee verbonden kosten zoals de
onderhavige milieubelasting, tot één landelijk geldend brandstoftarief
gepoold. Een gemitigeerde milieubelasting op de gasprijs leidt daarbij
automatisch tot lagere brandstofkosten waarvan alle elektriciteitsver–
bruikers in gelijke mate profiteren met inachtneming van het feit dat het
brandstoffenpakket in de openbare elektriciteitsopwekking thans voor
iets meer dan de helft bestaat uit aardgas.

Aan deze door de leden van de PvdA geopperde mogelijkheid om een
andere methode van doorberekening van de milieuheffing te hanteren
met het oogmerk uitsluitend elektriciteits-intensieve industrieën te laten
profiteren kleeft een aantal bezwaren.

Gemeten naar hun verbruik zijn de elekctriciteitsproducenten grootver–
bruikers. Deze worden daarom als zodanig zelfstandig zonder verder
onderscheid aangeslagen voor de belasting, onafhankelijk van de vraag
hoe de afzet van het afnemende distributiebedrijf is samengesteld. Deze
afzet verschilt sterk per distributiebedrijf. Dit aspect maakt het
bezwaarlijk om nadere afspraken met de Sep te maken over de wijze van
doorberekening van de brandstofbelasting in het LBT (Landelijke basis–
tarief), waarbij een relatie wordt gelegd met de achterliggende samen–
stelling van het stroomverbruik.

De suggestie om de verlaagde tarieven voor grootverbruik niet van
toepassing te doen zijn op de elektriciteitsbedrijven en tegelijkertijd de
korting op het energiegedeelte van het tarief voor grootverbruik aardgas
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te verhogen - beide wijzigingen dienen bij de Europese Commissie
gemeld te worden –, zou verder onbedoelde effecten kunnen hebben. Zo
kan een grootverbruiker van elektriciteit worden geconfronteerd met een
stijging van zijn stroomtarief, terwijl hij geen of nauwelijks compensatie
daarvoor terug vindt op zijn gasrekening omdat hij geen of te weinig gas
verbruikt. De keerzijde hiervan is dat grootverbruikers van gas -
onbedoeld - kunnen profiteren ten laste van grootverbruikers van elektri–
citeit.

De leden van de PvdA-fractie vragen naar de tarieven grootverbruik
aardgas en naar de lastenverdeling indien bij een aan de huidige brand–
stoffenbelasting budgettair gelijke opbrengst de elektriciteitsbedrijven
van de mitigeringen worden uitgesloten. Het tarief voor grootverbruik van
aardgas zou onder de gestelde voorwaarden 0,13 cent per m3 bedragen.
Het huidige tarief is 1,37 cent per m3.

De lastenverdeling zou dan als volgt luiden:

Tabel 1: Lastenverdeling brandstoffenbelasting indien geen mitigering voor elektrici–
teitsbedrijven zou plaatsvinden

seclor

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

Transport

Overheid

Huishoudens

Niet toegerekend

mln gld

96

2

379
56

6
1
1
3

14
5

35
110

8
27
78
15
13
6
1

88
11

108

254

101

314

32

aandeel

6,9%

0,1%

27,4%
4,0%
0,4%
0,1%
0,1%
0,2%
1,0%
0,4%
2,5%
7,9%
0,6%
1,9%
5,6%
1,1%
0,9%
0,4%
0,1%
6,4%
0,8%

7,8%

18,3%

7,3%

22,7%

2,3%

Totaal 1 385 100,0%

De leden van de fractie van de PvdA vragen naar het «voordeel» voor
de Sep als gevolg van de mitigering. Op basis van de voor 1993
geraamde brandstofhoeveelheden en het tariefvoordeel dat in 1992 door
de mitigering is aangebracht voor restgassen en grootverbruik van
aardgas kan het totale bedrag dat in 1993 met de mitigering samenhangt
worden geraamd op circa f 125 miljoen. Voor de elektriciteitsbedrijven is
hierin een bedrag van circa f39 miljoen begrepen, hetgeen een aandeel
van 31% betekent

De leden van de PvdA-fractie vragen de varianten uit de memorie van
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antwoord te presenteren indien de doorberekening door de Sep
ongewijzigd blijft. Deze varianten betreffen verhoogde brandstoffenbe–
lastingen met verschillende mitigeringen. De varianten zijn:

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.

Tabel 2: Lastenverdeling die voortvloeit uit het gewijzigde wetsvoorste! vergeleken
met die welke voortvloeien uit enkele varianten voor een verhoogde brandstoffenbe–
lasting bij ongewijzigde doorberekening

Sector Gewijzigd
voorstel Variant A Variant B Variant C

Landbouw en Visserij

Delfstoffenwinning

Industrie
Voeding en genot
Textiel
Kledmg
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

Transport

Overheid

Huishoudens

Niet toegerekend

5,5%

0,2%

28,0%
4,8%
0,4%
0,0%
0,1%
0,2%
1,7%
0,3%
2,2%
9,2%
0,5%
1,9%
4,4%
1,0%
0,9%
0,4%
0,1%

5,1%

3,2%

6,4%

13,9%

5,8%

26,4%

5,7%

7,0%

0,2%

28,8%
4,0%
0,4%
0,1%
0,1%
0,2%
1,1%
0,3%
2,8%
9,7%
0,5%
2,0%
5,4%
1,0%
0,8%
0,4%
0,1%

6,5%

0,8%

6,9%

19,1%

6,7%

21,7%

2,4%

5,6%

0,2%

30,4%
4,0%
0,4%
0,1%
0,1%
0,2%
1,3%
0,3%
2,9%

11,2%
0,5%
1,9%
5,5%
1,1%
0,8%
0,4%
0,1%

5,9%

0,8%

7,3%

18,7%

6,8%

22,0%

2,3%

4,6%

0,2%

27,8%
3,5%
0,3%
0,1%
0,1%
0,2%
1,0%
0,3%
2,9%
9,7%
0,5%
1,7%
5,6%
1,0%
0,7%
0,3%
0,1%

6,2%

0,9%

7,3%

20,4%

6,9%

23,2%

2,5%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

De leden van de PvdA-fractie vragen een verklaring voor de
verschuiving tussen aardolie– en overige industrie in de gepresenteerde
lastenverdelingen in de memorie van toelichting en de memorie van
antwoord.

De lastenverdelingen, zoals gegeven in de memorie van toelichting,
waren nog gebaseerd op de gegevens gebruikt bij de voormalige
bestemmingsheffingen op brandstoffen en bij de verbruiksbelastingen
van brandstoffen, die deze hebben vervangen. De in het kader van het
huidige wetsvoorstel gepresenteerde verdere verfijning van de lastenver–
delingen over de sectoren is aanleiding geweest de gehele systematiek
nog eens te bezien. Mede als gevolg van actualisering van de ramingen
van het brandstofgebruik heeft dit tot aanpassingen van de lastenverde–
lingen geleid.

Met betrekking tot het geconstateerde verschil valt op te merken dat
door de aardolie-industrie aardolieprodukten worden geproduceerd,
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waarvan de bestemming niet zonder meer bekend is. Het betreft vooral
aardolie-aromaten en overige aardolieprodukten waarvan het gebruik
door het CBS wordt ingedeeld onder «industrie niet nader gespecifi–
ceerd». In de lastenverdelingen van de memorie van toelichting is dit
verbruik toegerekend aan de raffinaderijen. In navolging van het CBS is
er bij de lastenverdelingen voor de memorie van antwoord voor gekozen
dit verbruik toe te delen aan de categorie «niet toegerekend».

Voorts omvat de metaalindustrie in de tabellen in de memorie van
toelichting zowel de basismetaal als de metaalverwerkende industrie,
terwijl in de memorie van antwoord deze laatste begrepen is onder de
overige industrie.

In algemene zin willen wij er nogmaals op wijzen dat de gepresen–
teerde overzichten slechts een indicatie geven van de verdeling van de
lasten over de verschillende sectoren. Zij zijn vooral bedoeld om een
beeld te geven van de verschuivingen in de lasten als gevolg van wijzi–
gingen van bijvoorbeeld tarieven of mitigeringswijzen.

De leden van de PvdA-fractie vragen de tabellen 2 en 3 van de
memorie van antwoord te presenteren met een uitgebreidere indeling.
Het gaat daarbij om een vergelijking van de lastenverdeling van het
wetsvoorstel met de verschillende varianten voor verhoogde brandstof–
fenbelastingen, zoals hiervoor aangegeven. Daarbij is ook verondersteld
dat de SEP het zogenaamde mitigeringsvoordeel gericht zou kunnen
doorgeven aan grote energiegebruikers.

In deze bijgewerkte tabellen is ook de doorwerking van de wijziging
van het wetsvoorstel om de afvalstoffenbelasting te beperken tot storten
verwerkt.

Tabel 2 uit de memorie van antwoord gaat dan luiden:

Tabel 3: Lastenverdeling die voortvloeit uit het gewijzigde wetsvoorstel vergeleken
met die welke voortvloeien uit enkele varianten voor een verhoogde brandstoffenbe–
lasting bij gerichte doorberekening

Sector Gewijzigd
voorstel Variant A Variant B Variant C

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

Transport

Overheid

Huishoudens

5,5%

0,2%

28,0%
4,8%
0,4%
0,0%
0,1%
0,2%
1,7%
0,3%
2,2%
9,2%
0,5%
1,9%
4,4%
1,0%
0,9%
0,4%
0,1%

5,1%

3,2%

6,4%

13,9%

5,8%

26,4%

7,3%

0,2%

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

7.0%

0,8%

7,2%

19,8%

6,9%

22,5%

5,8%

0,2%

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

11,0%
0,4%
1,8%
5,2%
1,0%
0,6%
0,3%
0,1%

6,2%

0,8%

7,0%

19,3%

6,3%

22.8%

4,8%

0,1%

24,8%
2,9%
0,3%
0,1%
0,1%
0,2%
0,8%
0,2%
3,0%
9,0%
0,3%
1,6%
5,0%
0,8%
0,4%
0,2%
0,1%

7,1%

0,8%

6,7%

22,1%

5,8%

25,1%
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Niet toegerekend 5,7% 2,5% 2,4% 2,7%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabel 3 van de memorie van antwoord was voorts gebaseerd op een
uniform tarief voor de grondwaterbelasting van 15 cent voor alle onttrek–
kingen en op een beperking van de belasting op afval tot storten. De
tabel wordt dan als volgt:

Tabel 4: Lastenverdeling die voortvloeit uit het gewijzigde wetsvoorstel vergeleken
met die welke voortvloeien uit enkele nadere varianten voor een verhoogde brand–
stoffenbelasting bij gerichte doorberekening

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

Transport

Overheid

Huishoudens

Niet toegerekend

Gewijzigd
voorstel Variant A Variant B Variant C

5,5%

0,2%

28,0%
4,8%
0,4%
0,0%
0,1%
0,2%
1,7%
0,3%
2,2%
9,2%
0,5%
1,9%
4,4%
1,0%
0,9%
0,4%

0,1%

5,1%

3,2%

6,4%

13,9%

5,8%

26,4%

5,7%

6,3%

0,2%

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

0,2%

6,1%

3,0%

6,7%

16,3%

6,2%

25,2%

4,7%

5,1%

0,2%

28,2%
4,6%
0,3%
0,0%
0,1%
0,2%
1,6%
0,3%
2,4%
9,7%
0,5%
1,8%
4,5%
1,0%
0,7%
0,3%

0,2%

5,5%

3,0%

6,5%

15,9%

5,7%

25,4%

4,7%

4,3%

0,1%

24,6%
3,9%
0,3%
0,0%
0,1%
0,2%
1,2%
0,2%
2,4%
8,1%
0,4%
1,6%
4,3%
0,9%
0,5%
0,3%

0,2%

6,1%

3,0%

6,3%

18,1%

5,2%

27,3%

5,0%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Hierbij valt nog op te merken dat in de varianten A, B en C voor afval
het oorspronkelijke tarief van f 14 per ton is gehanteerd bij de bijge–
stelde hoeveelheden gestort afval en dat bij grondwater de heffing op
infiltratiewater nog steeds per saldo f 0,04 is gehouden conform het
wetsvoorstel. In deze varianten leveren de belastingen op afval en grond–
water circa f 334 miljoen op; voor de brandstoffenbelasting wordt dan
de benodigde opbrengst f 486 miljoen, zodat de totale opbrengst op
f 1820 miljoen blijft.

Ook tabel 7 van de memorie van antwoord is op verzoek van de leden
van de PvdA-fractie aangepast. Voor deze aangepaste tabel (met voor
storten een tarief van f 17,50, gebaseerd op de nieuwe verdelingscijfers)
zij verwezen naar tabel 4 in bijlage 2.

De leden van de SGP-fractie merken op vernomen te hebben dat de in
artikel 61 ab Wet algemene bepalingen milieuhygëne (artikel 15.24 Wet
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milieubeheer) opgenomen schadevergoedingsregeling zal worden
geschrapt. Vooropgesteld moet worden dat dit artikel alleen betrekking
heeft op de wettelijke schadevergoedingsmogelijkheid bij het van kracht
worden van regels van algemene aard. De mogelijkheid tot het
toekennen van schadevergoeding bij (in artikel 61 aa Wabm genoemde)
beschikkingen zal blijven bestaan. In het kader van de totstandkoming
van de nieuwe circulaire over de toepassing van de schadevergoedings–
artikelen in de Wabm is bij brief van 20 september 1991 het voornemen
aangekondigd om artikel 61 ab Wabm te schrappen. Tijdens het
mondeling overleg over de toepassing van de schadevergoedingsarti–
kelen in de Wabm d.d. 18 juni 1992 is de Tweede Kamer akkoord
gegaan met de voorbereiding van een wetswijziging waarbij enerzijds
artikel 61 ab Wabm zal worden ingetrokken en anderzijds artikel 61 am
Wabm (heffingsmogelijkheid voor provincies op het onttrekken van
grondwater) zal worden gewijzigd. Het schrappen van de publiekrechte–
lijke schadevergoedingsmogelijkheid ex artikel 61 ab Wabm laat de
mogelijkheid van toekenning van schadevergoeding langs privaatrechte–
lijke weg onverlet. Ook bij rechtmatige overheidsdaad kan men zich tot
de burgerlijke rechter wenden met het verzoek om schadevergoeding.
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6. BUDGETTAIRE EN PERSONELE ASPECTEN, BEDRIJFS–
EFFECTEN EN DEREGULERINGSASPECTEN

Naar aanleiding van de opmerkingen van de leden van de fracties van
het CDA en de VVD inzake de invloed van deze belastingen op de (norm
van de) collectieve lastendruk, merken wij het volgende op.

Invoering van het onderhavige wetsontwerp moet inderdaad kunnen
plaatsvinden binnen de in het regeerakkoord opgenomen norm voor de
collectieve lastendruk.

In het nadere beleidspakket voor 1993, dat op 7 november 1992 aan
de Kamer is verstuurd, is aangegeven dat in het geval van gelijkblijvende
lonen en uitkeringen invoering van de wet verbruiksbelastingen op
milieugrondslag per 1 april a.s. binnen de in het regeerakkoord
opgenomen norm voor de collectieve lastendruk mogelijk is. Binnen de
voorwaarden met betrekking tot de collectieve lastendruk vindt als
gevolg van de invoering van de Wet verbruiksbelastingen op milieu–
grondslag een betere lastenspreiding plaats, doordat de kosten van
milieubelastende activiteiten worden verhoogd. De zienswijze van de
leden van de VVD-fractie dat het kabinet de vermindering van milieuver–
ontreinigende aktiviteiten als dekmantel voor fiscale lastenverzwaring
gebruikt, is dan ook onjuist. De lastendruk is één van de grootheden die
in het regeerakkoord zijn vastgelegd. Waar ook dit voorstel binnen die
voorwaarden wordt ingepast is er geen aanleiding te suggereren dat er
een op milieugrondslag gebaseerde extra lastenverhoging in is
verborgen.

De VVD-leden vragen nadere informatie over de opstelling van de
opbrengstramingen voor de onderhavige belastingen voor 1993 tot en
met 1997. Daarbij willen zij graag informatie over de aan de bereke–
ningen ten grondslag liggende volumecijfers (en stijgingspercentages).
Zij vragen zich daarbij af in hoeverre daarin de beleidsmatig gewenste
dalingen zijn verwerkt.

De opbrengstramingen op kasbasis voor de onderhavige belastingen
voor 1993 tot en met 1997 zijn weergegeven in het onderstaande
overzicht (mln. gld.).

1993 1994 1995 1996 1997

315 475 475 475 475

Bij de berekeningen die aan de opbrengstramingen voor de belas–
tingen op grondwater en afval ten grondslag liggen is destijds de
technische veronderstelling gemaakt dat zich geen veranderingen in het
volume voordoen. In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met de
recent beschikbaar gekomen cijfers over het aanbod van afval dat minder
groot is dan was aangenomen (zie paragraaf 4.1.1.).

De VVD-leden zijn met name bezorgd over de uitwerking van de
verbruiksbelasting in sommige sectoren waar de lastenstijging twee of
meer keer het gemiddelde van de lastenstijging als percentage toege–
voegde waarde in de gehele industrie bedraagt. Deze leden vragen een
nadere argumentatie rond de keuze van deze sectoren en subsectoren.
Zij vragen zich af of deze sectoren de sterkste schouders hebben om de
zwaarste lasten te dragen.

Bij de keuze van de vorm van de belastingheffing is niet primair het
uitgangspunt geweest de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten
dragen. Wel is, om voor bepaalde sectoren al te omvangrijke tariefstij–
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gingen te vermijden, een differentiatie in het tarief voor grondwater
aangebracht. Na berekening van de effecten is geoordeeld dat de lasten
aanvaarbaar moeten worden geacht.

De leden van de VVD-fractie vragen of de regering alsnog bereid is
een bedrijfseffectenrapportage te maken. Aan dat verzoek is naar ons
oordeel al in een eerder stadium gehoor gegeven. Exacte gegevens over
de consequenties van deze nieuwe belastingen voor het bedrijfsleven op
de nationale en internationale markt zijn zeer moeilijk te geven. Daarbij
zou immers rekening gehouden moeten worden met de individuele
situatie van verschillende bedrijven en bedrijfstakken.

Het gaat bij de grondslagverbreding om een belastingheffing,
gebaseerd op twee milieu-gerelateerde grondslagen die per sector
verschillend uitwerken. De last waarmee een sector wordt geconfron–
teerd is dan ook afhankelijk van het verbruik van grondwater respectie–
velijk de hoeveelheid bij derden aangeboden afval ter storting. De
voorgestelde belastingen op grondwater en afval leiden tot een meer
gespreide verdeling van de lasten over alle sectoren van de economie in
vergelijking met een heffing die alleen op brandstoffen is gebaseerd. Ook
binnen de industrie is sprake van een grotere spreiding. Het Ministerie
van Economische Zaken is overigens bij voortduring betrokken geweest
bij het interdepartmentale overleg rond het onderhavige wetsvoorstel. Dit
alles neemt niet weg dat door de verhoging van de onderhavige belas–
tingen op zich de lasten voor bedrijfsleven stijgen ten opzichte van de
landen die dergelijke heffingen niet opleggen.

Uit tabel 7 van de memorie van antwoord blijkt dat de verbreding van
de grondslag met de belastingen op grondwater en afval leidt tot een
lager aandeel van de industrie in het totaal in vergelijking met een
volledig op brandstoffen gebaseerde heffing (27,8% in plaats van
30,5%). Binnen de industrie hebben met name de energie-intensieve
industrieën voordeel van de verbreding. Sommige andere bedrijfstakken
krijgen te maken met een iets hogere bijdrage dan het geval zou zijn bij
een heffing die volledig op brandstoffen is gebaseerd. De voedings– en
genotmiddelenindustrie en de papierindustrie zijn daarvan de belang–
rijkste voorbeelden. Het gaat om stijgingen van respectievelijk 0,4% en
0,3% van de totale heffingslast ten opzichte van een volledig op brand–
stoffen gebaseerde heffing.

De (eventuele) doorberekening van de initiële lasten aan de afnemers
van de door het betrokken bedrijfsleven voortgebrachte produkten vormt
een uitermate complexe materie. Van belang zijn onder meer de
kenmerken van zowel de vraag als het aanbod, waarbij een onderscheid
kan worden gemaakt tussen korte– en lange-termijneffecten. Uit een
onderzoek bij een aantal exportgevoelige bedrijfsklassen is gebleken dat,
rekening houdend met het veelal intermediaire karakter van de
produkten, de doorberekenmogelijkheden van lastenstijgingen voor deze
bedrijfsklassen beperkt zijn.
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7. ARTIKELEN

Artikel 6

De leden van de fractie van de PvdA houden vast aan hun opvatting
dat de «bij of krachtens» formule vermeden moet worden. Tenminste is
gewenst, zo stellen deze leden, 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 menen deze leden dat waar het uitvoerings–
besluit inmiddels bekend is en aan de Kamer is overgelegd, het wel
degelijk mogelijk moet zijn om nader in de wet op te nemen waarop de
algemene maatregel van bestuur en waarop de ministeriële regeling zich
richt. Deze leden begrijpen overigens niet waarom de regering zich tegen
hun standpunt blijft verzetten nu de Kamer, en in de meeste gevallen ook
de regering, zich in vele achtereenvolgende wetsvoorstellen bij hun
opvatting hadden aangesloten.

Naar aanleiding van de opmerkingen van deze leden merken wij het
volgende op. Wij betreuren het dat deze leden onze overtuiging niet
delen dat in dit geval - dat afwijkt van de door deze leden aangehaalde
gevallen nu sprake is van geheel nieuwe heffingen - het gebruik van de
«bij of krachtens»-formule gerechtvaardigd is. Gezien het belang dat
deze leden hechten aan deze kwestie hebben wij echter besloten bij nota
van wijziging aan de bezwaren van deze leden tegemoet te komen. De
thans voor artikel 35 gekozen formulering stemt overeen met de formu–
lering van artikel 89 van de Wet op de accijns en artikel 38 van de Wet
op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele
andere produkten.

Artikel 8

De veronderstelling van de leden van de PvdA-fractie dat een speciale
behandeling van koude– en warmte-opslag bij nota van wijziging in het
wetsvoorstel wordt opgenomen, is juist. De wijziging houdt in dat aan
artikel 8, waarin de vrijstellingen voor de grondwaterbelasting worden
geregeld, een onderdeel g wordt toegevoegd met de strekking dat
grondwateronttrekkingen ten behoeve van koude– en warmte-opslag van
de belasting worden vrijgesteld.

Ter toelichting kan nog het volgende worden opgemerkt.
In geval van zogenoemde koude-warmte-opslag is per saldo geen

sprake van blijvend onttrekken van grondwater. Al het onttrokken grond–
water wordt in een gesloten kringloop direct in dezelfde watervoerende
laag weer geïnfiltreerd. De toepassing van deze cyclus is onder andere
de opslag van koude of warmte in de ondergrond. Thermische energie
wordt tijdelijk in de bodem opgeslagen om te worden benut als daar
vraag naar is. Er is sprake van een seizoensmatig cyclisch proces. Grond–
water wordt enkel gebruikt als medium. De voordelen van deze wijze van
energie-opslag zijn:

- Het leidt tot energiebesparing, waardoor onnodige CCh-emissie kan
worden voorkomen. Het alternatief voor koelingsdoeleinden is veelal een
mechanische koelinstallatie, waarbij sprake is van een hoog energie–
verbuik meestal in de vorm van elektriciteit. Bij de opslag van warmte
wordt eveneens bespaard op fossiel brandstofgebruik;

- Bij koude-opslag worden koelmachines overbodig, hetgeen leidt tot
een vermindering van gebruik van stoffen die op de een of andere wijze
milieubelastend zijn;

- Het ondersteunt het provinciaal beleid met betrekking tot het terug–
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dringen van grondwaterverbruik ten behoeve van de beperking van
verdroging en verzilting. In een aantal gevallen is het alternatief het
eenmalig gebruik van grondwater voor koeldoeleinden. Bij een cyclisch
gebruik hiervan wordt verdroging of verzilting tegegegaan.

Krachtens het Lozingenbesluit is vastgelegd dat het lozen van
overtollige warmte of koude of andere stoffen in de bodem niet is toege–
staan. Dit wordt in de vergunningenverlening ook mede betrokken.

Het verlenen van deze vrijstelling is mede bedoeld om de projecten op
het gebied van koude of warmte-opslag nu en in de nabije toekomst niet
in een slechtere financieel-economische positie te brengen. Berekend is
dat de voorgestelde grondwaterbelasting voor vele projecten een
verslechtering van de rentabiliteit met 50-100% met zich mee zou
brengen, leidend tot vertraging of (deels) mislukking van de marktintro–
ductie. Vooralsnog is er nog slechts sprake van enkele koude-opslagpro–
jecten. De verwachting is dat dit aantal in de komende periode op zou
kunnen lopen van maximaal 10 projecten in 1993 tot circa 120 in het
jaar 2000 in de utiliteitsbouw en de industrie gezamenlijk. Het zou
daarbij kunnen gaan om een jaarlijkse waterverplaatsing van circa
3 miljoen m3 en 28 miljoen m3 in respectievelijk de jaren 1993 en 2000.

Artikel 12

De leden van de PvdA-fractie hielden vast aan hun bezwaren tegen de
verwijzing op wetsniveau naar het Service Centrum Grondreiniging
(SCG). Zolang de positie van dit centrum niet in de Wet bodembe–
scherming is verankerd en de principiële discussies over de bevoegd–
heden van dit centrum niet tot een afronding zijn gebracht, vonden zij
dat de belastingwetgeving daarop niet moet vooruitlopen.

Naar aanleiding van de opmerkingen van deze leden hebben wij
besloten om het Service Centrum Grondreiniging niet als toetsende
instantie in de wet op te nemen, vooruitlopend op de wettelijke regeling
van dit Centrum. Bij nota van wijziging zal, conform de eerdere suggestie
van de leden van de PvdA-fractie, de betreffende wetsbepaling worden
gewijzigd in die zin dat een verklaring van een door de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen
instelling vereist wordt. In afwachting van een wettelijke regeling voor
het SCG zal dit centrum in genoemde regeling worden aangewezen.

Artikel 26

De leden van de PvdA-fractie achten een verwijzing naar het koolstof–
gehalte en de energie-inhoud zeer richtinggevend voor de verdere
uitwerking van de tarieven van de brandstoffenbelasting en verzoeken de
regering daarom dringend die weer in dit artikel op te nemen.

Hoewel wij tot op zekere hoogte begrip hebben voor de gedach–
tengang van deze leden, menen wij dat het niet juist zou zijn aan hun
verzoek te voldoen. In de memorie van antwoord hebben wij kort aange–
geven dat het niet gebruikelijk is de berekeningswijze van het tarief in de
belastingwet zelf neer te leggen. Daarmee wordt een korte samenvatting
gegeven van een uitgebreide toelichting in de memorie van toelichting
(blz. 31-32). Aldaar is uiteengzet dat in de tot het domein van de
minister van Financiën behorende belastingwetten de volgende formule
centraal staat: verschuldigde belasting = grondslag x tarief; waar nodig
wordt de grondslag (bij voorbeeld levering) eenduidig geconcretiseerd
door aanvulling met een bepaling inzake de maatstaf van heffing. Artikel
26 behelst zo'n bepaling inzake de maatstaf van heffing, een voorschrift
dat aangeeft hoe het hoeveelheidsaspect van het belastbaar feit wordt
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gemeten als basis voor de tarieftoepassing. Daarin past geen beginsel–
verklaring omtrent de elementen die tot uitgangspunt hebben gediend bij
de opbouw van het tarief.

Ook elders in het hoofdstuk Brandstoffenbelasting past een dergelijke
beginselverklaring niet, althans niet in een onder Financiën ressorterende
belastingwet. In de door Financiën gevolgde opzet van de belasting–
wetten wordt een toelichting op de opbouw van het tarief uitsluitend in
de memorie van toelichting gegeven. Uit een oogpunt van uniformiteit
dient dat voor de brandstoffenheffing niet anders te zijn als voor andere
belastingen. Zou het anders zijn, zou men bij elke belasting alle (wezen–
lijke) uitgangspunten voor de tariefopbouw in de wet moeten noemen.
Dit levert al snel een onleesbare wet op. Bovendien zou het arbitrair en
onevenwichtig zijn deze aspecten van de vele keuzemogelijkheden
waarmee de uitwerking van een wettelijke regeling gepaard gaat wel
expliciet in de wettekst op te nemen en tal van andere, omtrent bij
voorbeeld de keuze van deze heffing boven een andere, de vormgeving
van de grondslag, van de vrijstellingen, van de teruggaafregelingen etc.
niet op gelijke voet in de wettekst te verwerken. Tenslotte zou het slechts
een symbolische doch technisch overbodige bepaling aan de wet
toevoegen.

Uit het voorgaande moge duidelijk geworden zijn waarom wij menen
dat het niet juist zou zijn, ook niet op de beperkte schaal als door deze
leden gesuggereerd is, een uitzondering te moeten maken voor de
brandstoffenbelasting.

Artikel 36

De leden van de PvdA-fractie vonden dat de regeling enigszins lucht–
hartig is over de inspanningen die bijvoorbeeld gemeenten zich zullen
moeten getroosten om de belastingverordeningen bij te stellen. Zij
vragen of gemeenten die de aanslag afvalstoffenheffing of reinigings–
recht voor het jaar 1993 al hebben verstuurd, formeel een aanvullende
aanslag mogen nasturen en of het toegelaten is dit niet te doen en de
gemiste inkomsten ter dekking van de afvalstoffenbelasting pas in de
aanslag voor 1994 te verrekenen.

Wij betreuren het dat ons antwoord inzake de bijstelling van belasting–
verordeningen als enigszins luchthartig overkwam. Wij hebben getracht
met de door ons aangedragen mogelijkheden om de in te voeren afval–
stoffenbelasting te verhalen door middel van de gemeentelijke belas–
tingen, aan te geven dat doorberekening van deze kosten in belastingjaar
1993 tot de mogelijkheden behoort.

Wij merken op dat de zienswijze van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) inzake het ontbreken van de bevoegheid van
gemeenten om na het versturen van de aanslagen 1993 een aanvullende
aanslag op te leggen voor een latere tariefverhoging, juist is. Wij achten
het mede in verband hiermede geoorloofd dat gemeenten de kosten, die
gedurende het jaar 1993 ontstaan als gevolg van het invoeren van de
afvalstoffenbelasting, pas in 1994 doorberekenen aan de belastingplich–
tingen indien deze kosten niet in 1993 kunnen worden doorberekend. Dit
is in overeenstemming met het bepaalde in artikel 279 van de gemeen–
tewet. Bij het verhaal van kosten dient immers zoveel mogelijk van
bedrijfseconomische principes te worden uitgegaan. Wij verwijzen hierbij
naar de memorie van antwoord Eerste Kamer ter zake van de behan–
deling van de Wijziging van de gemeentewet op het stuk der belastingen
(Wet limitering onroerend-goedbelastingen, leges en rechten, Kl 1989,
20 565). Overigens wijzen wij er op dat de VNG de gemeentebesturen bij
rondzendbrief van 11 december 1992, nr. FEZ/211 917, heeft gewezen
op de mogelijkheden met betrekking tot de aanpassing van de verorde–
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ningen reinigingsheffingen in verband met de introductie van de afval–
stoffenbelasting.

De suggestie om in de wet een voorziening te treffen zodat wijzigingen
in de belastingverordeningen die uitsluitend het gevolg zijn van deze wet,
van rechtswege zijn goedgekeurd, nemen wij niet over. Voor een derge–
lijke uitzondering op het voorgeschreven goedkeuringstraject achten wij
geen gronden aanwezig. Voor raadsbesluiten welke uitsluitend tariefwijzi–
gingen inhouden, is reeds een verkorte goedkeuringsprocedure
aanwezig, daar deze besluiten aan de goedkeuring van gedeputeerde
staten onderworpen zijn. Door het kiezen van een datum van inwerking–
treding van de tariefsverhoging zo kort mogelijk na het raadsbesluit,
wordt een zo gering mogelijk tijdverlies geleden.

Bovendien ligt het door de VNG gesignaleerde knelpunt naar onze
mening niet in het goedkeuringstraject, doch eerder in de onzekerheid bij
de voorbereiding van de raadsbesluiten. Deze onzekerheid is niet weg te
nemen door het van rechtswege goedkeuren van de betreffende raads–
besluiten.

Met betrekking tot de beleidsvrijheid van gemeenten op het terrein van
doorberekening van kosten van dienstverlening, waarover de leden van
de fractie van D66 een vraag stellen, merken wij het volgende op. Bij de
heffing van de gemeentelijke reinigingsrechten kunnen de kosten die
door gemeenten worden gemaakt ter zake van de dienstverlening (het
ophalen en verwerken van afvalstoffen), worden verhaald op degenen die
van de dienst gebruik maken. Bij de gemeentelijke afvalstoffenheffing
kunnen gemeenten een heffing instellen ter bestrijding van de kosten die
voor haar verbonden zijn aan de verwijdering van huishoudelijke afval–
stoffen. Beide heffingen strekken derhalve ertoe de kosten van zowel het
ophalen als het (doen) verwerken van de afvalstoffen te verhalen. De
kosten die gemeenten in rekening worden gebracht voor het aanbieden
van afvalstoffen bij een afvalstoffenverwerkingsinrichting, maken deel uit
van de totale kosten die gemeenten in dit kader maken. Stijging van de
kosten van verwerking van afvalstoffen door invoering van een belasting
op afvalstoffen, doet de totale gemeentelijke kosten in dit kader stijgen.
Er kan niet worden gesproken van uitgaan boven het niveau van kosten–
dekking indien deze stijging door de gemeente wordt doorberekend.
Gemeenten kunnen die hogere kosten in rekening brengen door
verhoging van de tarieven van de reinigingsrechten of de afvalstoffen–
heffing.

De gemeentelijke beleidsvrijheid op dit punt is daarmee niet gewijzigd.
De invloed die uitgaat op de gemeentelijke belasting is dan ook niet
wezenlijk anders dan andere kostenstijgingen die aan gemeenten in
rekening worden gebracht. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen in
welke mate deze kosten direct worden doorberekend aan de belasting–
plichtigen.

De Ministervan Financiën,
W. Kok

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

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort
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Bijlage Tabel 1: Voor eindverwerking aangeboden afval naar sectoren (1 000 ton, 1993)

Sector

Landbouw en visserij

Oelfstofwinning

Industrie
Voeding en genot
Textiel
Kleding
Leder
Hout en meubel
Papier
Grafisch
Aardolie
Chemisch
Rubber
Bouwmaterialen
Basismetaal
Metaalprodukten
Elektrotechnisch
Transportmiddelen
Instrumenten etc.

Openbaar nut

Bouwnijverheid

Diensten

Overheid

Huishoudens

Niet toegerekend

Totaal

Verbranding

72

1

151
58
6
3
-
3
3
6
6

12
9
3
3

12
9

12
9

15

125

473

168

1 573

168

2900

Storting

169

43

2263
515

15
2

15
64

429
19
24

348
19

313
182
163
26
62
67

432

1874

1 018

668

3779

599

10845

Totaal

241

44

2414
573

21
5

15
67

432
25
30

360
28

316
185
175
35
74
76

447

1999

1491

836

5352

767

13745

Bron: RIVM, 1993

N B In de memorie van toelichting is een totaal genoemd van 3 478. Door de het tijdelijk
niet beschikbaar zijn van enkele verbrandingsinstallaties, zoals Alkmaar Noord en Leiden, is
dit totaal gedaald
Voor de onderverdeling in sectoren is dezelfde procentuele onderverdeling gehanteerd als in
de memorie van toelichting.
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Tabel 2: Verdeling van de belasting op afval naar sectoren (transactiebasis)

Sector

Landbouw en Visserij

Delfstoffenwinning

Industrie
Voed j 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

Totaal

Belasting
(mln gld)

3.0

0,8

39.6
9,0
0,3
0,0
0,3
1,1
7,5
0,3
0,4
6,1
0,3
5,5
3,2
2,9
0,5
1,1
1,2

7,6

32,8

17,8

11,7

66,1

10,5

189,8

Aandeel m
belastmg (in
procennten)

1,6%

0,4°/o

20,9%
4,7%
0,1%
0,0%
0,1%
0,6%
4,0%
0,2%
0,2%
3,2%
0,2%
2,9%
1,7%
1,5%
0,2%
0,6%
0,6%

4,0%

17,3%

9,4%

6,2%

34.8%

5,5%

100,0%

Belasting als
percentage van

toegevoegde
waarde

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

0.1%

0,1%

0,0%

0,0%

nvt

nvt

nvt
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Bijlage 2 Tabel 3: 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

Totaal

Belasting
(mln gld)

6.1

1,1

86.0
28,0

1,6
0,0
0,4
1,1

11,9
0,8
0,4

14,7
2,3
7,2
4,7
4,9
4,3
2,0
1,8

8,0

47,2

17,8

11,7

183,7

72,4

433,9

Aandeel in
belasting (in
procennten)

1,4%

0,2%

19,8%
6,5%
0,4%
0,0%
0,1%
0,3%
2,7%
0,2%
0,1%
3,4%
0,5%
1,7%
1,1%
1,1%
1,0%
0,5%
0,4%

1,8%

10,9%

4,1%

2,7%

42.3%

16,7%

100.0%

Belasting als
percentage van

toegevoegde
waarde

0,0%

0,0%

0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

0,1%

0,2%

0,0%

0,0%

nvt

nvt

nvt
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Tabel 4: Ook tabel 7 van de memorie van antwoord is op verzoek van de leden van de PvdA-fractie aangepast aan de meer
verfijnde indeling

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

belasting op
brandstoffen

belastmg op water totaal
afval

aandeel

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
Bouwmatenalen
Basismetaal
Metaalprodukten en machine
Elektrotechnisch
Transportmiddelen
Instrumenten, optisch en overig

Openbaar nut

Bouwnijverheid

Diensten

Transport

Overheid

Huishoudens

Niet toegerekend

Totaal

mln gld

93,9

2,1

422,6
58,4
5,3
0,5
0,6
2,6

18,2
4,1

39,0
152,3

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

84,3

10,8

97,7

252,6

93,0

296,5

31,5

1385,0

in %

6,8%

0,2%

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%

7,1%

18,2%

6,7%

21,4%

2,3%

100,0%

aandeel

mln gld

6,1

1,1

86,0
28,0

1,6
0,0
0,4
1,1

11,9
0,8
0.4

14,7
2,3
7,2
4,7
4,9
4,3
2,0
1,8

8,0

47,2

17,8

11,7

183,7

72,4

433,9

in %

1,4%

0,2%

19,8%
6,5%
0,4%
0,0%
0,1%
0,3%
2,7%
0,2%
0,1%
3,4%
0,5%
1,7%
1,1%
1,1%
1,0%
0,5%
0,4%

1,8%

10,9%

4,1%

2,7%

42,3%

16,7%

100,0%

geheel brandstoffen

aandeel

mln gld

100,0

3,2

508,6
86,4

6,8
0.5
0,9
3,7

30,1
5,0

39,4
167,0

9,6
34,6
79,9
19,1
15,7
7,0
2,6

92,3

58,0

115,5

252,6

104,7

480,2

103.9

1 118,9

m%

5,5%

0,2%

28.0%
4,8%
0,4%
0,0%
0,1%
0,2%
1,7%
0,3%
2,2%
9,2%
0,5%
1,9%
4,4%
1,0%
0,9%
0,4%
0,1%

5,1%

3,2%

6.4%

13,9%

5.8%

26,4%

5,7%

100,0%

aandeel

mln gld

123.2

2,7

555,1
76,7
6,9
0,7
0,7
3,4

24,0
5,4

51,2
200,0

9,5
36,1
98,9
18,7
15,1
6,6
1,4

110,7

14.2

128.4

331,8

122,2

389.3

41.3

1 818,9

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%

7,1%

18,2%

6,7%

21,4%

2,3%

100,0%
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