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Het gewijzigd voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A In artikel 9, worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A.1. In onderdeel a wordt «f 0,25» vervangen door: f 0,327.
A.2. In onderdeel b wordt «f 0,125» vervangen door: f 0,1635.

B. In artikel 10, worden de volgende wijzigingen aangebracht.
B.1. In onderdeel a wordt «f 0,21» vervangen door: f 0,275.
B.2. In onderdeel b wordt «f 0,085» vervangen door: f 0,111 5.

C. In artikel 18 wordt «f 1 7,50» vervangen door: f 27,40.

D. In artikel 22 worden de volgende wijzigingen aangebracht
D.1. In het eerste lid, onderdeel h, wordt «1000 ton, 10 ton»

vervangen door: 1 000000 kilogram, 10000 kilogram.
D.2. In het vijfde lid, wordt «aflevert» vervangen door: aflevert of

gebruikt.

E. In artikel 23, eerste lid, wordt «verbruiksbelasting» vervangen
door: belasting.

F. In artikel 25 vervalt: voorts.

G. In artikel 30, worden de volgende wijzigingen aangebracht.
G.1. In het eerste lid, onderdeel j, vervalt na «f 0,01367» de punt.
G.2. In het tweede lid wordt «artikel 22, onderdeel h» vervangen door:

artikel 22, eerste lid, onderdeel h.

H. In artikel 33, tweede lid, wordt «verbruiksbelasting» vervangen
door: belasting.

I. In artikel 36 wordt «1 april 1993» vervangen door: 1 januari 1994.
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TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige nota van wijziging strekt er in de eerste plaats toe de
voorgestelde tarieven van de grondwaterbelasting en de afvalstoffenbe–
lasting te verhogen. Daarnaast bevat deze nota een wijziging van de
datum van inwerkingtreding alsmede enkele wijzigingen van redactionele
aard.

Verhoging tarieven

In het meerjarig beeld was een bedrag van 240 mln gulden voor 1994
op kasbasis (op transactiebasis f 270 mln) opgenomen in verband met
een verhoging per 1 januari 1994 van de opbrengst van de verbruiksbe–
lastingen op milieugrondslag. Deze opbrengst zou in beginsel kunnen
worden gerealiseerd door een tariefsverhoging op grondwater, afval–
stoffen en/of brandstoffen dan wel door verdere verbreding van de
grondslag. In de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van
het eindverslag is al aangegeven dat de verkenning naar mogelijke
nieuwe grondslagen pas begin 1994 afgerond zal kunnen worden.

In het kader van de besluitvorming over het totale pakket van fiscale
wetsvoorstellen voor het jaar 1994 heeft de regering gekozen voor een
tariefsverhoging van de belasting op grondwater en afvalstoffen tot een
beloop van in totaal 150 mln gulden in plaats van de voorgenomen 270
mln (op transactiebasis). Deze 150 mln wordt voor 75 mln ingevuld door
een verhoging van het tarief van de grondwaterbelasting en voor 75 mln
door een verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting. Bij deze
besluitvorming heeft de totale lastendruk op brandstoffen een rol
gespeeld. Van belang daarbij is dat in het fiscale pakket voor 1994 ook
een verhoging van de benzine– en dieselaccijns is opgenomen.

Te zamen met de voor 1993 beoogde, maar niet gerealiseerde
opbrengst van de verbreding van de grondslag van de milieuverbruiksbe–
lastingen ten bedrage van structureel 435 mln, dient derhalve een totale
opbrengst te worden gerealiseerd van 585 mln. Voor 319 mln wordt dit
gehaald uit de belasting op grondwater en voor 266 mln uit de belasting
op afvalstoffen. Dit leidt, rekening houdende met de thans bekend cijfers
van het verwachte afvalaanbod voor 1994, tot de tarieven zoals deze in
de nota van wijziging zijn opgenomen. Deze tarieven leiden in 1994 tot
een opbrengst op kasbasis van 530 mln. In vergelijking met de reeds in
het wetsvoorstel opgenomen tarieven betekent een en ander dat de
tarieven met de onderstaande bedragen worden verhoogd.

De tariefsverhogingen bedragen voor de grondwaterbelasting per
kubieke meter onttrokken grondwater:

- voor onttrekkingen door waterleidingbedrijven f 0,077
- voor onttrekkingen door anderen f 0,0385
- voor de tegemoetkoming voor infiltratie door f 0,065

waterleidingbedrijven
- voor de tegemoetkoming voor infiltratie door f 0,0265.

anderen

Voor de afvalstoffenbelasting bedraagt de tariefsverhoging f 9,90 per
ton gestort afval. Het tarief voor het verbranden van afval blijft
ongewijzigd (nihil).
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De uit vorengenoemde tariefsverhogingen voortvloeiende lastenver–
deling is als volgt

Voor grondwater:
Industrie 19%
Huishoudens 48%
Overige 33%

Voor afval:
Industrie 21%
Huishoudens 35%
Overige 44%

De koopkrachteffecten van de verhoging van de tarieven bedragen
gemiddeld per huishouden voor grondwater f 5,85, voor afval f 4,20, in
totaal derhalvef 10,05.

Overige wijzigingen

De in de onderdelen D tot en met H opgenomen wijzigingen zijn van
redactionele aard. Onderdeel I heeft betrekking op de wijziging van de
datum van inwerkingtreding. Thans wordt 1 januari 1994 als datum van
inwerkingtreding voorgesteld.

De Ministervan Financiën,
W. Kok

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

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