Heffing op de lozing van afvalwater
in West-Duitsland

alternatieven voor het gebruik van chloor,
waarbij vooral de toepassing van ClOo
aandacht verdient.
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Sinds 1981 zijn in West-Duitsland in
beginsel alle lozingen van afvalwater op
oppervlaktewateren of in de bodem
krachtens het Abwasserabgabengesetz
(AAG) aan heffing onderworpen. Het
AAG is een raamwet; de Länder van de
Bondsrepubliek dienen aanvullende voorschriften te kunnen geven. Op vele plaatsen
verwijst de wet naar deze bevoegdheid en
op enkele punten draagt zij aan de Länder
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OntwerpNormvoormofloze
gietijzeren buizenenhulpstukken
voor binnenrioleringen
terkritiek verschenen
Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft het Ontwerp NEN 7062 'Gietijzeren
buizen en hulpstukken van het mofloze
type voor binnenrioleringen' ter kritiek
gepubliceerd. Dit onwerp is opgesteld door
de KOMO-kwaliteitseisencommissie E. 43
'Gietijzeren buizen en hulpstukken', die als
NNI-normcommissie 349 73 fungeert.
De norm geeft eisen en beproevingsmethoden en is van toepassing op gietijzeren
buizen en hulpstukken van het mofloze
type met nominale binnenmiddellijnen van
50 t/m 300 mm voor de aanleg van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen.
Deze norm is bedoeld om te worden toegepast bij de externe controle op de interne
kwaliteitsbewaking van de producent in
het kader van de verlening van een keurmerk. De Stichting KOMO zal de norm
dan ook gaan hanteren als grondslag voor
de afgifte van kwaliteitsverklaringen aan
de producenten van deze produkten.
Bij het NNI kan tot 1juli 1982kritiek op
het normontwerp worden ingediend.
Het Ontwerp NEN 7062 is verkrijgbaar
bij het NNI, afdeling Verkoop en informatie, Postbus 5059, 2600 GB Delft,
telefoon (015) 61 1061,telex 38144 nni nl.

vergelijking interessant om van dit systeem
kennis te nemen en enig inzicht te krijgen
in de vragen, die bij de toepassing van dit
systeem zijn gerezen.
Daarom volgt hieronder eerst een korte
uiteenzetting over dit systeem.
Het systeem van heffingen
De heffingen worden door de Länder
ingevorderd (par. 1 *).
De opbrengsten mogen uitsluitend worden
besteed voor verbetering of instandhouding
van de waterkwaliteit, alsmede ter dekking
van de kosten van uitvoering van het AAG
en de aanvullende voorschriften van de
Länder (par. 13). Voor 1981 wordt de
totale opbrengst van de heffingen geschat
op 660min DM.
De grondslag van de heffingen is de
schadelijkheid van het afvalwater, afgeleid
uit de hoeveelheid, het gehalte aan bezinkbare en oxideerbare stoffen en de giftigheid, één en ander uitgedrukt in eenheden,
weergegeven in de onderstaande tabel l
(par. 3, bijlage a).
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zullen worden opgelegd, blijken er toch bij
de toepassing van de wet veel vragen te
zijn, waarop door deskundigen geen éénduidig antwoord kan worden gegeven. Het
antwoord op sommige van die vragen kan
voor de hoogte van de heffing van
wezenlijke betekenis zijn.
Die vragen werden tijdens het 16e congres
van het Institut für das Recht der Wasserwirtschaft op 30 maart 1982 te Bonn
besproken.
Deze bespreking geschiedde onder leiding
van de directeur van het Instituut Prof.
Dr. Jürgen Salzwedel, aan de hand van
stellingen en tegen-stellingen die werden
verdedigd door respectievelijk Ministeralrat
Dr. Heinz Dahme (Oberste Baubehörde,
Staatsministerie voor Binnenlandse Zaken
van Beieren) en Ministerialrat Dietrich
Engelhardt (Ministerie voor Voedselvoorziening, Land- en Bosbouw van Noordrijnland-Westfalen).
Hoewel het Duitse heffingen-systeem in
belangrijke mate verschilt van het Nederlandse, is het uit een oogpunt van rechts-

Vóór toepassing van de tabel moeten van
de bezinkbare stoffen 0,1 ml per liter
afvalwater en van de oxideerbare stoffen
15mg per Iafvalwater worden afgetrokken; wordt het verschil kleiner dan 0,
dan blijft het betrokken onderdeel voor de
berekening van de heffing buiten beschouwing.
De heffing bedraagt 12DM per eenheid
voor 1981; dit bedrag wordt jaarlijks met
6 DM verhoogd tot 42 DM in 1986.
De lozingsvergunningen vormen in beginsel
het uitgangspunt voor de berekening van
de heffingen. Daartoe moeten die vergunningen gegevens bevatten over de
jaarlijks te lozen hoeveelheid afvalwater,
over het gehalte aan bezinkbare stoffen,
oxideerbare stoffen en de giftigheid
* De verwijzingen betreffen de paragrafen
(artikelen) van het Abwasserabgabcngesetz.

T A B E L I.
Schadelijke stoffen of
groepen van stoffen
1. Bezinkbare stoffen * met meer dan
10 % organische stof

aantal eenheden per volle meet-eenheid
eenheden voor
de heffing
meet-eenheden
1

2. Bezinkbare stoffen ' met minder
dan 10 % organische stof

0.1

3. Oxideerbare stoffen (CZV)
4. Kwik en zijn verbindingen

2.2
5
1
0,3 F 2

5. Cadmium en zijn verbindingen
6. Vis-toxiciteit (goudwinde, Lenciscus
Idus Melanotis)

1
bepaald na 2 uur bezinktijd
- F = verdunningsfactor, waarbij het afvalwater in de

m'1 per jaar, of ton per jaar,
dan 5 x zoveel m 3 als tonnen
geloosd worden
m :l per jaar, of ton per jaar,
dan 5 x zoveel m's als tonnen
geloosd worden
100 kg per jaar
100 g Hg per jaar
100 g Cd per jaar
1000m 3 per jaar

vis-test niet meer toxisch is.

indien meer
droog gewicht
indien meer
droog gewicht
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zoals in tabel I aangegeven, en wel
onderscheiden in gemiddeld in acht te
nemen waarden ('Regelwerte') en hoogst
toelaatbare waarden ('Höchstwerte'). Op
de grondslag van deze gegevens wordt de
heffing berekend naar de gemiddelde
waarden, met als ondergrens de helft van
de hoogst toelaatbare waarden (par. 4,1).
Op grond van deze bepaling moeten in
Duitsland praktisch alle lozingsvergunningen worden herzien, omdat ze voor de
vaststelling van de heffingen onvoldoende
gegevens bevatten.
Voorzover de vergunningen nog niet aangepast zijn, moeten de heffingen uit
gegevens, verkregen bij controle van de
lozingen, worden berekend of worden
geschat (par. 6,1).
Men kan wel aannemen, dat de vergunning
verlenende instanties hier veel werk aan
hebben gehad. Uit mededelingen tijdens
het congres kon worden afgeleid, dat dit
werk ten dele nog niet voltooid is.
Op de zojuist aangegeven hoofdregel zijn
vele uitzonderingen, die de zaak niet vergemakkelijken. De belangrijkste volgen
hier.
— De 'voorbelasting' die in het vóór de
lozing onttrokken water reeds aanwezig
was is op verzoek van de heffingsplichtige
aftrekbaar. De Länder kunnen de voorbelasting voor bepaalde wateren of onderdelen daarvan uniform vaststellen
(par. 4,3).
— Indien hoogst toelaatbare waarden
meer dan éénmaal per jaar overschreden
worden, wordt de aan de berekening van
de heffing ten grondslag liggende waarde
met het gemiddelde van die overschrijdingen verhoogd (par. 4,4).
— Loost een heffingsplichtige ten minste
3 maanden minder afvalwater of minder
vervuild afvalwater, dan worden op zijn
verzoek de heffingen verminderd indien
het verschil - op jaarbasis - ten minste
25 % bedraagt (par. 4,5).
— Indien de bewaking van de lozing aan
bepaalde eisen voldoet (continue hoeveelheidsmeting, tenminste één monsterneming
per dag op wisselende tijden) dan kan de
heffing op de grondslag van deze gegevens
worden vastgesteld (par. 5,1).
— Neerslag-water, afkomstig van verharde
oppervlakken, dat via de riolering ongezuiverd wordt geloosd, wordt belast op basis
van een aantal eenheden, dat 12 % van het
aantal op die riolering aangesloten inwoners bedraagt (par. 7,1).
— Er is ook een heffing voor niet op de
riolering aangesloten inwoners; deze wordt
berekend met een aantal eenheden, dat de
helft van het aantal niet-aangesloten inwoners bedraagt (par. 7).

eerstgenoemde categorie; zij stellen geen
grenzen aan de lozing en worden ook niet
bewaakt. Met de gegevens betreffende de
hoogst toelaatbare verontreiniging kan het
evenwel anders zijn gesteld; die worden
wél bewaakt en kunnen bij overschrijding,
naast een verhoging van de heffing, ook
nog andere sancties oproepen. Dit hangt
echter in hoge mate af van de wijze,
waarop de Länder hun aanvullende regelingen hebben ingekleed; één antwoord is
hier niet te geven.

— Lozingen in de bodem, waar het grondwater niet geschikt isvoor de bereiding
van drinkwater met de gebruikelijke
methoden, kunnen door de Länder van
heffing worden vrijgesteld (par. 10,2). Een
niet bijzonder milieuvriendelijke bepaling!
— Gedurende drie jaar vóór het in bedrijf
nemen van afvalwaterzuiveringsinstallaties
wordt de heffing met de geschatte zuiveringscapaciteit van deze installaties verminderd, indien deze vermindering ten
minste 20 % bedraagt. Wordt de zuiveringsinstallatie niet op het verwachte tijdstip in bedrijf gesteld of is het zuiveringsvermogen minder dan verwacht, dan is in
zoverre de heffing met terugwerkende
kracht verschuldigd (par. 10,3).

2. Berekening van de voorbelasting
Zoals hierboven is aangegeven, komt de
voorbelasting voor aftrek in aanmerking.
Moet die voorbelasting vóór aftrek verminderd worden met de hierboven onder
de tabel aangegeven waarden voor bezinkbare stoffen (0,1 ml per 1) en oxideerbare
stoffen (15 mg/l) die voor de berekening
van de heffing buiten beschouwing blijven?
Het AAG geeft hierop geen antwoord. In
Beieren is deze vraag door de in dat land
getroffen aanvullende regeling ontkennend
beantwoord. In Noordrijnland-Westfalen
wordt anders geoordeeld; hierin vloeit
tussen de Länder een niet onbelangrijke
rechtsongelijkheid voort. Voor de doelstelling van de wetgeving lijkt dit een ongewenste zaak.
Wanneer water zonder dat daaraan verontreinigende stoffen zijn toegevoegd
wordt geloosd (bijvoorbeeld koelwater) zal
overigens volgens beide opvattingen geen
heffing verschuldigd zijn, ook niet als de
concentratie van verontreinigende stoffen
door indamping is toegenomen; het produkt
van hoeveelheid en concentratie blijft
immers gelijk en negatieve uitkomsten door
dubbele toepassing van de hierboven aangegeven vermindering blijven buiten beschouwing.

— Een belangrijke mogelijkheid tot vermindering van de heffing schuilt nog in
de bepaling (par. 9,5) dat de heffing met
de helft verminderd wordt als aan door
de Bondsregering vastgestelde kwaliteitseisen voor lozingen (Mindestanforderungen)
wordt voldaan. Dergelijke kwaliteitseisen
zijn evenwel tot dusver nog niet vastgesteld.
Vraagstukken
Na deze korte schets van het ingewikkelde
heffingensysteem zal het wel duidelijk zijn,
dat bij de toepassing vragen kunnen rijzen
die niet éénduidig kunnen worden beantwoord.
Enkele daarvan werden op het congres
besproken en zijn hieronder beknopt
weergegeven.
1. De plaats van de heffing in het
kader van de waterhuishouding
Deze plaats kan uit de ontstaansgeschiedenis van het AAG niet worden afgeleid.
De vraag is: vormt het AAG een integrerend onderdeel van de regelingen betreffende de waterhuishouding of dient het, los
daarvan, als een zelfstandige regeling te
worden bezien? Van belang is deze vraag
voor de beoordeling van de gegevens, die
de lozingsvergunning voortaan op grond
van het AAG moet bevatten. Zijn deze
gegevens alleen relevant voor de berekening van de heffing of hebben zij ook
waterrechtelijke betekenis?
De gegevens betreffende de gemiddelde
verontreiniging behoren kennelijk tot de

3. Heffing op de lozing van neerslag
afkomstig van verharde oppervlakken
Zoals hierboven reeds werd aangegeven
wordt deze heffing berekend op de grondslag van het ter plaatse op de riolering
aangesloten aantal inwoners. Dr. Dahme
is van mening dat deze heffingsregeling
nietig is wegens strijd met de Grondwet
wegens ongelijke rechtsbehandeling !
Tussen het aantal inwoners en de omvang
van het verharde opervlak bestaat immers
geen aanwijsbaar verband.

IKoelwater

100.000 n r / j r
CZV: 80 rag/l

I

oppervlaktewater

1,3minm/jr
CZV:10mg/l
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Opmerking: Tussen het Nederlandse en
het Duitse recht bestaat hier een principieel
verschil: het Nederlandse recht staat toetsing van een wet aan de Grondwet niet
toe, in Duitsland wel, en daarover beslist
in hoogste instantie het Bundesverfassungsgerichtshof.

4. Vermindering van de heffing wegens
het voldoen aan kwaliteitseisen voor
lozingen
Zoals hierboven gesteld, zou een dergelijke
vermindering vooralsnog niet in aanmerking komen omdat door de Bondsregering
nog geen kwaliteitseisen voor lozingen zijn
vastgesteld.
Dr. Dahme is van mening, dat niettemin
aanleiding kan zijn voor een vermindering
ter vermijding van ongelijke rechtsbehandeling, overeenkomstig het Grondwettelijke voorschrift. Dit kan bijvoorbeeld
het geval zijn, indien afvalwater overeenkomstig algemeen erkende regels van
techniek wordt gezuiverd; de Bondsregering mag immers geen eisen aan de
lozingen stellen, die daar bovenuit gaan,
zodat materieel gesproken is voldaan aan
de eis dat de lozing binnen door de
Bondsregering te stellen kwaliteitseisen
blijft.

5. Bepaling van het begrip 'lozing'
Uit de discussies tijdens de conferentie
bleek, dat ook het begrip 'lozing' niet
zonneklaar is. Het lijkt aannemelijk, dat
als 'lozingspunt' voor de berekening van
de heffing moet worden aangemerkt het
punt, waar het afvalwater geen verdere
behandeling ondergaat.
Worden de afvalwaterstromen daarna in
één leiding verenigd, die op een oppervlaktewater uitkomt, dan is dit voor de toepassing van het AAG niet van betekenis.
Een voorbeeld moge dit verduidelijken.
In het onderaan blz. 285 gegeven voorbeeld
worden gezuiverd afvalwater en onbehandeld koelwater gezamenlijk op een oppervlaktewater geloosd. Het koelwater blijft
wegens de vóóraftrek van 15mg/l CZV
voor de heffing buiten beschouwing.
Het afvalwater, dat een restvervuiling van
80 mg/l CZV heeft, wordt na aftrek van
15mg/l CZV belast voor in totaal
6500 kg CZV.

Conclusies
Door de in het Abwasserabgabengesetz
opgenomen regeling heeft men kennelijk
getracht de hoogte van de heffingen op
lozingen zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de mate van schade-

lijkheid daarvan. Daartoe worden de
heffingen berekend aan de hand van zes
parameters. In beginsel biedt evenwel niet
de lozing zelf, maar de lozingsvergunning
de grondslag voor deze berekening. Deze
vergunning dient daartoe, naast de toegestane hoeveelheid, ook gegevens betreffende
de genoemde parameters te bevatten. Dit
vereist een volledige herziening van het
vergunningenbestand.
Op deze wijze wordt dus niet de werkelijke
lozing, maar de in de vergunning voor
deze lozing aanwezige ruimte belast. In
milieupolitiek opzicht zijn aan een dergelijke oplossing voordelen verbonden: het
vaststellen van de heffingen wordt - na
herziening van de vergunningen - eenvoudiger en er ontstaat een zekere druk op
vergunningaanvragers om niet méér te
vragen dan men strikt nodig heeft.
Dit 'abstracte' heffingensysteem wordt
evenwel door feitelijke omstandigheden
doorbroken indien hoogst toelaatbare
waarden meer dan éénmaal worden overschreden of - op verzoek van de vergunninghouder - als aanzienlijk minder is
geloosd dan waartoe de vergunning recht
geeft. In deze gevallen kan de berekening
van de heffing een gecompliceerde zaak
worden.
Een zwak punt in de regeling is de heffing
op via de riolering van verharde oppervlakken afstromende neerslag. De koppeling van de heffing aan het op die riolering
aangesloten inwonertal lijkt nogal willekeurig en kan daardoor een ongemotiveerd
verschillende behandeling van de heffingplichtigen veroorzaken.
Ook de overige bij de toepassing van de
wet gerezen vragen kunnen, zoals uit het
gegeven overzicht blijkt, tot rechtsonzekerheid en daaruit voortvloeiende ongelijke
behandeling leiden.
Het lijkt danook van belang om de verdere
lotgevallen van het Duitse Abwasserabgabengesetz te volgen.
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C. A. deWater nam afscheid
bij PWN
Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland en de waterleidingwereld
hebben op donderdag 29 april jl. afscheid
genomen van de heer C. A. de Water,
Hoofd Distributie en Leidingwerken van
het PWN.
Hij maakt na 35 jaar actieve dienst gebruik
van de VUT-regeling.
De heer De Water werd toegesproken
door de heren C. Sprey. ir. J. Haasnoot,
ing. C. Wals resp. Directeur, Technisch
Adjunct-Directeur en Districtshoofd van
het PWN.
'Zijn heldere kennis van het ondergrondse
leidingnet en z'n doortastend optreden
zouden voor velen een voorbeeld kunnen
zijn'.
Hij bekleedde naast vele functies bij het
PWN ook diverse functies in VEWIN/
KIWA-verband zoals bijvoorbeeld in de
KIWA-commissies: kwaliteitscommissie
leidingen van thermoplastische kunststof
CK.W, kwaliteitscommissie vlinderkleppen
en schuifafsluiters ('KW, kwaliteitscommissie rubberringen, commissie distributie,
normcommissie 'asbest-cementbuizen' en
bij de VEWIN als examinator opleidingen
examens waterleidingtechniek.
In de 35-jarige diensttijd van de heer De
Water is het transportleidingnet van het
PWN 2Yi maal zo lang geworden (tot
6.635 km) en is het aantal aansluitingen
meer dan verdrievoudigd (tot ruim
383.000), doch is het aantal lekken gelijkgebleven.
Tijdens de receptie na de toespraken kwamen
zeer veel vrienden en relaties de heer en
mevrouw De Water de hand drukken.
De heer De Water (rechts) ontvangt een kristallen
PWN-paddestoel uit handen van de heer Sprey,
directeur PWN. Ook de gouden
waterleidingspeld
werd hem uitgereikt.

