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l.lnleiding

Uit de inbreng van de verschillende fracties voor het voorlopig verslag
inzake de onderhavige wetsvoorstellen blijkt dat de voorstellen voor de
nieuwe belastingen op milieugrondslag met gemengde gevoelens zijn
ontvangen.

De leden van de CDA-fractie geven te kennen dat zij met grote interesse,
maar ook met grote twijfel hebben kennis genomen van de voorliggende
wetsvoorstellen en de daarover met de Tweede Kamer gevoerde
gedachtenwisseling.

De leden van de PvdA-fractie geven aan in te stemmen met een
verschuiving van de belastingdruk van inkomen uit arbeid naar milieu–
aantastende activiteiten, maar plaatsen daar de kanttekening bij dat dan
wel onomstotelijk moet vaststaan dat de te belasten activiteiten het milieu
ook daadwerkelijk aantasten.

Door de leden van de WD-fractie wordt gememoreerd dat ten aanzien
van dit voorstel veel van wat eerder door de WD-fractie naar voren is
gebracht met betrekking tot eerdere voorstellen, met name wetsvoorstel
22 405 (dat heeft geleid tot de Wet van 24 juni 1992, tot omzetting van de
bestemmingsheffingen op brandstoffen in de brandstoffenbelastingen),
ook nu van toepassing is.

De leden van de D66-fractie merken op vooralsnog waardeneutraal van
het wetsvoorstel kennis te hebben genomen, terwijl de leden van de
SGP-fractie melding maken van enige scepsis waarmee deze leden van de
- gewijzigde - wetsvoorstellen hebben kennisgenomen.

De regering hoopt dat met hetgeen in het hierna volgende zal worden
uiteengezet de aanwezige twijfel en scepsis zullen kunnen worden
weggenomen.
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2. Algemeen

De regering stelt met genoegen vast dat de leden van de CDA-fractie
zeker met haar willen meedenken over de mogelijkheden en modaliteiten
van een verschuiving binnen ons belastingstelsel van belastingen op
inkomen uit arbeid naar belastingen op activiteiten die het milieu
aantasten.

Het komt de leden van de CDA-fractie voor dat, gelet op de geschie–
denis van dit wetsontwerp en de vormgeving ervan, de regering nog
zoekende is naar een formule waarbij de eisen die aan goede belasting–
heffing behoren te worden gesteld (waaronder een redelijke verdeling van
de druk) zo goed mogelijk worden gecombineerd met eisen die zijn
ontleend aan onze zorg om het milieu. Wij merken hierover het volgende
op.

De regering ziet als belangrijke algemene eisen voor een goede
belastingheffing: eeri wettelijke grondslag, rechtvaardigheid, doelma–
tigheid (kosteneffectiviteit), eenvoud en inzichtelijkheid, uitvoerbaarheid,
verenigbaarheid met budgettaire kaders (collectieve-lastendruk) en met
EU-beleid en EU– en ander internationaal recht.

Voor milieugerelateerde belastingen is er, naast de eis van de verenig–
baarheid met de fiscale systematiek, een belangrijk additioneel vereiste.
Dit vereiste houdt ten aanzien van de generieke belastingen op milieu–
grondslag in dat de belasting als zodanig in ieder geval niet contra–
produktief naar het milieu mag uitwerken, met andere woorden dient te
passen in het verlengde van de ten aanzien van een bepaald terrein
geformuleerde milieudoelstelling. Het is daarbij van belang te beseffen
dat de belastingheffing een globaal en generiek werkend instrument is,
waarmee niet of nauwelijks specifiek invloed kan worden uitgeoefend. Dat
laatste is uiteraard ook niet de bedoeling van generieke milieubelastingen.
Bij deze belastingen dient, evenals bij de andere ons meer vertrouwde
belastingen, een evenwichtte worden gevonden tussen doelmatigheid
(perceptiekosten) en rechtvaardigheid.

Het aspect rechtvaardigheid komt bij de milieugerelateerde belastingen
tot zijn recht door middel van toepassing van het beginsel «de vervuiler
betaalt», hetgeen tot uiting komt in de gekozen milieugrondslag. Dit leidt
ertoe dat belasting wordt geheven in verband met het beslag dat de te
belasten activiteit op een milieufunctie legt. Terzijde zij opgemerkt dat het
laten betalen voor het onttrekken van grond– en hulpstoffen aan het milieu
internationaal steeds vaker wordt aangeduid met het «user pays
principle». Uit milieu-oogpunt leidt dit tot een rechtvaardiger lasten–
toerekening, mede gelet op het streven om te komen tot internalisering
van externe milieukosten.

Milieu-overwegingen voegen hieraan in zoverre iets toe dat zij ertoe
brengen aansluiting te zoeken bij milieudoelstellingen en bij de gedachte
dat externe milieukosten meer dan thans in de prijs van produkten en
diensten tot uiting dienen te komen. Dat wil evenwel nog niet zeggen dat
de desbetreffende belasting rechtstreeks een substantiële en zichtbare
bijdrage moet leveren aan de te realiseren milieudoelstellingen. Dat is ook
bij de voorgestelde belastingen op afvalstoffen en grondwater niet het
oogmerk. Het positieve effect op de doelstellingen van het milieubeleid is
secundair. Wij constateren met genoegen dat de leden van de D66-fractie
daarvoor uit een bepaalde gezichtshoek begrip kunnen opbrengen.

Het belasten van milieubezwarende activiteiten past overigens in het
door de regering geformuleerde beleid gericht op duurzame ontwikkeling.
Daarnaast acht de regering het met het oog op de werkgelegenheid
gewenst, zoals onder andere in de Miljoenennota 1994 is aangegeven, dat
de belasting– en premiedruk op inkomen uit arbeid afneemt. Een
gedeeltelijke verschuiving van die druk naar milieubezwarende activiteiten
kan daartoe de ruimte bieden. Het zoeken naar mogelijkheden daartoe zal
dan ook worden voortgezet. Een notitie inzake de mogelijkheden voor een
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verdere verbreding van de belastingen op milieugrondslag zal in het
voorjaar van 1994 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

De noties en uitgangspunten, of - om met de leden van de CDA-fractie
te spreken - de formule, die wij laten gelden als wij mede rekening willen
houden met milieuoverwegingen bij de vormgeving van het belasting–
stelsel achten wij voldoende duidelijk aangegeven in de aan de Tweede
Kamer in september 1992 aangeboden notitie Fiscale instrumenten voor
het milieubeleid (kamerstukken II, 1992/93, 22 779, nr. 1). Dit neemt
evenwel niet weg dat, zodra aan een concrete milieugerelateerde
belasting wordt gedacht, naar de juiste formule moet worden gezocht. Dat
is niet anders dan bij andere belastingen.

De leden van de CDA-fractie betwijfelen de juistheid van de stelling van
de derde ondergetekende dat met dit wetsontwerp de belasting op
milieu-aantasting volwassen is geworden. Zij kunnen zich beter vinden in
diens constatering in de Tweede Kamer dat ervaringen met deze nieuwe
belastingheffing moeten worden opgedaan waarna eventuele aanpas–
singen zouden kunnen plaatsvinden.

Wij merken naar aanleiding hiervan op dat het ene het andere niet
behoeft uit te sluiten. In feite ontwikkelt een belastingstelsel zich voort–
durend in verband met veranderende maatschappelijke inzichten en
economisch-politieke ontwikkelingen. Het belastingstelsel is immers een
exponent van onze samenleving. De als eerste gereleveerde opmerking
moet in dat licht worden geplaatst en aldus worden uitgelegd dat de
voorgestelde nieuwe belastingen in fiscaal en budgettair opzicht
evenwaardig zijn aan de bestaande kostprijsverhogende belastingen en
tevens uitdrukkelijk rekening houden met milieudoelstellingen.

Met de leden van de CDA-fractie zijn wij van mening dat het niet goed
zou zijn indien argumenten ontleend aan goede belastingheffing elk
ogenblik kunnen worden ingewisseld voor argumenten ontleend aan het
milieu. Dit onderscheid brengt mee dat bij de ontwikkeling van nieuwe
belastingen op milieugrondslag zorgvuldigheid moet worden betracht. Bij
de belastingen op milieugrondslag is een goede inpassing in het fiscale
stelsel van groot belang. Deze overweging ligt mede ten grondslag aan
het vooralsnog beperkte aantal nieuwe belastingen op milieugrondslag.
Daarmee kan ervaring worden opgedaan die ten goede kan komen aan
voorstellen in de toekomst.

De voor dergelijke belastingen te kiezen grondslagen en hun praktische
uitwerking dienen zodanig te zijn dat er zo weinig mogeiijk nadelige
effecten op het bereiken van milieudoelstellingen en negatieve interfe–
renties met het milieubeleid van andere overheden optreden. Voorts kan
er, binnen de grenzen van het mogelijke, naar worden gestreefd de
vormgeving zodanig te doen zijn dat het milieubeleid op die terreinen
wordt versterkt. De tijdens de behandeling van het onderhavige
wetsvoorstel in de Tweede Kamer toegezegde verkenning van mogelijke
verfijningen van de belastingen op milieugrondslag moet tegen deze
achtergrond worden gezien. Ook de verdeling van de lasten verdient
daarbij de aandacht.

Onder omstandigheden kan er in dat kader op economische gronden
aanieiding zijn iets te doen aan de initiële lastenverdeling, zonder
daarmee de structuur van de belasting aan te tasten. In de Tweede Kamer
heeft de derde ondergetekende daarom ook toegezegd te zullen bezien in
hoeverre op die gronden de noodzaak aanwezig is «scherpe kantjes» van
de voorgestelde belastingen af te halen.

Met betrekking tot het tijdstip van invoering van de voorgestelde
belastingen zijn de leden van de CDA-fractie van mening dat wij geen
gelukkige hand in het kiezen daarvan hebben. Hoewel wij oog hebben
voor de huidige moeilijke economische situatie, menen wij toch dat
invoering thans verantwoord is. Wij wijzen er daarbij op dat het kabinet in
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1993 de behandeling van dit wetsvoorstel heeft opgeschort, omdat de
collectieve-lastendruk (CLD) anderste hoog zou oplopen.

Naar aanleiding van de vraag daarover van deze leden, merken wij op
geen aanleiding te zien de onderhavige voorstellen aan te houden totdat
zij beter zijn in te passen in het streven naar belastingharmonisatie in
Europees verband. Het door de voorstellen bestreken gebied maakt
immers geen deel uit van de fiscale harmonisatie. De tot stand gekomen
richtlijnen op het gebied van de verbruiksbelastingen bieden een
uitdrukkelijke mogelijkheid aan de Lid-Staten voor hettoepassen van
heffingen naast de geharmoniseerde belastingen.

Ter verheldering van de discussie willen de leden van de CDA-fractie
nogmaals stilstaan bij het doel van de onderhavige belastingen, en
vervolgens bij de aard van de heffing. In de schets van het primaire doel
van deze nieuwe vorm van belastingheffing zoals deze leden die geven
kunnen wij ons vinden: zoals ook reeds is aangegeven in de memorie van
toelichting (kamerstukken II, 1992/93, 22 849, nr. 3, blz. 3) zijn de thans
voorgestelde belastingen op milieugrondslag gericht op het verwerven
van algemene middelen. Daarnaast is het van belang dat wij door de
milieugrondslag te kiezen een verhoging van andere belastingen kunnen
voorkomen, bij voorbeeld van die op inkomen uit arbeid, met minder
gewenste neveneffecten.

Wij constateren met genoegen dat de leden van de PvdA-fractie ermee
in kunnen stemmen dat de opbrengst van de voorgestelde belastingen in
de algemene middelen vloeit en dat volgens deze leden op deze wijze
recht wordt gedaan aan het streven de rijksuitgaven minder uit de
belasting op inkomen uit arbeid en meer uit belasting op «milieu» te
financieren.

Wij kunnen ons in grote lijnen verenigen met de plaatsbepaling van de
belastingen op milieugrondslag, zoals de leden van de CDA-fractie die in
hun bijdrage aan het voorlopig verslag geven, maar wij hebben toch
behoefte aan een nuancering en verduidelijking in deze. Wij bespeuren in
de omschrijving van deze leden een te zwaar accent op het nastreven van
milieudoelstellingen. Zoals wij hiervoor reeds hebben aangegeven is het
milieu-aspect van de nieuwe belastingen uiteraard van belang, hetgeen
tot uiting komt in de milieugrondslag. Dat is iets anders dan bewust op
milieudoelstellingen aansturen, zoals wij uit de positionering van de
nieuwe belasting door de leden van de CDA-fractie menen te kunnen
afleiden. In feite ligt de zaak hier niet anders dan bij andere belastingen:
ook daar wordt aandacht besteed aan eventuele neveneffecten. Voor de
belastingen op milieugrondslag bestaat het verschil hierin dat in ieder
geval voorkomen moet worden dat deze belastingen het milieu bezwaren.
De leden van de D66-fractie stellen in dat verband dat de voorgestelde
belastingen zich nooittegen milieudoelstellingen mogen richten. Vanuit
dat perspectief is, aldus deze leden, zonder nadere verfijning van de wet
(vrijstellingen), het wetsontwerp niet zonder meer juist.

Met betrekking tot deze laatste stellingname, merken wij het volgende
op. Naast de toetsing aan milieudoelstellingen gelden voor de nieuwe
belastingen uiteraard dezelfde randvoorwaarden als bij andere belas–
tingen, zoals ook de leden van de CDA-fractie aangeven. Gelet op het
hiervoor geschetste toetsingskader heeft de derde ondergetekende
daarom tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel
toegezegd te zullen bezien in hoeverre verfijningen zouden kunnen
worden aangebracht ten einde ongewenste neveneffecten zoveel mogelijk
te ondervangen. Met de leden van de PvdA-fractie zijn wij echter van
mening dat hierbij voorzichtigheid is geboden, omdat dit reeds spoedig
kan leiden totte grote ingewikkeldheid van de regeling.

Op de vraag van deze leden op welke termijn de regering met nadere
voorstellen of maatregelen dienaangaande denktte komen, kunnen wij
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melden dat een rapportage van onze bevindingen in het voorjaar van 1994
zal kunnen plaatsvinden.

De leden van de CDA-fractie hebben gelijk met hun constatering dat het
hier niet om een zuiver regulerende heffing gaat. Op dit punt willen wij
ook aanhaken bij de opmerking van de leden van de PvdA-fractie, dat de
keuze van te belasten activiteiten mede wordt bepaald door het mogelijke
regulerende effect van de belastingheffing. Dit hoeft echter, aldus deze
leden - en zij onderschrijven daarmee hetgeen de regering reeds in een
eerder stadium heeft opgemerkt - geen conditio sine qua non te zijn. Naar
aanleiding van de opmerking van deze leden dat onomstotelijk dient vast
te staan dat de te belasten activiteiten het milieu aantasten merken wij op
van mening te zijn dit voldoende te hebben onderbouwd in de memorie
van toelichting. Wij zullen daarop - waar nodig - ook nog in deze
memorie van antwoord nader ingaan.

Wij hopen met de voorgaande uiteenzetting over de doelstelling van de
nieuwe belastingen en de relatie met het milieubeleid ook antwoord te
hebben gegeven op de vraag van de leden van de WD-fractie om een
principiële uiteenzetting te geven over substitutie van een belasting op
positieve prestaties - wij nemen aan dat deze leden daarmee doelen op de
belasting op inkomen uit arbeid - door, zoals deze leden dat omschrijven,
één op negatieve prestaties. Voorts hopen wij de leden van de VVD-fractie
hiermee te hebben overtuigd van de logica van de koppeling tussen
enerzijds verwerving van algemene middelen en anderzijds het betrekken
van milieudoelstellingen bij de vormgeving van de belastingheffing.

Deze leden merken voorts op dat zij de wijze waarop tot de voorge–
stelde belasting is gekomen ondoorzichtig en daardoor onbevredigend
achten. Wij kunnen deze opmerking niet goed plaatsen, omdat er zowel in
de in januari 1992 aan de Tweede Kamer aangeboden verkennende notitie
(kamerstukken II, 1991/92, 22 405, nr. 5, bijlage 1) als in de memorie van
toelichting en de memorie van antwoord van dit wetsvoorstel uitvoerige
onderbouwende beschouwingen zijn gewijd aan de voorgestelde
belastingen.

Deze leden zijn bovendien van mening dat aan een dergelijke belasting
weliswaar theoretisch en in academische zin grote aandacht is gegeven,
maar dat volstrekt onduidelijk is welke de praktische gevolgen zullen zijn.
Voorts zijn zij van mening dat, voor zover de invoering van deze belas–
tingen leidt tot een wijziging van het fiscale stelsel, de uitwerking naar de
praktijk onvoldoende is onderzocht. Ook hier kunnen wij deze leden niet
volgen in hun opvatting. Wij hebben juist zeer goed de praktische
gevolgen beseft, getuige de in de diverse schriftelijke stukken opgenomen
passages over de uitvoeringslasten, de lastenverdeling, de bedrijfs–
effecten en de koopkrachteffecten van de voorgestelde belastingen.
Hieruit - en uit het feit dat juist vanwege uitvoeringstechnische bezwaren
bepaalde (tijdelijke) vrijstellingen zijn opgenomen - blijkt dat de regering
zich wel degelijk bewust is van de praktische implicaties van deze
belastingen.

De leden van de WD-fractie vragen naar de betekenis van de uitspraak
van de tweede ondergetekende op het CLTM-symposium van 24
november 1993 dat met deze voorstellen op voorzichtige wijze een begin
is gemaakt met de verschuiving van belasting op arbeid naar die op
milieu.

De huidige voorstellen introduceren milieu-aspecten als grondslagen in
het belastingstelsel. Daarmee wordt bereikt dat voor de daarmee
gemoeide bedragen geen opbrengsten van andere belastingen, bij
voorbeeld gerelateerd aan arbeid, behoeven te worden verkregen. Het
relatieve aandeel van de belastingen op milieugrondslag in de totale
belastingopbrengsten neemt toe en dat van andere belastingen neemt af.
Er treedt derhalve een verschuiving in de lasten op.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr.



Omdat het aandeel van de belastingen op milieugrondslag nog vrij
gering is - in 1994 gaat het om 1,3% van de totale belastingopbrengst– is
er geen grote verschuiving ineens. De in de aangehaalde uitspraak
gebruikte term «een voorzichtig begin» brengt deze bescheiden omvang
tot uitdrukking.

De leden van de WD-fractie vragen of de opzet van het voorziene
stelsel van belastingen op miiieugrondslag niet in tegenspraak is met de
waarschuwing van de bewindslieden om te spreken van ecologisering van
het belastingstelsel, omdat voor het belastingstelsel niet spoedig een
hoofdrol zal zijn weggelegd op milieugebied. Deze leden vragen of de
daarmee gepaard gaande substitutie niet wel degelijk de ontraden
ecologisering is.

Wij hebben gewaarschuwd voor het gebruik van de term ecologisering
van het belastingstelsel, omdat het aanleiding zou kunnen geven tot de
onjuiste gedachte dat het belastingstelsel in feite geheel ondergeschikt
zou moeten worden gemaakt aan het nastreven van duurzame ontwik–
keling. Wij hebben daarmee niet willen aangeven dat het niet gewenst zou
zijn om, waar mogelijk, bij de vormgeving van de belastingheffing mede
milieu-overwegingen te betrekken. Echter wel met het besef dat de
belastingheffing in die context niet meer dan een aanvullend instrument
kan zijn, zoals ook tot uitdrukking is gebracht in de notitie aan de Tweede
Kamer inzake fiscale instrumenten voor het milieubeleid (kamerstuk–
kenll, 1992/93, 22779, nr. 1).

De leden van de CDA-fractie vragen of het maatschappelijk draagvlak
van de voorgestelde belastingen niet sterker zou zijn geweest indien zij
meer het karakter van een bestemmingsheffing hadden gehad en
duidelijker waren ingebed in het gehele milieubeleid.

Ook de leden van de fractie van D66, die de weg van belasting op
milieu-onvriendelijk gedrag onderschrijven, menen dat er in het
wetsvoorstel een onvoldoende relatie is gelegd tussen het milieu en de
inkomsten van de voorgestelde belastingen. Zij menen dat de reacties uit
de samenleving mede hierdoor zijn veroorzaakt.

In dit verband lijkt het ons goed deze leden te herinneren aan de
discussie rond de besteding van de opbrengst van de algemene
bestemmingsheffing op brandstoffen, ook wel de Wabm-heffing
genoemd. Het is juist die discussie geweest welke de regering, op
aandringen van de beide Kamers der Staten-Generaal, heeft doen
besluiten die heffing om te zetten in een belasting op milieugrondslag op
brandstoffen. De opbrengsten hebben uit dien hoofde geen specifiek
aangewezen aanwendingsdoel. Een koppeling met bepaalde categorieën
overheidsuitgaven, zoals bij voorbeeld die voor het milieubeleid,
ontbreekt geheel.

Bij het beoordelen van de voorgestelde belastingen moet deze
beleidskeuze steeds in het oog worden gehouden. Er is geen relatie meer
tussen de opbrengsten van de belastingen op milieugrondslag en de
besteding van de opbrengst voor het milieu. Mede daarom is ook met
betrekking tot afval en grondwater besloten tot een belasting. Het
maatschappelijk draagvlak voor deze belastingen achten wij voldoende
aanwezig door de keuze van de grondslag. Deze benadrukt immers dat
storting van afval en onttrekking van grondwater een kostprijs hebben en
brengt dit een ieder die deze milieubelastende activiteiten verricht
nadrukkelijk onder de aandacht. De inbedding in het totale milieubeleid
achten wij daarmee voldoende duidelijk. Ten slotte willen wij er nog op
wijzen dat de derde ondergetekende, in het besef dat het maatschappelijk
draagvlak voor een fiscale maatregel een niet te verwaarlozen factor is,
tijdens de behandeling in de Tweede Kamer heeft toegezegd te zullen
bezien ofvia bepaalde verfijningen het maatschappelijk draagvlak van de
voorgestelde belastingen wellicht nog kan worden vergroot.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91J/C



De leden van de D66-fractie vragen waarom geen evaluatie-artikel in
combinatie met een horizonbepaling in de wet is opgenomen in verband
met een aantal onzekerheden bij de uitvoering van de wet.

De onzekerheden met betrekking tot de uitvoering die door deze leden
worden aangehaald achten wij, zoals wij ook nader in deze memorie
uiteenzetten, niet zodanig van omvang dat wij een dergelijke bepaling -
die, naar wij aannemen zou inhouden dat de werking van de wet aan een
beperkte duur wordt gebonden - nodig achten. Het is bijna onvermijdelijk
dat bij invoering van een nieuwe belastingwet aanloopproblemen (in de
uitvoeringssfeer) optreden. Wij gaan er echter van uit dat deze problemen
door verfijningen en aanpassingen, hetzij in de uitvoeringssfeer, hetzij in
de wetgevende sfeer, moeten kunnen worden ondervangen.

De regering kan in het algemeen wel de mening van de leden van de
WD-fractie delen dat een teveel aan maatregelen op landelijk, provinciaal
en gemeentelijk niveau het maatschappelijk draagvlak voor een
evenwichtig milieubeleid kan verstoren, zeker wanneer bij bedrijven en
burgers de samenhang tussen de maatregelen en inzicht in de betekenis
ontbreekt. De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat dit nog meer
geldt als het gaat om de financiële consequenties voor bedrijven en
burgers en vragen de regering te beargumenteren waarom met de
voorgestelde belasting dit draagvlak niet zou worden aangetast. In
tegenstelling tot de leden van de WD-fractie zijn wij van mening dat de
onderhavige nieuwe belastingen op milieugrondslag het draagvlak niet
hoeven aan tetasten. Zij geven een financieel signaal aan bedrijven en
huishoudens, die daardoor nadrukkelijk de milieu-effecten van hun
handelen onder ogen krijgen. Hoewel dat niet het primaire doel van de
belasting is, kunnen zij die milieu-effecten (en daarmee de belastingen)
verminderen door minder afval te storten en minder grondwater te
verbruiken. Gemeenten kunnen door variabilisatie van de
afvalstoffenheffing/reinigingsrecht huishoudens die minderafval
aanbieden, belonen met lagere lasten. Zowel het milieurendement als het
draagvlak ten aanzien van huishoudens zou daarmee kunnen worden
vergroot.

Het is de leden van de WD-fractie opgevailen, dat in discussies over de
financiering van het milieubeleid naar hun oordeel vaak een mengeling
van termen, waarvan de juiste betekenis niet aanstonds duidelijk is, wordt
gebruikt. Deze leden noemen in dat verband de termen bestemmings–
heffing, milieuheffing, milieubelasting, ecotax, CO2-heffing, regulerende
heffing, heffing met of zonder regulerende werking, afvalheffing,
reinigingsheffing. Zij vragen een overzichtte geven van de formele
terminologie en de relatie met vaak gebruikte andere termen. Wij
betrekken hierbij ook de vraag van de leden van de CDA-fractie met
betrekking tot hun schets van de verschillende heffingen en belastingen in
relatie tot het milieubeleid. Deze leden onderscheiden daarbij algemene
belastingen, waarbij slechts in secundaire zin de positieve milieu-effecten
worden beoogd, zuivere regulerende heffingen, quasi-regulerende
heffingen en bestemmingsheffingen.

Wij stellen voorop dat er voor de aanduiding en het onderscheid tussen
de verschillende heffingen en belastingen geen algemeen aanvaarde
formele terminologie bestaat. Het staat een ieder vrij die benaming te
gebruiken voor een bepaalde heffing of belasting die naar zijn inzicht
daarop het beste past. Desalniettemin willen wij naar aanleiding van de
vraag van de leden van de WD-fractie wel aangeven hoe wij de verschil–
lende termen gebruiken. Daarbij zullen we pogen een en ander zo veel
mogelijk systematisch te benaderen.

Van overheidswege opgelegde heffingen kunnen al naar gelang hun
juridische karakter worden onderscheiden in belastingen en retributies.
Het wezenlijke verschil tussen deze twee is dat een retributie een betaling
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is die rechtstreeks samenhangt met een individueel aanwijsbare
overheidsprestatie, terwijl dit element bij een belasting ontbreekt. Een
retributie is daarmee een zuivere profijtheffing.

Naar hun doelstelling kunnen belastingen worden onderscheiden in
financierende en regulerende belastingen. Bij de eerste staat het
verwerven van middelen voorop, bij de laatste gedragsbeïnvloeding. Naar
hun effect zijn beide niet steeds scherp te onderscheiden: beide
elementen komen voor. De opbrengst van belastingen met een
financieringsdoelstelling vloeit in het algemeen in de algemene middelen.
Soms wordt de opbrengst aangewend voor een bepaald doel. Dit kan
gebaseerd zijn op budgettaire afspraken of in de desbetreffende regeling
zijn vastgelegd. In het eerste geval gaat het om het afzonderen van een
deel van de opbrengst van een algemene belasting. In het tweede geval is
sprake van een specifieke belasting. Steeds kan dan worden gesproken
van een bestemmingsbelasting (veelal aangeduid onder de ruimere term:
bestemmingsheffing). Deze worden ook buiten hetterrein van het
milieubeleid gebruikt (voorbeelden daarvan zijn de toeslag Infrastructuur–
fonds op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, de omroepbij–
drage en de bijdrage sanering binnenvaart). Voorbeelden van
bestemmingsheffingen terfinanciering van bepaalde milieumaatregelen
zijn de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren, de huidige
mestoverschotheffing en de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Deze
specifieke bestemmingsheffingen hebben, gelet op de juridische
vormgeving, alle een belastingkarakter. Directe gedragsbeïnvloeding is
niet het doel ervan, hoewel dit wel als neveneffect van de heffing kan
optreden. Opgemerkt wordt dat een retributie altijd een financierings–
doelstelling heeft. Zij wordt ook wel eens gerekend tot de categorie der
bestemmingsheffingen.

Regulerende belastingen of heffingen zijn primair gericht op het
terugdringen van ongewenst maatschappelijk gedrag, ongeacht de
bekostigingsbehoefte die dergelijk gedrag kan meebrengen. Zij worden
niet opgelegd uit behoefte aan middelen. Een regulerende heffing zou
kunnen worden gedefinieerd als «een door de overheid opgelegde heffing
die rechtstreeks samenhangt met een bepaalde activiteit van de heffings–
plichtige, met het primaire oogmerk de kwantiteit of de kwaliteit van de
desbetreffende activiteit directte beïnvloeden». De leden van de
WD-fractie noemen ook de heffing met of zonder regulerende werking,
terwijl de leden van de CDA-fractie spreken van quasi-regulerende heffing
tegenover zuiver regulerende heffing. Een dergelijk onderscheid achten
wij weinig zinvol, omdat het in feite van toepassing kan zijn op alle
hiervoor beschreven heffingsvormen: belastingen, bestemmingsheffingen
en regulerende heffingen. De eerstetwee kunnen onder omstandigheden
een regulerende nevenwerking hebben, terwijl bij de laatste de regule–
rende werking in de heffing ligt besloten. Of een heffing een regulerende
nevenwerking heeft kan niet altijd vooraf worden voorspeld. Soms kan het
effect van de heffing - optredende gedragseffecten kunnen immers
verschillende oorzaken hebben - door middel van evaluatie ex post
worden vastgesteld.

De term milieuheffing is een verzamelbegrip voor aan het milieu
gerelateerde overheidsheffingen. Daaronder kunnen worden begrepen
belastingen op milieugrondslag (veelal - kortheidshalve - aangeduid met
de ons inziens minder juiste benaming: milieubelastingen), specifieke
bestemmingsheffingen (waaronder ook retributies) en regulerende
heffingen. Veelal gebruikt men de term milieuheffing echter alleen voor de
laatste twee soorten heffing.

Een belasting op milieugrondslag is een algemene belasting waarvan
de opbrengst in de algemene middelen vloeit en die haar grondslag mede
vindt in milieu-overwegingen. Zij heeft het algemene belastingkarakter
gemeen met belastingen als de inkomstenbelasting of de accijnzen. Het
gaat daarbij om belastingen op milieubezwarende activiteiten, waarbij de
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opbrengstfunctie voorop staat en het milieu-effect van secundair belang
is. Ook hier kan, naast herverdelings– en allocatie-effecten, een gedrags–
effect optreden. Dat is in wezen niet artders dan bij de inkomstenbelasting
of bij de accijnzen.

Het begrip ecotax is eveneens een verzamelbegrip, het is niet scherp
omgrensd. Hieronder vallen zowel financierings– als reguleringsheffingen
waaraan milieuoverwegingen ten grondslag liggen. Veelal denkt men bij
een ecotax aan regulerende heffingen op milieu-onvriendelijke produkten
of handelingen of aan specifieke dan wel generieke aan het milieu
gerelateerde belastingen. Ook bestemmingsheffingen met een milieudoel
zouden als een vorm van ecotax kunnen worden gezien. Ook tarief–
differentiatie ingegeven door milieu-overwegingen in bij voorbeeld de
omzetbelasting, de belasting van personenauto's en motorrijwielen en de
motorrijtuigenbelasting wordt wel eens als een vorm van ecotax gezien.

De aanduiding C02-heffing (ook wel CO2/energieheffing of regulerende
energieheffing) wordt gebezigd voor de regulerende heffing die als
grondslag heeft de energie– en koolstofinhoud van brandstoffen, zoals
deze is neergelegd in de ontwerp-rïchtlijn van de Europese Commissie,
omdat deze heffing als primaire doelstelling heeft de uitstoot van CO2, dat
vrijkomt bij de verbranding van fossiele energiedragers, binnen de EG
terug te dringen. Daarnaast wordt met deze heffing ook beoogd het
energiegebruik minder omvangrijk of meer efficiënt te doen worden.

Ten slotte de door de leden van de WD-fractie genoemde afvalheffing
en de reinigingsheffing. Wij gaan ervan uit dat deze leden hiermee doelen
op de gemeentelijke heffingen ter financiering van de inzameling en
verwerking van door huishoudens aangeboden afval. De eerste heffing, te
weten de gemeentelijke afvalstoffenheffing, is gebaseerd op artikel 15.33
van de Wet milieubeheer, waarvoor als belastbaar feit geldt het feitelijk
gebruik van een perceel ten aanzien waarvan de gemeente verplicht is tot
het periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Of de bewoners
van het perceel daadwerkelijk van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst
gebruik maken is niet relevant. De heffing heeft daarmee een belasting–
karakter. De tweede, in het algemeen aangeduid met de term reinigings–
recht, is een gemeentelijke retributie, gebaseerd op artikel 277 gemeen–
tewet, welke de gemeente in rekening kan brengen ter zake van het
aanbieden en ophalen van afvalstoffen. Deze heffing kan een gemeente
niet opleggen aan personen die geen afval ter inzameling aanbieden.
Beide heffingen dienen te worden onderscheiden van de in het thans
voorliggende wetsvoorstel opgenomen (rijks)belasting op afvalstoffen.

De leden van de CDA-fractie en van de PvdA-fractie vragen ook
aandacht voor de Europese energie-heffing. Zo vragen de eerstgenoemde
leden naar de aard van deze heffing, terwijl de leden van de fractie van de
PvdA vragen om een systematisch overzicht van de overeenkomsten en
verschillen tussen de voorgestelde heffing op brandstoffen en uranium
enerzijds en de voorstellen van de Europese Commissie voor een
CO2-energieheffing anderzijds. Met betrekking tot deze vragen merken wij
het volgende op.

De grondslag voor de tariefstelling is voor beide heffingen 50% CO2- en
50% energie-inhoud. In het wetsvoorstel zijn beide componenten van deze
grondslag van toepassing op de bij de elektriciteit-opwekking gebruikte
inputs (brandstoffen en splijtstoffen); de kilowattuur-output wordt niet
rechtstreeks belast. Aangezien uranium-235 geen directe CO2-emissie
veroorzaakt is het CO2-deel van het tarief voor deze splijtstof uiteraard
nihil.

In het EG-voorste! is de CO2-component alleen van toepassing op de
brandstofinputs; het energiedeel wordt geheven over de kilowattuur–
output van de elektriciteit-centrales (inclusief de kerncentrales). In deze
systematiek geldt dus ook dat het C02-deel van de belasting op kern–
energie nihil is.
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Met betrekking tot de restbrandstoffen wordt ingevolge het
wetsvoorstel belasting geheven van hoogovengas, cokesovengas,
kolengas, raffinaderijgas, petroleumcokes en vloeibare en gasvormige
brandstoffen die als brandstof worden gebruikt in inrichtingen voor de
vervaardiging van aardolieprodukten of chemische produkten (zie artikel
21, eerste lid, onderdelen g en h, juncto artikel 20, eerste lid, onderdeel f).
Het tarief voor vorengenoemde brandstoffen wordt echter tijdelijk (tot 1
januari 1999) op nihil gesteld, voor zover deze als brandstof worden
gebruikt in de inrichting waarin zij zijn ontstaan (zie artikel 27, zesde lid).

Ingevolge het richtlijnvoorstel wordt geen belasting geheven op
hoogovengas. Voor de overige restbrandstoffen geldt ingevolge artikel 4,
derde lid, van het richtlijnvoorstel, dat het verbruik van in de richtlijn
genoemde produkten binnen een inrichting, waar die produkten of
sommige daarvan worden verkregen, niet wordt beschouwd als
belastbaar feit dat aanleiding geeft tot het heffen van de belasting, tenzij
dit verbruik plaatsvindt voor doeleinden die vreemd zijn aan die produktie.

Ter zake van de in– en uitvoer van belaste energiedragers wordt zowel in
het wetsvoorstel als in het richtlijnvoorstel het zogenoemde
bestemmingslandbeginsel toegepast; dit houdt in dat de belasting ten
goede komt aan het land (en daar wordt geheven) waar het verbruik van
de goederen plaatsvindt.

De leden van de fractie van de PvdA wensen voorts te vernemen op
welke punten de Nederlandse belasting op energie zou moeten worden
aangepast, indien het Commissie-voorstel zou worden aanvaard. De vraag
van deze leden roept allereerst de vraag op naar de verhouding tussen de
huidige belastingen op milieugrondslag en regulerende heffingen in het
algemeen. Zoals bekend dienen de onderhavige belastingen er in de
eerste plaats voor, opbrengst te leveren. Zij hebben als zodanig een
zelfstandige functie. De keuze van de grondslag legt tegelijk een relatie
met het milieubeleid.

De Ëuropese C02-energieheffing is daarentegen een regulerende
heffing, die ook niet op het leveren van extra-opbrengst is gericht. Dit
wordt bereikt door de opbrengst - die overigens ook op termijn substan–
tieel zou blijven –fiscaal neutraal terug te sluizen.

Met betrekking tot de verhouding tussen de onderhavige belastingen en
de door de Europese Commissie voorgestelde C02-energieheffing heeft
de regering steeds het standpunt ingenomen dat bij invoering van een
EG-heffing zal moeten worden beoordeeld wat dient te gebeuren met de
onderhavige belastingen. De uiteindelijke vormgeving van de Europese
regelgeving zal bepalend zijn voor de beoordeling van de samenhang
tussen de bedoelde heffingen. Het beoogde aanvangsniveau (§ 3) is
overigens van dezelfde orde als de huidige Nederlandse brandstoffen–
belasting.

De leden van de CDA-fractie vragen naar de meest actuele stand van
zaken bij de voorbereiding van de Europese richtlijn voor een
CO2/energieheffing. Tijdens de Ecofin van 7 juni 1993, heeft het Deense
voorzitterschap vergeefs getracht om aan te sturen op politieke besluit–
vorming op een aantal punten. Het Belgische voorzitterschap heeft de
ad-hoc groep recentelijk een andere invalshoek ter discussie voorgelegd,
waarin wordt voorgesteld om de mogelijkheden te onderzoeken om met
kleine stapjes te beginnen.

De Lid-Staten die steeds een voorstander van een Europese
CO2/energieheffing zijn geweest, zijn in beginsel ook bereid om over zo'n
benadering te praten. De overige Lid-Staten hebben aangegeven dat een
laag niveau van heffing weliswaar veel minder problemen zal opleveren,
maar dat ook bij een dergelijk niveau de problematiek rond de conditiona–
liteitseis, de burdensharing, de vrijstellingen en de noodzaak van een
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heffing in het kader van het behalen van de milieudoelstellingen, een
grote rol zal spelen.

Het dossier staat voor de Ecofin-raad van 13 december 1993
geagendeerd.

De leden van de CDA-fractie vragen voorts wanneer het kabinet met een
standpunt over het rapport van de Stuurgroep-Wolfson komt. Hierop zal
worden teruggekomen in het binnenkort te verschijnen NMP2 en de
vervolgnota Energiebesparing.

Op de vraag van de leden van de CDA-fractie of de invoering van de
belastingen op het onttrekken van grondwater en het storten van afval en
het niet invoeren van andere belastingen, zoals die op zand en grind en op
nutriënten, moet worden gezien als een definitieve of als een voorlopige
keuze, valt op te merken dat de thans voorgestelde belastingen niet als
eindstation moeten worden beschouwd. Integendeel, wij zien deze
voorstellen als eerste stappen op weg naar het meer betrekken van
milieugrondslagen in de belastingheffing. Mede om wetgevings– en
uitvoeringstechnische redenen, onder meer de mogelijkheden voor de
Belastingdienst om adequaat op de uitvoering van nieuwe belastingen in
te kunnen spelen, heeft de regering besloten de in te voeren nieuwe
belastingen vooralsnog te beperken tot die welke zijn opgenomen in het
wetsvoorstel. Daarmee kan dan tevens de nodige ervaring worden
opgedaan, waarvan de regering bij mogelijke nieuwe voorstellen gebruik
kan maken.

Voor mogelijke volgende stappen op deze weg zijn weliswaar nog geen
concrete voorstellen gedaan, maar de toezegging dat in het voorjaar van
1994 een notitie over de mogelijkheden voor verdere uitbreiding van
milieugrondslagen voor belastingen naar de Tweede Kamer zal worden
gezonden geeft aan dat de regering in beginsel op de thans ingeslagen
weg voort wil gaan. Hiermee is tevens antwoord gegeven op de vraag van
de leden van de fractie van D66 of het de bedoeling is om begin volgend
jaar met voorstellen te komen. Omdat de bedoelde notitie nog in een
voorbereidend stadium is, valt op dit moment nog niet aan te geven welke
mogelijke grondslagen daarin met name besproken zullen worden. Wel is
in de Tweede Kamer toegezegd dat in ieder geval aandacht zal worden
besteed aan nutriënten en bestrijdingsmiddelen.

De leden van de CDA-fractie vragen in dit verband naar de relatie tussen
een eventuele invoering van een heffing op nutriënten en het huidige
mestbeleid. De leden van de PvdA-fractie willen weten waarom naast een
overschotheffing op nutriënten geen algemene belasting op die stoffen
denkbaar zou zijn.

Invoering van een belasting op milieugrondslag op nutriënten kan
interfereren met het mestbeleid omdat daarin de toepassing van een
regulerend financieel instrumentarium, zoals dat is neergelegd in de
Notitie Mest– en ammoniakbeleid derde fase (kamerstukken II 1992/93,
19 882, nr. 34), reeds is voorzien. Dit instrumentarium zou moeten
omvatten een prohibitieve heffing op niet afzetbare mest, een regulerende
ammoniakheffing en een op een mineralenboekhouding te baseren
regulerende heffing op mineralenverliezen.

Technisch gesproken is een combinatie van deze heffingen met een
algemene belasting op nutriënten heel goed mogelijk. De wenselijkheid
van een dergelijke combinatie zal op basis van beleidsmatige en politieke
overwegingen moeten worden beoordeeld. In de aan de Tweede Kamer
toegezegde notitie over verdere verbredingsmogelijkheden van de
milieugrondslag zal hieraan aandacht worden gegeven.

De leden van de PvdA-fractie vragen waarom in de verbreding de
bestrijdingsmiddelen niet zijn meegenomen. Bij het besluittot de
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verbreding van de milieugrondslagen hebben verschillende overwe–
gingen een rol gespeeld, zoals het beperkt houden van het aantal
gelijktijdig in te voeren nieuwe grondslagen, de uitvoeringstechnische
aspecten en de omvang van de te verwachten opbrengsten. Op grond van
deze overwegingen is besloten tot de in het wetsvoorstel opgenomen
belastingen op grondwater en afval. Een belasting op bestrijdingsmid–
delen is voorts niet in de huidige voorstellen betrokken omdat in het
bestrijdingsmiddelenbeleid, zoals vastgelegd in het Meerjaren Plan
Gewasbescherming en inmiddels met het bedrijfsleven overeengekomen
in een bestuursakkoord, rekening wordt gehouden met de mogelijke
invoering van een regulerende heffing op bestrijdingsmiddelen indien de
doelstellingen van het beleid niet zouden worden gehaald. Toetsing
daarvan is voorzien in 1995. Op dit moment worden de mogelijkheden
van een dergelijke regulerende heffing verder onderzocht in interdeparte–
mentaal verband. Begin 1994 mag daarvan rapportage worden verwacht.
Daarnaast is in het hetzelfde kader aan de orde een bestemmingsheffing
op bestrijdingsmiddelen.

Overigens geldt dat - evenals ten aanzien van de nutriënten - in de
toegezegde notitie over de verdere verbredingsmogelijkheden aandacht
zal worden geschonken aan de mogelijkheid om bestrijdingsmiddelen als
grondslag te doen gelden.

De leden van de PvdA-fractie stellen een vergelijkend overzicht van de
bestaande en voorgenomen belastingen op bestrijdingsmiddelen en
nutriënten in de omringende landen op prijs.

Aan een recent overzicht van de OESO zijn de volgende gegevens
ontleend met betrekking tot belastingen waarvan de opbrengsten naar de
algemene middelen gaan.

Belastingen op nutriënten

Land Heffingsgrondslag en tarief
Finland N– en P-inhoud: ECU 0.41 en ECU 0.27 per kg

(hetgeen overeenkomt met 5-20 % van de
prijs)

Noorwegen N– en P-inhoud: ECU 0.13 (hetgeen
overeenkomt met 19 % van de prijs) en ECU
0.24 per kg (hetgeen overeenkomt met 11 %
van de prijs)

Belastingen op bestrijdingsmiddelen

Land Heffingsgrondslag en tarief
Noorwegen 13 % op de groothandelsprijs

De leden van de CDA-fractie zijn niet onder de indruk van de informatie
die enig inzicht zou kunnen geven in de effecten van de belastingen op het
milieu. Deze leden stellen dat de invloed op het gedrag van de consument
waarschijnlijk zeer beperkt zal zijn omdat deze de kosten nauwelijks kan
beïnvloeden.

In aanmerking nemend hetgeen wij hebben opgemerkt over de
doelstelling van deze belasting en het effect op het milieubeleid, kunnen
wij wel met deze leden meegaan in hun constatering dat er geen grote
effecten zijn te verwachten. Dit zal vooral gelden voor de afvalstoffen–
belasting in die gemeenten waar voor de afvalstoffenheffing/
reinigingsrecht een forfaitair tarief geldt. De mogelijkheden om de hoogte
van de afvalstoffenheffing te koppelen aan de hoeveelheid afval die door
een huishouden wordt aangeboden, zijn inmiddels per 5 november 1993
vergroot. Dit is geschied door het intrekken van de circulaire waarin
differentiatie van de afvalstoffenheffing als niet geoorloofd was aange–
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merkt. Tot op heden konden alleen gemeenten die het reinigingsrecht
hanteren tariefdifferentiatie toepassen. Huishoudens kunnen bij tarief–
differentiatie zelf invloed krijgen op het bedrag dat zij moeten betalen
voor het ophalen en verwerken van het huisvuil.

Voor het drinkwater geldt in de bemeterde gebieden (80% van
Nederland) al een hoeveelheidstarief. In principe kunnen de huishoudens
door de prijsstijging als gevolg van de grondwaterbelasting ertoe
bewogen worden om bewuster met water om te gaan en dientengevolge
minder water te gaan verbruiken. De mate waarin dit in de praktijk zal
gebeuren hangt af van de prijselasticiteit van het waterverbruik. Zoals
bekend is deze laag, zeker op de korte termijn.

De leden van de CDA-fractie vragen of de huidige tariefstelling de meest
optimaal mogelijk bereikbare effecten zal realiseren en zo niet, welke
verbeteringen dan in de toekomst mogelijk zijn.

Zoals ook door deze leden wordt aangegeven, beogen de onderhavige
belastingen niet primair milieudoelstellingen te realiseren. De tarief–
stelling is daar dan ook niet primair op gebaseerd. Voorop staat het
genereren van een opbrengst voor de algemene middelen. Daarbij
streven wij eenvoud na. Desalniettemin hebben wij bij de behandeling in
de Tweede Kamer gezegd bereid te zijn te onderzoeken of er aanpas–
singen mogelijk zijn om nadelige milieu-effecten te voorkomen en om
positieve milieu-effecten te versterken.

De leden van de CDA-fractie vragen in dit verband onze mening over de
mogelijkheid van een grotere «variabilisatie» zoals recentelijk verdedigd
in de publikatie «Milieuheffingen en consument» van het SCP.

In deze publikatie wordt als één van de scenario's een variabilisatiesce–
nario beschreven. In dit scenario worden rioolrecht en Wvo-heffing
afhankelijk gesteld van het verbruik van leidingwater, en de heffing voor
afval van de omvang van het huishouden. Uit het SCP-onderzoek blijkt dat
huishoudens door vermindering van het waterverbruik de heffingen voor
afvalwater voor een belangrijk deel zullen ontwijken. Het waterverbruik
neemt in dat scenario door de forse prijsstijging van drinkwater met ruim
1/3 af. De totale koopkrachteffecten in dit scenario zijn zeer licht positief.
Gezien deze koopkrachteffecten vindt het SCP variabilisatie beleidsmatig
het meest veelbelovend.

In de Notitie milieuheffingen en koopkracht (kamerstukken II 1992/93,
22 779, nr. 4) is aangegeven dat tarieven van lokale milieuheffingen die
verband houden met huishoudensgrootte of veroorzaakte milieuver–
vuiling billijker zijn dan forfaitaire tarieven. Differentiatie naar
huishoudensgrootte is mogelijk bij de Wvo-heffing, het rioolrecht en de
afvalstoffenheffingen/reinigingsrecht. Bemeterde gemeenten kunnen het
rioolrecht ook innen naar rato van het waterverbruik. Bij toepassing van
het zogenoemde «waterspoor» zou behalve het rioolrecht ook de
Wvo-heffing geheven worden naar rato van het waterverbruik. Dit is op
grond van de Wvo thans niet mogelijk. In het regeringsstandpunt over de
invoering van dit nieuwe watertariefsysteem is aangegeven dat de Wvo
zal worden gewijzigd indien de betrokken instanties in bemeterde
gebieden tot regionale invoering zouden willen overgaan.

Ten aanzien van de afvalstoffenheffing is hiervoor al ingegaan op de
onlangs verruimde mogelijkheden om tot variabilisatie over te gaan. De
tweede ondergetekende heeft de Tweede Kamer toegezegd de gemeenten
actief voor te lichten over de mogelijkheden voor differentiatie van de
afvalstoffenheffing en het rioolrecht. In dat kader is het onderzoeksrapport
over de tariefdifferentiatie binnen de afvalstoffenheffing naar alle
gemeente– en provinciebesturen gezonden.

Wat de relatie tussen «variabilisatie» en de onderhavige belastingen op
milieugrondslag betreft kan gesteld worden dat variabilisatie van de
gemeentelijke heffingen er toe kan leiden dat huishoudens door milieu–
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vriendelijk gedrag deze heffingen, inclusief de doorberekende belastingen
op milieugrondslag, althans gedeeltelijk kunnen vermijden. Het milieu–
rendement van deze belastingen ten aanzien van de huishoudens zou
daarmee dan worden vergroot.

De leden van de fractie van de VVD merken op dat bij de behandeling
van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer in de citeertitel de term
«verbruiksbelastingen» is gewijzigd in «belastingen» op grond van de
overweging dat niet voor elke belastbare categorie de eerste term van
toepassing is. Toont dit niet aan, zo vragen deze leden, dat de belasting
als geheel een heldere en duidelijke grondslag ontbeert, zulks ten nadele
van de maatschappelijke acceptatie van deze belasting.

Allereerst willen wij erop wijzen dat de wijziging van de citeertitel is
voorgesteld bij amendement van de leden van der Vaart en Tommel
(kamerstukken II, 1992/93, 22 849, nr. 24). Achterliggende gedachte bij de
indieners was primair dat de oorspronkelijke citeertitel onnodig lang was.
Bijkomend argument was dat de aanduiding «verbruiksbelasting» niet
zonneklaar op alle onderdelen van de wet past; bij de afvalstoffen–
belasting kan immers slechts in verwijderd verband van verbruik worden
gesproken. De regering heeft het oordeel van de Kamer over dit
amendement afgewacht; het is op 26 oktober 1993 aangenomen. Wij zien
niet in dat vorengenoemde wijziging aantoont dat aan de belasting als
geheel een heldere grondslag ontbreekt. De grondslag van de in het
wetsvoorstel opgenomen belastingen is duidelijk en deze wordt ook niet
anders door de vorengenoemde wijziging. De onderhavige belastingen
blijven wat betreft karakter en heffingstechniek een verbruiksbelasting.

De leden van de fractie van de WD merken voorts op dat een accijns– of
BTW-benadering eerder op zijn plaats zou zijn, waarmee tevens het milieu
niet als onterechte vlag voor een belastingmaatregel zou behoeven te
dienen.

In de memorie van antwoord (kamerstukken II, 1992/93, 22 849, nr. 6,
blz. 3) hebben wij al aangegeven waarom wij de BTW-techniek niet
geschikt achten. De thans beoogde systematiek - het betreft hier
specifieke heffingen op bepaalde goederen - heeft het voordeel dat zich
ten aanzien van hetzelfde goed slechts één keer een belastbaar feit
voordoet en dat het aantal belastingplichtigen beperkt kan blijven.
Daarnaast is er nog het Europeesrechtelijke argument dat andere
nationale heffingen dan de geharmoniseerde omzetbelasting die het
karakter van een omzetbelasting bezitten, in EU-verband niet toelaatbaar
zijn.

Indien deze leden spreken over een accijns-benadering, nemen wij aan
dat zij bedoelen dat de invoering van een accijns op grondwater de
voorkeur had verdiend boven de onderhavige grondwaterbelasting. Op
grond van de communautaire regelgeving (Richtlijn 92/12/EEG van 25
februari 1992; PbEG L 76) worden echter uitsluitend de hierna genoemde
drie categorieën goederen aangemerkt als goederen waarvan accijns mag
worden gegeven: minerale oliën, alcoholhoudende dranken en tabaks–
fabrikaten. Dit betekent dat invoering van een accijns op grondwater niet
mogelijk is. Vorengenoemde richtlijn (artikel 3, derde lid) staat toe dat op
andere dan de hiervoor bedoelde accijnsgoederen belastingen worden
ingevoerd of gehandhaafd, mits deze belastingen in het handelsverkeer
tussen de Lid-Staten geen aanleiding geven totformaliteiten die verband
houden met het overschrijden van de grenzen. De voorgestelde belas–
tingen voldoen aan deze eis.

De leden van de fractie van de SGP vragen of het kabinet van oordeel is
dat alle gesignaleerde rechtsongelijkheid door de Raad van State uit de
wetsvoorstellen is verdwenen. Dienaangaande merken wij het volgende
op.
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Met betrekking tot de afvalstoffenbelasting heeft de Raad van State
opgemerkt dat de in het wetsvoorstel opgenomen uitzonderingen voor
eindverwerking in eigen beheer en de export voor eindverwerking in
andere landen tot rechtsongelijkheid leiden. Wat de export van afval–
stoffen betreft verwijzen wij naar de uitgebreide beschouwing hierover in
paragraaf 4.1.3. van de memorie van antwoord (kamerstukken II, 1992/93,
22 849, nr. 6, blz. 34, 35 en 36). Wij hebben daar ook aangegeven dat de
mogelijkheden voor de Lid-Staten om export van afvalstoffen tegen te
gaan worden vergroot, na de inwerkingtreding van de op dat moment in
voorbereiding zijnde EEG-verordening inzake overbrenging van afval–
stoffen. Bedoelde verordening - Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad
van 1 februari 1993 (PbEG nr. L 30) - zal met ingang van 6 mei 1994
toepassing vinden.

Wat de eindverwerking in eigen beheer betreft: het wetsvoorstel is bij
amendement gewijzigd in dier voege dat de verwerking van afvalstoffen
in eigen beheer op een nog nader te bepalen datum onder de afvalstoffen–
belasting zal worden gebracht (kamerstukken II, 1992/93, 22 851, nr. 11; zie
artikel VII van het wetsvoorstel Invoeringswet Wet belastingen op
milieugrondslag).

Met betrekking tot de grondwaterbelasting heeft de Raad van State
opgemerkt dat op grond van uitvoeringstechnische overwegingen
belangrijke inbreuken op de algemeenheid van de heffing zijn gemaakt.
De Raad denkt daarbij in het bijzonder aan het feit dat alle zogenaamde
kleine onttrekkers buiten de heffing worden gelaten. In punt 7 van het
nader rapport hebben wij aangegeven dat de keuze om kleine onttrekkers
buiten de heffing te laten niet alleen in het belang van de uitvoering is,
maar ook aansluit bij een van de uitgangspunten van het beleid ten
aanzien van het grondwaterbeheer op basis van de Grondwaterwet (in
casu: geen vergunning nodig voor onttrekkingen van een zodanige
omvang dat zij noch afzonderlijk noch gezamenlijk relevant zijn voor het
grondwaterbeheer in een bepaald gebied). Aldaar is ook aangegeven dat
de vrijstelling voor beregening en bevloeiing hierop een uitzondering
vormt die, vooral met het oog op de uitvoering, vooralsnog op een hoog
niveau is gesteld. Bij de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel
Invoeringswet Wet belastingen op milieugrondslag (kamerstukken II,
1992/93, 22 851, nr. 14) is de grens voor de vrijstelling voor beregening en
bevloeiing verlaagd van 100 000 m3 tot 40 000 m3 op jaarbasis, met dien
verstande dat deze verlaging in werking treedt op een bij koninklijk besluit
te bepalen tijdstip dat niet later valt dan 1 januari 1997.

Naar aanleiding van de opmerking van de leden van de fractie van de
WD over de bekostiging van de sanering van voormalige terreinen van
gasfabrieken kan worden gemeld dat de regering mede naar aanleiding
van het eindrapport van de werkgroep bodemsanering (werkgroep
Welschen) een standpunt zal formuleren over de financiering van de
bodemsanering. Hierbij zullen de voorstellen van de werkgroep met
betrekking tot de aanpak en financiering van onder andere bedoelde
terreinen worden betrokken.

3. Grondwaterbelasting

Door de leden van de PvdA-fractie wordt gesteld dat een algemeen
geldende heffing op grondwater niet in overeenstemming is met het feit
dat slechts maximaal éénderde van de grondwaterwinningen leidt tot
verdroging. Daarnaast twijfelen zij aan de validiteit van het argument voor
de heffing dat de onttrekking van grondwater tot sterkere verspreiding
van schadelijke stoffen leidt. Ten aanzien van dit punt vragen de leden van
de PvdA-fractie bovendien een cijfermatige onderbouwing. Daarnaast
vragen deze leden zich af of de constatering dat er schadelijke stoffen in
de ondergrond zitten niet een argument zou moeten zijn om in ieder geval
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ookte denken aan een belasting op nutriënten en bestrijdingsmiddelen.
Tenslotte wijzen zij er op dat het argument van het opmaken van eindige
voorraden bij de winning van grondwater niet opgaat.

Oe milieu-argumentatie van de belasting op grondwater gaat uit van het
feit dat grondwater schaars is. De schaarste wordt enerzijds bepaald door
het feit dat er randvoorwaarden gelden ten aanzien van de ingrepen in het
grondwaterregime ter bescherming van natuur en landschap. Anderzijds
heeft de vervuiling van het grondwater de hoeveelheid schoon grond–
water verminderd. Op grond van deze feitelijke argumenten geldt dat er
naar onze mening zuinig met het grondwater dient te worden omgegaan.
Dit beleid is ook onder meer neergelegd in de derde Nota waterhuis–
houding en het Nationaal Milieubeleidsplan. De belasting op grondwater
is bedoeld om op macro-niveau, door middel van een prijssignaal, aan te
geven dat men zuinig met het grondwater moet omgaan.

Het is juist, zoals door de leden van de PvdA-fractie is gesteld, dat er
geen sprake is van een eindige voorraad grondwater. De argumentatie
van de grondwaterbelasting is daar dan ook, zoals aangegeven, niet op
gebaseerd. Terzijde merken wij overigens op dat de leden van de
PvdA-fractie er in hun vraagstelling ten onrechte van uitgaan dat een
veronderstelde bijdrage door de grondwaterwinning aan de verdrogings–
problematiek van 12 tot 30% inhoudt dat dan minimaal tweederde van de
winningen niet tot aantasting van het milieu leidt.

De argumentatie voor de belasting op grondwater moet uitdrukkelijk uit
het macro-perspectief, zoals hierboven beschreven, worden gezien en
moet derhalve los worden gezien van het micro-niveau, waar bij
voorbeeld wordt gekeken naar daadwerkelijk optredende verdroging door
verschillende ingrepen in het grondwaterregime. Het is op zich juist dat
grondwaterwinningen slechts voor een beperkt deel bijdragen aan het
verdrogingsprobleem. De belasting op grondwater staat daar echter los
van. Op micro-niveau zijn andere instrumenten dan de grondwater–
belasting van toepassing, zoals de vergunningverlening in het kader van
de Grondwaterwet.

De mogelijk sterkere verspreiding van schadelijke stoffen door
grondwaterwinning geldt als bijkomend argument voor de belasting,
omdat de verspreiding van schadelijke stoffen de schaarste aan schoon
grondwater verergert. Ook hiervoor geldt weer bovenbeschreven
macro-benadering. De vraag om kwantificering van een sterkere
verspreiding laat zich thans niet beantwoorden. Gezien echter de
macro-benadering doet een kwantificering, analoog aan de redenering
met betrekking tot de optredende verdroging, in wezen ook niet ter zake.
Het gaat vooral om het principe.

Op zich is het juist dat zeker ook naar de oorzaken van de vervuiling van
het grondwater moet worden gekeken. Het milieubeleid is er ook, gelet op
hetgeen hiervoor al is vermeld over nutriënten en bestrijdingsmiddelen,
op gericht om vervuilingsbronnen aan te pakken.

De leden van de fractie van het CDA hebben gevraagd waarom niet is
voorgesteld de opbrengsten van de heffing op grondwater geheel of
gedeeltelijk toe te laten komen aan de provincies, en die op het storten
van afval aan de gemeenten, al of niet met correcties op het afdragen van
Rijksmiddelen aan het Provinciefonds respectievelijk het Gemeentefonds.
Voorts opperen deze leden, evenals de leden van de fractie van de PvdA,
de gedachte dat het wellicht beter zou zijn geweest deze belastingen
geheel aan de lagere overheden over te laten. De leden van de fractie van
het CDA vragen zich in dit verband af of dit niet in het uitbreiden van het
belastinggebied van de lagere overheden en de decentralisatie-politiek
zou passen. Ook de leden van de fractie van de PvdA vragen zich af of hier
niet een kans wordt gemist om het gemeentelijk en provinciaal belasting–
gebied uit te breiden. Naar aanleiding daarvan merken wij het volgende
op.
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De commissie De Kam heeft in haar rapport «Belastingen omlaag»
aangegeven dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk zou kunnen
zijn om zowel de grondwaterbelasting als de afvalstoffenbelasting aan de
provincies over te dragen; overdracht aan de gemeenten vormt volgens
de commissie echter geen begaanbare weg. De Kamer zal binnenkort
nader worden geïnformeerd over de visie van het kabinet inzake het
belastinggebied van de lagere overheden. Hierbij zal onder meer worden
ingegaan op de positie van de belastingen op afval en grondwater.

In dit verband zij reeds thans gewezen op het feit dat de voorliggende
belastingen een onderdeel vormen van het beleid van het rijk om de
factor milieu nadrukkelijker in de belastingheffing te betrekken. Dit stelt
eisen aan de landelijke uniformiteit van de thans voorgestelde belas–
tingen. Daarbij komt dat gebleken is dat aan de uitvoering van de
onderhavige belastingen veel haken en ogen verbonden zijn. Mede gelet
op hetfeit dat bij de introductie van een nieuwe belasting altijd een hoge
mate van voorzichtigheid en zorgvuldigheid vereist is, ligt het in dit geval
voor de hand deze belastingen, zeker in eerste aanleg, door slechts één
instantie - i.c. de Belastingdienst - te laten uitvoeren. Zoals wij ook tijdens
de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer hebben gezegd
heeft deze dienst grote ervaring met het uitvoeren van voor het gehele
land geldende wetten en is hij daar ook speciaal voor geëquipeerd.

Wat betreft het geheel of gedeeltelijk toedelen van de opbrengst van de
grondwaterbelasting aan de provincies en van de afvalstoffenbelasting
aan de gemeenten merken wij het volgende op. De opbrengst van beide
belastingen komt ten goede aan de algemene middelen van het rijk.
Indien de opbrengst geheel of ten dele aan de lagere overheden ter
beschikking zou worden gesteld ontstaan er complicaties ten aanzien van
de verdeling ervan.

De belastingcapaciteit voor de grondwaterbelasting is zeer ongelijk–
matig over de provincies verdeeld, zodat het twijfelachtig is of de
provincies hier - zelfs indien er via het Provinciefonds zou worden
gecorrigeerd - in totaliteit bij gebaat zouden zijn.

In de huidige opzet van de afvalstoffenbelasting is de belasting–
capaciteit per gemeente, en dus ook de opbrengst, niet zonder meer vast
te stellen. Een dergelijke verdeling van de opbrengst is in de praktijk dan
ook moeilijk uit te voeren. Bovendien roept dit de vraag op welke criteria
bij de verdeling van de opbrengst een rol zouden moeten spelen. Moet
worden aangeknoopt bij de gemeente waar het afval wordt verwerkt, of
juist bij de gemeente waar het afval wordt voortgebracht? Het eerste zal
leiden tot een zeer ongelijkmatige verdeling van de opbrengst (het aantal
afvalverwerkingsinstallaties is betrekkelijk gering). Het tweede zal
vermoedelijk tot complicaties in de sfeer van de uitvoering leiden; voor
elke gemeente moet dan immers worden vastgesteld hoeveel afval er
wordt voortgebracht.

Genoemde complicaties gelden mutatis mutandis ook indien de
heffingen zouden worden overgedragen.

De leden van de PvdA-fractie menen dat overheveling van de belasting
naar de provincies tevens een oplossing zou kunnen bieden voor het
probleem van de nu nog onuitvoerbare belasting op agrarische onttrek–
kingen van grondwater onder de 40 000 m3.

Uit overleg met de provincies is gebleken dat de provincies onze
mening delen dat een heffing op agrarische onttrekkingen grote
uitvoeringsproblemen mee zal brengen, voor wat betreft de kleine
onttrekkingen. Om deze reden hebben de meeste provincies thans ook
geen volledig beeld van de bedoelde onttrekkingen. Overheveling om
uitvoeringstechnische problemen te ondervangen biedt dan ook geen
oplossing.

Het cijfermatig overzicht inzake de grondwateronttrekking in de
landbouw, zoals wij dat hebben verstrekt aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, en waarnaar de leden van de PvdA-fractie
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vragen, is op 23 november jl., zoals gebruikelijk is, ook toegezonden aan
de Griffie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Volledigheidshalve is
het overzicht als bijlage bij deze memorie opgenomen.

De leden van verscheidene fracties hebben nog problemen met de
vaststelling (op termijn) van de vrijstellingsgrens voor agrarische
onttrekkingen op 40 000 m3. De uitvoeringstechnische problemen
overtuigen hen niet. De leden van de fractie van het CDA vragen of het
opleggen van een acceptabele forfaitaire aanslag niet een verbetering van
de rechtsgelijkheid impliceert en voorts de opkomst van een groeiend
aantal vrijgestelde onttrekkers tegengaat.

De leden van de D66-fractie vragen in dit verband nog eens in te gaan
op de in gang gezette rechtsongelijkheid tussen enerzijds de industriële
gebruikers en anderzijds de agrarische gebruikers. Bovendien vragen deze
leden hoe hard de toezegging is om de vrijstellingsgrens te verlagen naar
40 000 m3.

In het oorspronkelijk wetsvoorstel hebben wij een vrijstellingsgrens
voorgesteld van 100 000 m3. Wij hebben daarbij opgemerkt dat wij de
opvatting delen dat de vrijstelling voor beregening en bevloeiing zich niet
goed verdraagt met de rechtsgrondslag van de belasting, maar dat wij
ons toch, vanwege de te verwachten uitvoeringstechnische problemen,
genoodzaakt hebben gevoeld deze grens in het wetsvoorstel op te nemen.
Gezien echter de wens van de Tweede Kamer om tot verlaging van de
vrijstellingsgrens te komen en met inachtneming van de eerste voorlopige
resultaten van het door ons geëntameerd onderzoek hebben wij door
middel van een nota van wijziging voorgesteld de vrijstellingsgrens
binnen een termijn van drie jaar te verlagen naar 40 000 m3. Deze termijn
is bedoeld om een sluitend systeem van registratie en controle op te
bouwen en te bezien hoe de meermalen gesignaleerde uitvoerings–
problemen kunnen worden opgelost, zodanig dat de lasten voor zowel de
Belastingdienst als voor de belastingplichtige zo beperkt mogelijk blijven.
Daarbij zal ook, mede op uitdrukkelijk verzoek vanuit de Tweede Kamer,
worden onderzocht in hoeverre toepassing van een forfait mogelijk is
waaraan, zoals in de gedachtenwisseling met de Tweede Kamer is
uiteengezet, ook grote problemen zijn verbonden.

Wij blijven van mening dat vrijstellingsgrenzen niet per definitie in strijd
komen met het rechtsgelijkheidsbeginsel. Zeker voor een wet die landelijk
moet worden toegepast, is het uit het oogpunt van rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid van groot belang dat de individuele onttrekkingen op een
objectieve manier kunnen worden bepaald en gecontroleerd. Een verdere
verlaging van de vrijstellingsgrens hebben wij in dat licht bezien thans
niet verantwoord geacht.

Met de leden van de CDA-fractie zijn wij van mening dat voorkomen
moet worden dat dit soort belastingheffing een opportunistisch karakter
krijgt, waarbij de rechtvaardigheid van de drukverdeling zoek raakt. Zoals
wij al meermalen hebben betoogd is het echter niet ongebruikelijk dat
beperkingen en vrijstellingen in een belasting worden opgenomen om
redenen van uitvoering. Uiteraard dient dat met de nodige zorgvuldigheid
te geschieden. Wij zijn van mening dat dat hier het geval is.

De leden van de CDA-fractie vragen om bij benadering aan te geven op
welk niveau de tarieven van de waterleidingbedrijven die grondwater
gebruiken, zullen komen te liggen en hoe die tarieven zich verhouden tot
die van de overige waterleidingbedrijven. Ook de leden van de SGP-fractie
vragen hiernaar.

De huidige tarieven voor drinkwater bereid uit grondwater zijn
gemiddeld voor huishoudens f 1,50 per m3. Bij invoering van de belasting
op grondwater komt daar volgens berekening van de VEWIN (rekening
houdend met produktieverliezen en BTW) f 0,40 per m3 bij. De tarieven
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voor drinkwater bereid uit grondwater zullen dan gemiddeld komen te
liggen op f 1,90.

De tarieven voor drinkwater bereid uit oppervlaktewater zijn gemiddeld
f 2,50.

De leden van de WD-fractie vragen in hoeverre de optredende
prijsstijging van het drinkwater door de belasting op grondwater strijdig is
met het volksgezondheidsbeleid met betrekking tot de persoonlijke
hygiëne.

Wij gaan ervan uit dat de prijsprikkel die de belastmg op grondwater zal
veroorzaken, de geringe prijselasticiteit van het waterverbruik in
aanmerking nemende, gering zal zijn. Het besparen op water behoeft
bovendien niet per definitie strijdig te zijn met het volksgezondheids–
beleid. De voorlichting is vooral gericht op voorkoming van onnodig
verbruik.

De leden van de WD-fractie achten de belasting op grondwater niet in
overeenstemming met de door het kabinet voorgestane evenwichtige
spreiding van lasten, omdat niet alle verbruikers van drinkwater op
dezeifde wijze worden belast. Daarnaast wijzen deze leden erop dat
verdroging beter kan worden aangepakt via het vergunningstelsel van de
Grondwaterwet.

De belasting op miiieugrondslag beoogt een evenwichtiger spreiding
van lasten over burgers en bedrijfsleven dan alleen de belasting op
brandstoffen kan bereiken. Wij zijn van mening, zoals ook in de memorie
van toelichting bij het wetsvoorstel is aangegeven, dat de belastingen op
grondwater en op afval bijdragen aan de beoogde spreiding van lasten.
Bedacht dient te worden dat de belasting op grondwater de onttrekking
van grondwater belast, niet de levering van drinkwater. Logisch gevolg
daarvan is dat alleen de tarieven van drinkwater bereid uit grondwater
omhoog gaan. Dit behoeft echter geenszins te betekenen, zoals door de
leden van de WD-fractie wordt gesteld, dat dit in strijd zou zijn met de
beoogde evenwichtige spreiding van lasten over burgers en bedrijfsleven.

Wij delen de opvatting van deze leden dat de aanpak van de verdroging,
voor zover de oorzaak is gelegen in het onttrekken van grondwater,
effectief kan gebeuren via het vergunningstelsel van de Grondwaterwet.
Dit sluit echter geenszins de mogelijkheid van een belasting op grond–
water uit. Tenslotte zij gewezen op de in het voorgaande vermelde
tarieven voor drinkwater bereid uit grond– en oppervlaktewater zoals die
zullen resulteren na invoering van dit wetsvoorstel.

De leden van de SGP-fractie vragen naar de gemiddelde produktie–
kosten per m3 drinkwater dat bereid wordt met grondwater en oppervlak–
tewater, alsmede naar het hoogste en het laagste bedrag daarvan.

De gemiddelde produktiekosten per m3 drinkwater bereid uit grond–
water bedragen circa f 0,50. Voor oppervlaktewater is dit circa f 1,50. Er
zijn slechts globale, gemiddelde cijfers beschikbaar. Er bestaat geen
inzicht in het hoogste en het laagste bedrag.

Op de vraag van deze leden naar de verhouding van de bedragen van
de distributiekosten per m3 van de beide watersoorten kan worden
geantwoord dat de distributiekosten per m3 grondwater en oppervlakte–
water ongeveer f 1,00 bedragen.

Voorts vragen de leden van de SGP-fractie welke ontwikkeling zich
aftekent voor de prijsontwikkeling in de meerjarenramingen van de
waterleidingbedrijven voor de komende 5 jaar.

Meerjarenramingen van de waterleidingbedrijven zijn niet centraal
beschikbaar. Op basis van schattingen in het Beleidsplan Drink– en
Industriewatervoorziening mag echter ruwweg worden uitgegaan van een
stijging van de tarieven de komende 5 jaar met 30 a 40%.
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Ervan uitgaande dat 64% van de huishoudens drinkwater bereid uit
grondwater gebruikt, vragen de leden van de SGP-fractie hoeveel % dit
bedraagt van het totale huishoudelijke watergebruik.

Uit de beschikbare gegevens van het waterverbruik valt af te leiden dat
64% van het huishoudelijk waterverbruik bestaat uit drinkwater bereid uit
grondwater. Op basis hiervan is de in de vraag van de leden van de
SGP-fractie genoemde 64% van de huishoudens aangenomen, waarbij het
waterverbruik per huishouden als onafhankelijk van de bereidingswijze
van het drinkwater is verondersteld.

De leden van de SGP-fractie vragen of Nederland de samenvattende
conclusies van het waterleidingcongres, waarin werd uitgesproken dat
drinkwatertarieven nimmer gebruikt mogen worden voor andere
doeleinden, gesteund heeft. Indien dit zo is, vragen deze leden of dit
wetsvoorstel zich daarmee verdraagt.

Aangenomen wordt dat hier wordt gedoeld op het in oktober 1993
gehouden Congress of the International Water Supply Association in
Budapest. Bij dit congres waren geen officiële landendelegaties of
–vertegenwoordigers aanwezig, maar vooral deelnemers uit de bedrijfstak
openbare watervoorziening. Nederland heeft zich als zodanig dan ook niet
uitgesproken over de conclusies.

De leden van de CDA-fractie vragen naar de duur van het «overgangs–
tarief» voor overige onttrekkers in de grondwaterbelasting. Zoals deze
leden terecht opmerken is gekozen voor een lager tarief om bepaalde
industrietakken die veel grondwater gebruiken niet ineens met een grote
kostenstijging te confronteren. De duur van dit tariefverschil is niet
vastgelegd. Het is de bedoeling eerst ervaring met de nieuwe belasting op
te doen en aan de hand van die ervaringen te bekijken of en in hoeverre
het tarief voor overige onttrekkers zou moeten worden aangepast.

De leden van de D66-fractie vragen een reactie op het standpunt van de
N.V. Waterleiding «Noord-West-Brabant» inhoudende een vrees voor
verschuiving van afname van waterleidingbedrijven naar eigen winning
door grote afnemers en agrariërs. Ook de leden van de CDA-fractie vragen
zich af of met de voorgestelde belastingen wellicht ontwijkingsgedrag
wordt opgeroepen.

Hierover kunnen wij opmerken dat grote afnemers indien zij zelf
grondwater gaan onttrekken vergunning– en belastingplichtig zullen
worden. Dit zal behalve de kosten van de belasting ook kosten inzake
meting, administratie, vergunning en dergelijke met zich brengen. Voor
deze grote afnemers lijkt een omschakeling van afname van waterleiding–
bedrijven naar eigen winning dan ook niet waarschijnlijk. Voor kleinere
agrarische afnemers ligt dit mogelijk anders, omdat deze buiten de
vergunning-/belastingplicht kunnen vallen. Er zou dan een moeilijk
controleerbare en daardoor moeilijk beheersbare situatie kunnen
ontstaan, die vanuit een oogpunt van grondwaterbeheer niet gewenst is.
Wij gaan er echter voorshands vanuit dat de verschuiving beperkt zal zijn.
Mocht blijken dat de eigen winning een grotere vlucht zal nemen dan wij
thans verwachten, dan zal dat zeker worden gesignaleerd en zal bekeken
worden hoe deze ongewenste ontwikkeling kan worden gestopt.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de CDA-fractie hoe een
eenduidige heffing te verdedigen is tegenover de opvatting in de
samenleving dat er sprake is van hoogwaardig versus laagwaardig
gebruik van grondwater, en dat mitsdien de heffing variabel zou moeten
zijn, merken wij op dat in de aan de Tweede Kamer toegezegde notitie met
betrekking tot mogelijke verfijningen van de belastingen de wenselijkheid
van differentiatie naar hoogwaardig en laagwaardig verbruik zal worden
bezien.
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In dit verband vragen de leden van de CDA-fractie voorts of fabrikanten,
die ter wille van het milieu retourflessen bewerken, niet geheel of ten dele
dienen te worden vrijgesteld van een heffing op het gebruik van grond–
water.

Wij menen terughoudendheid te moeten betrachten bij het introduceren
van vrijstellingen. Dit enerzijds om de uitvoering van de wet niet te
ingewikkeld te maken, anderzijds omdat vrijstellingen het algemeen
geldende principe van de wet - iedereen die grondwater onttrekt moet
daarvoor betalen - aantasten. De belangrijkste uitzondering op deze regel
zijn de vrijstellingen die worden gehanteerd om uitvoeringstechnische
redenen.

In het kader van de aangekondigde notitie met betrekking tot het
aanbrengen van mogelijke verfijningen zal de belasting op grondwater
ook nader worden getoetst op mogelijke ongewenste neveneffecten.
Daarbij zal ook het probleem van de fabrikanten die retourflessen
bewerken worden betrokken.

In deze notitie zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheden
om de uitzonderingsbepalingen voor de onttrekking van zout en brak
grondwater, waarnaar de leden van de fractie van D66 vragen, ongedaan
te maken.

De leden van de D66-fractie vragen, verwijzend naar een brief van
Bolegbo van 24 november 1993, of het juist is dat niet alle retourbema–
lingen onder de vrijstellingsbepaling van artikel 8, onderdeel g, vallen.
Voorts vragen genoemde leden om een reactie op de in genoemde brief
gestelde vraag of werkzaamheden die qua kenmerken zo sterk overeen–
komen dat zij wetstechnisch nauwelijks zijn te onderscheiden, wel zo
verschillend belast kunnen worden.

Het is juist dat niet alle retourbemalingen onder de vrijstellingsbepaling
van artikel 8, onderdeel g, vallen. Onder deze vrijstelling worden namelijk
alleen begrepen onttrekkingen van grondwater in het kader van de
zogenaamde koude-warmte-opslagprojecten, waarin water in een
gesloten kringloop wordt onttrokken en geïnfiltreerd. Voor de redenen
waarom voor deze onttrekking een volledige vrijstelling is opgenomen,
verwijzen wij naar de toelichting in de nota naar aanleiding van het
eindverslag, paragraaf 7, toelichting artikel 8).

Bij bronbemalingen in de bouwnijverheid is van een gesloten kringloop
als hiervoor bedoeld, geen sprake. Vandaar dat in deze gevallen niet
voorzien is in een volledige vrijstelling, maar in een verregaande
vermindering van het verschuldigde bedrag aan belasting ingevolge
artikel 10. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat de infiltratie plaatsvindt
in overeenstemming met de door de provincie afgegeven infiltratie–
vergunning, omdat alleen zo kan worden gewaarborgd dat de kwaliteit
van het grondwatervoorkomen op een goed niveau wordt gehandhaafd.

Wij zijn gezien het vorenstaande van mening dat er duidelijk sprake is
van geheel verschillende situaties die gelet op de reden en doelstelling
van de onttrekkingen en infiltraties en de gevolgen ervan op de kwaliteit
van het grondwatervoorkomen, een verschillende benadering in belas–
tingheffing rechtvaardigen.

4. Afvalstoffenbelasting

De leden van de CDA-fractie zijn van mening dat de belastingheffing
interfereert met ander milieubeleid, met name van lagere overheden en
dat wellicht ontwijkingsgedrag wordt opgeroepen. Tevens vragen deze
leden of de belasting op het storten van afval interfereert met het
gemeentelijke beleid tot terugdringing van het afvalaanbod.

De reinigingsrechten/afvalstoffenheffing varieerden in 1992 per
huishouden in grote lijnen van f 150 tot f 300 per jaar. Een huishouden
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produceert gemiddeld 900 kg (grof) huishoudelijk afval per jaar. De helft
hiervan is groente–, fruit– en tuinafval dat gecomposteerd wordt en dus
niet onder de belasting valt. Als de andere helft wordt gestort, bij een
belastingtarief van f 28,50 per ton, zal de gemeentelijke heffing ter zake
van afvalverwijdering met circa f 13 per jaar worden verhoogd. Het betreft
hier dus een relatief bescheiden verhoging die naar verwachting het
gemeentelijk milieubeleid niet zal doorkruisen.

Door de voorgestelde belasting zou in bepaalde gevallen een financiële
prikkel kunnen ontstaan om afvalstoffen illegaal te verwijderen. Daar staat
echter tegenover dat men zich dan blootstelt aan vervolging wegens
overtreding van de milieuwetgeving. Hierbij dient ook bedachtte worden
dat het thans voorgestelde belastingtarief gemiddeld genomen geen forse
verhoging zal veroorzaken van de storttarieven die thans aan de
aanbieder van afval in rekening worden gebracht.

Daarnaast zijn via de al eerder gememoreerde circulaire van de
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 5 november 1993 (nr.
FBA93/U1930) de mogelijkheden voor gemeenten om de tarieven van de
reinigingsrechten/afvalstoffenheffing afhankelijkte laten zijn van het
afvalaanbod uitgebreid. Voorts hebben gemeenten instrumenten om
uitwijkgedrag te voorkomen, bij voorbeeld een adequaat
voorzieningennet van gescheiden inzameling, zoals glas–, papier– en
textielbakken, voorlichting en handhaving door de reinigingspolitie.

De leden van de CDA-fractie vragen of het niet voor de hand ligt om een
vrijstelling - geheel of gedeeltelijk– in te voeren voor bedrijven die via
recycling een positieve bijdrage leveren aan de duurzame economie. De
leden van de PvdA-fractie wijzen ook op vanuit het milieubeleid
ongewenste effecten van de nieuwe belasting op het storten van afval. Zij
wijzen in het bijzonder op de oud-papiersector en de ontmoediging van
het gebruik van retourverpakkingen. Zij zijn van oordeel dat in het
bijzonder de beide genoemde problemen met spoed dienen te worden
opgelost. Ook de leden van de fractie van D66 vragen aandacht voor deze
aspecten.

De wenselijkheid voor het invoeren van vrijstellingen voor bepaalde
activiteiten of sectoren zal, zoals ook al bij de belasting op grondwater is
opgemerkt, van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Bovendien
maken wij, met name ten aanzien van de genoemde papiersector, de
kanttekening dat op het eerste gezicht voor de hand liggende oplossingen
bij nadere bestudering niet altijd ook de juiste behoeven te zijn. Zo heeft
de regering tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede
Kamer gewezen op het feit dat de te betalen belasting veel meer zou
bedragen indien oud papier rechtstreeks wordt gestort dan het geval is bij
het storten van het residu na de verwerking van het oud papier. De
papier-industrie kan deze kosten dan ook volledig doorberekenen aan de
aanbieder van het oud papier, die daarmee nog altijd goedkoper uit is dan
wanneer hij het oud papier zou moeten laten storten. Dit zal naar wij
menen dan ook een rol moeten spelen in de beoordeling van de effecten
van de belasting voor de papiersector.

In de door ons bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede
Kamer toegezegde notitie over verfijningen zal uitgebreider worden
ingegaan op de door de leden van de fracties van het CDA en van de PvdA
naar voren gebrachte knelpunten in de papiersector.

De leden van de D66-fractie vragen naar een kosten-baten-analyse voor
de papierindustrie in relatie tot de belasting op storten.

In 1992 werd bijna 2 miljoen ton oud papier herverwerkt door de
papierindustrie. Hierbij ontstond circa 400 000 ton ontinktingsslib dat
moest worden gestort. In dit geval zou circa f 11 miljoen aan belasting
moeten worden afgedragen. Indien, zoals hiervoor is aangegeven, de
papierindustrie deze kosten zou doorberekenen aan de leveranciers van
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oud papier, zal de prijs van oud papier met 0,6 ct. per kg. dalen. Deson–
danks zouden de kosten voor ontdoeners van oud papier (gemeenten en
bedrijven) bij herverwerking minder stijgen dan indien zij het oud papier
integraal zouden moeten storten.

De leden van de fractie van D66 vragen of de regering bereid is het
verzoek van de Unie van Waterschappen te honoreren om de mogelijk–
heden tot het aanbrengen van een verfijning in de wet ten aanzien van
zuiveringsslib en baggerspecie in het toegezegde onderzoekte betrekken.

De problematiekten aanzien van zuiveringsslib is niet geheel verge–
lijkbaar met die van verontreinigde grond en baggerspecie. De daar
gehanteerde vrijstellingen zijn namelijk gebaseerd op de overweging dat,
anders dan bij andere afvalstoffen in het algemeen het geval is, de
verontreiniging van de baggerspecie en grond veelal gedurende een
lange tijd in het verleden tot stand is gekomen en dat de waterbeheerder
of grondeigenaar dat niet meer met zogenaamde brongerichte maatre–
gelen kan voorkomen. Dit geldt niet voor zuiveringsslib. Wij zeggen echter
toe de problematiek inzake het zuiveringsslib in het toegezegde onderzoek
te betrekken.

De leden van de SGP-fractie vragen hoe de gemiddelde kosten van
verbranden en storten van afvalstoffen zich tot elkaar verhouden.

Het gemiddelde storttarief voor huishoudelijk afval en grof huishou–
delijk afval was in 1992 f 74 per ton. De laagste storttarieven voor deze
afvalstromen waren in dat jaar f 17 per ton, terwijl de hoogste stort–
tarieven f 247 per ton bedroegen. Dit hoge storttarief is een uitschieter die
onder meer wordt veroorzaakt doordat een stortplaats op de overge–
bleven restcapaciteit de nazorg van de hele stortplaats financiert.

Het gemiddelde verbrandingstarief voor huishoudelijk en grof huishou–
delijk afval was in 1993 f 113 per ton. Het laagste verbrandingstarief voor
deze afvalstroom was in 1992 f 69 per ton; het hoogste tarief was toen
f 180 per ton.

De leden van de SGP-fractie vragen voorts hoe de gemiddelde tarieven
van de reinigingsrechten/afvalstoffenheffing van gemeenten waarvan het
afval wordt gestort en van de gemeenten waarvan het afval wordt
verbrand zich tot elkaar verhouden.

Over het algemeen zijn de tarieven van de reinigingsrechten/
afvalstoffenheffing van gemeenten waar het afval wordt gestort lager dan
in gemeenten waar het afval wordt verbrand. Een indicatie hiervoor
vormen de over provincies gemiddelde gemeentelijke inzameltarieven
voor 1993. In provincies waar het huishoudelijke afval noodzakelijk wordt
gestort liggen de inzameltarieven meestal rond de 200 gulden (Limburg
f 186; Noord-Brabant f 216; Zeeland f 160; Drenthe f 279). In provincies
waar het huishoudelijke afval hoofdzakelijk wordt verbrand liggen de
inzameltarieven rond de f 300 (Zuid-Holland f 284; Noord-Holland f 300;
Utrechtf317).

5. Brandstoffenbelasting

De leden van de CDA-fractie kunnen instemmen met de verbeteringen
via amendering van de voorliggende wetsvoorstellen, maar zij hebben
grote moeite met de dekking ten laste van de elektriciteitsproducenten als
gevolg van het voortijdig beëindigen van de teruggaafregeling in verband
met rookgasreiniging.

Het vervroegd afschaffen van de teruggaafregeling voor rookgasont–
zwaveling betekent geen «eenzijdige verbreking van een afspraak», zoals
de leden van de fractie van het CDA dat formuleren. Bij de behandeling
van het onderhavige wetsvoorstel in de Tweede Kamer, alsmede bij de
behandeling in 1992 van het wetsvoorstel voor de verbruiksbelastingen
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op brandstoffen (22 405), hebben wij begrip getoond voor het door de
leden van verschillende fracties naar voren gebrachte argument dat de
teruggaafregeling niet past in de systematiek van een belasting die CO2

en energie-inhoud als grondslag kent. Wij hebben echter tevens geconsta–
teerd dat het afschaffen van de regeling pas kort nadat deze effectief was
geworden, als onredelijk kon worden beschouwd. Daarom is in het kader
van wetsvoorstel 22 405 er voor gekozen de teruggaafregeling voor
rookgasontzwaveling te handhaven tot het jaar 2000 en met de Sep in
overleg te treden over vervroegde afschaffing van de regeling. Dat
overleg heeft ook plaatsgevonden tussen de Sep en het Ministerie van
VROM. Daaruit bleek dat met de Sep geen overeenstemming over
vervroegde afschaffing was te bereiken, maar dat de Sep wel begrip had
voor de redenering.

Op grond van dat overleg en na afweging van de argumenten hebben
wij gemeend ons niet te moeten verzetten tegen de meerderheidsop–
vatting van de Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel,
dat de datum van afschaffing met zes jaar naar voren wordt gebracht.

De leden van de fracties van zowel het CDA als de PvdA informeren
naar het effect van de vervroegde afschaffing van de teruggaafregeling
rookgasontzwaveling op de bereidheid van de elektriciteitsproduktiesector
om milieu-investeringen in onder andere C02-reductie te doen.

De bereidheid van de elektriciteitproducerende bedrijven om tot
positieve resultaten te komen in de gesprekken over CO2-reductie is
afhankelijk van een groot aantal factoren. Zowel de bedrijven als de
regering streven een resultaat na dat evenwichtig is ten aanzien van de
belangen van de verschillende partijen. De Sep heeft er bij brief van 26
november jl. - die ook aan de Eerste Kamer is gezonden - op gewezen dat
hierbij ook een betrouwbaar en consistent overheidsbeleid van belang is.
Vanuit die optiek zal de elektriciteitsproduktiesector zich in de voort–
gaande besprekingen met de overheid mogelijk extra kritisch opstellen.

6. Uraniumbelasting

Verschillende leden hebben de voorgestelde belasting op uraan ter
sprake gebracht.

De leden van de fractie van de PvdA vragen of de belasting via het
landelijk basistarief wordt verrekend dan wel alleen neerslaat bij de
verbruikers van de door de kerncentrale(s) geproduceerde elektrische
energie. De elektriciteitssector staat op het standpunt dat die afnemers die
een contract hebben waarbij de elektriciteitsprijs rechtstreeks gerelateerd
wordt aan de opwekking met kerncentrales, ook rechtstreeks belast
worden met de kosten van de uraanbelasting.

Door de leden van fractie van D66 wordt gesuggereerd om de tijdelijke
korting op de elektriciteitsprijs, voorzover deze door de uraanbelasting
ongedaan gemaakt wordt, op te vangen in een verhoging van de korting
op de elektriciteitsprijs.

Hierover merken wij op dat de gesignaleerde problematiek momenteel
nog wordt bestudeerd.

7. Budgettaire aspecten, bedrijfseffecten

De leden van de fractie van D66 vragen wat het financieel nadeel zou
zijn bij een beleid van vrijstellingen. Aangezien het toegezegde onderzoek
naar mogelijke verfijningen en het weghalen van «scherpe kantjes» pas
onlangs is gestart, hebben wij dit moment nog geen beeld van de
mogelijkheden tot en wenselijkheden van ontheffingen, vrijstellingen of
verfijningen. Derhalve kunnen wij nog niet aangeven wat het financieel
nadeel zou zijn bij een dergelijk beleid.
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De leden van de fractie van de SGP vragen of kan worden aangegeven
welk percentage van de beoogde belastingopbrengst indirect aan het
milieubeleid ten goede komt. In 1994 zal volgens de raming, zoals
opgenomen in de Miljoenennota 1994, de opbrengst van de hier aan de
orde zijnde belastingen circa 1,3% van de totale belastingopbrengsten
bedragen. De financiering van het uit de algemene middelen te bekos–
tigen milieubeleid is niet toe te rekenen aan de opbrengsten van speci–
fieke belastingsoorten.

Bij deze leden lijkt de indruk te bestaan dat er geen bedrijfseffecten–
rapportage heeft plaatsgevonden. Dat is niet juist. De bedrijfseffecten zijn
gedurende het wetgevingsproces voortdurend gevolgd. Op basis daarvan
zijn ook verschillende opties afgevallen voor grondslagen en tarieven,
omdat zij onaanvaardbare lasten voor bepaalde sectoren met zich
meebrachten. Er is gekeken naar de directe lasten van de heffing voor
diverse sectoren van de economie, waarbij voor het bedrijfsleven een
onderverdeling per bedrijfstak is gemaakt. Zoals eerder in deze memorie
is opgemerkt is het onder omstandigheden mogelijk dat er op econo–
mische gronden iets gedaan moet worden aan de initiële lastendruk–
verdeling. In dat licht hebben wij ook toegezegd te zullen bezien in
hoeverre «scherpe kantjes» van de voorgestelde belastingen zullen
kunnen worden afgehaald.

De leden van de fractie van de SGP vragen welk deel van de opbrengst
van de grondwaterbelasting ten laste komt van huishoudens en welk deel
ten laste van het bedrijfsleven. Ook vragen zij of deze verhouding
beleidsmatig bewust is nagestreefd. Voorts willen zij weten welk deel van
de opbrengst van de afvalstoffenbelasting ten laste komt van
huishoudens en welk deel ten laste van het bedrijfsleven. In onderstaande
tabel wordt de gevraagde lastenverdeling, zowel ten aanzien van
grondwater als afval, weergegeven. De weergegeven bijdragen aan de
totale belastingopbrengst zijn gebaseerd op het feitelijk aandeel van de
onderscheiden categorieën in het gebruik van grondwater respectievelijk
in het storten van afval. De aandelen zijn derhalve niet het gevolg van
beleidsmatig gekozen uitgangspunten.

Lastenverdeling belasting op grondwater en afval

Grondwater Afval

Aandeel (%) Bedrag
(mln. gld.l

Huishoudens

Industrie

Overig

Totaal

48

19

33

100

160

63

109

332

Aandeel (%) Bedrag (mln.
gld.)

35

21

44

100

96

58

122

277

De leden van de SGP-fractie vragen hoe het verklaarbaar is dat het
niet-belasten van het verbranden van afval voor 40% van de huishoudens
gecompenseerd kan worden met een tariefsverhoging voorte storten
afval f3,50 per ton.

De leden van de SGP-fractie gaan er ten onrechte van uit dat 40% van al
het afval wordt verbrand. Dit percentage geldt alleen voor het huishou–
delijk afval. In totaliteit wordt ongeveer 20% van de hoeveelheid aange–
boden afval verbrand. In het oorspronkelijke wetsvoorstel is uitgegaan
van een hoeveelheid te verbranden en te storten afval van in totaal 13,8
mln ton en een tarief van f 14 per ton. De totale opbrengst hiervan zou
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circa f 190 mln hebben bedragen. Bij nota van wijziging is het verbranden
van afval met een nultarief belast en het storten van afval met een tarief
van f 17,50 per ton. Bij een hoeveelheid te storten afval van 10,8 mln ton
(inclusief verbrandingsresten) zou de opbrengst dan nog steeds f 190 mln
hebben bedragen. Later hebben zich de wijzigingen voorgedaan, zowel in
de ramingen van de hoeveelheden afval als in de gewenste opbrengsten
op basis van de nadere besluitvorming daarover, die hebben geleid tot het
tarief van f 28,50, zoals thans in het wetsvoorstel opgenomen.

De leden van de SGP-fractie vragen of het de bedoeling is om via een
verdere verhoging van deze belastingen detarieven van drinkwater bereid
uit grond– en oppervlaktewater en de tarieven van gestort en verbrand
afval met elkaar in evenwicht te brengen.

Bij de keuze van de grondslagen van de belastingen is een afweging
gemaakt op basis van verschillende aspecten waarbij de milieu-aspecten
een belangrijke rol hebben gespeeld. Bij het vaststellen van de tarieven is
rekening gehouden met de huidige verschillen in tarieven van drinkwater
bereid uit grond– of uit oppervlaktewater, en de tarieven van het storten of
verbranden van afval een en ander tegen de achtergrond van de budget–
taire doelstelling.

De leden van de SGP-fractie vragen welk percentage van de burgers
zowel met de verhoging van het drinkwatertarief als met de verhoging
van het afvaltarief zal worden belast.

Ongeveer 64% van de burgers betrekt water van waterleidingbedrijven
die drinkwater uit grondwater bereiden. Het afval van ongeveer 60% van
de huishoudens wordt gestort. Onbekend is welk percentage van de
huishoudens te maken heeft met beide belastingen. Tentatief kan wel
worden aangegeven dat de overlap minimaal 24% en maximaal 60% zal
bedragen.

De leden van de fractie van de SGP vragen of de hier aan de orde zijnde
voorstellen in evenwicht zijn met de TuBa. In het kader van de tussen–
balans zijn geen besluiten genomen met betrekking tot de heffing van
belasting op milieugrondslag. Dit is wel gedaan in het kader van de
begrotingsvoorbereiding 1992. In de Miljoenennota 1992 werd voor het
jaar 1994 een opbrengst van de «Wabm-heffing» voorzien van 2,2 miljard.
Thans wordt uitgegaan van een opbrengst van 2 miljard gulden. In 1992
werd er nog van uitgegaan dat deze belasting uitsluitend zou drukken op
brandstoffen. Voor 1994 wordtthans uitgegaan van een substantieel
aandeel van de belasting op afval en grondwater. De opbrengsten van de
belasting op afval en grondwater zijn in mindering gebracht op de
opbrengst van de belasting op brandstoffen. Dat de huidige raming van
de opbrengsten per saldo achterblijft bij de raming van 1992 heeft
enerzijds te maken met een lager volume van brandstoffen en anderzijds
met een in het kader van de begrotingsvoorbereiding 1994 genomen
besluit aan een deel van de voorziene oploop geen invulling te geven.

De Minister van Financiën,
W. Kok

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

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort
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BIJLAGE Onderwerp: Grondwateronttrekking voor beregeningsdoeleinden
in de landbouw

1. Door het Landbouwkundig-Economisch Instituut (LEI) wordt
momenteel een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van
Financiën/Belastingdienst naar de grondwateronttrekking in de land– en
tuinbouw. In het kader van dit onderzoek heeft het LEI (steekproefsgewijs)
een enquête gehouden onder een aantal landbouwbedrijven. De
hiernavolgende tabel is opgesteld met gebruikmaking van de eerste
cijfermatige gegevens die uit deze enquête zijn verkregen. De cijfers
moeten met de nodige voorzichtigheid en voorbehoud worden gehan–
teerd, aangezien:

- verificatie en nadere analyse van deze gegevens nog niet heeft
plaatsgevonden en

- de gegevens alleen betrekking hebben op de landbouw. De tuinbouw
is niet in de enquête betrokken; gelijksoortige gegevens met betrekking tot
de tuinbouw zijn dan ook nog niet voorhanden.

2. Om aan te gegeven in welk kader de cijfers moeten worden
geplaatst, volgen hier nog enkele globale gegevens.

Totaal aantal land– en tuinbouwbedrijven: ca. 120 000
waarvan landbouw: 100 000
en tuinbouw: 20 000.
Van de 100 000 landbouwbedrijven zijn er ca. 35 000 zeer klein; deze

hebben 5-10% van hettotale landbouwareaal in gebruik. De overige
65 000 hebben 90-95% van het landbouwareaal in gebruik.

De enquête waar de hiernavolgende tabel op is gebaseerd, is uitge–
voerd op een steekproef onder deze 65 000 landbouwbedrijven. Uit de
verkregen gegevens kan worden afgeleid dat van die 65 000 bedrijven ca.
12 000 bedrijven grondwater onttrekken voor beregeningsdoeleinden.

Voor deze 12 000 landbouwbedrijven kan de volgende verdeling worden
opgemaakt:

hoeveelheid in 1 000 m3

0-< 10

10 -< 20

20 -< 30

30 -< 40

40 -< 50

50 -< 60

60 -< 70

70 -< 80

80 -< 90

90-<110

•110

Totaal

aantal
bedrijven

7539

3038

630

455

115

35

54

93

12

0

39

12010

onttrekking
in 1 000 m3

37695

45570

15750

15925

5175

1925

3510

6975

1020

0

4485

138030

belasting–
opbrengst
totaal

6 163 132

7 450 695

2 575 125

2 603 737

846112

314737

573885

1 140412

166770

0

733 297

22 567 902

belasting–
opbrengst per
bedr.

817

2452

4087

5722

7357

8992

10627

12262

13897

n.v.t.

18802

1 879

1. Het uitgangsjaar voor de gegevens in de tabel is 1992. Dit jaar kan
worden aangemerkt als een droog jaar. In indexcijfers uitgedrukt is 1992
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176, wanneer een normaal jaar op 100 wordt gesteld. Voor een zeer droog
jaar is het indexcijfer 263.

4. De gegevens in de tabel zijn verkregen door extrapolatie van de
steekproef. Met name in de hogere regionen, waar sprake is van kleine
aantallen, leidt dit tot een grotere onnauwkeurigheid.
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