
Het wetsvoorstel van de 
gemiste kansen 
DOEKE EISMA* 

Onlangs werd in de Tweede Kamer een 
wetsvoorstel over de financiering van de 
milieuhygiëne * * behandeld. 
Nu zou van een milieuminister verwacht mogen 
worden dat vóór een wet plenair wordt behandeld, 
alle onderdelen zo uitputtend mogelijk zouden 
zijn ingevuld opdat na parlementaire behandeling 
de zaken waarvoor die wetgeving is bedoeld 
optimaal geregeld zijn. Niets is minder waar. Een 
aantal onderdelen van deze wet bleef leeg. 

Eén van de belangrijkste onderdelen betreft de vervan
ging van een aantal milieuheffingen zoals luchtveront
reiniging, (chemische) afvalstoffen, geluidhinder, bo
dembescherming, door één heffing op fossiele brand
stoffen. Hoewel het wetsvoorstel hierin voorziet, valt 
direct op dat kansen om milieuwetten verdergaand te 
harmoniseren niet werden benut. De scheidslijn van de 
huidige wetten vallend onder'de verantwoordelijkheid 
van VROM geldt als grens. De zuiveringsheffingen van 
de Wetverontreiniging oppervlaktewateren (WVO) en 
die van geluidhinder burgerluchtvaart (Verkeer en 
Waterstaat) en het Bijdragebesluit kernenergie (Eco
nomische Zaken) bleven buiten deze integratie. De 
doorde ministervan VROM genoemde redenen wegen 
niet op tegen het feit dat hij er bijvoorbeeld niet in kon 
slagen zijn collega van Verkeer en Waterstaat te over
tuigen de WVO-heffing, toch een typische milieuhef
fing, te integreren. Dit lijkt een voorschot te zijn op de 
komende integratievan het milieuvergunningenbeleid, 
waar ook de 'natte' en 'droge' vergunningen geschei
den zullen blijven . De autonomie van het departement 
wint het helaas van de wil om wetgeving voor burgers 
samenhangender en eenvoudiger te maken . 

Dat geldt nog in sterkere mate voor de minister van 
Economische Zaken. Waar alle brandstoffen voor een 
heffing in aanmerking komen, blijft uraan daarbuiten . 
Juist met het oog op een gelijke concurrentiepositie 
tussen alle voor energieopwekking geschikte brand
stoffen zou de invoering van een milieuheffing op 
uraan noodzakelijk en logisch zijn . 
De heffing op uraan (Bijdrage-besluit kernenergie) 
bedraagt nu slechts een fractie van hetgeen de met ol ie 
en kolen gestookte centrales aan heffing zullen moeten 
betalen. De kosten van verwijdering van radioactieve 
stoffen en de veiligheidsaspecten van kernenergie 
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wettigen een hogere heffing, doch door het aparte 
regime voor uraan is de discussie hierover tussen 
Economische Zaken en Milieu-beheer vermeden en 
bleef dit probleem buiten de politieke discussie. Ook 
wind- en zonne-energie vallen niet onder de nieuwe 
heffing . In plaats om recht te doen aan het principe 'de 
vervuiler betaalt' en voor deze energiesoorten een 
negatieve heffing (premie) in te voeren, werd de logica 
hiervan ontkend. 

Een andere gemiste kans is het feit dat de minister er 
niet in is geslaagd 01'"Q in deze wet het bestaande Fonds 
luchtverontreiniging tot een Algemeen milieuschade
fonds uit te breiden. Terwijl de financiële bepalingen 
van de verschillende milieuwetten wel werden samen
gevoegd, is dit met de regelingen tot schadevergoe
ding in de Hinderwet, de Afvalstoffenwet, de Wet 
chemische afvalstoffen en de Wet geluidhinder niet 
gebeurd. Hoewel dit wetsvoorstel a I een lange voorge
schiedenis heeft - inclusief nota's en ucv's - stelt de 
minister onderzoek daarnaar in het vooruitzicht, maar 
de resultaten hadden juist bij de behandeling van dit 
wetsvoorstel beschikbaar moeten zijn . Nu vervullen 
deze onderzoeken een alibi-functie voor het niet voe
ren van een adequaat beleid. 

De mogelijkheden van statiegeldregeling en 
terugbrengpremies zijn eveneens in deze wet gere
geld, doch - het verhaal wordt eentonig - niet uitge
werkt. Een financieel sturende overheid, gericht op een 
milieuvriendelijk gedrag van producent en consument, 
had een statiegeldregeling of terugbrengpremie voor 
eenmalige drankverpakkingen van metaal (in het bij
zonder blik en aluminium), batterijen en accu's moeten 
invoeren. In plaats daarvan wacht de minister van 
Milieubeheer op de resultaten van afspraken met het 
bedrijfsleven. Nu is er niets tegen deze afspraken, 
maar als ze niet of onvoldoende tot stand komen, moet 
de wetgever ingrijpen . 

Een voorbeeld van een ontoereikende afspraak is 
die met betrekking tot de zgn. PET-flessen. In de eerste 
plaats omdat met deze fles een nieuwe afvalstroom is 
gecreëerd en geaccepteerd, terwijl met de glasver
pakking - waar reeds een distributienet er voor zorgt 
dat95% wordtteruggebracht-voldoende mogel ijkhe
den bestaan om produkten op de markt te brengen . In 
de tweede plaats omdat de hoogte van het statiegeld 
(10 cent) gerelateerd is aan de waarde van de fles en 
niet is bepaald door de prikkel die het zou moeten 
veroorzaken om deze in te leveren. Proefondervinde
lijk bleek reeds dat mede door dit lage statiegeld zeker 
30% van deze flessen als afval in het milieu terecht 
komt. 

Naast de in het wetsvoorstel geregelde bestem
mingsheffingen, tot in detail uitgewerkt op fossiele 
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brandstoffen, wordt ook de regulerende heffing als 
principe in de wet genoemd. Het is een heffing die kan 
worden ingevoerd als bijvoorbeeld een verbod niet is 
vereist en (milieuvriendelijke) alternatieven voorhan
den zijn of daarmee worden gestimuleerd. 
Teleurstellend is het om te moeten constateren dat deze 
heffing niet concreet wordt gemaakt en de minister 
daarvoor onderzoek van de OESO en het Instituut voor 
Milieuvraagstukken afwacht. Zo zou ons inziens voor 
de CFK's in verpakkingen en koelsystemen een regu
lerende heffing noodzakelijk zijn. Het resultaat van de 
reductieonderhandelingen voor deze ozon-aantas
tendestoffen in wereldwijd verband is dermate beperkt 
dat een nationale maatregel aanvullend noodzakelijk 
is. Ook hierover stelt de minister weer nadere studie in 
het vooruitzicht. 
. Eveneens worden de regulerende heffingen op be
paalde bestrijdingsmiddelen nog onderzocht. Overde 
situatie met betrekking tot de fosfaten in wasmiddelen 
leek echter iedereen - inclusief de Minister - wel 
optimaal geïnformeerd . Vanaf 1974 staat de vervan
ging van fosfaten in wasmiddelen al op de politieke 
agenda en in 1983 werden afspraken met het bedrijfs
leven gemaakt om dit per 1 januari 1988 te realiseren. 
Hetvoornemen van onze milieuministerom een verbod 
op fosfaten in te voeren toen in dezomervan 1987 bleek 
dat het bedrijfsleven zich niet aan de afpraken hield, 
werd door ons toegejuicht. Dit enthousiasme bekoelde 

echter aanmerkel i jk toen tijdens het kamerdebat de 
coalitiepartijen een verbod afwezen en zelfs niettoteen 
regulerende heffing op fosfaten in wasmiddelen bereid 
waren . De industriële lobby had zijn werk goed gedaan 
en de minister legde zich hierbij neer! Het vormt een 
indicatie voor het milieubeleid van deze regering, 
gesteund en soms geïnitieerd door CDA en VVD. 

Het wetsvoorstel schept méér mogelijkheden voor 
toekomstige regulerende heffingen . Hoe deze zullen 
worden ingevuld, zal echter nog moeten blijken . Eén 
mogelijkheid is het zgn . Heffingenfonds verzuring, 
voorgesteld door de milieuorganisaties. Dit fonds zal 
gevoed kunnen worden door een regulerende heffing 
per eenheid uitworp van 502, NOx, ammoniak en 
koolwaterstoffen, die industrie, elektriciteitscentrales, 
verkeer, veehouderij en de kleinverbruikers van 
brandstoffen betalen. Uit het fonds zouden subsidies 
op investeringen ter sanering van verzurende emissies 
kunnen worden verstrekt. Degenen die emissiebe
perkende maatregelen treffen , betalen dus minder en 
het principe 'de vervuiler betaalt' wordt in praktijk 
gebracht. Met betrekking tot de uitwerking hiervan 
vinden wij het begrijpelijk-als enige uitzondering-dat 
dit nu nog niet in de wet kon worden opgenomen . 
Daarvoor b iedt de nadere regeling voor het ver
zurings~eleid, die de regering dit jaar zal ontwerpen, 
een goede gelegenheid. 


