Verbruikersbelastingen op milieugrondslag: kluitjes in het riet

We zijn in dit land dol op eufemismen.
Wanneer we zeggen 'de toestand van het
Nederlandse oppervlaktewater geeft
weinig reden tot optimisme', dan bedoelen
we gewoon dat het slecht gaat met het
oppervlaktewater. Het eerste klinkt wat
minder hard en is daarbij ook nog
verhullend. Niettemin begrijpt iedereen
wel ongeveer wat er wordt bedoeld.
Ernstiger wordt het, wanneer de gebruikte
terminologie zó ver van de realiteit afstaat,
dat de mensen op een dwaalspoor worden
gebracht. Dat is het geval met de 'Wet op
de verbruiksbelastingen op milieugrondslag', die nu nog bij de Raad van
State ligt voor advies, maar op 1 januari
1993 al in werking moet treden.
Milieugrondslag
De term 'verbruiksbelasting op milieugrondslag' klinkt goed. Degene die 'het
milieu verbruikt' wordt daarvoor belast en
moet dus betalen. Een uitstekende zaak!
Iemand die iets vuil maakt moet niet
alleen zorgen dat het weer schoon wordt,
maar daarbij ook nog eens belasting
betalen. Dat zal hem leren!
Korting op infiltratie.

Het is duidelijk dat de grote vervuilers
met deze fiscale maatregel nu eindelijk
krachtig worden aangepakt. In waterleidingkringen leeft men op. Jarenlang
hebben de drinkwaterproducenten
immers met steeds geavanceerder
technieken gezorgd dat er - ondanks de
steeds toenemende vervuiling van de
bronnen - toch goed drinkwater geleverd
kan worden. De hoge kosten van het
ontwikkelen en implementeren van
nieuwe zuiveringstechnieken moesten
doorberekend worden aan de consument.
Jarenlang hebben de waterleidingbedrijven bij de overheid aangedrongen
op een aanpak bij de bron en het
vasthouden aan het (EG-)uitgangspunt
dat de vervuiler betaalt. En nu komt er
dan eindelijk een echte wet, waarin het
allemaal wordt geregeld, en zelfs met
grote voortvarendheid: de 'Wet op de
verbruiksbelastingen op milieugrondslag'.
Mis
Een dergelijke voor de hand liggende
interpretatie van de titel van de wet blijkt
bij beschouwing van de tekst van het
voorstel van wet geheel onjuist.
Het gaat helemaal niet om aanpak van
milieubedreigingen. Er wordt in de wet
voorgesteld verbruiksbelastingen op
grondwater en afvalstoffen in te stellen.
Deze nieuwe belastingen worden met de
verbruiksbelastingen op brandstoffen uit
de Wabm gebundeld in één nieuwe wet.

'Aangrijpingspunten'
Wat is nu de betekenis van het begrip
'milieugrondslag' in de titel van de wet?
We citeren uit de Memorie van
Toelichting:
'Uit milieu-oogpunt is van belang dat zij
[de belastingen, red.] aangrijpen bij het
verbruik van schaarse in de natuur
aanwezige grondstoffen, het veranderen
van de natuurlijke stofkringlopen of het in
het milieu brengen van verontreinigende
stoffen. Zij kunnen op die manier een
aanvulling vormen op het meer specifieke
milieubeleid dat wordt gevoerd door
middel van voorschriften en regulerende
heffingen.'
Als eerste 'aangrijpingspunten' werden
genoemd water, afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen en nutriënten (veevoeder en
kunstmest). Maar om het nu maar niet
tegelijk al te ingewikkeld te maken (voor
de belastingplichtige en voor de belastingdienst) heeft het kabinet besloten
'voorshands af te zien van verbruiksbelastingen op bestrijdingsmiddelen en
nutriënten, waarmee slechts een relatief
gering financieel belang is gemoeid, en de
keuze te beperken tot verbruiksbelastingen op grondwater en op afval.
Tezamen leiden de twee laatstgenoemde
belastingen tot een verantwoorde
spreiding van lasten over het bedrijfsleven
en de gezinshuishoudingen,' aldus de
Memorie van Toelichting.

Grondwater
Voor het onttrekken van grondwater
rekent de wet het volgende tarief:
- voor onttrekkingen door waterleidingbedrijven f 0,25 per m 3 ;
- voor onttrekkingen door anderen
f 0,125 p e r m 3 .
Maar daar staat tegenover, dat volgens
artikel 2.4.2. 'op de belasting een vermindering wordt toegepast, berekend over
het aantal kubieke meters geïnfiltreerd
water, indien het infiltreren van water
geschiedt in rechtstreeks verband met een
onttrekking van grondwater en in
overeenstemming met de voorwaarden
welke daartoe zijn gesteld in de vergunning die voor het onttrekken of voor
het infiltreren van water is verleend
ingevolge de Grondwaterwet.'
Die vermindering bedraagt f 0,21 per m 3
voor infiltratie door waterleidingbedrijven
en f 0,085 per m 3 voor infiltratie door
anderen.
Milieubelasting?
De voorgestelde 'verbruiksbelasting op
milieugrondslag' heeft met het milieu
maar bitter weinig te maken. De belasting
is zelfs strijdig met een aantal uitgangspunten van het Nederlandse milieubeleid.
Vervuilerbetaalt
Het principe dat 'de vervuiler betaalt'
wordt verlaten. Niet degene die het
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grondwater belast met verontreinigende
stoffen (zoals bestrijdingsmiddelen en
nutriënten) moet betalen, maar het
grondwaterbedrijf, dat juist zijn uiterste
best doet die stoffen er weer uit te filteren.
Aanpak bijdebron
De verbruiksbelasting op grondwater
heeft niets te maken met een aanpak van
de milieuproblemen bij de bron. Goed,
zo'n belasting zou er theoretisch toe
kunnen leiden dat er minder grondwater
wordt gewonnen, zodat de verdroging
wordt tegengegaan. Maar daar namen de
waterleidingbedrijven in het kader van het
VEWIN-Milieuplan toch al maatregelen
voor. Bovendien leidt een hogere
belasting voor winningen van waterleidingbedrijven er toe, dat de industrie
weer meer zelf gaat winnen. Dat is
immers goedkoper. De verbruiksbelasting
zou daardoor op het tegengaan van
verdrogingseffecten wel eens een
averechts effect kunnen hebben.
Oppervlaktewater moetschoon
Uitgangspunt van de drinkwatervoorziening is, dat de overheid zorgt dat de
bronnen van het drinkwater worden
beschermd en van een zodanige kwaliteit
zijn dat er met eenvoudige middelen goed
drinkwater van kan worden gemaakt.
Voor het oppervlaktewater van Rijn en
Maas is dat een hele toer, en dat zal ook
in de nabije toekomst niet helemaal
lukken, maar er wordt aan gewerkt.
Inspanningen in het kader van het RAP
en het NAP en mogelijk zelfs MAP en
SAP, gevoegd bij de activiteiten van IRC,
RIWA, IAWR, Internationale Maasconferentie en Nederlands/Belgische
Scheldeconferentie moeten ertoe leiden
dat het oppervlaktewater in de toekomst
schoner wordt. Maar vooralsnog is drinkwater uit oppervlaktewater duurder dan
drinkwater uit grondwater.
. ..met eenvoudige middelen goeddrinkwater. ..

Wat zegt nu de Memorie van Toelichting
daarover:
'De voorgestelde belastingtarieven leiden
er tevens toe dat de prijzen van leidingwater bereid uit grondwater dichter
komen te liggen bij die van leidingwater
bereid uit oppervlaktewater.' Daarmee
accepteert het kabinet kennelijk de hogere
prijs van het oppervlaktewater en verheft
die hogere prijs zelfs tot norm, zonder
naar de oorzaken te kijken.
Geen doelheffing
Een goed milieubeleid is duur. Het is
denkbaar dat een milieuheffing op
bijvoorbeeld het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt gebruikt om het inzetten
van alternatieven te stimuleren. Evenzo is
het denkbaar dat de inkomsten uit een
heffing op nutriënten worden aangewend
om grootschalige mestverwerking te
subsidiëren. Zelfs zou denkbaar zijn dat
een heffing op grondwater wordt gebruikt
om verdroging tegen te gaan. Maar de
voorgestelde belastingen zijn geen
doelheffingen maar algemene belastingen.
De verbruiksbelastingen op milieugrondslag komen ook niet van onze
milieuminister maar van de minister van
Einanciën. Het enige doel dat ze dienen is
het vullen van 's Lands Schatkist. De

inkomsten komen ten goede aan de
Algemene Middelen en zullen dus vooral
worden aangewend voor het oplossen van
problemen met koopkrachtstijging,
werkeloosheidsuitkeringen, het cellentekort. Met milieu heeft dat allemaal niets
te maken.
Kunst en Milieu
Ons treft een pakkende overeenkomst
tussen de gang van zaken rond deze
verbruiksbelasting op milieugrondslag en
het Kunstenplan van minister d'Ancona
van WVC. In beide gevallen wordt
immers een op zichzelf goed doel ('Het
Nederlandse Milieu'; 'De Nederlandse
Cultuur') door onze minister van
Financiën misbruikt voor zijn eigen doel:
het vullen van de kas.
Het is duidelijk, dat als de minister van
Financiën geld nodig heeft, het ergens
vandaan moet komen. Maar laat hij het
dan gewoon zeggen, zonder er een
Milieu-vlag aan te hangen. Het
verstoppen van een ordinaire belastingmaatregel in een 'Wet op de verbruiksbelastingen op milieugrondslag' gaat
verder dan een onschuldig eufemisme.
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