
99ste vergadering Dinsdag 8 september 1987 

Aanvang 14.00 uur 

Voorzit ter: Joekes 

Tegenwoordig zijn 120 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Van Amelsvoort, 
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De 
Beer, Beinema, Van den Berg, 
Biesheuvel, Blauw, De Boer, 
Boers-Wijnberg, De Boois, Borgman, 
Braams, Van der Burg, Buurmeijer, 
Van de Camp, Castricum, De Cloe, 
Van Dis, Duyn, Eisma, Van Erp, Van 
Es, Esselink, Franssen, Frinking, 
Frissen, Van Gelder, Gerritse, De 
Grave, Groenman, Gualthérie van 
Weezel, Haas-Berger, Hageman, Van 
Heemskerck Pillis-Duvekot, Van der 
Heijden, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermes, Hummel, Huys, 
Van lersel, Jabaaij, Janmaat-Abee, 
Joekes, Jorritsma-Lebbink, Kamp, 
Koetje, Kohnstamm, Kok, De Kok, 
Kombrink, Kosto, Kraaijeveld-Wou-
ters, Krajenbrink, Laning-Boersema, 
Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, 
Leerling, De Leeuw, Van Leijenhorst, 
Lilipaly, Linschoten, Mateman, 
Melkert, Van Mierlo, Moor, Van 
Muiden, Niessen, Van Nieuwenho-
ven, Nijhuis, Van Noord, Nuis, 
Nypels, Oomen-Ruijten, Van 
Otterloo, De Pree, Pronk, Reitsma, 
Rempt-Halmmans de Jongh, Van 
Rey, Rienks, Van Rijn-Vellekoop, 
Roethof, Roosen-van Pelt, Schart-
man, Scherpenhuizen, Schutte, 
Smits, Soutendijk-van Appeldoorn, 
Spieker, Stemerdink, Swildens-Ro-
zendaal, Tazelaar, Tegelaar-Boonac-
ker, E.G. Terpstra, G.H. Terpstra, 
Tommei, Tuinstra, Ter Veld, Te 
Veldhuis, Vermeend, Verspaget, De 
Visser, Van Vlijmen, Voorhoeve, Vos, 
Vriens-Auerbach, B. de Vries, K.G. de 
Vries, Weijers, Wiebenga, Wolffen-
sperger, Wolters, Wöltgens en 
Zijlstra, 

en de heren Van Dijk, minister van 
Binnenlandse Zaken, Korthals Altes, 
minister van Justitie, Nijpels, minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, Van 
Houwelingen, staatssecretaris van 
Defensie, en De Graaf, staatssecreta-
ris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid. 

D 
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 

Wallage, Van Traa, Dolman, Dijkstal, 
Weisglas, Meijer, Leijnse, Ploeg, 
Moret-de Jong, Vreugdenhil, Paulis, 
Doelman-Pel en De Kwaadsteniet, 
wegens verblijf buitenslands, de hele 
week; 

Nijland, wegens bezigheden elders; 

Schaefer en Veldhoen, wegens 
ziekte, tot nader order; 

Eversdijk en Knol, in verband met 
famil ieomstandigheden; 

Worrell en Stoffelen, wegens verblijf 
buitenslands; 

Van der Vlies, wegens ziekte, de hele 
week; 

Vos, alleen voor de avondvergade-
ring. 

Deze berichten worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

De Voorzitter: De ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de 
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op 
die lijst heb ik ook voorstellen gedaan 
over de wijze van behandeling. Als 
aan het einde van de vergadering 

daartegen geen bezwaren zijn 
ingekomen, neem ik aan, dat de 
Kamer zich met de voorstellen heeft 
verenigd. 

(De lijst is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.)1 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat de commissie voor de 
Verzoekschriften tot haar ondervoor-
zitter heeft gekozen het lid Ver-
meend. 

Ik stel voor, volgende week woens-
dag, 16 september, bij het begin van 
de vergadering te stemmen over de 
tijdens de UCV van 22 juni 1987 over 
de Nota deeltijdarbeid (19902) 
voorgestelde moties — indien 
voldoende ondersteund - te weten: 
- de motie-Leijnse/Groenman over 
345.000 nieuwe deeltijdbanen in 
1990 (19902, nr. 5); 
• de motie-Leijnse/Groenman over 
meer spreiding van deeltijdarbeid 
(19902, nr. 6); 
• de motie-Leijnse over arbeidscon-
tracten met een variabele arbeids-
duur (19902, nr. 7); 
- de motie-Groenman c.s. over gelijke 
behandeling van voltijdwerkers en 
deeltijdwerkers (19902, nr. 8); 
- de motie-Beckers-de Bruijn c.s. 
over medezeggenschap in kleinere 
ondernemingen (19902, nr. 9). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De Kamer zal zich 
herinneren dat verleden week het lid 
Beckers-de Bruijn via mij een brief 
aan de regering heeft gestuurd om 
een brief terug te krijgen over de 
kwestie van het zenden van Neder-
landse oorlogsbodems naar de 
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V o o r z i t t e r 

Perzische Golf. Ik stel de Kamer voor, 
daarover een plenair debat te houden 
aanstaande donderdag, overmorgen, 
te 16.00 uur. De griff ie heeft zich 
ervan vergewist dat de twee 
betrokken ministers dan beschikbaar 
zullen zijn. Naar mij blijkt, verlangt de 
heer Ter Beek hierover het woord. 

De heer Ter Beek (PvdA): Voorzitter, 
ik vroeg het woord louter voor de 
mededeling dat mijn fractie uw 
voorstel van harte ondersteunt. 

De Voorzitter: Ook mevrouw Van 
Heemskerck Pillis doet van haar 
instemming blijken. 

De heer De Boer (CDA): Voor de 
duidelijkheid, Voorzitter: stelt u zich 
voor stemmingen over eventuele 
moties ook meteen die avond te 
houden? 

De Voorzitter: Dat lijkt mij voor de 
hand te liggen. Het lijkt mij tevens 
adequaat, voor dat debat, dat bij 
voorkeur om half zeven, wanneer de 
vergadering van de Kamer moet 
worden gesloten, moet ophouden, 
spreektijden van tien minuten voor 
elk van de grote fracties en steeds 
vijf minuten voor alle overige fracties 
vast te stellen. 

De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Zo hartelijk als ik 
zoeven uw voorstel ondersteunde, zo 
hartelijk gemeend moet ik het nu niet 
met u eens zijn. Het lijkt mij van het 
grootste belang dat wij in de Kamer 
een serieus, volwassen debat voeren. 
Het gaat om een ingrijpende kwestie, 
waarbij tal van gezichtspunten de 
revue moeten passeren. Ik vermag 
eerlijk gezegd niet goed in te zien 
waarom wij onszelf dan in een 
keurslijf van spreektijdbepalingen 
zouden persen, door de spreektijd 
per fractie tot tien minuten beperkt 
te houden. Dat lijkt mij ook voor het 
aanzien van de Kamer niet zo goed. 

De Voorzitter: Doet u een tegen-
voorstel? 

De heer Ter Beek (PvdA): Mijn 
voorstel is, geen spreektijdbeperking 
in te voeren en het verdere verloop 
aan de wijsheid van de Kamer over te 
laten. 

De heer De Boer (CDA): Voorzitter! 
In principe willen wij de Partij van de 
Arbeid natuurlijk niet de voet dwars 
zetten als zij een zeer lang betoog wi l 

houden bij het plenaire debat. Ik wijs 
er echter wel op — de heer Ter Beek 
weet dat overigens — dat voor 
morgen een mondeling overleg over 
de zaak is voorzien. Ik kan mij 
voorstellen dat tussen beide 
uitersten, onbeperkte spreektijd en 
tien minuten, een redelijk compromis 
te vinden is, dat u kunt voorstellen. 

De Voorzit ter: Was het de heer Ter 
Beek bekend dat er voor morgen een 
mondeling overleg voorzien was? 

De heer Ter Beek (PvdA): Ja zeker, 
en dat is des te meer reden om geen 
spreektijdbeperking af te spreken, 
maar de duur van het debat aan de 
zelfregulering van de Kamer over te 
laten. 

De heer Van Mier lo (D66): Mijnheer 
de Voorzitter! In het ongewisse 
verkerend ten aanzien van hetgeen u 
bedoelt met de grootste fracties, 
sluit ik mij aan bij het protest dat 
door de heer Ter Beek onder 
woorden is gebracht, zowel voor de 
grote als voor de minder grote 
fracties. 

De Voorzitter: Ik heb nog niet 
meegemaakt dat er ongelimiteerde 
spreektijd was voor sommige fracties 
en niet voor andere. Op zichzelf is dit 
voorstel dus niet zo zinvol. 

Ik stel nader voor: voor de fracties 
van PvdA, CDA en VVD 15 minuten 
spreektijd, voor de fractie van D66 
10 minuten en voor de overige 
fracties elk 5 minuten. Ik wijs de 
Kamer erop, dat er in het laatste 
geval toch een avondvergadering 
nodig zal zijn, terwijl de Kamer eerder 
heeft besloten om niet na 19.30 uur 
te vergaderen. 

De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik houd eigenlijk niet 
van dit soort discussies in de trant 
van "mag het een onsje meer zi jn". 
Ik stel toch voor, geen spreektijdbe-
perking toe te passen en in vol 
vertrouwen — wat dat betreft kunt u 
op mij rekenen - het aan de 
zelfregulerende krachten van de 
Kamer over te laten. 

De Voorzitter: Gehoord de discus-
sie, stel ik voor: 1 5 minuten spreek-
tijd voor de drie grootste fracties, 10 
voor de fractie van D66 en 5 voor elk 
van de andere fracties. 

De heer Ter Beek (PvdA): Ik neem 

aan, dat uw voorstel in stemming 
komt? 

De Voorzitter: Als u dat vraagt, dan 
gebeurt dat. Voor alle duidelijkheid: 
mijn voorstel luidt dus 1 5 minuten 
spreektijd voor elk van de drie 
grootste fracties, 10 minuten voor de 
fractie van D66 en 5 voor de overige 
fracties. Daarin is tevens de beslis-
sing opgenomen om een avondver-
gadering te houden. Onmiddellijk na 
het debat zal ook stemming over 
eventuele moties plaatsvinden. 

In stemming komt het voorstel van 
de Voorzitter. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA en D66 tegen mijn voorstel 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

De heer Blauw verzoekt om 
heropening van de beraadslaging 
met betrekking tot zijn op de agenda 
onder punt 2 geplaatste motie. Dit 
onderwerp komt dus onmiddellijk na 
de stemmingen aan de orde. 

Ik geef het woord aan mevrouw 
Beckers-de Bruijn, die het heeft 
gevraagd. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Naar 
aanleiding van persberichten zou ik 
graag zien, dat u informeert of de 
minister van Justitie als eerste 
ondertekenaar van het wetsvoorstel 
over de alimentatie ook als eerste 
woordvoerder het wetsvoorstel in de 
Kamer zal verdedigen. Mijn fractie 
heeft er problemen mee als dat niet 
de bedoeling is. In dat geval zal mijn 
fractie graag de argumenten 
vernemen en daarover hier met de 
minister-president een discussie 
voeren, voordat het desbetreffende 
wetsvoorstel aan de orde komt. 

Waarom? De vraag van belangen-
verstrengeling is actueel. De 
mogelijkheid dat op die manier 
ongemerkt een precedent binnens-
luipt van een informeel verschonings-
recht voor bewindslieden, heeft 
echter zodanige consequenties dat 
daarover op zijn minst een behoorlij-
ke discussie nodig is. 

De Voorzitter: Door een gelukkig 
toeval is de minister in de zaal 
aanwezig. Als hij dat wenst, geef ik 
hem hem graag de gelegenheid op 
de woorden van mevrouw Beckers te 
reageren. 

Tweede Kamer Regeling van werkzaamheden 
8 september 1987 
TK99 99-5068 



Voorzit ter 

Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik begrijp dat mevrouw 
Beckers reageert op een artikel in de 
Volkskrant, waarin in de kop het 
woord "boosaardig" voorkomt. Dat 
staat daar terecht in, maar het is niet 
ten rechte in verband gebracht met 
mijn persoon. Het punt is, dat ik van 
het begin af aan - dat is vanaf 4 
november 1982 - op het standpunt 
heb gestaan, dat ik de schijn moest 
vermijden, hier in de Kamer welk 
wetsvoorstel dan ook te verdedigen 
waarbij ik een persoonlijk belang zou 
kunnen hebben. Ik heb van het feit 
dat ik mogelijkerwijze zelf een 
betrokkenheid zou hebben bij het 
begrip alimentatie, mededeling 
gedaan in de eerste plaats op 
maandag 1 november 1982 - de 
maandag voorafgaande aan 4 
november 1982 — aan de voorzitter 
van de VVD-fractie de heer Nijpels, 
die mij op dat moment vroeg of ik 
bereid was om een gesprek met de 
kabinetsformateur Lubbers te voeren 
over een positie op Justit ie. Bij dat 
gesprek waren mede tegenwoordig 
de voorzitter van de VVD uit die tijd 
de heer Kamminga, de voorzitter van 
de VVD-fractie in de Eerste Kamer de 
heer Zoutendijk en ik meen dat ook 
de heer Evenhuis, destijds lid van het 
fractiebestuur van de VVD in de 
Tweede Kamer, aanwezig was. Ik heb 
daarvan toen mededeling gedaan. 

Ik heb daarvan vervolgens op 
woensdag 3 november in het gesprek 
met de toenmalige kabinetsforma-
teur, de heer Lubbers, mededeling 
gedaan. Vervolgens ben ik op 4 
november 1982 beëdigd. Op 8 
november, de maandag daarop 
volgend, heeft staatssecretaris 
Korte-van Hemel haar intrede gedaan 
in het ministerie van Justit ie. Op dat 
moment heb ik, nadat ik kort 
daarvoor overleg had gevoerd met de 
secretaris-generaal, met haar 
afgesproken dat personen- en 
familierecht te allen tijde een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
zou zijn voor de minister en de 
staatssecretaris. Dat is ook uitdruk-
kelijk in de taakomschrijving die op of 
kort na 8 november 1982 tot stand is 
gekomen, opgenomen en vastgelegd, 
in tegenstelling tot datgene wat 
voordien het geval placht te zijn. Die 
omschrijving is op dit punt ongewij-
zigd gebleven bij de formatie van het 
tweede kabinet-Lubbers. Ik spreek 
dan over 14 juli 1986 of enige dagen 
later, toen de taakomschrijving van 
de staatssecretaris werd vastgesteld. 

Ik heb, naar ik meen, op dinsdag 9 

november 1982 — het kan ook iets 
later zijn geweest - mijn opwachting 
gemaakt bij de voorzitter van deze 
Kamer, de heer Dolman. Ik heb hem 
toen ook mededeling gedaan van het 
zojuist aangeduide feit, waarop hij 
toen zei: "Dat hoef je me niet mee te 
delen; de Engelsen zouden dat een 
aangemeld belang noemen". Ik zei: 
"Dat heb ik dan bij dezen gedaan". 

Ik heb hier verder van mijn kant 
niets aan toe te voegen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
minister voor zijn toelichting op zo 
korte termijn. 

Zijn verhaal sterkt mij in mijn 
verzoek om over deze zaak op zich 
zelf en over de argumenten van de 
regering — het gaat dan inderdaad 
om een individueel verschonings-
recht van bewindslieden — een 
discussie te hebben. De minister zegt 
dat het een aangemeld belang is. Dat 
lijkt mij uitstekend, maar de Kamer 
heeft zich tot nu toe nooit over de 
consequenties van een aangemeld 
belang uitgesproken. Het gaat onder 
meer om het primaat van Kamer of 
regering. Er zitten tal van andere 
vragen aan vast. Heeft bij voorbeeld 
de staatssecretaris — wie dat te 
beoordelen heeft, weet ik niet — ook 
geen belang bij het al dan niet 
verdedigen van een dergelijke 
discussie? 

Kortom, Voorzitter, in het kader 
van de discussie die in de afgelopen 
weken overal in de pers is gevoerd 
over het verschoningsrecht van 
kamerleden en over het verscho-
ningsrecht van bewindslieden, meen 
ik dat wij daarover in het openbaar in 
de Kamer behoren te praten. Ik 
handhaaf dan ook mijn verzoek om 
een debat hierover met de minister-
president, voordat het wetsontwerp 
inzake alimentatie in behandeling 
komt. 

Minister Korthals Altes: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik meende dat ik 
duidelijk had gemaakt dat ik op dit 
punt strikter had gehandeld dan 
misschien zelfs destijds de heer 
Vondeling zich ooit had kunnen 
voorstellen. Ik ben dus eigenlijk zeer 
gegriefd door het feit dat ik hier door 
een lid van deze Kamer wordt 
betrokken in een smoezelige 
discussie. Daar heb ik groot bezwaar 
tegen. 

Van het begin af aan heeft 
vastgestaan dat de staatssecretaris 
van Justitie ten volle bevoegd is om 

welk wetsontwerp op het gebied van 
het personen- en het familierecht 
dan ook in deze Kamer te komen 
verdedigen. De staatssecretaris van 
Justitie heeft vanaf het begin, toen 
dit wetsvoorstel werd ingediend, 
geweten dat zij degene was die in 
deze Kamer en straks in de Eerste 
Kamer de eindverantwoordelijkheid 
voor de mondelinge behandeling van 
dit wetsvoorstel zou dragen. Zij staat 
ook ten volle achter de inhoud van dit 
wetsvoorstel, waarvan de toelichting 
sedert het moment van indiening 
haar handtekening draagt. 

Ik zie niet in waarom een publieke 
discussie moet worden gevoerd over 
mijn hoofd heen, over een strikt 
persoonlijk feit dat met de behande-
ling van dit wetsontwerp nu juist 
dank zij de lijn die ik heb gekozen, 
volstrekt niets te maken heeft. Ik 
maak er daarom ernstig bezwaar 
tegen dat ik in deze discussie, die ik 
smoezelig blijf noemen, word 
betrokken. 

D 
De Voorzitter: Ik denk niet dat de 
discussie in deze Kamer een 
smoezelige discussie kan zijn. Zo 
beoordeel ik haar althans niet. 

Verlangt nog iemand het woord 
over het voorstel van mevrouw 
Beckers om morgen, althans voor de 
behandeling van het wetsontwerp, 
met de minister-president te 
debatteren? 

De heer Voorhoeve (VVD): Ik deel u 
mede. Voorzitter, dat mijn fractie 
geen enkele behoefte heeft aan de 
discussie die mevrouw Beckers 
voorstelt. De discussie die zij nu 
heeft aangekaart, vinden wij in ieder 
geval beneden peil. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Er ligt een wetsvoorstel 
voor van de regering. De regering 
verdedigt dat wetsvoorstel. Het is de 
eerste verantwoordelijkheid van de 
regering om iemand aan te wijzen, 
met de persoonlijke verdediging 
belast. Als daarbij factoren als een 
mogelijke introductie van een 
verschoningsrecht worden genoemd, 
merk ik op dat het nooit zo kan zijn 
dat een incidenteel besluit — dat nu 
feitelijk kan worden genomen — op 
enigerlei wijze een recht creëert. De 
vraag " in hoeverre is er sprake var 
een verschoningsrecht van bewinds-
lieden als er een persoonlijk feit i s " 
kan mevrouw Beckers op alle 
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mogelijke manieren aan de orde 
stellen, bij voorbeeld bij de algemene 
politieke beschouwingen of bij de 
behandeling van de begroting van 
Algemene Zaken. Dan is de minister-
president hier toch aanwezig. Ik heb 
er bezwaar tegen om de minister-
president voor dit feit naar de Kamer 
te roepen. 

De heer De Vries (CDA): Voorzitter! 
In aansluiting op hetgeen de heer 
Schutte zojuist naar voren heeft 
gebracht, merk ik nog het volgende 
op. Ik neem aan dat het verzoek van 
mevrouw Beckers dadelijk in 
stemming wordt gebracht. Ik meld u, 
Voorzitter, dat mijn fractie aan deze 
discussie geen behoefte heeft. 

De Voorzitter: Wordt het verzoek 
van mevrouw Beckers voldoende 
ondersteund? Het heeft als ordevoor-
stel nog ten minste vier andere 
ondersteuners nodig. Ik zie dat nog 
twee leden dit voorstel steunen. Dat 
is te weinig. U kunt nog een korte 
reactie geven, mevrouw Beckers. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Het verbaast 
mij zeer dat de minister mijn verzoek 
in een richting trekt, die ik op geen 
enkele manier heb bedoeld. Ik heb 
niet bedoeld, de bevoegdheid van de 
staatssecretaris in twijfel te trekken. 
Ik heb niet bedoeld, iets af te doen 
aan het aanmelden van een persoon-
lijk belang. Integendeel! Ik zou wel 
graag willen dat de Kamer — en niet 
alleen de VVD-fractie — kan 
meepraten over het wanneer en het 
hoe van een individueel verscho-
ningsrecht van een minister. Het kan 
zijn dat een staatssecretaris of een 
ministervan Financiën straks een 
wetsontwerp over hypotheekrechten 
verdedigt. Met een verschonings-
recht blijven we dan nergens meer. 
Daarover wil ik praten. De grenzen 
moeten worden afgebakend. Wat de 
bevoegdheid van de Kamer betreft, is 
er ook nog een en ander over deze 
zaak te zeggen. Mijn fractie blijft dus 
bij haar verzoek, Voorzitter. Als het 
niet gehonoreerd wordt, zullen wij 
een andere manier zoeken om de 
discussie aan de orde te stellen. 

De Voorzitter: Ik heb niet kunnen 
nagaan in hoeverre uw verzoek wordt 
gehonoreerd. Ik heb wel geconsta-
teerd dat het niet voldoende wordt 
ondersteund. 

De heer Kok (PvdA): Voorzitter! Ik 

wil er geen enkel misverstand over 
laten bestaan, dat mijn fractie geen 
enkele behoefte heeft aan die 
discussie. 

De heer Van Mier lo (D66): Dat 
zelfde geldt voor mijn fractie. Zij stelt 
het echter wel op prijs, dat de 
opvatting van de Kamer over de 
wenselijkheid van de discussie via 
een stemming tot uitdrukking komt. 

De Voorzitter: Ik heb de gelegen-
heid gegeven, het verzoek te 
ondersteunen. Ik kom liever niet 
terug op een genomen beslissing. 

De heer V a n Mier io (D66): Ik meen 
dat een stemmingsprocedure aan het 
eind van de discussie plaatsvindt. Uw 
vraag inzake een ondersteuning kan 
pas na de betogen door de Kamer 
beoordeeld worden. U hebt de 
discussie laten voortgaan, nadat u 
had vastgesteld dat er op dat 
moment niet voldoende ondersteu-
ning was. Ik vraag u, het ordevoorstel 
in stemming te brengen. 

De Voorzit ter: Ik word door mijn 
griffier geadviseerd, dat te doen, en 
een voorzitter die niet naar zijn 
griffier luistert, is een slechte 
voorzitter. 

Naar mij blijkt, wordt het ordevoor-
stel van mevrouw Beckers om het 
desbetreffende debat niet nu, maar 
wel voor het debat over het wets-
voorstel te houden, thans voldoende 
ondersteund. 

De heer Van Mier lo (D66): Om het 
in stemming te kunnen brengen! 

De Voorzitter: Ik breng dit voorstel 
in stemming. 

Ik constateer, dat de aanwezige 
leden van de fractie van de PPR voor 
dit voorstel hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Opheff ing van de Raden van 
Arbeid (19545), 
en over: 
- de motie-Nijhuis c.s. over aanvaar-
ding van het wetsvoorstel Opheffing 
van de Raden van Arbeid (19545, nr. 
16); 
- de motie-Nijhuis c.s. over de 
herziening van de uitvoeringsorgani-
satie sociale zekerheid (19545, nr. 
17). 

(Zie vergadering van 3 september 
1987.) 

Het begin van artikel I en de onder-
delen A t /m G worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld (stuk nr. 13) tot invoeging 
van een nieuw onderdeel H. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stern-
men is aangenomen. 

De onderdelen H (oud) en I t /m R 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen II t /m XXIII worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Ter Veld (stuk nr. 15, 
I) tot invoeging van een nieuw artikel 
XXIV. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

De artikelen XXIV (oud) en XXV t /m 
XXVII worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Ter Veld (stuk nr. 15, 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
gewijzigde amendement met 
algemene stemmen is aangenomen. 

Artikel XXVIII, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het gewijzig-
de amendement-Ter Veld (stuk nr. 
15, II), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Ter Veld (stuk nr. 12). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement met algemene stern-
men is aangenomen. 

De beweegreden, zoals zij is 
gewijzigd door de aanneming van het 
amendement-Ter Veld (stuk nr. 12), 
wordt zonder stemming aangeno-
men. 
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Voorzitter 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt de motie-Nijhuis 
c.s. (19545, nr. 16). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Nijhuis 
c.s. (19545, nr. 17). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat 
deze motie eveneens met algemene 
stemmen is aangenomen. 

Aan de orde zijn de s temmingen in 
verband met het wetsvoorstel 
Regels ter bescherming van de 
persoonli jke levenssfeer in 
verband met persoonsregistra-
ties (Wet persoonsregistraties) 
(19095) 

(Zie vergadering van 3 september 
1987.) 

Artikel 1 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Schutte (stuk nr. 14, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het GPV, de RPF en de SGP voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Van Es (stuk nr. 17). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de PPR voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 2 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 3 t /m 6 worden zonder 
stemming aangenomen. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l mijn amendement 
op stuk nr. 14, II intrekken nu mijn 
amendement op stuk nr. 14, I niet is 
aangenomen. 

De Voorzitter: Over dit amende-

ment behoeft dus niet meer te 
worden gestemd. 

In stemming komt het amendement-
Kosto (stuk nr. 15). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF en het GPV 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno 
men. 

Artikel 7, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Kosto (stuk nr. 15), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 8 t /m 10 worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Es (stuk nr. 18). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de PPR voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 11 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 12 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Es (stuk nr. 19, I). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 19 voorkomende amende-
ment als verworpen kan worden 
beschouwd. 

Artikel 13 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 14 t /m 23 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Kosto (stuk nr. 16). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D66, de PSP en de PPR 
voor dit amendement hebben 

gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 24 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 25 t /m 29 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Es (stuknr. 20). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de PPR voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 30 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 31 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Es (stuk nr. 21). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, D66 en de PPR voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, 
zodat het is verworpen. 

Artikel 32 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 33 t /m 35 worden 
zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van Es (stuk nr. 22). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de PPR voor dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

Artikel 36 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 37 t /m 55 en de 
beweegreden worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklarin-
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Voorzit ter 

gen over de onderwerpen, waarover 
zojuist is gestemd. 

Persoonsregistraties 

• 
De heer W i e b e n g a (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil een stemverkla-
ring afleggen over ons stemgedrag 
bij het amendement op stuk nr. 15 
van de heer Kosto. Mijn fractie heeft 
niet uit vijandigheid tegenover de 
kerkgenootschappen voor het 
amendement van de heer Kosto op 
stuk nr. 1 5 gestemd — ik mag er ten 
overvloede op wijzen dat ook in onze 
kring velen lid zijn van een kerkge-
nootschap — maar uit een oogpunt 
van zuivere wetgeving. In onze visie 
is de tweede volzin van artikel 7, 
tweede lid, overbodig, omdat de 
eerste volzin al aangeeft dat de 
regels van de algemene maatregel 
van bestuur kunnen verschillen naar 
de soort van registratie. De duidelijk-
heid die de regering op dit punt wil 
verschaffen, is op zichzelf nog geen 
reden voor een bepaling bij wet in 
formele zin. Bij de behandeling van 
het wetsvoorstel is genoegzaam 
duidelijk gemaakt wat de regering in 
dit verband bij het tot stand komen 
van de algemene maatregel van 
bestuur voor ogen staat. 

Aan de orde is de s temming over 
een motie, ingediend bij het debat 
over de ui tvoering van de Rege-
ling bi jdragen werkgelegenheid 
in de bosbouw 1984-1985, te 
weten: 
- de motie-Blauw over een algemeen 
onderzoek van de Algemene 
Rekenkamer naar de uitvoering van 
het werkgelegenheidsprogramma 
1984-1985 (19700-XIV, nr. 70). 

(Zie vergadering van 1 september 
1987.) 

De Voorzitter: De heer Blauw heeft 
heropening van de beraadslaging 
gevraagd. Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Blauw (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Vorige week, op 1 
september, heeft de Kamer gespro-
ken over het onderzoek uitvoering 
werkgelegenheidsprogramma 

1984-1985 van het deel bosbouw. 
De VVD-fractie heeft toen een motie 
ingediend op het stuk 19700-XIV, nr. 
70. Van diverse zijden in de Kamer is 
de suggestie gekomen om een wat 
andere procedure te kiezen dan de 
oorspronkelijk door ons gekozen 
route. Nu geldt voor de VVD-fractie 
niet zozeer het belang van de 
procedure, maar veeleer het belang 
van een onderzoek. Ik wil deze 
heropening dan ook aanvatten om 
een gewijzigde motie in te dienen. 

Motie 

De motie-Blauw (19700-XIV, nr. 70) 
is in die zin gewijzigd, dat zij thans 
luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het werkgelegen-
heidsprogramma 1984-1985 in een 
zeer kort tijdsbestek moest worden 
uitgevoerd; 

overwegende, dat de onvolkomenhe-
den, die zich hebben voorgedaan bij 
het onderdeel bosbouw voor een 
aanzienlijk deel van algemene aard 
waren; 

van oordeel, dat werkgelegenheidsi-
nitiatieven in het algemeen, gefinan-
cierd met overheidsgeld in het 
bijzonder, zeer zorgvuldig uitgevoerd 
dienen te worden; 

verzoekt de Algemene Rekenkamer, 
een doelmatigheidsonderzoek in te 
stellen naar de uitvoering van het 
werkgelegenheidsprogramma 
1984-1985, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt 
deze gewijzigde motie voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 71 (19700-XIV). 
Ik moet vaststellen dat deze motie 

een voorstel behelst, zoals bedoeld in 
het tweede lid van artikel 46 van het 
Reglement van orde. Over een 
dergelijk voorstel kan niet worden 
beslist dan nadat de commissie voor 
de Rijksuitgaven daarover advies 
heeft uitgebracht. Ik verzoek de 
commissie om de Kamer op korte 
termijn van advies te dienen. Dit 
houdt in dat de motie van de heer 
Blauw pas in stemming zal komen, 

zodra het advies van de commissie is 
ontvangen. 

De heer Tazelaar (PvdA): Voorzitter! 
Ik wil de heer Blauw toch nog een 
vraag stellen ter verheldering van de 
inhoud van de zojuist door hem 
ingediende gewijzigde motie. Is de 
heer Blauw het met mij eens dat de 
Rekenkamer niet verplicht behoort te 
zijn om het volledige werkgelegen-
heidsprogramma te doen, maar dat 
zij dit ook steekproefsgewijze zou 
kunnen doen teneinde te beantwoor-
den aan datgene wat hij in zijn motie 
vraagt? 

De heer Blauw (VVD): In hoofdlijnen 
is dit al behandeld in de eerste 
termijn van vorige week. Ik heb toen 
namens mijn fractie gesproken over 
een vingeroefening. Ik heb begrepen 
dat de procedure in dit huis daarin 
voorziet, namelijk dat nu de commis-
sie voor de Rijksuitgaven in overleg 
met de Algemene Rekenkamer met 
een aantal voorwaarden bij mij als 
indiener van de motie terugkomt. Ik 
kan u ervan overtuigen dat ik in de 
geest van uw interruptie zal hande-
len, conform ook eerdere afspraken. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de 
gewijzigde motie thans van de 
agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Aan de orde is de interpellatie-Lank-
horst /Groenman, gericht tot de 
staatssecretaris van Defensie, over 
een door de Koninkl i jke Mare -
chaussee verricht onderzoek 
naar homoseksuele relaties van 
een in Soesterberg gelegen 
Amerikaanse militair. 

Tot het houden van deze interpellatie 
is verlof verleend in de vergadering 
van 3 september 1987. 

(De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.)2 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! De feiten zijn duidelijk. 
Op 14 april van het afgelopen jaar 
kwam de Koninklijke Marechaussee 
naar een woning in Amsterdam om 
te bekijken of een Amerikaanse 
militair met een Nederlandse vriend 
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Lankhorst 

samenwoont. De marechaussee deed 
dat op verzoek van de Amerikanen. 
Die hadden het vermoeden dat de 
bewuste Amerikaan homo is en daar 
zijn ze niet van gediend. Een homo in 
het Amerikaanse leger vormt een 
veiligheidsrisico en dat zal zo blijven 
zolang homoseksualiteit niet wordt 
geaccepteerd. 

De marechaussee kwam zoge-
naamd om een huurkwestie, om er 
achter te komen of de Amerikaan 
inwoning had. Ook de staatssecreta-
ris meent dat, getuige zijn antwoord 
op eerdere, schriftelijke vragen vanuit 
de Eerste Kamer. Maar de staatsse-
cretaris had beter moeten weten. 
Voor de beantwoording van die 
vragen was hij, door tussenkomst van 
de stichting Homoseksualiteit en 
krijgsmacht, in het bezit van het 
onderzoeksrapport van 11 mei 1987 
over de bewuste militair. Uit dat 
rapport blijkt overduidelijk dat de 
marechaussee assistentie verleende 
in het kader van een Amerikaans 
onderzoek naar homoseksualiteit. In 
plaats dat de staatssecretaris dat 
toegeeft en maatregelen treft om in 
de toekomst te voorkomen dat een 
Nederlandse dienst zulke hand- en 
spandiensten levert, gaat hij de feiten 
ontkennen. Er zou alleen sprake zijn 
van misbruik van de Amerikaanse 
woningtoelage. 

Die toelage is een secundaire 
arbeidsvoorwaarde en niet te 
vergelijken met bij voorbeeld onze 
individuele huursubsidie. Er zou ook 
niets aan de hand zijn als de 
Amerikaan met een Nederlandse 
vriendin samenwoonde. Sterker nog, 
er is zelfs niets aan de hand nu de 
marechaussee heeft vastgesteld dat 
de Amerikaan met een Nederlandse 
vriend samenwoont. De toelage is 
nog steeds hetzelfde. Daar ging het 
de Amerikanen dus niet om. 

Een marechaussee die aan de deur 
komt en ook de slaapkamer wil zien, 
een marechaussee die tijdens zijn 
bezoek meedeelt dat de normen en 
waarden in Amerika nu eenmaal 
anders liggen dan in Nederland, weet 
donders goed waarvoor hij gestuurd 
wordt. En een staatssecretaris die in 
een onderzoeksrapport kan lezen 
waarom de marechaussee gevraagd 
is, dat bezoek af te leggen, weet dat 
ook. 

In deze kwestie is niet alleen de 
marechaussee betrokken, maar ook 
de Nederlandse douane. Het zijn 
douaneambtenaren geweest die de 
Amerikaanse autoriteiten op het 
spoor hebben gebracht. Staatssecre-

taris Koning, die een onderzoek naar 
deze gang van zaken heeft laten 
instellen, heeft op 3 juli daarover 
uitvoerig gerapporteerd. In zijn 
rapportage is sprake van een intern 
memo van de Koninklijke Marechaus-
see. Wordt in dit memo melding 
gemaakt van het samenwonen van 
de Amerikaanse militair met een 
Nederlandse vriend, zo vragen wij de 
staatssecretaris van Defensie. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
niet begrepen waarom de staatsse-
cretaris de voor ons vaststaande 
feiten blijft ontkennen en waarom hij 
geen dankbaar gebruik heeft 
gemaakt van de diensten van de 
stichting Homoseksualiteit en 
krijgsmacht. Het heeft er nu alle 
schijn van dat de staatssecretaris de 
stichting gedoogt zolang die zich 
maar koest houdt en als een 
baksteen laat vallen als er werkelijk 
iets gebeurt. Wij vragen de staatsse-
cretaris klemmend, zich eindelijk 
eens rekenschap te geven welke 
gevolgen het optreden van Neder-
landse diensten kan hebben voor 
individuele personen. Tegen de 
Amerikaanse militair wordt op dit 
moment een psychologische oorlog 
gevoerd. Voor hem en zijn Neder-
landse vriend is de toekomst zeer 
onzeker. Heeft de staatssecretaris 
dat ook bedacht toen hij de schrifte-
lijke vragen vanuit de Eerste Kamer 
per kerende post beantwoordde? 

Mevrouw Groenman zal ingaan op 
de vraag welke gevolgen het 
Nederlandse overheidsbeleid ter zake 
van homoseksualiteit zal moeten 
hebben voor de toekomstige vragen 
van landen die homo's in het leger 
weren. 

D 
Mevrouw Groenman (D66): 
Voorzitter! De Soesterberg-affaire is 
een gevolg van het feit, dat niet alle 
NAVO-partners hetzelfde beleid 
voeren als Nederland waar het de 
acceptatie van homoseksuelen in de 
krijgsmacht betreft. Voor de Ameri-
kaanse regering is homoseksualiteit 
van beroepsmilitairen een grond voor 
ontslag. De Nederlandse regering is 
op de hoogte van het Amerikaanse 
beleid in dezen en moet dat betreu-
ren, gezien het Nederlandse stand-
punt over homoseksuelen in de 
krijgsmacht en gezien het door 
Nederland in internationaal verband 
ingenomen standpunt inzake de 
rechten van homoseksuelen. 

De Soesterberg-affaire en de op 

zijn zachtst gezegd niet onbesproken 
rol van de Nederlandse opsporings-
ambtenaar daarbij, waarop collega 
Lankhorst al is ingegaan, heeft ons 
echter ook met de neus op de 
Nederlandse maatschappelijke 
werkelijkheid gedrukt. Nederland 
heeft sinds drie dagen weliswaar een 
homomonument, uniek in de wereld, 
maar is dat afdoende? Er bestaat bij 
ons wel grote maatschappelijke 
overeenstemming over het niet 
mogen discrimineren van homosek-
suele mannen en lesbische vrouwen 
maar dat betekent nog niet, dat 
Nederlanders niet discrimineren. 

Al ligt er nog lang geen algemene 
wet gelijke behandeling, er ligt wel 
een fraaie nota over overheidsbeleid 
en seksualiteit. De kloof tussen 
officieel beleid en werkelijk beleid is 
echter groot. Ook in ons land blijkt 
keer op keer de tolerantie jegens 
homo's maar zeer betrekkelijk te zijn. 
Dat geldt met name het denk- en 
gedragspatroon binnen overwegend 
mannelijke subgroepen in onze 
samenleving. Het leger als zodanig, 
maar ook de Koninklijke Marechaus-
see en de douane gelden als 
machobolwerken met bijpassende 
normen en waarden, wereldjes op 
zichzelf waarbinnen degenen die niet 
aan de standaardnormen voldoen 
gemakkelijk ten prooi vallen aan 
discriminatie. De werkelijkheid is die 
van de gewone militair die zich 
handhaaft door grappen en grollen, 
fysiek en verbaal geweld in de troep, 
de kantine of de kroeg, ten koste van 
degenen die tot een minderheid 
behoren. 

Er is helaas een stichting Homo-
seksualiteit en krijgsmacht nodig om 
die mentaliteit van binnenuit te 
signaleren. Ook in het geval-Soester-
berg heeft de stichting die signaal-
functie vervuld. Het mag niet zo zijn, 
dat de zaak-Soesterberg als een 
boemerang terugslaat op die 
stichting. 

Ik sprak over een officieel anti-dis-
criminatiebeleid en een werkelijkheid 
die daarmee niet overeenstemt. Als 
elke Nederlandse militair van mening 
zou zijn, dat homo's en hetero's 
gelijkwaardig zijn en daar ook naar 
zou handelen, zou de stichting 
Homoseksualiteit en krijgsmacht niet 
nodig zijn. Als elke Nederlandse 
opsporingsambtenaar de gelijkwaar-
dige positie van homo's zou erken-
nen, zouden er bij verzoeken van 
buitenlandse autoriteiten om 
bijstandsverlening, direct of indirect 
gericht op het achterhalen van de 
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G r o e n m a n 

seksuele geaardheid van buitenland-
se, hier gelegerde militairen allerlei 
bellen moeten gaan rinkelen. Dat 
sommige NAVO-partners homo's 
discrimineren is erg genoeg. 
Nederlanders zouden daarbij geen 
hand- en spandiensten moeten wil len 
of mogen verrichten. Dat zou niet 
alleen de officiële norm moeten zijn 
maar ook de norm op het uitvoeren-
de niveau. 

In het NAVO-statusverdrag staat 
onder artikel 6, lid a, dat de autoritei-
ten van de staat van verblijf en van 
de staat van herkomst elkaar hulp- en 
bijstand verlenen bij de uitvoering 
van alle noodzakelijke nasporingen 
ter zake van vergrijpen en het 
bijeenbrengen van bewijsmateriaal. 
Bewijsmateriaal over iemands 
seksuele geaardheid zou daar naar 
onze mening niet onder horen te 
vallen. 

Uit de Soesterberg-affaire kan 
geen andere conclusie worden 
getrokken dan dat Nederlandse 
opsporingsambtenaren op geen 
enkele wijze moeten kunnen worden 
ingeschakeld bij onderzoeken op 
verzoek van buitenlandse autoriteiten 
die direct of indirect zijn gericht op 
het achterhalen van iemands 
seksuele geaardheid. Informatie 
daaromtrent mag gevraagd noch 
ongevraagd worden doorgegeven. 
Wi l de staatssecretaris dat toezeg-
gen en maatregelen nemen om dat te 
bereiken? Dat heeft implicaties voor 
het verlenen van bijstand over en 
weer, waarover het NAVO-statusver-
drag spreekt. Uit de notawisseling 
tussen de VS en Nederland over de 
legering van VS-troepen in Neder-
land begrijp ik, dat beide regeringen 
eventueel afspraken kunnen maken 
over de toepassing van deze 
bepalingen. Wil de staatssecretaris 
met de NAVO-partners die het 
aangaat nader afspreken, dat 
Nederland in het vervolg niet zal 
meewerken aan onderzoek dat direct 
of indirect beoogt, informatie te 
verschaffen over iemands seksuele 
geaardheid? 

D 
Staatssecretaris V a n H o u w e l i n g e n 
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen dat 
ik de algemene opmerkingen van de 
leden Lankhorst en Groenman het 
best kan beantwoorden aan de hand 
van de interpellatievragen. Eventueel 
kunnen wij in tweede termijn nog op 
een aantal algemene aspecten terug 
komen. De eerste vraag was wat nu 

precies de onderzoeksopdracht was. 
Ook uit de toelichting van de heer 
Lankhorst begrijp ik dat daar in ieder 
geval voor hem nog steeds wat 
onduidelijkheid over bestaat. De 
Koninklijke Marechaussee was 
verzocht vragen te stellen over een 
vermoedelijk misbruik van de 
woningtoelage. Ik laat even in het 
midden wat het verschil is tussen de 
regelgeving in Nederland en de 
Verenigde Staten van Amerika. 
Daarbij is heel concreet afgesproken 
dat daarvoor antwoorden op de 
volgende vragen noodzakelijk waren: 
1. Wie is de eigenaar van een tweetal 
adressen in Amsterdam? 
2. Is de betrokken Amerikaanse 
militair de huurder? 
3. Wie betaalt de huur? 
4. Wie betaalt de energierekening? 
5. Weet de huisbaas iets over de 
betrokken militair? 
6. Is er een huurachterstand? 
7. Wi l de huiseigenaar eventueel een 
verklaring afleggen tegenover de 
Amerikaanse autoriteiten? 

Dat was, heel concreet, het 
verzoek. 

De heer Lankhorst heeft opnieuw 
gewezen op de vertrouwelijke 
informatie die ik heb gekregen van 
de stichting Homoseksualiteit en 
krijgsmacht. Die informatie heb ik 
gekregen en inderdaad kon daaruit 
worden afgeleid dat van Amerikaan-
se zijde rekening werd gehouden met 
de mogelijkheid dat deze Amerikaan-
se militair een homoseksuele relatie 
had. Ik denk echter dat de heer 
Lankhorst het met mij eens is dat de 
feiten in dat rapport inderdaad een 
Amerikaanse conclusie is gebaseerd 
op informatie die men vanuit andere 
bron dan die van Defensie had 
ontvangen. Zo staat het letterlijk in 
het stuk. Ik heb althans in het stuk 
niet kunnen lezen dat men om 
assistentie van de Koninklijke 
Marechaussee had verzocht. 

Ik heb echter toch, gezien ook de 
relatie, nagegaan waarop exact het 
onderzoek van de Koninklijke 
Marechaussee zich richtte. Op basis 
van de tot mijn beschikking staande 
informatie en de strekking van de 
zojuist in mijn antwoord op vraag 1 
genoemde vragen, was er geen 
aanleiding aan te nemen dat het 
onderzoek gericht was op de 
seksuele geaardheid. Het was 
uitsluitend gericht op opsporing van 
mogelijke frauduleuze handelingen 
ter verkrijging van een woningtoela-
ge. 

Desondanks is het nimmer geheel 

uit te sluiten dat informatie uit een 
dergelijk onderzoek ook voor een 
ander doel kan worden gebruikt. Ik 
meen dat de heer Lankhorst daarop 
doelde. Dat is dan ook de reden 
waarom al op 21 augustus in een 
officiële brief van de minister van 
Defensie aan de commandant van de 
Koninklijke Marechaussee het 
volgende is medegedeeld: "Mede-
werking, direct of indirect, aan 
verzoeken van buitenlandse militaire 
autoriteiten zoals hier bedoeld, kan 
slechts gegeven worden voorzover 
het betreft onderzoek naar feiten die 
ook binnen de Nederlandse rechtsor-
de aanleiding zouden kunnen zijn een 
onderzoek in te stellen. Is hiervan 
geen sprake, dan dient aan zulke 
verzoeken geen gevolg te worden 
gegeven. Voor alle duidelijkheid 
verzoek ik u bovenstaande onder de 
aandacht van het onder u ressorte-
rende personeel te brengen.". 

In vraag 3 wordt melding gemaakt 
van een aantal interne memo's. Het 
was voor mij niet volstrekt duidelijk 
welke memo hier wordt bedoeld, 
maar ik heb in ieder geval de interne 
memo's, de werkdocumenten, die 
zijn geformuleerd ook na het 
genoemde onderzoek, ter vertrouwe-
lijke kennisneming door de leden bij 
de griffie neergelegd. In deze interne 
memo's wordt inderdaad melding 
gemaakt van de homoseksuele 
geaardheid en het samenwonen van 
de Amerikaanse militair. Ik voeg 
hieraan uitdrukkelijk toe, dat ook uit 
een hernieuwd onderzoek is geble-
ken, dat deze laatstgenoemde 
gegevens niet zijn doorgegeven aan 
de Amerikaanse autoriteiten. 

Ik kom thans tot het antwoord op 
vraag 4. Nederland is op grond van 
artikel VII , 6de lid, onder a van het 
NATO-statusverdrag verplicht — 
maar dan wel binnen de in het 
antwoord op vraag 2 genoemde 
randvoorwaarden — aan NAVO-part-
ners assistentie te verlenen bij 
opsporing van mogelijke vergrijpen 
en het bijeenbrengen van bewijsma-
teriaal in verband met dergelijke 
mogelijke vergrijpen. Bij elk onder-
zoek kunnen gegevens naar voren 
komen over de levenssfeer, dus ook 
over persoonlijke relaties tussen 
personen, die in het onderzoek zijn 
betrokken. Binnen het wapen der 
Koninklijke Marechaussee zal bij 
verzoeken van militaire politie-instan-
ties van andere mogendheden om 
assistentie steeds worden nagegaan, 
of bij het uitvoeren van onderzoeken 
persoonlijke relaties en persoonlijke 
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Van Houwel ingen 

levenssfeer van in Nederland 
gelegerde buitenlandse militairen en 
van Nederlandse staatsburgers in het 
geding kunnen zijn. Toetsing van 
dergelijke aanvragen, waarbij zich dat 
risico voordoet, zal voortaan 
geschieden door de Koninklijke 
Marechaussee op het niveau van de 
districtscommandant. 

Er zijn vragen gesteld over onze 
mogelijkheden in internationaal 
verband om hieraan iets te doen. Ik 
wijs op de nadere toelichting, die 
door mevrouw Groenman is gegeven. 
Ik ben uiteraard bereid met de 
minister van Buitenlandse Zaken te 
overleggen of en op welke wijze de 
rechten van homoseksuelen onder de 
aandacht van de NAVO-partners 
kunnen worden gebracht. Ik wil er 
eerlijkheidshalve bij zeggen, dat het 
niet echt aannemelijk is op dit 
moment, dat voorstellen tot wijziging 
van het NAVO-statusverdrag veel 
kans van slagen hebben. Dat is een 
realiteit, die de vragenstellers onder 
ogen moeten zien. 

Voor alle opsporingsambtenaren 
geldt, dat zij een geheimhoudings-
plicht hebben. 

Ten slotte kom ik aan de vraag 
over de betrokkenheid van de 
Koninklijke Marechaussee. Tijdens 
een hernieuwd onderzoek door de 
commandant van de Koninklijke 
Marechaussee is opnieuw niet 
gebleken, dat er redenen zijn voor 
het herzien van eerder gedane 
uitspraken, zoals de antwoorden op 
kamervragen. Wel is gebleken, dat 
een ambtenaar van de Koninklijke 
Marechaussee onvolledige informatie 
heeft gegeven aan de commandant 
van dit wapen. Deze ambtenaar is 
inmiddels ontheven uit zijn functie en 
ter beschikking van de commandant 
van de Koninklijke Marechaussee 
gesteld, uiteraard in afwachting van 
een zorgvuldige besluitvorming over 
mogelijk te nemen maatregelen. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de staatssecre-
taris voor de beantwoording. Ik stel 
vast, dat hij gelukkig hier in zijn 
beantwoording verder is gegaan dan 
hij heeft gedaan in eerdere schriftelij-
ke vragen van de kant van de Eerste 
Kamer. Ik heb het idee, dat de 
staatssecretaris zich veel serieuzer 
met deze zaak is gaan bezighouden 
dan in een eerder stadium. Dat moge 
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blijken uit de laatste mededeling, die 
hij deed over een ambtenaar, die 
onvolledige informatie heeft gegeven 
en tegen wie maatregelen worden 
genomen. Dat mag ook blijken uit de 
mededeling, dat op 21 augustus een 
officiële brief van de minister is 
verstuurd. Ik heb begrepen, dat die 
brief gestuurd is naar aanleiding van 
deze zaak. Dat is op zichzelf verheu-
gend. Daarom waren wij ook zo 
teleurgesteld door de eerdere 
reacties van de staatssecretaris. De 
uitvoering van de Nota overheidsbe-
leid en homoseksualiteit is ook een 
zaak van mentaliteit, van verande-
ringen, waarbij de staatssecretaris 
zelf een belangrijke rol kan spelen. 
Daarom was het zo buitengewoon 
spijtig dat hij met de informatie, die 
hij kreeg van de stichting Homosek-
sualiteit en krijgsmacht, niets deed 
terwijl hij toen al op de hoogte was 
van de werkelijke gang van zaken en 
dat hij, zoals hij gelukkig heeft 
toegegeven, in bedoeld rapport had 
kunnen lezen dat de marechaussee 
wel degelijk in het kader van een 
Amerikaans onderzoek naar homo-
seksualiteit naar Amsterdam ging. Of 
de marechaussee dat wist, is een 
tweede maar het is duidelijk dat de 
Amerikanen met dat onderzoek bezig 
waren en dat het Nederlandse 
onderzoek in dat kader paste. De 
staatssecretaris wist dat en had naar 
mijn mening daarvan meteen 
melding moeten maken toen door 
leden van de Eerste Kamer daarnaar 
gevraagd werd. Dat was ook positief 
geweest in de richting van de 
stichting Homoseksualiteit en 
krijgsmacht. Ik hoop dat de staatsse-
cretaris in het vervolg een andere 
weg zal kiezen, indien zich zoiets nog 
eens voordoet. 

Ik wil nog iets vragen over de brief 
van 21 augustus j l . Betekent die tekst 
met zoveel woorden dat de staatsse-
cretaris van mening is dat, als de 
marechaussee in precies dezelfde 
omstandigheden als die waarover wij 
nu praten van de Amerikanen 
opnieuw een dergelijke vraag krijgt, 
daarop niet moet worden ingegaan? 
Hoe ruim is die brief? Wat zegt de 
staatssecretaris als hij, denkend aan 
de brief van 21 augustus, iets over 
deze zaak moet zeggen? Zegt hij: de 
marechaussee had beter moeten 
weten, men weet hoe de Amerikanen 
erover denken en men had niet 
moeten gaan? Wat is, kortom, het 
oordeel van de staatssecretaris in 
feite over wat in dezen heeft 
plaatsgevonden? Meent hij dat de 
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marechaussee beter had kunnen en 
moeten weten en dat men, gezien 
het Nederlandse beleid ten aanzien 
van homoseksualiteit, hierin niet had 
moeten treden? 

Ten slotte wi l ik nog kort iets 
zeggen over de zaak zelf. De 
staatssecretaris heeft gezegd: die 
woningtoelage laat ik maar een 
beetje in het midden, omdat de 
Amerikaanse regeling anders is dan 
de Nederlandse. Voor de marechaus-
see is dat in dit soort gevallen wel 
interessant. Uit het feit dat je 
achteraf ziet dat, wat geconstateerd 
is, het onderzoek geen enkel gevolg 
heeft gehad voor de woningtoelage, 
blijkt al dat de marechaussee er voor 
niets heen is geweest en dus ander 
en beter werk had kunnen doen. Van 
frauduleuze handelingen, waarover 
de staatssecretaris sprak, is meen ik 
geen sprake. Wat die Amerikaan met 
zijn toelage heeft gedaan, mocht hij 
doen, zoals nogmaals blijkt uit het 
feit dat aan die toelage niets is 
veranderd. De Nederlandse mare-
chaussee ging dus wel degelijk met 
een andere reden naar dat huis. Ik 
geloof dat de staatssecretaris — ik 
maak dat uit zijn woorden eigenlijk 
wel op — dit wel weet en dat de 
marechaussee het al lang wist. 

Voorzitter! Wij kunnen slechts 
hopen, dat deze affaire, die ove-
rigens voor die bewuste Amerikaanse 
militair en zijn vriend natuurlijk nog 
erg vervelende repercussies kan 
krijgen - dat valt natuurlijk niet terug 
te draaien — een les is en dat zoiets 
niet nog eens zal plaatsvinden. Ik 
weet dat mevrouw Groenman hierop 
nog ingaat. 

D 
Mevrouw Groenman (D66): 
Voorzitter! Ik ben wel blij met de 
antwoorden van de staatssecretaris, 
maar ik vind het zo jammer dat de 
zaak heeft moeten escaleren nadat 
vragen in de Eerste Kamer zijn 
gesteld. Er is een memo uitgegaan 
naar de Koninklijke Marechaussee. 
De staatssecretaris is op zijn 
schreden teruggekomen, nadat hij 
nadere informatie had ontvangen, 
waaruit bleek dat mensen van 
Defensie niet vrij-uit gingen, dat wel 
degelijk de mogelijkheid bestond tot 
discriminatie en dat in de praktijk ook 
gediscrimineerd is. De staatssecreta-
ris heeft weliswaar het boetekleed 
aangetrokken, maar het is wat laat 
gebeurd. Als hij een soort beterschap 
belooft en zegt dat hij bij rondschrij-
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Groenman 

ven de Koninklijke Marechaussee 
kenbaar heeft gemaakt dat aan dit 
soort verzoeken om bijstand geen 
medewerking meer mag worden 
verleend, denk ik: dat blijft op het 
beleidsniveau, terwijl het tot de 
uitvoerende niveaus moet doordrin-
gen. Ik heb er in eerste instantie al 
op gewezen dat het juist daar zo 
moeilijk is om de normen en waarden 
werkelijk te veranderen. Het moet 
inderdaad zo zijn dat, als er een 
verzoek komt - het doet er niet toe 
op welk niveau dat gebeurt; het kan 
zich ook in de kroeg voordoen — er 
bellen gaan rinkelen. Men moet zich 
dan realiseren dat dat de schreef is 
die men in Nederland niet over mag 
gaan. Voorzitter! Ik heb een motie 
opgesteld om de staatssecretaris te 
steunen in dit beleid en om de 
NAVO-partners die het aangaat 
ervan op de hoogte te stellen dat dit 
ons beleid is en dat men op verzoe-
ken om bijstand om iemand homo-
seksuele geaardheid te achterhalen 
altijd nul op het rekest zal krijgen. 

Motie 

Door de leden Groenman en 
Lankhorst wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat de affaire-Soes-
terberg een gevolg is van het feit dat 
niet alle NAVO-partners hetzelfde 
beleid voeren als Nederland waar het 
de acceptatie van homoseksuelen in 
de krijgsmacht betreft; 

van mening, dat Nederlandse 
opsporingsambtenaren noch direct 
noch indirect mogen worden 
ingeschakeld bij onderzoek naar de 
seksuele geaardheid van hier 
gelegerde buitenlandse militairen; 

verzoekt de regering: 
1. zodanige maatregelen te treffen 
dat voorkomen kan worden dat 
Nederlandse opsporingsambtenaren 
inlichtingen over de seksuele 
geaardheid van buitenlandse 
militairen gevraagd of ongevraagd 
doorgeven aan buitenlandse 
autoriteiten; 
2. in verband hiermee afspraken te 
maken met die NAVO-partners die 
het aangaat over de toepassing van 

die bepalingen in het NAVO-status-
verdrag die het verlenen van bijstand 
regelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt 
deze motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 2 (20077). 

Mevrouw Groenman (D66): 
Mijnheer de Voorzitter! In eerste 
termijn heb ik gesproken over het 
geval Soesterberg, dat niet als een 
boemerang op de stichting Homo-
seksualiteit en krijgsmacht zou 
mogen terugslaan. Vanochtend 
ontvingen wij de antwoorden op de 
kamervragen daarover. Deze 
antwoorden geven mij geen aanlei-
ding om ervan uit te gaan dat deze 
stichting onbelemmerd haar gang 
kan gaan. In die antwoorden stelt de 
staatssecretaris dat de stichting is 
geadviseerd, zo op te treden dat er 
geen hindernissen worden opgewor-
pen die de acceptaties van homo's in 
de krijgsmacht zouden kunnen 
bemoeilijken. Voorzitter! Dat is 
natuurlijk het laatste wat die stichting 
wil . Zij wi l zaken kunnen signaleren 
en juist bij die functie geen belem-
meringen van hogerhand ondervin-
den. Men moet de zaak dus niet 
omdraaien en men dient de stichting 
te betrekken bij bij voorbeeld de 
ambtelijke werkgroep die zich 
bezighoudt met de coördinatie en de 
advisering met betrekking tot 
homoseksualiteit in het leger. 

D 
Mevrouw Swildens-Rozendaal 
(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Na de 
antwoorden van de staatssecretaris 
kan mijn betoog thans kort zijn. 
Wanneer in het geval-Soesterberg al 
aan een dergelijk verzoek tot het 
verlenen van bijstand aan de 
Amerikaanse politie door de mare-
chaussee, op grond van het NAVO-
statusverdrag, had mogen worden 
voldaan, heeft dit in de praktijk toch 
tot oneigenlijk gebruik van de 
daardoor op tafel gekomen gegevens 
geleid. Wij achten dit een buitenge-
woon ernstig incident maar wij 
verwachten van de bewindsman dat 
hij ervoor zorgt dat het bij dit ene 
incident blijft. Na de beantwoording 
van de vragen van de fractie van D66 
hebben wij de indruk dat het hem 
vanaf nu ook werkelijk ernst is. 

Voorzitter! Wij willen de staatsse-
cretaris eraan herinneren dat het 

kabinetsbeleid gericht is op verder-
gaande integratie van homoseksue-
len in de krijgsmacht. Dat is uitge-
sproken in de nota inzake het 
overheidsbeleid en homoseksualiteit. 
Het is begrijpelijk dat wij dat beleid 
steunen. Dit beleid zou door dit 
incident echter een deuk kunnen 
oplopen; de homoseksuelen in de 
krijgsmacht zouden daarvan de dupe 
kunnen zijn. De staatssecretaris zou 
dit kunnen voorkomen door het 
homo-emancipatiebeleid i.c. de 
volledige integratie van de homosek-
suelen in de krijgsmacht ook 
daadkrachtig aan te vatten. Ik wijs 
erop dat de stichting Homoseksuali-
teit in de krijgsmacht hierbij een 
nuttig en handzaam instrument kan 
vormen. Ik sluit mij aan bij anderen, 
die aandacht hebben gevraagd voor 
deze stichting en de werkzaamheden 
daarvan en voor de faciliteiten die zij 
nodig heeft om uit te dragen wat 
nuttig en nodig is. Wij wachten met 
belangstelling op het antwoord. 

Ik heb begrepen dat de antwoor-
den op de schriftelijke vragen waar 
ook mevrouw Jabaaij mede onderte-
kenaar van was vanmorgen zijn 
binnengekomen. Ik heb ze nog niet 
gezien. Als het antwoord luidt zoals 
zojuist door mevrouw Groenman 
naar voren is gebracht, lijkt het mij 
goed op de kwestie terug te komen 
bij de behandeling van de Nota 
personeelsplan Defensie. Wij geven 
er eigenlijk ook de voorkeur aan, de 
door mevrouw Groenman ingediende 
motie bij de behandeling van dat plan 
aan de orde te stellen. 

In Amsterdam staat sinds zaterdag 
het Nationaal Homomonument, een 
symbool van onderdrukking in het 
verleden, ook met het doel een 
waarschuwing te zijn tegen discrimi-
natie, nu en in de toekomst. Het is 
een symbool van homo-emancipatie 
binnen onze samenleving. Ik herinner 
de staatssecretaris eraan, dat de 
krijgsmacht daar ook onderdeel van 
is. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Ik kan heel kort zijn na hetgeen al is 
gezegd. De vorige week hebben wij 
gediscussieerd over de nieuwe Wet 
persoonsregistraties, waarover wij 
zojuist hebben gestemd. De discus-
sie die wij vandaag voeren doet mij 
erg denken aan hetgeen wij de vorige 
week hebben besproken. De 
staatssecretaris sprak over de 
concrete vragen die gesteld werden 
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Van Es 

om te bezien of mensen in aanmer-
king komen voor een woningtoelage. 
Dat is nu precies waarom het gaat bij 
de bescherming van de privacy van 
mensen. Met de antwoorden op 
dergelijke vragen kunnen ook heel 
andere vragen worden beantwoord, 
zodat een zogenaamd profiel van 
mensen kan worden gemaakt, met 
kwalijke gevolgen zoals wij nu 
bespreken. 

De staatssecretaris heeft melding 
gemaakt van zijn brief aan de 
marechaussee van 21 augustus, 
waarin staat dat alleen aan verzoeken 
om medewerking direct of indirect 
zal worden voldaan als dat binnen de 
Nederlandse rechtsorde past. Hij 
heeft, in andere woorden, gezegd dat 
er in de toekomst veel voorzichtiger 
met dit soort verzoeken omgespron-
gen zal worden. Dat is op zichzelf al 
een positief gegeven, maar er blijft 
wel een vraag bestaan. 

De regering voert een beleid dat is 
gericht op de bestrijding van 
discriminatie van homoseksuelen. 
Discriminatie van homo's mag zelfs 
niet binnen de Nederlandse rechtsor-
de. Er wordt hard gewerkt aan 
wetgeving op dat gebied. Dat vloeit 
voort uit het eerste artikel van onze 
Grondwet. Hoe zit het nu als er door 
vreemde mogendheden gediscrimi-
neerd wordt op grond van homosek-
sualiteit? Zou dat op zichzelf niet een 
gegeven moeten zijn op grond 
waarvan de Nederlandse overheid 
stelt niet mee te doen aan het 
verzamelen van gegevens over 
onderdanen van staten die in 
Nederland opereren en het gegeven 
van non-discriminatie op grond van 
homoseksualiteit niet ondersteunen? 
Moet dit, met andere woorden, geen 
reden voor de staatssecretaris zijn 
om helemaal geen medewerking aan 
dit soort verzoeken te verlenen, 
totdat aan de discriminatie op grond 
van homoseksualiteit een einde is 
gemaakt, ook door de Verenigde 
Staten? 

D 
Mevrouw V a n Heemskerck 
Pi l l is-Duvekot (VVD): Voorzitter! 
Na alle informatie door de staatsse-
cretaris, waarvoor mijn dank, heb ik 
nog één vraag. Ik heb voor mij liggen 
twee series antwoorden aan de 
Eerste Kamer op daar gestelde 
vragen. Antwoord nummer 2 uit de 
eerste serie is, dat de staatssecreta-
ris niet gebleken is dat de Koninklijke 
Marechaussee onderzoek heeft 

gedaan naar homoseksuele gedragin-
gen van Amerikaanse militairen in 
Nederland. Zo'n soort antwoord komt 
ook in de tweede serie voor. 

Houden deze antwoorden verband 
met de schorsing waarvan de 
staatssecretaris melding heeft 
gemaakt, in die zin dat zodra dit is 
rechtgezet dergelijke incidenten niet 
meer voorkomen? 

D 
Staatssecretaris Van Houwel ingen: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben er 
uiteraard verheugd over dat de leden 
van deze Kamer te kennen hebben 
gegeven, dat het beleid dat in deze 
zaak wordt gevoerd, ondersteuning 
verdient. Natuurlijk laat ik het graag 
voor rekening van de heer Lankhorst 
en anderen, die hebben gezegd dat 
de staatssecretaris de zaak nu 
gelukkig wat serieuzer aanpakt. Ik 
hoop dat zij van mij zullen aannemen 
dat wij dit altijd doen en dat er 
natuurlijk wel sprake van kan zijn, dat 
je in een bepaalde beleidssituatie in 
verschillende fases verschillende 
stappen neemt. Zonder iets af te 
willen doen aan uw waardering dat 
wij inderdaad in een aantal fases 
steeds zorgvuldig naar deze zaak 
hebben gekeken, wil ik de Kamer 
eraan herinneren dat toen er voor het 
eerst kamervragen werden gesteld, 
die heel erg feitelijk waren. Ik heb 
toen ook gemeend, heel feitelijk te 
moeten antwoorden. Die zaak is op 
zichzelf ook juist en is juist gebleken, 
na enkele zorgvuldige en serieuze 
onderzoeken. Uiteraard heeft voor de 
beantwoording de eerste maal, na 
vragen vanuit de Eerste Kamer, ook 
een zorgvuldig onderzoek plaatsge-
vonden. Ik heb u overigens ook 
opnieuw de argumenten en de 
redenen gegeven waarom de vragen 
op die manier zijn beantwoord. 

Ik wil nog een opmerking maken 
aan het adres van de heer Lankhorst. 
Als u het document dat ik inderdaad 
heb ontvangen via de stichting 
Homoseksualiteit en krijgsmacht, 
leest, kan nergens de conclusie uit 
worden getrokken dat de Koninklijke 
Marechaussee een bijdrage heeft 
geleverd om die verdenking, die 
daarin werd geuit, te onderzoeken. 
Integendeel: de conclusie van dat 
rapport geeft eigenlijk meer aanlei-
ding om te zeggen dat de informatie-
verschaffing door de Koninklijke 
Marechaussee niet heeft geleid tot 
een verdergaande veroordeling. 

De heer Lankhorst (PPR): Nee, 
maar juist de staatssecretaris, die dit 
onderzoeksrapport had nog voordat 
hij voor de eerste maal antwoord gaf 
aan de Eerste Kamer, had daarin 
kunnen lezen dat de marechaussee 
daar wel degelijk gestuurd werd door 
de Amerikanen vanwege een 
onderzoek naar homoseksualiteit. In 
de beantwoording van die vragen 
had hij daarvan natuurlijk melding 
kunnen maken. Hij had toen al tegen 
de marechaussee kunnen zeggen, 
dat uit dat rapport was gebleken dat 
de marechaussee werd gebruikt/mis-
bruikt door de Amerikanen en dat hij 
maatregelen zou treffen. Juist omdat 
de staatssecretaris dat stuk had, 
door toedoen van de stichting 
Homoseksualiteit en krijgsmacht, had 
hij toen al maatregelen kunnen 
treffen. 

Staatssecretaris Van Houwel ingen: 
Ik laat het graag aan uw oordeel over 
of het toen al kon. Ik wil de Kamer 
echter enig inzicht geven in de gang 
van zo'n gedachtenproces. Toen ik 
de resultaten van het onderzoek van 
mijn collega van Financiën na mijn 
vakantie nog eens zorgvuldig las en 
tegen de spiegel hield van de 
beantwoording van onze eigen 
vragen, hadden wij er geen vrede 
mee. Het probleem was niet zozeer 
de directe vraag om een direct 
onderzoek. Iedereen binnen de 
Koninklijke Marechaussee weet dat 
dit niet kan. Het probleem in deze 
situaties kan zitten in de indirecte 
wijze. Daarom is op 21 augustus die 
brief geschreven, om dat indirecte 
karakter nog eens nadrukkelijk te 
onderstrepen. Met de heer Lank-
horst, mevrouw Groenman en 
anderen geloof ik dat dit, gezien de 
feiten, noodzakelijk en verantwoord 
was. Met de genoemde sprekers ben 
ik van mening dat wij hiermee 
beleidsmatig uiteindelijk de juiste 
conclusie hebben getrokken. 

Ik wil ook geen enkele onduidelijk-
heid laten bestaan over mijn 
positieve houding met betrekking tot 
het functioneren van de stichtingen 
in de krijgsmacht. Natuurlijk bestaan 
er spelregels binnen het departement 
van Defensie voor de wijze waarop 
belangenverenigingen en stichtingen 
kunnen functioneren, vooral als het 
bestuur van zo'n stichting bestaat uit 
medewerkers van Defensie. Wij 
kunnen dan echt niet discrimineren. 
Ik kan u echt verzekeren, dat bij 
belangenverenigingen een span-
ningsveld kan ontstaan met betrek-
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king tot een militair die op een 
bepaald bureau functioneert en 
ambtshalve informatie krijgt die hij 
als bestuurder van een belangenvere-
niging kan meenemen. Dat span-
ningsveld ontstaat in een situatie 
waarin wij ruimhartig onze medewer-
kers in de gelegenheid stellen 
belangen voor welk doel dan ook te 
behartigen. Het vergt van beide 
partijen een zekere mate van 
openheid om daarmee om te gaan en 
de discussie daarover niet te 
schuwen. Hoezeer men mij misschien 
terecht kan voorhouden dat deze 
mensen niet echt de kans krijgen om 
volwaardig te functioneren, men 
moet er omgekeerd begrip voor 
hebben wanneer de vinger wordt 
opgeheven met de mededeling dat zij 
zich ook moeten inzetten om in dit 
spanningsveld zuiver en goed te 
functioneren. Welnu, Voorzitter, er is 
geen enkele reden om ook maar 
enige twijfel te hebben over de 
serieusheid waarmee wij het 
functioneren van deze stichting voor 
ons beleid een rol willen laten spelen. 
Ik heb dit ook al in de antwoorden op 
schriftelijke vragen gesteld. Ik heb 
mij zelf dan ook enigszins gestoten 
aan een opmerking die ergens is 
gemaakt en die ook in de kamervra-
gen is geplaatst, als zou ik het 
vingertje hebben opgeheven om te 
voorkomen dat men zou provoceren. 
In het gesprek met dat bestuur is 
beslist op geen enkele wijze door mij 
gepoogd om voor te schrijven wat 
men wel en wat men niet mag. Er is 
in de volstrekt open gedachtenwisse-
ling gewezen op problemen die het 
gevolg van bepaalde handelingen 
kunnen zijn. Er was hierover dan ook 
geen sprake van verschil van mening. 
Zonder te discrimineren, kunt u zich 
allen de concrete situatie voorstellen 
dat er situaties kunnen ontstaan die 
schadelijk kunnen zijn voor het 
functioneren van deze stichting. 

Voorzitter! Er is concreet gevraagd 
hoe ruim de brief van 21 augustus is. 
Gezien de formulering die ik heb 
voorgelezen, is het duidelijk dat onze 
mensen niet kunnen meewerken aan 
een onderzoek dat kan leiden tot de 
vaststelling of iemand een bepaalde 
seksuele geaardheid heeft. 

Mevrouw Groenman (D66): 
Voorzitter! In de eerste plaats lijkt het 
mij nuttig als wij die brief krijgen. In 
de tweede plaats zou ik willen weten 
of het om directe discriminatie gaat, 
te weten de directe verzoeken om 

iemands seksuele geaardheid op te 
sporen of ook om de indirecte 
verzoeken. 

Staatssecretaris Van Houwel ingen: 
Voorzitter! Het gaat ook om de 
indirecte verzoeken. Dit wordt het 
meest duidelijk als u kennis neemt 
van de memo's die ik ter inzage heb 
gelegd. Ook bij een onderzoek naar 
frauduleuze handelingen voor een 
woningtoelage, kunnen zinssneden 
die iets zeggen over het daadwerke-
lijke samenwonen van de betreffende 
persoon, elementen bevatten die 
misbruikt kunnen worden. In één van 
die memo's wordt dit ook genoemd. 
Dat versta ik onder het begrip 
indirect. Concreet gesteld is er in 
directe zin geen sprake van. Maar dat 
was al eerder duidelijk. Indirect wordt 
geprobeerd duidelijk te maken dat in 
rapportages van onderzoeken die op 
zichzelf niets hebben te maken met 
discriminatie of seksuele geaardheid, 
geen elementen mogen zitten die ten 
behoeve van een standpunt van in dit 
geval de Amerikaanse overheid 
kunnen worden misbruikt. Dat bedoel 
ik met het begrip indirect. 

Mevrouw Groenman sprak over het 
tijdstip waarop de brief is geschreven 
en waarop maatregelen zijn geno-
men. Ik meen dat ik hierop niet meer 
hoef te reageren. Mevrouw Groen-
man vraagt in haar motie om 
maatregelen, die in feite al zijn 
genomen. Ik laat het uiteraard graag 
aan de Kamer over om een antwoord 
te geven op deze motie. Ik heb 
begrepen dat mevrouw Swildens 
heeft gevraagd om de motie te 
behandelen in de uitgebreide 
commissievergadering. Ik laat dit 
graag over aan de Kamer. 

Mevrouw Groenman (D66): 
Voorzitter! In het tweede deel van 
het dictum van mijn motie wordt heel 
nadrukkelijk ingegaan op afspraken 
met de NAVO-partners die het 
aangaat. Ik verneem hierover graag 
meer. Op dit moment zouden 
NAVO-partners in onduidelijkheid 
kunnen verkeren over de zaken 
waarvoor aan Nederland bijstand kan 
worden gevraagd. De staatssecreta-
ris kan wel intern rondschrijven dat 
onze militairen niet mogen discrimi-
neren. Echter, het moet de NAVO-
partners duidelijk zijn dat dergelijke 
verzoeken überhaupt niet meer 
worden gehonoreerd. 

Staatssecretaris Van Houwel ingen: 
Ik heb zojuist al geciteerd dat het 

iedereen bekend kan zijn dat 
Nederland functionarissen van de 
Koninklijke Marechaussee alleen 
direct of indirect verzoeken van 
buitenlandse militaire autoriteiten 
kan inwill igen, als het onderzoeken 
betreft naar feiten die ook binnen de 
Nederlandse rechtsorde aanleiding 
zijn voor het instellen van een 
onderzoek. Dat is toch helder? Als 
mevrouw Groenman mij vraagt of ik 
dit standpunt ter kennis wil brengen 
van onze bondgenoten, zeg ik: daar 
heb ik geen enkel bezwaar tegen. Ik 
weet echter niet of zij dat met haar 
motie bedoelt? 

Mevrouw Groenman (D66): Ja, dat 
bedoel ik inderdaad. Als de afspraken 
over de toepassing van een bepaling 
van een statusverdrag wat aange-
scherpt moeten worden, moet de 
staatssecretaris ook daartoe bereid 
zijn. 

Staatssecretaris Van Houwel ingen: 
Het NAVO-statusverdrag is een wat 
andere zaak dan alleen eenzijdig 
anderen informeren over ons 
standpunt met betrekking tot 
homoseksuele relaties. Er zal binnen 
de NAVO een gemeenschappelijke 
discussie moeten plaatsvinden over 
mogelijke wijzigingen in het NAVO-
statusverdrag. Het betreft hier 
overigens een primaire verantwoor-
delijkheid van de minister van 
Buitenlandse Zaken. Ik heb al gezegd 
dat ik bereid ben om met hem te 
bespreken of pogingen in die richting 
kunnen worden ondernomen. Een en 
ander zullen wij zorgvuldig nagaan. 
Dit is opnieuw een toezegging! Ik 
weet niet of het lukt. Ik ben er niet al 
te optimistisch over. Integendeel, er 
zijn heel nadrukkelijke, anders 
luidende standpunten bij bondgeno-
ten. 

Mevrouw Groenman (D66): Dat 
begrijp ik. Ik vraag ook niet om een 
wijziging in het NAVO-statusverdrag 
zelf. Maar in de notawisseling die 
daarbij hoort, wordt gesteld dat 
afspraken kunnen worden gemaakt 
over de toepassing van de bepaling 
in het NAVO-statusverdrag. Daarin 
staat: staten verlenen elkaar over en 
weer bijstand. Het kan nodig zijn dat 
het verlenen van bijstand nader 
wordt toegelicht; in welke gevallen 
wel en in welke gevallen niet. 
Daarover zouden dan nadere 
afspraken moeten worden gemaakt. 
Dat moet dan ook gebeuren. Dit 
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staat los van het NAVO-statusver-
drag zelf. 

Staatssecretaris Van Houwel ingen 
Voorzitter! Over de intenties zijn wij 
het wel eens. Ik denk dat het niet 
nodig is om de manier waarop dit het 
beste kan geschieden, nu aan te 
geven. Ik ben bereid om in overleg 
met de minister van Buitenlandse 
Zaken het punt aan de orde te stellen 
en na te gaan wat de meest gewen-
ste methode is. Daarbij hoort dat 
onze bondgenoten kennis kunnen 
nemen van ons standpunt op dit 
gebied, ook met betrekking tot het 
bijzondere punt van bijstand verle-
nen. Dat is geen probleem. Daartoe 
ben ik gaarne bereid. 

Mevrouw V a n Heemskerck 
Pi l l is-Duvekot (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk dat wij om de zaak 
heen draaien, terwijl het toch 
buitengewoon simpel is. Ik breng de 
staatssecretaris het volgende in 
herinnering. Het gaat inderdaad niet 
om het NAVO-statusverdrag. 
Niemand zal proberen om dat even 
op een achternamiddag te verande-
ren. Het gaat wel om de notawisse-
ling. De staatssecretaris zal op de 
hoogte zijn van de antidiscriminatie-
wetgeving. Het is heel duidelijk. Het 
gaat erom, dat de bondgenoten 
kennis moeten nemen van een aantal 
wetten in dit land. Die dienen 
gerespecteerd te worden. Dat is heel 
gemakkelijk met een notawisseling te 
realiseren. Ik zal het citeren voor de 
staatssecretaris: 

"... en door zodanige afspraken als 
de beide regeringen eventueel zullen 
maken betreffende de toepassing 
van deze bepalingen." 

Het is buitengewoon eenvoudig. 

Staatssecretaris Van Houwel ingen: 
Als het zo buitengewoon eenvoudig 
is, dan bestaat er ook geen probleem 
tussen deze staatssecretaris en de 
Kamer. Ik heb alleen willen aange-
ven, dat de vorm waarin het moet 
gebeuren — mevrouw Groenman en 
mevrouw Van Heemskerck noemden 
de notawisseling — een punt van 
overleg is tussen mij en de minister 
van Buitenlandse Zaken. Dat lijkt mij 
correct. 

Mevrouw Groenman (D66): Het lijkt 
mij helemaal mooi als u ons vervol-
gens laat weten hoe het is afgelopen. 

Staatssecretaris Van Houwel ingen: 
Uiteraard staan wij altijd klaar om de 

Kamer zo volledig mogelijk te 
informeren, ook op dit punt. 

Ik haast mij naar de volgende 
opmerking van mevrouw Groenman. 
Over het functioneren van de 
stichting hebben wij al gesproken. 
Deze stichting kan binnen de 
krijgsmacht heel nuttig functioneren. 
In de antwoorden op de schriftelijke 
vragen heb ik al een aantal zaken 
meegedeeld over de manier waarop 
de stichting zou kunnen functione-
ren, vooral door het instellen van een 
werkgroep binnen het departement 
van Defensie als overlegmogelijk-
heid. 

Mevrouw Groenman (D66): Ik heb 
met name gevraagd of de stichting 
betrokken kan worden bij de 
ambtelijke werkgroep. De staatsse-
cretaris zegt dat de stichting goed 
werk kan doen. Hij doet zelf ook goed 
werk door die ambtelijke werkgroep 
in te stellen. Ik denk wel, dat er 
tussen beide een relatie moet zijn. 

Staatssecretaris Van Houwel ingen: 
Op dit punt is er een regeringsbeleid. 
Er is een interdepartementale 
werkgroep, waarvan Defensie deel 
uitmaakt. Het gaat erom hoe de 
stichting binnen de krijgsmacht haar 
werk dienstbaar kan maken aan het 
functioneren van Defensie binnen de 
interdepartementale werkgroep. 
Daarom is er een structuur gecreëerd 
waarin opvattingen en ideeën die 
binnen de stichting zijn geformu-
leerd, ingebracht kunnen worden in 
de interdepartementale werkgroep 
onder voorzitterschap van de 
minister van WVC. Kort en goed, uit 
de antwoorden op de schriftelijke 
vragen blijkt, dat wij de noodzakelijke 
structuur hebben aangebracht. Er is 
geen enkele reden, te veronderstellen 
dat ideeën en gedachten geformu-
leerd door de stichting niet ter plekke 
zouden kunnen worden gebruikt via 
een aparte defensiewerkgroep. 

Mevrouw Swildens heeft er nog 
eens op gewezen dat de krijgsmacht 
onderdeel uitmaakt van de totale 
samenleving. Dat is een bekend 
geluid. Wij proberen binnen de 
krijgsmacht ook een zodanig 
personeelsbeleid te voeren, dat wij 
zoveel mogelijk aansluiting vinden bij 
de opvattingen in de totale maat-
schappij. Wat dat betreft is er ook 
geen reden, te veronderstellen dat 
het bij de krijgsmacht anders zou zijn. 

Mevrouw Van Es heeft gevraagd 
om een soort boycot — het woord 
gebruikte zij overigens niet — in het 

verstrekken van dit soort informatie 
aan landen die de non-discriminatie 
niet in hun vaandel hebben geschre-
ven. Daar heb ik geen moeite mee, 
omdat dit soort informatie aan 
niemand wordt verstrekt. Ik heb al 
gezegd, dat Nederland niet meewerkt 
aan het verstrekken van informatie 
die direct of indirect gegevens kan 
opleveren over de seksuele geaard-
heid. Daarover bestaat dus geen 
probleem. Maar dat geldt niet voor 
een bepaald aantal landen, maar voor 
alle landen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Het 
verstrekken van de informatie, zoals 
in deze situatie is gebeurd, kan in de 
toekomst dus absoluut niet meer? 

Staatssecretaris Van Houwel ingen: 
Zeker. 

Mevrouw Van Es (PSP): Informatie 
die voor een ander doei is bedoeld 
maar waarbij uiteindelijk een 
antwoord kan worden gegeven op de 
vraag wat iemands seksuele voorkeur 
is, wordt niet meer verstrekt? 

Staatssecretaris Van Houwel ingen: 
Dat is bedoeld met "direct of 
indirect" uit de brief van 21 augus-
tus. Nogmaals: dat geldt in het 
algemeen en niet in het bijzonder 
voor een aantal landen. 

Mevrouw Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot heeft gesproken over 
de relatie tussen mijn mededeling 
van hedenmiddag en het indertijd 
gegeven antwoord. Ik meen mij te 
herinneren dat dat ging om de vraag: 
heeft de Koninklijke Marechaussee 
medewerking verleend aan het 
onderzoek naar de seksuele geaard-
heid van een Amerikaanse militair? 
Uiteraard heeft het een verband met 
het ander. Het ging inderdaad om het 
dossier dat op deze zaak betrekking 
heeft. Ik wil daarbij niet suggereren 
dat dat onderdeel of die informatie 
voor mij reden zijn om terug te 
komen op mijn toen gegeven 
antwoord. Ik heb dat ook vanmiddag 
uitgesproken. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Namens de Kamer 
dank ik de regering voor de verstrek-
te inlichtingen. 

Ik stel voor, over de motie te 
stemmen op een nader te bepalen 
tijdstip. 

Daartoe wordt besloten. 
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De vergadering wordt van 1 5.34 uur 
tot 15.40 uur geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Ui tbreiding van 
de W e t a lgemene bepal ingen 
mil ieuhygiëne met regels met 
betrekking tot de f inancier ing 
van het beleid op het gebied van 
de mil ieuhygiëne (19752) . 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

• 
De heer M e l k e r t (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Hoewel de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne 
noch in haar huidige algemene vorm 
noch voor wat betreft het nu 
voorliggende financiële deel een 
alomvattend wettelijk kader biedt 
voor de regelgeving op het gebied 
van het milieubeheer, is er alle 
aanleiding de toevoeging van nieuwe 
hoofdstukken te benutten voor enige 
algemene beschouwingen over 
oriëntatie en doelstelling van het 
milieubeleid. Juist de verbrokkeling 
in de mil ieuwetgeving, die het 
raamwerk van de W A B M beoogt te 
verminderen, heeft in de afgelopen 
15 jaar al te vaak het zicht ontnomen 
op de wijze en de potentiële effectivi-
teit van de saneringsaanpak die op 
velerlei wijze gestalte heeft gekregen. 
Was dit aanvankelijk verklaarbaar uit 
het gebrek aan inzicht en anticipe-
rend vermogen dat samenhing met 
de exploratie van een geheel nieuw 
beleidsterrein, vandaag de dag zou 
het niet meer mogelijk moeten zijn 
voorlopige keuzes te doen onder het 
beslag van aanpassingen in de 
toekomst naarmate meer kennis 
voorhanden zal zijn. De W A B M mag, 
met andere woorden, niet slechts 
een technisch integratiekader 
vormen. Zij moet het instrumentari-
um leveren voor een volwassen 
beleidsterrein. Dat instrumentarium 
zal zo volledig mogelijk moeten zijn 
teneinde gedifferentieerd in te spelen 
op bestaande en op nieuwe situaties 
naar gelang de omstandigheden de 
inzet van bepaalde middelen het 
meest doeltreffend maken. 

Wie hiertegen inbrengt dat veel 
van de al dan niet vermoede 
verontreiniging en aansprakelijkheid 
nog vastgesteld moet worden, gaat 
voorbij aan het inmiddels onbestri jd-
bare gegeven dat de samenleving tot 
in lengte van jaren met een hoge 

milieurekening voor haar wijze van 
produktie en consumptie geconfron-
teerd zal zijn. Het is uitermate urgent 
de financiële en wettelijke kaders 
voor het schrijven en uitsturen van 
die rekening beschikbaar te hebben, 
opdat slagvaardig gehandeld kan 
worden. Het niet ten volle toepassen 
of mogelijk toepasbaar maken van 
bestaanbare en/of denkbare 
wettelijke regels mag dan ook niet 
worden teruggevoerd op onervareiv 
heid van beleidsmakers, maar op 
gebrek aan voldoende politieke wil . 
Daarom is het gewenst een beschou-
wing over de algehele financierings-
problematiek van het milieubeleid 
vooraf te doen gaan aan de beoorde-
ling van het onderhavige wetsvoor-
stel, juist omdat het tegelijkertijd de 
praktijk van de afgelopen jaren wil 
codificeren en daarmee de grondslag 
voor de toekomst voor een aanzienlij-
ke periode wil vaststellen. De 
reikwijdte van de standpuntbepaling 
ten aanzien van de nu voorgestelde 
financiële regels draagt dan ook 
verder dan de regels zelf. Aan de 
orde is de politieke waardering van 
het huidige milieubeleid als zodanig. 

Om hierover uitspraken te kunnen 
doen is het nodig een goed onder-
scheid te maken tussen hoofd- en 
bijzaken. Het bespreken en vervol-
gens beoordelen van bijzaken is in 
het kader van de behandeling van dit 
wetsvoorstel met name onvermijde-
lijk omdat principiële uitgangspunten 
ten aanzien van de rol en de beteke-
nis van het financieringsinstrument 
voor de milieusanering zijn verlaten. 
Hierop zal ik later in mijn bijdrage 
nog ingaan. Om te beginnen is echter 
een drietal hoofdvragen aan de orde, 
betrekking hebbend op achtereen-
volgens analyse, methode en 
doelstelling van beleid, toegespitst 
op respectievelijk de totaalomvang 
van de kostendekking van de 
milieusanering, de financieringssys-
tematiek en de reductie van vervui-
ling en daarmee verbonden maat-
schappelijke kosten. 

Het eerste vraagstuk — dat van de 
kostendekking - leent zich niet voor 
verdragende bespiegelingen op dit 
moment. Wel past echter de 
constatering dat het huidige 
uitgavenniveau ten behoeve van 
milieusanering, zowel van particuliere 
zijde als van overheidszijde, geens-
zins in verhouding staat tot de 
omvang van de problematiek. Zelfs 
moet worden vermoed dat in 
sommmige opzichten nog slechts de 
neus van de kameel is gesignaleerd. 

zoals bij voorbeeld bij de kwestie van 
verzuring en onderwaterbodemver-
vuiling. 

Tegen die achtergrond past de 
constatering dat de begroting van de 
rijksoverheid in aanzienlijke mate 
tekort schiet in het mogelijk maken 
van effectieve sanering en dat het 
financiële heffingeninstrument 
slechts op een fractie van de totale 
problematiek betrekking heeft, 
waardoor de vraag wordt opgeroe-
pen welk additioneel doel gediend is 
of kan zijn met een financieringssys-
tematiek die niet uitsluitend langs de 
weg van de algemene middelen de 
overheid in de gelegenheid stelt tot 
beleidsvoering, voor zover althans 
vervuilers niet direct verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld voor 
milieukosten. 

Dit leidt naar de vraag aangaande 
methode en doelstelling van 
financiering. Beide aspecten hebben 
in de sedert 1974 achtereenvolgens 
gepresenteerde regeringsvoorstellen 
een aanzienlijke wijziging in accentu-
ering ondergaan. De Instrumenten-
nota uit 1974 ademde weliswaar 
een, achteraf bezien, naïef optimist i-
sche geest, gericht op het mogelijk 
maken van milieuvriendelijke 
produktie- en consumptiestructuur, 
maar benadrukte in ieder geval met 
kracht de rol van heffingen als 
algemeen instrument ten aanzien van 
tijdelijke toegestane verontreinigin-
gen, gekoppeld aan het doel om de 
ontwikkeling van schonere produktie-
technieken en produkten te stimule-
ren. 

In de Nota milieuheffingen uit 
1979, in zekere zin het basisdocu-
ment voor het nu voorliggende 
wetsontwerp, werd op dit punt een 
forse stap terug gedaan. Nog altijd 
werd naast de financieringsfunctie 
ook de potentiële beleidsfunctie van 
regulerende heffingen erkend, 
evenwel vergezeld van de waarschu-
wing dat theoretische overwegingen 
al te snel tot overspannen verwach-
tingen konden leiden. 

Vijf jaar later deed ook minister 
Winsemius een duit in het zakje. De 
nota Financiële structuur milieubeleid 
bood, te zamen met de aanvullende 
notitie over alternatieve financie-
ringsstelsels, een meer concrete 
opening naar de invoering van 
regulerende heffingen op produkten, 
onder gelijktijdige afwijzing op 
praktische gronden van soortgelijke 
heffingen op inrichtingen en 
processen. Het toevoegen van enkele 
toetsingscriteria, aan de hand 
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waarvan de mogelijke effectiviteit 
van regulerende heffingen ten 
opzichte van andere denkbare 
instrumenten zou kunnen worden 
bepaald, verleende deze benadering 
een vertrouwenwekkende geloof-
waardigheid. De fractie van de Partij 
van de Arbeid wachtte dan ook met 
spanning het wetsontwerp af, waarin 
een en ander uiteindelijk geregeld 
zou gaan worden. Wij hadden beter 
kunnen weten. 

In een overzichtsartikel in 1985 
schetste directeur bestuurszaken 
DGMH, de heer Suurland, de steeds 
breedmaziger benadering die het 
departement in de loop der jaren tot 
de zijne had gemaakt. Het zoge-
naamde "veroorzakersbeginsel", als 
verbijzondering van het principe "de 
vervuiler betaalt", introduceerde en 
versterkte forfaitaire elementen van 
toerekening en meer globale 
correlaties tussen heffing en 
vervuiling. Ik citeer: "De regulerende 
functie van bestemmingsheffingen 
wordt daarmee naar de achtergrond 
geschoven". "Het is thans aan het 
parlement om uit te maken of en in 
hoeverre op deze ingeslagen weg 
van principe tot pragmatisme kan 
worden voortgeschreden", zo werd 
hieraan uitdagend toegevoegd. 

Welnu, gegeven het doortrekken 
en nog scherper markeren van deze 
lijn in de voorbereiding van dit 
wetsontwerp, is de PvdA-fractie van 
mening dat aan dit soort pragmatis-
me een halt moet worden toegeroe-
pen en dat moet worden terugge-
keerd naar meer fundamentele 
overwegingen die aanvankelijk ten 
grondslag lagen aan het toepassen 
van een deel van het heffingeninstru-
ment, namelijk om de vervuiling met 
behulp van voorschriften en financië-
le prikkels terug te dringen. 

De heer Schartman (CDA): Ik wil 
nog even terugkomen op het citaat 
dat de collega aanhaalde. Waar slaat 
dat citaat op? Bestemmingsheffingen 
hebben namelijk zo nu en dan een 
regulerend effect. Dat is bij de WVO 
bewezen. Het is bij bestemmingshef-
fingen echter nimmer de bedoeling 
geweest om bij voorbaat uit te gaan 
van het regulerende effect, want dan 
had men wel een regulerende heffing 
ingesteld. 

De heer Me lker t (PvdA): Met het 
citaat poogde ik te illustreren — naar 
mijn mening is het een goede 
illustratie — hoe de lijn van denken 
zich in de loop der tijden heeft 

ontwikkeld binnen het departement. 
Terecht of ten onrechte, maar daar 
zullen wij nog over spreken. In die lijn 
van denken heeft van het begin at 
aan het regulerend karakter van het 
heffingeninstrument als een van de 
mogelijke aspecten — dat geef ik toe 
— van het introduceren van heffin-
gen, een belangrijke rol gespeeld. 
Welnu, die rol is stelselmatig ter 
discussie gesteld en uitgehold. Dat is 
naar mijn mening de bedoeling van 
het aangeven van de weg van 
principe naar pragmatisme, die in de 
loop van een jaar of tien is afgelegd. 
Het is nu aan ons om te bepalen of 
wij dat pragmatisme verder willen 
omarmen (zie het wetsontwerp 
inzake de brandstofheffing) of dat wij 
er alternatieve middelen naast willen 
stellen (zie de discussie die reeds in 
de jaren zeventig is gevoerd). 

Aanvaarding van het wetsontwerp 
betekent met oogkleppen op de 
reeds eerder ingeslagen verkeerde 
weg vervolgen. Mijn fractie geeft er 
de voorkeur aan, ten halve te keren, 
zich ervan bewust dat slechts na 
verloop van tijd de gewenste 
marsrichting kan worden ingeslagen. 
Zij roept de regering op, hierin mee 
te gaan, te meer daar reeds in het 
regeerakkoord de positie van de drie 
belangrijkste financieringsinstrumen-
ten, te weten de algemene middelen 
en de regulerings- en bestemmings-
heffingen, als volwaardig nevenge-
schikt is erkend. Wie echter het IMP 
Milieubeheer 1987-1991 vergelijkt 
met dat van 1985-1991 wordt al snel 
de grote verschillen gewaar tussen 
de betekenis die voorheen nog wel 
maar inmiddels niet meer aan de 
regulerende functie van het finan-
cieel-economisch instrumentarium 
wordt toegekend. Deze minister lijkt 
tevreden met het tot wet verheffen 
van de brandstofheffing en hij lijkt 
zich niet meer te bekommeren om de 
verbreding van omvang, reikwijdte en 
doelstelling van zijn financieringsver-
mogen. Het toevoegen van een open 
paragraaf voor regulerende heffingen 
zonder hieraan concrete voorstellen 
te koppelen wekt de indruk van 
window-dressing, zonder garantie 
voor de toekomst. 

Minister IMijpels: Is de heer Melkert 
het niet met mij eens, dat juist het 
simpele feit, dat er in de vermelding 
van het hoofdstuk een heel duidelijke 
opening wordt gemaakt naar 
regulerende heffingen tegelijkertijd 
de politieke wil aangeeft om 
voorstellen voor regulerende 

heffingen aan de Kamer te doen? Hij 
zal toch niet van mij verwachten, dat 
ik bij de behandeling van een 
wetsontwerp waarin de fundamenten 
worden gelegd voor de financiering 
van het milieubeleid tegelijkertijd een 
baaierd van mogelijkheden aan de 
orde stel waarop de regulerende 
heffingen zouden kunnen worden 
toegespitst? Dat zijn toch zaken die, 
zeker na de kritiek van de Raad van 
State, per onderwerp aan de orde 
moeten worden gesteld! Die opening 
heb ik naar ik meen buitengewoon 
helder gemaakt door in de nota van 
wijzigingen ook de titel van het 
hoofdstuk te veranderen. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Als de 
minister deze systematiek conse-
quent in zijn wetsontwerp had 
gevolgd, was ook onder afdeling 1 de 
kop "bestemmingsheff ingen" 
vermeld en zou er verder niets meer 
onder hebben gestaan. Dat is 
natuurlijk ook ingevuld. Wat dat 
betreft was het voor ons niet zo'n 
gekke gedachte - ik kom erop terug 
en zal er ook een amendement over 
indienen — om regulerende heffin-
gen in te vullen, te meer omdat die 
discussie niet van vandaag of 
gisteren is maar reeds lang wordt 
gevoerd. 

Minister IMijpels: De heer Melkert 
wekt de indruk, dat ik eigenlijk 
helemaal geen voorstander zou zijn 
van regulerende heffingen. Ik heb 
echter betoogd, dat de opening op 
een duidelijk herkenbare wijze in het 
wetsontwerp is gegeven. Dat 
betekent dat de discussie per 
produkt open is. Die discussie moet 
echter ook per produkt worden 
gevoerd. Je kunt niet zeggen dat, nu 
er toevallig niet per hoofdstuk een 
hele rij met fraaie wensen staat 
verwoord, de regering er bezwaar 
tegen heeft. Ik denk zelfs dat de 
Kamer er de komende dagen nog 
mededelingen over kan verwachten. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Juist 
omdat de regering er geen bezwaar 
tegen heeft — daarvan gaan wij ook 
uit — zullen wij de regering een 
handje helpen met het doen van 
voorstellen op dit punt. Daarover 
komen wij nog te spreken. Ik houd 
eraan vast, dat het jammer en een 
gemiste kans is dat, waar sinds 1979 
in de Nota milieuheffingen steeds is 
aangegeven, dat regulerende 
heffingen zouden kunnen worden 
toegepast en de regering steeds 
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heeft gezegd, dat zij bezig is te 
onderzoeken welke stoffen daarvoor 
in aanmerking zouden kunnen 
komen, thans, het meest geschikte 
moment sinds jaren, geen concrete 
voorstellen aan de orde zijn. Ik wacht 
echter met spanning af wat wij, 
gezien de aankondiging van de 
minister, nog op tafel zullen krijgen. 
Het is misschien op ti jd, zodat wij er 
ook nog op kunnen reageren. 

Minister Nijpels Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Melkert heeft zelf 
gesproken over hoofd- en bijzaken. 
Hij zal het toch met mij eens zijn, dat 
de hoofdzaak thans de financiering 
van het milieubeleid is en dat de 
bijzaken de verdere invulling van de 
hoofdstukken zijn, waaronder de 
regulerende heffingen. Wat de heer 
Melkert in het begin van zijn betoog 
zo vakkundig uit elkaar heeft 
geplozen moeten wij niet onmiddellijk 
weer in elkaar laten grijpen. Daarmee 
wordt een verkeerde indruk gewekt. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Voor ik de 
bewindsman gebrek aan durf en visie 
voor de voeten werp, juist op dit punt 
— dat was namelijk het vervolg van 
mijn betoog — is het misschien 
goed, nog even aan te geven dat de 
regulerende heffingen wat ons 
betreft een hoofdpunt zijn en dat de 
invulling van belang is, zoals het ook 
voor de minister van belang is van de 
bestemmingsheffing in het wets-
ontwerp niet alleen het kader aan te 
geven maar er ook invulling aan te 
geven. Daarover gaan wij het ook 
hebben deze twee dagen. Ik meen 
dat dezelfde systematiek kan worden 
toegepast op het punt van de 
regulerende heffingen. 

De heer Schar tman (CDA): Ik 
begrijp dat mijn collega het voorne-
men heeft amendementen in te 
dienen over dat wat hij nu aan het 
beschrijven is? Is het niet gebruikelijk 
dat de medewetgevers in deze 
Kamer de beschikking hebben over 
die amendementen? 

De Voorzitter: Het is gebruikelijk dat 
amendementen zo vroeg mogelijk 
worden ingediend, maar de mogelijk-
heid ertoe bestaat tot het allerlaatste 
moment, desnoods nog tijdens een 
rede. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Ik kan de 
heer Schartman verzekeren dat ze 
spoedig van de pers zullen rollen en 
dat hij deze avond geheel kan wijden 

aan het bestuderen van de strekking 
van deze amendementen. 

De Voorzitter: Dat is een misver-
stand, want ik vrees dat dit debat een 
deel van de avond gaat beslaan. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Maar ik 
sluit niet uit dat de heer Schartman 
ook tijdens het debat gelegenheid 
vindt die amendementen te lezen. 

De Voorzitter: Daar ga ik niet over. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Ons 
oordeel over het gebrek aan durf en 
visie van de minister is gestoeld op 
de hoofdzaken van het wetsontwerp 
waarover ik aanstonds kom te 
spreken. Voor een goed begrip van 
de opstelling van mijn fractie is het 
echter van belang hieraan vooraf-
gaand enige woorden te wijden aan 
de algemene visie van de Partij van 
de Arbeid op de rol van het econo-
misch instrumentarium in het 
milieubeleid en de hieruit voortvloei-
ende alternatieve systematiek van 
financiering door de rijksoverheid. In 
beginsel behoort milieuvervuiling, 
voorzover niet aantoonbaar onvermij-
delijk, een tijdelijke zaak te zijn. De 
minister van milieubeheer dient er 
dan ook naar te streven zichzelf op 
termijn overbodig te maken. De weg 
naar dat moment, waar mijn fractie 
zo reikhalzend naar uit ziet, is 
allereerst geplaveid met een 
vergunningenstelsel op basis van een 
zo scherp mogelijke normstelling. 

Wij moeten echter erkennen dat 
het mogelijke niet alleen wordt 
bepaald door het milieubelang. De 
stand van de techniek, de financiële 
draagkracht en het concurrentiever-
mogen, ook en met name in intema-
tionaal verband, zijn evenzovele 
factoren die mede de norm bepalen. 
Zij bepalen bovendien de ruimte 
tussen de norm en het onvermijdbare 
deel, dat overigens zelf niet per 
definitie van een statisch karakter is. 
Het is in dit verband overigens zeer 
gewenst dat, in tegenstelling tot wat 
in het wetsontwerp is gebeurd, de 
relatie met overige regeringsdoelstel-
lingen in industrie-, energie- en 
inkomensbeleid doorzichtig en voor 
de Kamer bespreekbaar wordt 
gepresenteerd. Dit pleidooi wordt 
ook gevoerd in een onlangs versche-
nen interessante publikatie van de 
Stichting maatschappij en onderne-
ming over de aanpak van luchtver-
ontreiniging. Wil de bewindsman hier 
nu eindelijk eens nader op ingaan? In 

de schriftelijke voorbereiding heeft 
hij dat stelselmatig nagelaten. 

Hoe dan ook, in de huidige situatie 
betekenen economische prikkels als 
toegevoegd element aan het 
algemene marktmechanisme door 
middel van verinnerlijking in de 
samenstelling van de kostprijs, een 
bijdrage aan een wijziging in de 
produktiestructuur in de richting van 
een selectieve economische 
ontwikkeling. Dat behoort het 
vooropgezette en voornaamste doel 
te zijn van de toepassing van het 
beginsel "de vervuiler betaalt". Mijn 
fractie heeft er behoefte aan van de 
regering te vernemen of dit ook nog 
altijd haar opvatting is. Deze vraag is 
terug te voeren op de zorg over het 
feit dat dit beginsel in de loop der 
jaren ernstig verontreinigd is geraakt. 
Velen beroepen zich, ondanks het 
uitdragen van zeer verschillende 
opvattingen, op dezelfde oorsprong, 
namelijk de aanbeveling van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen 
van 3 maart 1975. Als kerngedachte 
was hierin opgenomen: "Indien men 
de vervuilers de kosten van de strijd 
tegen de door hen veroorzaakte 
vervuiling laat dragen, zal dit hen 
aanmoedigen om de vervuiling te 
beperken of om minder vervuilende 
produkten of technieken te zoeken, 
en wordt aldus een rationeler gebruik 
van de schaarse milieugoederen 
mogelijk gemaakt; bovendien wordt 
aldus voldaan aan de criteria inzake 
de doeltreffendheid en bil l i jkheid." 
Hieruit volgt dat de aard van op te 
leggen heffingen dient voort te 
vloeien uit het door middel hiervan te 
verwachten effect. Omgekeerd volgt 
hieruit dat indien blijkt dat geen 
enigermate regulerend effect wordt 
bereikt, het nut van het toegepaste 
instrument in twijfel kan worden 
getrokken. Vastgesteld moet worden 
dat in de Nederlandse praktijk, met 
de, gedeeltelijk onbedoelde, uitzon-
dering van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren — de heer 
Schartman wees er terecht op - de 
erkenning en toepassing van dit 
beoogde regulerend effect bewust 
veronachtzaamd is. Bij de presentatie 
van dit wetsontwerp is het verder op 
de lange baan geschoven. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Misschien heb ik het 
verkeerd begrepen, maar denkt de 
heer Melkert dat de bedoeling van 
alle heffingen regulerend is? 

De heer Me lker t (PvdA): Neen. Als 
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mevrouw Rempt mijn verdere betoog 
zal beluisteren, zal zij ontdekken, dat 
wij' zeker een functie zien voor 
bestemmingsheffingen in beperkte 
vorm. Daarnaast zou veel meer 
ruimte gecreëerd moeten worden 
voor het introduceren van reguleren-
de heffingen. Wij betogen, dat dit in 
het verleden reeds toegepast had 
kunnen zijn. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Minister Ginjaar heeft 
bij de verdediging van de nota, 
waarop wij allen nog wel eens een 
keer zullen terugvallen, al gezegd, 
dat regulerende heffingen in het 
algemeen niet werken en dat de 
heffingen die hij nastreefde, zuiver 
financierende heffingen zijn. Anders 
krijgt hij geen geld. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Noch 
minister Ginjaar, noch zijn opvolger, 
noch de heer Nijpels heeft uitgeslo-
ten, dat in specifieke gevallen wel 
degelijk sprake kan zijn van het 
invoeren van een regulerende 
heffing. Ik meen dat dit bij de 
behandeling van de Nota milieuhef-
fingen in het algemeen niet is 
uitgesloten. Dat is in ieder geval niet 
door mijn fractie gebeurd. Wat dit 
betreft, zitten wij nog steeds op de 
lijn, die wij bij gelegenheid van de 
UCV in 1980 naar voren hebben 
gebracht. 

Mijnheer de Voorzitter! Het 
uitstellen van het invoeren van 
regulerende heffingen heeft bijgedra-
gen aan het exploiteren van een aan 
het beginsel "de vervuiler betaalt" 
inherent nadeel, namelijk dat een 
praktijk wordt geschapen, waarin 
vervuiling is toegestaan, mits voor de 
gevolgen wordt betaald. Dit pro-
bleem wordt versterkt door de 
afhankelijkheid van de minister van 
Milieubeheer van de inkomsten uit de 
nu voorgestelde bestemmingsheffing 
voor de uitgaven van zijn departe-
ment. "De vervuiler betaalt" 
representeert in deze situatie niet 
meer een milieudoel, maar nog 
slechts een begrotingsdoel. In de 
WABM wordt dit, uitgaande van de 
praktijk van de afgelopen jaren ook 
voor de komende periode vastge-
legd, waardoor het milieubeleid zich 
voorlopig niet kan ontworstelen aan 
de financiële kaders, waardoor het 
reeds lang in zijn slagkracht is 
beperkt. Dat is de wezenlijke 
betekenis van de brandstofheffing. 
Het is onbegrijpelijk, dat juist in een 
ti jd, waarin het maatschappelijk 

bewustzijn over de vergaande 
bedreiging van de milieuvervuiling in 
alle lagen van de bevolking door-
dringt, de minister van Milieubeheer 
zich reeds tevreden toont met een 
globale voortzetting van de financie-
ring van zijn beleid op hetzelfde, te 
lage pitje van de afgelopen jaren. 

Als argument voor handhaving van 
die situatie wordt vaak gehoord, dat 
de uitzonderlijke verantwoordelijk-
heid van VROM voor het beheer van 
de bestemmingsheffing een effectie-
ve dam opwerpt tegen alle andere 
kapers op de begrotingskust. Mijn 
fractie bevangt steeds meer twijfels 
of deze redenering, die in de 
beginjaren van de maatschappelijke 
erkenning van de milieuproblematiek 
zeer plausibel was, in dit t i jdsge-
wricht nog stand kan houden. Ik 
verwijs daarbij graag naar de stelling, 
die mijn voorgangster, mevrouw 
Epema reeds in 1980 betrok, toen zij 
zei: "De angst dat in een slechte 
financieel-economische situatie het 
milieubeleid de dupe wordt als het 
uit de algemene middelen zou 
worden gefinancierd, is even 
gerechtvaardigd als de angst, dat het 
beleid de dupe wordt, als het uit 
heffingen gefinancierd zou worden." 
Het bepalen van de omvang en de 
lastenverdeling van de heffingen is 
toch evenzeer onderdeel van een 
politieke afweging in macro-econo-
misch verband als dat het geval is bij 
het vaststellen van de omvang van de 
algemene middelen, beschikbaar 
voor het milieubeleid. En of lasten-
verzwaring nu tot uitdrukking komt in 
een stijging van de collectieve-las-
tendruk of in druk op de rijksbegro-
t ing, de collectieve milieurekening 
moet toch worden betaald. Het zou 
daarom verre de voorkeur verdienen, 
de buiten de rijksbegroting om op te 
leggen lasten aan te wenden ten 
gunste van het meer directe milieu-
effect. Nu is in feite de minister van 
VROM - en hij alleen - aansprake-
lijk voor een belangrijk deel van de 
dekking van zijn begroting. In 
beginsel verkeert hij daarmee niet in 
een voordelige, maar in een nadelige 
positie, zeker waar de ook door deze 
regering aan de collectieve-lasten-
druk gestelde grenzen hem nopen tot 
een pas op de plaats wat betreft 
omvang en lastenverdeling van het 
heffingeninstrument. Dit is in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
met zoveel woorden erkend, waar is 
toegegeven, dat de billijkheid van de 
lastenverdeling over de verschillende 
maatschappelijke categorieën — 

industrie, verkeer, huishoudens en 
overige — op "onnauwkeurige, zo 
niet wil lekeurige" cijferopstellingen is 
gestoeld en dat niet nader gespecifi-
ceerde redenen van industrie-, 
energie- en vervoerspolitieke aard tot 
handhaving van de nu bestaande 
situatie nopen. De grondslag van de 
bestemmingsheffing op het brand-
stofverbruik is een wel zeer pragma-
tische, die neerkomt op de financiële 
behoefte van de rijksoverheid ter 
dekking van kosten buiten het kader 
van de rijksbegroting. Laat hierbij niet 
het misverstand ontstaan, dat de 
PvdA problemen zou hebben met het 
verwerven van extra middelen ten 
behoeve van milieusanerende 
activiteiten. Integendeel. De vraag is 
evenwel aan de orde of deze 
bestemmingsheffing niet juist de 
ruimte verkleint voor het toepassen 
van meer doelgerichte heffingen en 
in de toekomst het milieubeleid in 
een statisch in plaats van in een 
meer dynamisch perspectief plaatst. 

Het handhaven van de fiscale 
uitzonderingspositie van de mil ieu-in-
komsten en uitgaven kan dan ook 
niet zonder meer als milieubelang 
worden beschouwd. Er is veel voor te 
zeggen om, terwijl inmiddels al een 
jaar of vijftien sprake is van een meer 
geëxploreerd beleidsterrein en van 
een voornemen tot wetgeving voor 
langere termijn, ten principale deze 
anomalie te corrigeren en ook de uit 
milieuheffingen voortvloeiende 
opbrengsten via de schatkist naar de 
begroting van milieu te leiden. 

Daardoor zou een beter kader 
worden geboden voor verwezenlij-
king van het uitgangspunt "de 
vervuiler verschoont", dat in het 
alternatief van de PvdA aanvullend in 
de plaats treedt van het beginsel "de 
vervuiler betaalt". "De vervuiler 
verschoont" betekent dat waar 
mogelijk door middel van directe 
betaling en waar nodig door interven-
tie van de overheid maatregelen 
worden genomen, waarbij steeds het 
doel van het effectief terugdringen 
van fysieke verontreiniging voorop-
staat. 

In deze alternatieve opvatting 
ontstaat de verdeling in het onkos-
tenverhaal als volgt. 
1) De vervuiler is onderworpen aan 
een vergunning op grond van in de 
tijd progressieve normstelling De 
kosten om hieraan te voldoen dient 
hij zelf te dragen, tenzij hij in 
aanmerking kan komen voor 
schadevergoeding als gevolg van een 
onevenredig zware lastendruk. Deze 
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vergoeding wordt door de rijksover-
heid uit de algemene middelen 
verstrekt. 
2) Voor zover de resterende vervui-
ling, dat wil zeggen het eventueel 
nog vermijdbare plus het onvermijd-
bare deel, collectief bestreden wordt, 
wordt de vervuiler een bestemmings-
heffing ter dekking van een nutspres-
tatie van de zijde van het overheids-
apparaat opgelegd, bij voorbeeld in 
de vorm van een basisproduktheffing 
en/of brandstofheff ing. 
3) In bepaalde gevallen kan aan de 
vervuiler een egalisatieheffing 
worden opgelegd, die als bestem-
mingsheffing geldt met handhaving 
van de norm als bodem. 
4) Ten behoeve van het versneld 
overbruggen van de afstand tussen 
de vervuiling op het normniveau en 
het onvermijdbare deel, die overigens 
beide in het algemeen van dynami-
sche aard zullen zijn, kan aan de 
vervuiler een regulerende heffing 
worden opgelegd, die een hoger 
comparatief voordeel biedt naarmate 
meer aan de reguleringsdoelstelling 
tegemoet wordt gekomen. De 
opbrengst van de regulerende 
heffing wordt verrekend met de 
algemene middelen. 

De heer Schartman (CDA): Wat u 
onder ten derde zei, is mij ontgaan. U 
sprak over een egaliserende heffing 
met een bestemmingskarakter en iets 
met bodem. 

De heer Me lker t (PvdA): Dat is een 
andere bodem dan de bodem 
waarover wij normaal spreken. 

De heer Schartman (CDA): Ik 
bedoel het serieus. Kunt u even 
herhalen wat u onder ten derde zei? 

De heer Me lker t (PvdA): De 
egalisatieheffing komt globaal 
overeen met datgene, wat is 
voorgesteld in de schriftelijke 
voorbereiding van dit wetsvoorstel. 

De heer Schartman (CDA): U hebt 
die zin voor u. Kunt u die even 
herhalen? 

De heer Me lker t (PvdA): Zeker. 

De Voorzitter: Dat is buiten 
belasting van uw spreektijd. 

De heer Me lker t (PvdA): Dank u. 
Voorzitter. 
3) In bepaalde gevallen kan aan de 
vervuiler een egalisatieheffing 

worden opgelegd, die als bestenv 
mingsheffing geldt met handhaving 
van de norm als bodem. 
5) Sanering van in het verleden 
ontstane vervuiling wordt in het 
algemeen bekostigd uit de algemene 
middelen, tenzij specifieke aanspra-
kelijkheid kan worden aangetoond. 
De opbrengst van verhaalde aanspra-
kelijkheid komt in beginsel de 
hierdoor veroorzaakte sanering ten 
goede als additioneel element. 
6) Kosten voor onderzoek naar en 
stimulering van de invoering van 
schone technologie, investeringssub-
sidies, zoals de milieutoeslag WIR, 
alsmede de onder de categorie 
"indirectre kosten" begrepen 
uitgaven, waaronder de voeding van 
een milieuschadefonds — daarop 
kom ik nog terug — worden gefinan-
cierd uit de algemene middelen. 
Hieronder zijn eveneens begrepen de 
kosten, verbonden aan het verlenen 
van diensten door de lagere overhe-
den. 

In deze opzet is een bestemmings-
heffing ook echt een bestemmings-
heffing, wordt ruimte geschapen 
voor regulering teneinde fysieke 
vervuiling terug te dringen en vormen 
overigens de omvang en de toedeling 
van de algemene middelen het kader 
waarbinnen het politieke belang van 
milieusanering ten opzichte van 
andere belangen tot uitdrukking 
wordt gebracht. 

Hoe verhoudt het onderhavige 
wetsvoorstel zich tot deze gedach-
tengang en welke garanties zijn 
gegeven, dat een verandering in 
systematiek niet leidt tot een 
bezuiniging de facto op milieu-uitga-
ven? 

Deze laatste opmerking moet 
worden toegelicht om over de 
intenties van mijn fractie geen 
misverstanden te laten ontstaan. Het 
is ons niet ontgaan dat het milieubu-
reau van de werkgeversorganisaties 
en ook de fractie van de VVD bij de 
schriftelijke voorbereiding stelselma-
tig kritiek hebben uitgeoefend op het 
heffingeninstrument als zodanig. Die 
kritiek snijdt in een aantal opzichten 
hout, althans voor zover de overhe-
veling van de opbrengst van bestem-
mingsheffingen naar de algemene 
middelen ook gepaard zou gaan met 
een evenredige toename van het uit 
de algemene middelen gefinancierde 
gedeelte van de begroting-milieube-
heer. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Bij de voorbereiding 

maar ook tijdens de UCV hebben wij 
het duidelijk gezegd: geen enkel 
probleem met de brandstoffenhef-
f ing maar wèl problemen met de 
opzet. Ik herinner mij echter dat uw 
collega Rienks niet zo duidelijk is 
geweest tijdens die UCV over wat de 
PvdA nu wèl uit de algemene 
middelen wilde betalen en wat niet. 
Het gevolg daarvan is geweest dat 
het wetsvoorstel werd ingediend 
zoals het minister Winsemius al voor 
ogen stond. U krijgt daardoor 
problemen met het wetsvoorstel. 
Waarom is de PvdA bij die UCV niet 
zo duidelijk geweest? 

De heer M e l k e r t (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Bij de besprekingen die 
in 1980 en 1985 aan dit onderwerp 
zijn gewijd, was er sprake van een 
nota en een aanvullende notitie van 
de regering. Die stukken beoogden, 
een eerste reactie van de Kamer op 
te roepen. Het is evident dat ook de 
PvdA zich het recht heeft voorbehou-
den om bij de behandeling van het 
concrete wetsvoorstel precies aan te 
geven waar het naar haar opvatting 
naar toe zou moeten gaan en dit 
eventueel in amendementen te 
vertalen. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Zo vrijblijvend was het 
niet. Er waren al duidelijke indicaties 
van de minister, waaruit bleek wat de 
bestemmingen zouden zijn van de 
heffingen op brandstoffen. Door ons 
werd dan ook aangegeven wat naar 
ons oordeel niet op grond van die 
heffingen betaald zou moeten 
worden. Van de PvdA kregen wij 
echter niet meer dan beschouwin-
gen. Er was geen sprake van een 
standpunt, waaraan de minister een 
houvast zou kunnen hebben. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Een regering is er om 
met voorstellen te komen en om te 
regeren; wij geven onze opvattingen 
daarover. Nu zijn wij het op enkele 
punten eens met mevrouw Rempt 
maar nu blijkt dat niet goed te zijn. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Mijn dank is natuurlijk 
heel diep en groot. Ik ben ook 
ontroerd maar ik denk toch dat het 
wat plezieriger zou zijn geweest 
wanneer uw fractie tijdens die UCV 
- toen zijn de ideeën van de minister 
over het wetsvoorstel uitvoerig 
besproken — wat duidelijker was 
geweest. 
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De heer M e l k e r t (PvdA): Ik neem 
daar kennis van maar ik geloof toch 
dat de inbreng van mijn fractie, bij 
eerdere gelegenheden naar voren 
gebracht, werd ingegeven door een 
groot aantal vragen. Die vragen zijn 
nu nog niet alle beantwoord. Wij 
hebben toegewerkt naar dit moment 
om in concrete zin te trachten, zoveel 
mogelijk onze inzichten in het 
wetsvoorstel te laten verschijnen. Na 
afloop van het debat zal wel blijken in 
hoeverre dit is gelukt. 

Mijnheer de Voorzitter! Het lijkt mij 
goed, nog even te onderstrepen dat 
de wijze waarop wij deze zaak 
benaderen binnen de gegeven 
politieke verhoudingen in hoge mate 
wordt bepaald door de consequen-
ties, die men verbindt aan het 
verschuiven van de opbrengst uit 
heffingen en het vergroten van de 
speelruimte in het kader van de 
algemene middelen. De brandstof-
heffing is dan ook niet op zichzelf 
een steen des aanstoots. Het gaat 
ons om de wijze van heffing en 
besteding, die te ver af is komen te 
staan van de oorspronkelijke 
doelstelling. Immers, de brandstof-
heffing is geen heffing maar een 
accijns. Interpretatie van het 
handboek van Winsemius laat 
hierover geen misverstand bestaan: 
"Indien de tarieven zodanig laag zijn 
dat de heffing niet leidt tot een 
ander, milieuvriendelijker gedrag, is 
er geen sprake van indirecte 
regulering maar slechts van het 
aanboren van een financierings-
bron." en: "Zolang de heffingsvoet 
direct gekoppeld is aan de overheids-
uitgaven op een specifiek gebied, 
berust het succes als vorm van 
indirecte regulering voor een 
belangrijk deel op t oeva l " . Voorzit-
ter! Ik zeg dit om nu al het misver-
stand weg te nemen dat vanwege de 
bestemmingsheffing ook nog andere 
doeleinden zouden kunnen worden 
bereikt. Het gaat om een accijns, 
zoals ook mr. A. Simons al in 1980 
heeft aangegeven: "Niet is onder-
kend dat de economie met het 
beginsel "de vervuiler betaalt" 
hetzelfde heeft willen bereiken als 
het administratieve recht met de 
normstell ing; dat derhalve, indien de 
norm reeds gesteld is, de heffingen 
geen wezenlijke betekenis hebben. 
De heffingen krijgen daardoor steeds 
meer de betekenis van financierings-
bron voor de overheid.". 

Geen prikkel voor milieusanering; 
wel geld in het laatje: dat is het 
eenvoudige principe van het 

wetsvoorstel. Mijn fractie is van 
mening dat het opleggen van accijns, 
waarover wij het nu hebben, geen 
primaire taak is van de minister van 
milieubeheer. 

De heer Schar tman (CDA): U zegt 
dat het wetsontwerp bepalend is, 
maar ik denk dat u het nu hebt over 
het hoofdstuk bestemmingsheffin-
gen. De citaten, van de heer 
Winsemius en zeker die van de heer 
Simons, waarvan ik aanneem dat ze 
komen uit de discussies rond de 
Grondwet, betroffen alle bestenv 
mingsheffingen. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Mijn 
probleem met het wetsontwerp is dat 
er een groot hoofdstuk bestem-
mingsheffingen is, dat ook concreet 
is ingevuld. Weliswaar is er een kopje 
"regulerende heff ingen" geïntrodu-
ceerd, maar behalve met de benzine-
kwestie, die van een andere aard is 
— ik kom daarop terug - is dat niet 
ingevuld. Wat dat betreft blijft de 
kern van het wetsontwerp bepaald 
worden door de bestemmingsheffing 
en de invulling die daaraan is 
gegeven. Daar richt onze kritiek zich 
op. Indien blijkt dat er onder het 
kopje "regulerende heff ingen" in de 
toekomst veel meer ruimte kan 
worden geschapen, vervalt natuurlijk 
een deel van onze kritiek. 

Blijkens de nota naar aanleiding 
van het eindverslag is de minister zelf 
ook nog niet uit de competentie-
kwestie met de collega van Finan-
ciën, gezien de uitermate verwarren-
de tekst over de toekomstige 
mede-ondertekening door de 
ministervan Financiën. Nog steeds is 
ons niet duidelijk waarom de 
schatkistbewaarder dit wetsontwerp 
niet mede heeft ondertekend. Wat 
verstaat de minister van milieubeheer 
onder fiscale aspecten van de 
onderhavige heffingen? Wat wordt 
bedoeld met "overige essentialia" 
van de heffing, die naast wijzigingen 
van tarieven in de toekomst voor 
gezamenlijke ondertekening in 
aanmerking komen? 

Naar de mate dat in de loop der 
jaren meer nota's en voorstellen zijn 
verschenen over de heffingenproble-
matiek is ons het verschil tussen 
directe en indirecte kosten steeds 
minder duidelijk geworden. Met 
uitzondering van de aanwijsbare 
nutsprestaties door de overheid is 
het onderbrengen van overige 
uitgaven onder de post "directe 
kosten" in hoge mate arbitrair. Ik 

doel in het bijzonder op de uitgaven 
ten behoeve van de ontwikkeling van 
schone technologie, de uitkeringen in 
het kader van de schadevergoedings-
clausule en de overdrachten naar de 
lagere overheden. Van verschillende 
kanten is tegen deze indeling 
bezwaar gemaakt, omdat het hier zou 
gaan om in breder verband te dragen 
maatschappelijke kosten. 

In beginsel onderschrijft mijn 
fractie deze opvatting. Financiering 
langs de weg van de algemene 
middelen zou bovendien ruimte 
kunnen scheppen voor een actieve 
aanwending van het instrument van 
regulerende heffingen. Ik verheel 
echter niet dat het enige moeite kost, 
dit beginsel zo klip en klaar te 
formuleren, omdat de implicatie van 
deze met name van werkgeverszijde 
naar voren gebrachte visie niet bij 
voorbaat op brede ondersteuning zal 
kunnen rekenen. Die implicatie is dat 
uit de algemene middelen de 
garantie zal moeten worden gegeven 
dat de nu nog uit de heffingenbron 
betaalde uitgaven worden gecontinu-
eerd. Uitgaande van op ruimere 
schaal toegepaste regulerende 
heffingen zou daardoor per saldo in 
globale termen een hogere druk 
gelegd worden op de algemene 
middelen. Maar voor deze minister 
zou dat geen probleem hoeven op te 
leveren, aangezien voor hem het 
financieringstekort van een hemelse 
orde is en voor de milieusanering in 
de toekomst aanzienlijk meer geld 
uitgetrokken zal moeten worden dan 
tot op heden het geval is. Wie zal dat 
willen ontkennen? Onze behoefte aan 
een alternatieve systematiek is dan 
ook mede ingegeven door de wens, 
het gesloten, statische karakter van 
de huidige heffingenmethode te 
vervangen door een meer dynamisch 
instrumentarium. De in de afgelopen 
jaren gegroeide verhoudingen zijn nu 
gewoon in een wet vastgelegd. Dat 
lijkt voorlopig het einde van het 
verhaal. De fractie van de Partij van 
de Arbeid maakt daartegen ernstig 
bezwaar. 

Sprekend over het onderscheid 
tussen directe en indirecte kosten wil 
ik de bewindsman in herinnering 
brengen het verzoek om de concrete 
verdeling in de begroting 1988 
zichtbaar te maken. Ter nadere 
bepaling van onze gedachten hebben 
wij er behoefte aan nog in het kader 
van dit debat over deze cijfers te 
beschikken, met inbegrip van de 
doorwerking in de meerjarenramin-
gen. Is de minister bereid deze nog 
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voor de tweede termijn aan de Kamer 
over te leggen? Dan zal namelijk ook 
duidelijker kunnen worden wat de 
betekenis is van het impliciet 
verlagen van de algemene middelen 
als gevolg van een heffingenop-
brengst die hoger is dan de raming. 
De minister heeft toegegeven dat dit 
effect zich voordoet en gezegd, dat 
dit eenmalig is. Dat is zo omdat 
vervolgens de meerjarenramingen 
aan de nieuwe situatie zullen worden 
aangepast. Dat is dus een bijzondere 
vorm van eenmaligheid. In ieder 
geval acht mijn fractie het gewenst, 
het bedrag te kennen waarmee de 
algemene middelen zullen worden 
verlaagd. Misschien gaan wij er 
echter ten onrechte vanuit, dat de 
bewindsman deze verlaging heeft 
aanvaard en heeft hij zich integen-
deel als een leeuw geweerd bij de 
begrotingsbesprekingen Wil hij een 
tipje van de sluier van volgende week 
reeds oplichten? Dat zal hem toch 
weinig moeite kosten, gezien zijn 
verleden week al besproken behoefte 
om nog voor de derde dinsdag het 
volk in te lichten over de jongste 
financiële successen. 

Over de wijze van financiering van 
de milieutaken van de lagere 
overheden in de nabije toekomst, zijn 
nog geen definitieve besluiten 
genomen in afwachting van de 
uitkomsten van onderzoek van 
Berenschot respectievelijk Twijnstra 
Gudde. Niettemin geeft de minister 
al vast als zijn standpunt dat, zo tot 
overheveling van de inkomsten uit 
bestemmingsheffingen naar de 
lagere overheden zal worden 
besloten, "d i t mede zal zijn ingege-
ven door het voorrang geven aan 
decentralisatiedoelstell ingen". Hoe 
verhoudt deze opvatting zich tot de 
tegelijkertijd niet uitgesloten 
mogelijkheid dat uiteindelijk gekozen 
wordt voor een gerichte, gebundelde 
middelenstroom van het Rijk naar de 
lagere overheden, uitsluitend aan te 
wenden voor de uitvoering van 
milieutaken? Door welke kwalitatieve 
criteria en overwegingen wordt de 
regering in de voorbereiding van haar 
besluitvorming geleid? Wanneer mag 
eindelijk de afronding van de beide 
onderzoeken worden verwacht? 
Welke procedure staat de bewinds-
man daarbij voor ogen met betrek-
king tot het overleg met deze Kamer? 
De materiële consequenties van 
besluitvorming in dezen zijn verrei-
kend, met name gezien de door 
Berenschot gesignaleerde aanzienlij-
ke achterstand in de uitvoering van 

milieutaken door de gemeente. 
Erkent de minister het bestaan en 
deze omvang van het tekort? Hoe 
meent hij de 50 miljoen extra 
middelen op jaarbasis te kunnen 
dekken? Dat is niet in het huidige 
tarief van de bestemmingsheffing 
begrepen, voor zover wij dat kunnen 
overzien. Zijn dus binnenkort nieuwe 
tariefverhogingen te verwachten? 

Minister Nijpels: Is de heer Melkert 
zelf een voorstander van het 
verhogen van de tarieven om de 
gemeenten aan meer financiële 
middelen te helpen? 

De heer M e l k e r t (PvdA): Die vraag 
zal ik beantwoorden, nadat ik de 
stand van zaken rond het rapport van 
Berenschot van de minister heb 
mogen vernemen. 

Minister Nijpels: Ik vind dat een 
buitengewoon merkwaardige 
uitspraak. Bij het rapport-Berenschot 
gaat het om een bekende problema-
tiek. De heer Melkert geeft zelf al aan 
om hoeveel geld het gaat. Nu vraag 
ik aan hem of hij ervoor is om gebruik 
te maken van de mogelijkheid die hij 
zelf oppert. Hij antwoordt dan dat hij 
eerst de verdere procedure moet 
kennen. Die procedure heeft toch 
niets te maken met het standpunt 
van de PvdA-fractie. Hij kent het 
rapport. De getallen zijn overal 
verschenen. Ik zou mijn eerste 
termijn straks graag verrijkt zien met 
een reactie op zijn bijdrage van dit 
moment. 

De heer M e l k e r t (PvdA): De 
minister zal zich herinneren dat wij 
reeds bij diverse gelegenheden naar 
voren hebben gebracht, dat wij de op 
dit moment beschikbare uitgaven 
voor milieusanerende activiteiten, 
waaronder een deel van het op deze 
kwestie betrekking hebbende bedrag, 
te laag achten. Wij zouden dit graag 
verhogen. Wat dat betreft kan hij dus 
zijn gang gaan. Of het uit de 
heffingen moet komen of de 
algemene middelen, lijkt mij duidelijk 
uit het algemene kader van mijn 
verhaal, met de voorwaarden die 
daaraan zijn gesteld. Dat is echter 
een kwestie van systematiek. 
Daarom moet ik eerst weten wat de 
stand van zaken is. Ik moet weten of 
de minister die 50 miljoen ook als 
uitgangspunt neemt voor het 
eventueel verder nemen van 
beslissingen. Wij zullen er vast wel 
uitkomen als de politieke wi l , die bij 

ons aanwezig is, ook bij de minister 
aanwezig is. 

Het wetsontwerp is in het alge-
meen een in hoge mate globale, ja 
bijna abstracte benadering van de 
financiële relatie tussen de overheid 
enerzijds en instellingen en groepen 
van burgers anderzijds. Slechts op 
één punt wordt minieme ruimte 
gelaten voor de menselijke kant van 
de zaak, namelijk als wordt voorge-
steld het in de Wet luchtverontreini-
ging reeds bestaande fonds Lucht-
verontreiniging ten behoeve van 
schadevergoeding aan particulier 
gedupeerden ook in de nieuwe opzet 
te handhaven. Mijn fractie heeft 
echter van meet af aan gepleit voor 
verbreding van de werkingssfeer van 
het fonds. Het gaat daarbij om twee 
aspecten. In de eerste plaats is nu 
plotseling de plotseling optredende 
schade,het zogenaamde evene-
mentsvereiste, als voorwaarde voor 
schadevergoeding in de wetstekst 
opgenomen. Dit is een onbegrijpelij-
ke verenging, juist in een periode dat 
vele gedupeerden als gevolg van 
bodemverontreiniging nog maar 
moeten afwachten of de gerechtelij-
ke uitspraken in de vele lopende 
procedures hen enigermate een 
vergoeding zullen opleveren. Een 
overheid die begaan is met de 
onrechtvaardige schade die velen 
lijden, zonder de schuldigen daarvoor 
aansprakelijk te kunnen stellen, mag 
haar zorg over de financiële last van 
zo'n fonds niet stellen boven de pech 
van de gedupeerden. En in de 
tweede plaats is het juist in het kader 
van de algemene bepalingen 
milieuhygiëne niet goed te plaatsen 
waarom alleen luchtverontreiniging 
aanleiding tot het indienen van 
claims zou kunnen zijn en andere 
vormen van milieuverontreiniging 
niet. 

Het verheugt mijn fractie dat in de 
nota naar aanleiding van het 
eindverslag de aanvankelijk afwijzen-
de houding van de regering een 
voorzichtige verandering heeft 
ondergaan. Het onderzoek naar een 
mogelijke uitbreiding tot een 
algemeen milieuschadefonds wordt 
door ons verwelkomd. Kunnen de 
resultaten op korte termijn worden 
verwacht? Er kan ons inziens echter 
weinig bezwaar tegen bestaan reeds 
nu de wettelijke voorziening te 
treffen voor de in beide genoemde 
opzichten gewenste verbreding, 
aangezien de uitvoering toch is 
gedelegeerd naar de minister. 
Derhalve is door de Partij van de 
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Arbeid een amendement ingediend 
ter instelling van een fonds milieuver-
ontreiningsschade, dat u straks 
onder ogen krijgt. Ik neem aan dat de 
minister dit beschouwt als een 
gewenste voorwaarde en dus 
ondersteuning van zijn beleid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom toe 
aan enige meer specifieke aspecten 
van het wetsontwerp die voor mijn 
fractie aanleiding zijn geweest tot het 
indienen van amendementen. 

In de eerste plaats heeft de reactie 
van de regering op de kritiek over het 
ontbreken van een heffing op uraan 
ons niet overtuigd. De door de 
Centrale Raad voor de Milieuhygiëne 
aangedragen argumenten staan nog 
recht overeind. Het gaat de raad 
hierbij om de verhoudingsgewijs 
geringe omvang van de financiële 
bijdragen op grond van het bijdra-
genbesluit kernenergiewet en om het 
afwijkende doel van deze bijdragen, 
namelijk alleen gericht op het 
oplossen van uitsluitend met het 
agebruikvan uraan samenhangende 
problemen. Ik voeg hier nog een 
argument aan toe. De bijdrage in het 
kader van de kernenergiewet moet 
op grond van het in deze wet 
gestelde feitelijk als een tegemoetko-
ming aan de kosten verbonden met 
vergunningverlening worden 
beschouwd. Daar hebben centrales 
werkend met andere brandstoffen in 
ander verband ook mee te maken. 
Daaraan verandert de brandstofhef-
fing niets. Derhalve is ook vanuit dit 
gezichtspunt positieve discriminatie 
van uraan ongegrond. De Partij van 
de Arbeid verzoekt de regering met 
klem, haar standpunt in dezen te 
heroverwegen. 

In de tweede plaats heeft mijn 
fractie moeite met de nu voorgestel-
de teruggaveregeling van de heffing 
op zware stookolie en kolen aan 
stookinstallaties omdat de voorge-
schreven emissienorm van zwaveldi-
oxyde als uitgangspunt voor 
teruggave wordt genomen. Deze 
norm is naar onze stellige overtuiging 
te soepel en reeds van vele zijden is 
erkend dat met relatief geringe 
investeringen een hoger reinigings-
percentage dan 85 langs tamelijk 
eenvoudige weg zou kunnen worden 
bereikt. En tevens wordt op deze 
wijze de uitworp van stikstofoxyde en 
koolwaterstoffen niet beïnvloed. Ten 
aanzien van beide aspecten behoeft 
het wetsontwerp aanvulling. Door het 
aanbrengen van een differentiatie in 
de teruggave beoogt de Partij van de 
Arbeid een regulerend effect te 

bewerkstelligen, gericht op het 
optimaal bedrijven van een rookgas-
ontzwavelingsinstallatie en de keuze 
van het gewenste reinigingsrende-
ment. Overigens zijn onze gedachten 
op dit punt niet veranderd door het, 
zacht gezegd, niet sterke argument 
van de regering dat om wille van de 
eenvoud van de regeling de koppe-
ling van het restitutiecriterium van 
8 5 % aan het besluit emissie-eisen 
stookinstallaties wordt gehandhaafd. 
Deze koppeling kan wat ons betreft 
verbroken worden. 

In de derde plaats maakt de 
minister het zich te gemakkelijk door 
ten aanzien van het voorgestelde 
artikel 56a, derde lid, inzake het ten 
laste brengen van kosten van 
vergoeding na beroep aan bevoegd 
gezag, geen koppeling te leggen met 
de het bevoegd gezag, in casu de 
lagere overheden, ter beschikking 
staande middelen. In die zin valt toch 
niet te ontkennen dat een nauw 
verband bestaat met de uiteindelijk te 
kiezen vorm en mate van decentrali-
satie van middelen. Waarom is het 
thans opportuun, dit lid te handha-
ven? Ons amendement beoogt de 
naar onze mening onjuiste afwente-
ling van schadevergoedingskosten op 
de lagere overheden, ongedaan te 
maken. De wetsimplementatie van de 
door de regering gewenste eigen 
verantwoordelijkheid van het 
bevoegde gezag voor beslissingen 
over schadevergoedingen is prema-
tuur, gelet op het lopende onderzoek 
in het kader van een te ontwikkelen 
planmatige aanpak van schadever-
goedingen. Bovendien ontbreekt een 
bij de accentuering van de eigen 
verantwoordelijkheid van lagere 
overheden behorende overdracht van 
rijksmiddelen. Mijn fractie acht de 
aan het bevoegd gezag toegekende 
mogelijkheid in artikel 61 ad om een 
bestuursverschil over een toegeken-
de schadevergoeding aan de Kroon 
voor te leggen, voorlopig voldoende 
om de eigen verantwoordelijkheid 
van het bevoegd gezag gestalte te 
geven. 

Voorzitter! In de vierde plaats heeft 
het voorstel om normale loodvrije 
benzine met een zogenoemde 
regulerende heffing te belasten, 
nieuwe verwarring toegevoegd aan 
de reeds weinig eenduidige discussie 
over de benaming van verschillende 
soorten van heffingen. Dit punt is van 
principiële betekenis, omdat het naar 
ons gevoelen ten onrechte als 
illustratie van het algemene instru-
ment van de regulerende heffing 

wordt gepresenteerd. Overigens zij 
de bewindsman geprezen voor de 
blijkbaar door de schriftelijke 
voorbereiding gestimuleerde 
doorbraak in zijn denken over 
regulerende heffingen. Hoed af voor 
de vondst van het wijzigen van het 
enkelvoud in de kop van afdeling 2 in 
het meervoud. Dat heeft een 
gecompliceerde discussie over 
criteria en delegatiebevoegdheden 
nog op een tijdig moment gesmoord. 
Aangezien het belastingkarakter van 
regulerende heffingen in het licht van 
artikel 104 van de Grondwet door de 
PvdA als overwegend materieel 
element naast andere immateriële 
doeleinden wordt beschouwd, is dit 
inderdaad de meest voor de hand 
liggende oplossing. 

Er heeft zich echter een volgend 
probleem aangediend, doordat de 
heffing op loodvrije normale benzine 
geen direct milieudoel dient en 
derhalve niet als direct regulerend 
kan worden aangemerkt. Mr. Simons, 
wiens reeds bij herhaling uitgedragen 
analyses binnen mijn fractie grote 
aandacht ondervinden, heeft voor 
deze stelling goede argumenten 
aangedragen. Gaarne nodig ik de 
minister uit, op deze argumentatie in 
te gaan en daarbij tevens opnieuw — 
ik geef mij hiervan rekenschap — de 
belasting op loodhoudende super-
benzine te betrekken. Ik wil tevens de 
gedachte in overweging geven om 
een onderscheid te maken tussen 
direct en indirect regulerende 
heffingen, omdat de onderhavige 
heffing op loodvrije normale benzine 
langs een door andersoortige 
motieven ingegeven weg uiteindelijk 
wel het doel dient van het verbreiden 
van het gebruik van katalysators. 
Acht de regering dit een mogelijke 
verbetering? 

De heer Schar tman (CDA): Kan de 
heer Melkert de nieuwe definitie van 
direct en indirect regulerende 
heffingen nader toelichten? 

De heer Me lker t (PvdA): Zeker. Het 
directe of indirecte aspect heeft 
betrekking op het direct aanwijsbare 
of langs andersoortige overwegingen 
te dienen milieudoel. Er wordt nu 
voorgesteld om een heffing te leggen 
op loodvrije normale benzine. Dat 
kan niet als directe regulering 
worden geïnterpreteerd. Met andere 
woorden, er wordt niet direct een 
milieudoel mee gediend. Het ligt niet 
in de lijn van hetgeen onder regule-
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rende heffingen moet worden 
verstaan, althans volgens de PvdA. 

De heer Schar tman (CDA): Maar 
dan moeten niet de woorden "d i rec t " 
en " ind i rect " worden gebruikt. Het is 
beter om dan te spreken van fout of 
oneigenlijk. Dat lijkt mij logischer. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Voorzitter! 
Het is niet uitgesloten dat naast de 
bestemmingsheffingen, de regule-
rende heffingen en de egalisatiehef-
fingen — die niet worden genoemd, 
maar die wel een kans moeten 
krijgen in bepaalde omstandigheden 
— een ander soort van heffingen 
ontstaat. De juiste naam daarvoor, is 
ons nog niet te binnen geschoten. 
Wij participeren graag in een 
prijsvraag voor het vinden van een 
goede naam! 

De heer Schar tman (CDA): U sprak 
over een heffing die wel door de 
minister voor milieu wordt gehan-
teerd, maar die geen milieudoel 
dient. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Die dient 
indirect een milieudoel. Wij onder-
schrijven de bedoeling om ernaar te 
streven dat zoveel mogelijk langs de 
weg van Eurosuper het gebruik van 
katalysators wordt bevorderd. Echter, 
je kunt niet volhouden dat normale 
loodvrije benzine op dit moment 
slechter is voor het milieu dan 
Eurosuper. Daar zit geen verschil 
tussen. Daarop heeft het probleem 
van de milieudoelstelling betrekking. 
Voor een betere naam houden wij 
ons aanbevolen. Daarover kan zeker 
overeenstemming ontstaan! 

Minister Nijpels: Voorzitter! Ik kom 
even terug op de Eurosuper. Men 
moet beseffen dat een andere 
systematiek naar alle waarschijnlijk-
heid tot gevolg zou hebben dat 
duizenden kleine pomphouders in 
ons land werden benadeeld ten 
faveure van de grote benzinemaat-
schappijen. Well icht werd het betoog 
van de heer Melkert mede door die 
overweging geïnspireerd? 

De heer M e l k e r t (PvdA): Voorzitter! 
Ik zal proberen om ook op dit punt 
direct tot consensus te komen. Dit 
was voor ons een belangrijk argu-
ment om in beginsel mee te gaan 
met het voorstel dat voor ons ligt. 
Echter, men moet begrijpen dat er 
ook een principieel probleem ligt. 
Een en ander is gepresenteerd onder 

de fameuze kop "regulerende 
heff ingen". Wij verstaan onder 
regulerende heffingen iets anders 
dan wat nu wordt ingevuld met deze 
specifieke heffing. Dat punt mag 
eigenlijk niet onder het vloerkleed 
geschoven worden, omdat het 
toevallig op deze wijze is ingevuld. Ik 
hoop dat wij daarover nog kunnen 
spreken in de verdere voortgang van 
dit debat. 

Al deze gedachten kunnen onze 
teleurstelling over het vooralsnog 
ontbreken van concrete voorstellen 
tot het invoeren van regulerende 
heffingen niet wegnemen. Naar onze 
overtuiging zou een creatief element 
kunnen worden toegevoegd aan het 
beleidsinstrumentarium voor de 
milieusanering indien deze weg 
onverwijld zou worden opgegaan. 

Een drietal mogelijkheden, al zeer 
lang in bespreking mede in het kader 
van de jarenlange discussie over de 
mil ieuheffingen, dient zich aan op 
zeer korte termijn. De eerste is echter 
niet meer nodig, althans zo hebben 
wij de uitlatingen van de ministers 
Nijpels en Smit-Kroes over het 
verbod op het gebruik van fosfaat in 
wasmiddelen gedurende de laatste 
weken begrepen. 

Minister Ni jpels: Als u ons aanroept, 
wat overigens niet genoeg gedaan 
kan worden, moet u dat doen aan de 
hand van citaten en niet aan de hand 
van achtergrondverhalen. Dat lijkt mij 
zeker bij deze kwestie, waarover wij 
het overigens waarschijnlijk in grote 
lijnen eens zijn, van belang, ook voor 
de juiste sfeer van de discussie. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Er loopt in 
dit gebouw minstens één journalist 
rond die het letterlijke citaat zou 
kunnen aanleveren als getuige. Ik wil 
hem er graag bij halen, als dat in een 
later stadium van het debat nodig 
zou zijn. Overigens zijn ook in andere 
publikaties duidelijke meningen van 
de ministers Nijpels en Smit-Kroes 
verschenen over het per 1 januari 
1988 stoppen met fosfaten. 

Minister Nijpels: Dit is precies 
waarom ik zo hecht aan citaten. U 
moet de zaken goed formuleren. 
Dergelijke citaten kunt u halen uit de 
officiële reacties van de departemen-
ten en uit de regeringsstukken. 
Omdat het heel nauw luistert, hecht 
ik eraan, dat u niet zomaar uit de 
losse pols uw eigen gevoelens 
probeert tot de mijne te maken. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Begrijp ik 
nu, dat uitlatingen gedaan in de 
publiciteit, niet als bron gebruikt 
kunnen worden? Dan blijft er voor u 
niet veel meer over. 

Minister Nijpels: Ik vraag u slechts 
om letterlijke citaten. 

De heer M e l k e r t (PvdA): De 
minister zal nog hedenavond met 
deze citaten geconfronteerd worden. 

De Voorzitter: Het lijkt mij goed, 
deze citaten aan de Kamer over te 
leggen, aangezien zij nu onderdeel 
vormen van dit debat. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Het zal zo 
geschieden. 

Minister Nijpels: Ik heb ze hier bij 
me. Misschien kan de heer Melkert in 
mijn dossiers grasduinen. Dst spaart 
hem een hoop werk. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Dat is altijd 
een diepe wens van mij geweest. 

Minister Nijpels: Die wens had u 
eerder moeten ventileren, opdat ik u 
eerder gelukkig had kunnen maken. 

De Voorzitter: Het woord is aan de 
heer Melkert. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Bij gebrek 
aan tegenbericht ga ik er voorlopig 
vanuit, dat de aankondiging dat per 1 
januari een verbod van kracht zal 
worden, gestand zal worden gedaan. 
Dat verwelkomen wij ten zeerste. Dat 
werd tijd na zoveel eindeloze 
discussies en met zover ontwikkelde 
alternatieve produktieprocessen voor 
handen. Er zou opnieuw overleg met 
de wasmiddelenfabrikanten worden 
geopend, nadat zij na jarenlang 
traineren onlangs hun onwil tot 
onmiddellijke medewerking nog eens 
manifesteerden. Heeft dat overleg 
inmiddels plaatsgevonden en, zo ja, 
wat is het resultaat? Het is noodzake-
lijk hierover na vandaag geen 
misverstanden te laten bestaan, want 
om 1 januari te kunnen halen, is 
spoedige indiening van het wetsvoor-
stel tot verbod op fosfaten in 
wasmiddelen nodig. Kan de minister 
hier en nu, zonder voorbehoud, 
inhoud en tijdstip van indiening van 
het voorstel tot afkondiging van het 
verbod op fosfaathoudende middelen 
bevestigen? Overigens hecht de Partij 
van de Arbeid eraan te onderstrepen, 
dat het algemene fosfaatprobleem 
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niet alleen langs deze weg tot een 
oplossing kan worden gebracht. Wij 
zouden daarom de bewindsman 
willen uitnodigen, te zamen met de 
collegae van Verkeer en Waterstaat 
en Landbouw en Visserij een 
fosfaatsaneringsplan binnen 
afzienbare termijn bij de Kamer in te 
dienen, opdat de belangrijke stap 
vooruit, die bereikt wordt met het 
verbod op fosfaten in wasmiddelen, 
niet wordt gevolgd door een tijdje 
tevreden achterover leunen. 

De tweede mogelijkheid voor een 
regulerende heffing, die op chemi-
sche bestrijdingsmiddelen, is reeds 
door mijn collega Veldhoen aan de 
orde gesteld bij de algemene 
beschouwingen in de afgelopen 
jaren. Uit de schriftelijke voorberei-
ding heb ik begrepen, dat een 
onderzoek gaande is binnen het 
departement om tot nadere uitspra-
ken te komen. Kan de minister 
aankondigen wanneer wij de 
resultaten van dit onderzoek mogen 
verwachten en vervolgens kunnen 
bespreken? 

Bij de derde mogelijkheid doet de 
PvdA vandaag een concreet voorstel. 
De zorg over de aantasting van de 
ozonlaag als gevolg van het gebruik 
van chloorfluorkoolwaterstoffen is de 
laatste jaren terecht hand over hand 
toegenomen. De Partij van de Arbeid 
staat hierin zeker niet alleen. Minister 
Nijpels heeft met name in het 
internationale overleg zijn standpunt 
niet onder stoelen of banken 
gestoken. Maar zeker gezien de 
laakbare terughoudende opstelling 
van enkele partners in de Europese 
Gemeenschap is het uitdrukking 
geven aan verontwaardiging niet 
voldoende. In eigen land zal begon-
nen moeten worden met een 
krachtige aanpak. In eerste instantie 
kan gepoogd worden, de zelfregule-
ring in de marktsector te bevorderen. 
In met name de Verenigde Staten is 
het mogelijke succes hiervan 
aangetoond. De Partij van de Arbeid 
pleit voor het invoeren van een 
regulerende heffing op daarvoor in 
aanmerking komende freons en 
halons teneinde de uitworp van 
chloorfluorkoolwaterstoffen drastisch 
en snel te verminderen. Is de 
minister bereid om dit voorstel, dat 
op maat is gesneden van zijn verbale 
beleid, over te nemen? 

Minister Nijpels: Voorzitter! Als 
datgene wat wij well icht volgende 
week woensdag in Canada afspre-
ken, kan worden gerealiseerd door 

middel van afspraken op basis van 
vrijwilligheid met de producenten in 
dit land, vindt de heer Melkert dat 
dan een goede oplossing? 

De heer Me lker t (PvdA): Voorzitter! 
Ik kom dan meteen, als de minister 
het goed vindt, te spreken over de 
wijze van overleg voeren met het 
bedrijfsleven. Ik wil dat aan de orde 
stellen in het kader van de statiegeld-
regeling en het convenant dat 
onlangs is gesloten over de terug-
brengpremie PET-fles. Dat doet 
inderdaad de vraag rijzen, in hoeverre 
het instrument van het convenant, 
dat in dit verband gekozen is, een 
goede basis levert om de milieudoel-
stelling, verbonden aan zowel de 
regulerende heffingen als aan het 
invoeren van statiegeldregelingen, te 
bereiken. Het voorbeeld van de 
PET-fles heeft ons helaas niet 
optimistisch gestemd. Wij menen 
namelijk dat door de lage hiervoor 
overeengekomen terugbrengpremie 
het milieudoel — het terugbrengen 
van zoveel mogelijk flessen — niet 
zal worden bereikt. Dat zal ongetwij-
feld tijdens de evaluatie blijken. 
Naarmate er meer in het kader van 
dit soort convenanten sprake is van 
een naar ons gevoel al te soepele 
houding van de overheid, is ook meer 
de vraag aan de orde of dit instru-
ment het meest in aanmerking 
komende is en of de Kamer vanuit 
haar eigen verantwoordelijk niet 
meer de noodzaak moet benadrukken 
om via het instrument van de AMvB, 
zoals voorzien in de statiegeldrege-
ling, dan wel via het wettelijk 
instrument tot dit soort regelingen 
over te gaan. 

In zijn interventie doelde de 
minister op de CFK's. Het is evident 
dat wij gaarne van hem vernemen, 
wat de verdere inzet zal zijn na het 
overleg volgende week in Canada en 
wat, gelet op de voorziene uitkomst 
daarvan, zijn opstelling is inzake de 
Nederlandse situatie. Dan zijn 
regulerende heffingen ook aan de 
orde als mogelijkheid ter invulling 
van die fameuze paragraaf om als 
Nederland het voortouw te nemen bij 
het terugdringen van de CFK's. 

Minister Nijpels: Dat was geen 
antwoord op mijn vraag. Als ik in 
overleg met de Nederlandse 
producenten vrijwillig overeenstem-
ming bereik over wat in Canada 
eventueel wordt afgesproken, heeft 
de heer Melkert dan nog behoefte 

aan een wettelijke regeling? Dat lijkt 
mij een heel heldere vraag. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Dan wil ik graag de 
uitgangspunten en criteria weten op 
grond waarvan de minister dat 
overleg start. Ik wil best zeggen dat 
ook voor de Partij van de Arbeid geldt 
dat, als je iets vrijwillig kunt overeen-
komen, je die weg zeker niet moet 
uitsluiten. Het gaat er niet om, direct 
met allerlei wetten te zwaaien als het 
niet nodig is. De ervaring leert 
evenwel, dat wij daarover niet al te 
optimistisch mogen zijn. Als de 
minister verwijst naar het internatio-
nale overleg, dan moet ik vaststellen 
dat er internationaal well icht enige 
overeenstemming over reductie kan 
komen maar dat die reductie 
natuurlijk absoluut niet ver genoeg 
gaat, ook niet op grond van het eigen 
standpunt dat de minister een- en 
andermaal naar voren heeft ge-
bracht. Een heffing op de rest van de 
produktie van CFK's zou voor de 
Nederlandse situatie wel degelijk een 
goed idee zijn. Het zal dan de vraag 
zijn, of u daarover met de fabrikanten 
snel tot overeenstemming kunt 
komen. Daarover wachten wij uw 
voorstellen dan af. 

Minister Nijpels: Voorzitter! Mijn 
vraag heeft natuurlijk ook een 
algemene strekking. Als je overeen-
stemming kunt bereiken over 
maatregelen, of deze nu verder gaan 
dan datgene wat straks in Canada zal 
worden afgesproken of niet, dan 
moet je die weg inslaan. De heer 
Melkert heeft terecht het voorbeeld 
van de fosfaten in de wasmiddelen 
aangeroepen. Het overleg daarover 
heeft tot nu toe buitengewoon weinig 
resultaten opgeleverd. Daarom heb ik 
ook veel meer begrip voor zijn 
betoog op dat punt dan voor zijn 
betoog op het punt van de CFK's. 
Daar moeten wij nog afspraken over 
maken met elkaar. De heer Melkert 
loopt daar nu in feite op vooruit. 

De heer Me lker t (PvdA): Daarom 
heb ik ook zoveel begrip voor de 
conclusie die u naar aanleiding van 
het breken van het overleg over de 
fosfaten heeft getrokken, namelijk 
dat het nu afgelopen moet zijn en dat 
er een verbod moet komen. 

Minister Nijpels: Daar zou u nog een 
citaat van geven. 

De heer Schartman CDA): 

Tweede Kamer Milieuhygiëne 
8 september 1987 
T K 9 9 99-5089 



M e l k e r t 

Voorzitter! Praten wij op dit moment 
ook over een amendement dat nog 
moet worden ingediend of heeft deze 
discussie een andere achtergrond? 

De heer M e l k e r t (PvdA): Voorzitter! 
Ook op dit punt zullen wij met een 
amendement komen. 

Tot de minister wil ik nog dit 
zeggen. Het gaat natuurlijk niet aan 
om de Kamer om een blanco cheque 
te vragen, in die zin dat hij gaat 
onderhandelen met de bedrijven en 
dat wij er dan ja of neen tegen 
kunnen zeggen. Als hij serieus die 
weg wil opgaan, dan daag ik hem uit 
om in het kader van dit debat met de 
Kamer de uitgangspunten te 
bespreken aan de hand waarvan hij in 
dat overleg tot resultaten zou willen 
komen. Dan hebben wij het ergens 
over. 

Minister Nijpels Tijdens het overleg 
over de agenda van de Europese 
milieuraad hebben wij al gesproken 
over de opstelling van de Nederland-
se regering. Die opstelling lijkt mij 
volstrekt duidelijk. U heeft overigens 
al een tipje van de sluier opgelicht. 
Wij zullen afwachten of er volgende 
week in Canada inderdaad overeen-
stemming komt of niet. Vervolgens 
krijgt de Kamer uitgebreid de 
gelegenheid om over dit onderwerp 
te spreken, als wij praten over het 
verdrag tot bescherming van de 
ozonlaag. Met de wetenschap die wij 
dan hebben uit Canada en well icht 
ook de wetenschap van wat wij wel 
of niet kunnen bereiken in vrijwillig 
overleg, lijkt mij dat een buitenge-
woon geschikt moment daarvoor. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Voorzitter! Wat 
bedoelt de heer Melkert in dit 
verband met een blanco cheque? Wil 
hij de minister richtlijnen meegeven? 

De heer M e l k e r t (PvdA): Ik ken de 
plaats van het parlement. Wij willen 
de minister wel graag laten weten op 
welke punten hij op onze steun kan 
rekenen, als hij hier terugkomt met 
een convenant met het bedrijfsleven. 
Je kunt dit vergelijken met het punt 
van de PET-flessen. Wij komen daar 
nog over te spreken. Het staat niet bij 
voorbaat vast dat wij daar enthou-
siast over zijn. Je kunt dat dan beter 
van te voren met elkaar bespreken. 
Als het duidelijk is dat je het op die 
uitgangspunten niet met elkaar eens 
kunt worden en dat je dus ook 
gerede twijfel moet hebben of in dat 

overleg serieus gepoogd wordt om in 
dit geval de CFK-produktie metter-
daad terug te dringen, dan zou 
inderdaad een wettelijke regel 
overwogen moeten worden. Dat is 
ook de strekking van ons amende-
ment. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Dat kan allemaal. De 
Kamer is echter een controlerend 
lichaam. De minister kan natuurlijk 
kennis nemen van onze opvattingen. 
Hij is echter vrij om onze opvattingen 
te volgen of niet. Daarna moeten wij 
pas een oordeel geven. Wij geven de 
minister op dit terrein dus nimmer 
een blanco cheque. 

De heer Me lker t (PvdA): Het zal 
mevrouw Rempt opgevallen zijn dat 
ik deze discussie gestart ben met het 
aankondigen van een amendement, 
juist om in dit kader de regulerende 
heffing invulling te geven. Blijkbaar 
mogen wij vandaag wel de brandstof-
heffing vaststellen, maar als het om 
een andere heffing gaat, dan moet 
de zaak naar een later tijdstip worden 
verwezen. Daar kunnen natuurlijk 
goede argumenten voor bestaan. Die 
zullen wij ook nog verder bespreken. 
Ik zal hier ook graag op terugkomen 
in tweede termijn. Het is echter niet 
zo dat dit punt buiten de orde is. 

De heer Schartman (CDA): De 
brandstofheffing — dit is een 
centraal element in dit wetsvoorstel 
— heeft in alle voorafgaande UCV's 
en in de hele schriftelijke voorberei-
ding een rol gespeeld. Voor de CFK's 
geldt dit echter niet. Wij spreken op 
dit moment over een amendement 
dat u nog niet eens heeft ingediend. 
Wij kennen de inhoud dus nog niet, 
laat staan dat wij daar in de schrifte-
lijke voorbereiding onderling en met 
de regering over van gedachten 
hebben kunnen wisselen. Wij hebben 
ook geen commentaren van buiten 
enzovoort. Het doet mij op zijn minst 
op een overval lijken, wanneer je daar 
ineens mee komt. Wat zijn namelijk 
de gevolgen voor bij voorbeeld 
chemische wasserijen, industrieën 
die piepschuim gebruiken enzovoort? 
Hebben wij dat soort discussies aan 
de hand van het amendement dat u 
gaat indienen, met alle reacties 
daarbij goed overwogen? 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Ik sluit mij bij die 
vraag aan. 

De heer Me lker t (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik neem aan dat het 
woord "overval" hier op grond van 
enige deskundigheid wordt gebruikt. 

De Voorzitter: Ik vond dat inder-
daad geen gelukkige term. Ik heb al 
eerder gezegd dat amendementen 
tot het allerlaatste moment ingediend 
mogen worden. Of dat verstandig is 

De heer Schartman (CDA): 
Voorzitter! Ik wil u niet onderbreken. 

De Voorzitter: U mag mij best 
onderbreken. 

De heer Schartman (CDA): Het gaat 
er niet om dat ik er bezwaar tegen 
heb dat op het laatste moment een 
amendement wordt ingediend. Wij 
hebben het nu echter over een 
wetsontwerp met een zeer brede 
strekking en dat technisch van aard 
is. Als je dan concrete zaken gaat 
invullen, die bij de schriftelijke 
voorbereiding geen rol hebben 
gespeeld en waarop de buitenwereld 
niet heeft kunnen reageren en wij ook 
niet, omdat wij niet weten wat het 
amendement inhoudt, dan is dat heel 
merkwaardig. Daarbij voeg ik dan het 
woord "overval" . 

De Voorzitter: Tegen dat laatste blijf 
ik bezwaar maken, maar dat is een 
strikt formele kwestie. Ik laat mij 
uiteraard niet in met de inhoud van 
het debat. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik begrijp 
dat woord helemaal niet. De heer 
Schartman zou eens moeten kijken 
naar bladzijde 20 van de nota naar 
aanleiding van het eindverslag. Daar 
is deze zaak wel degelijk aan de orde 
geweest. Feitelijk klopt zijn verhaal 
dus helemaal niet. 

De heer Me lker t (PvdA): Het lijkt 
wel of wij de CFK's hebben uitgevon-
den. 

De heer Schartman (CDA): Ik wijs 
de heer Lankhorst erop dat die zaak 
alleen is genoemd als iets dat men 
zou kunnen regelen in deze wet. Er 
staat echter niet dat vandaag bij de 
plenaire behandeling van deze 
kaderwet, dit soort concrete zaken 
zullen worden ingevuld. 

De heer Lankhorst (PPR): Het lijkt 
mij dat wij daarom hier praten. 
Anders waren wij snel klaar. Dan 
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hadden wij na de schriftelijke 
voorbereiding kunnen zeggen: punt 
uit. Het lijkt mij dat dit soort dingen 
terecht hier aan de orde komen. 

De Voorzitter: Mijnheer Melkert, 
hoe lang denkt u nog het woord te 
voeren? 

De heer M e l k e r t (PvdA): Dat hangt 
van de interrupties af. 

De Voorzit ter: Neen, daarvoor loop 
ik net lang genoeg mee. Punt één: bij 
de behandeling van een wetsvoorstel 
is niemand strikt gebonden aan een 
spreektijd. Punt twee: men wordt 
geacht zijn eigen opgegeven 
spreektijd in acht te nemen. Punt 
drie: die spreektijd was 45 a 60 
minuten. Punt vier: ik heb voor 
interrupties 15 minuten afgetrokken. 
Wij zijn op tien over half vier weer 
begonnen. Kortom, u bent ongeveer 
in de buurt van de door u opgegeven 
spreektijd. Ik vraag u daarom heel 
vriendelijk hoe lang u nog denkt het 
woord te voeren. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Maximaal 
vijf minuten. 

Minister Nijpels: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil het boeiende 
betoog van de heer Melkert nog even 
ophouden. De indruk mag niet 
ontstaan dat, nu wij een discussie 
voeren over de regulerende heffin-
gen, bij voorbeeld in de vorm van 
heffingen op fosfaten in waspoeders 
of CFK's, ik daar principieel bezwaar 
tegen heb. Ik sluit zeker niet uit dat 
wij behoefte zul'en hebben aan zo'n 
heffing. Ik vind het alleen onvoorzich-
tig om bij de behandeling van dit 
wetsontwerp daar een beslissing 
over te nemen, aangezien daarover 
volgende week in Canada misschien 
afspraken worden gemaakt. Ik 
aanvaard graag de steun van de heer 
Melkert, als ik in de toekomst op een 
aantal punten regulerende heffingen 
in wil stellen. Ik denk dat ik die steun 
nog hard nodig zal hebben, als ik de 
kranten mag geloven. Waar ik wel 
voor pleit is dat wij dat op een 
evenwichtige manier doen en dat wij 
niet zo maar pats boem — zoals de 
heer Schartman terecht zegt — iets 
proberen door te voeren. Het zou 
heel vervelend zijn als de goede 
gedachten die ae heer Melkert hier 
ventileert en die wellicht veel bredere 
steun in de Kamer zullen krijgen, 
zouden worden afgeschoten, omdat 
wij niet een zorgvuldige procedure 

hebben bewandeld. Ik heb met een 
schuin oog gekeken naar het betoog 
van de heer Schartman, dat ik via de 
persdienst heb gekregen. Op basis 
daarvan meen ik te mogen constate-
ren dat de Kamer het op dit punt veel 
meer eens is dan wij vermoedden. 
Laten wij daarom zo verstandig zijn 
om die broze overeenstemming niet 
via zo'n interruptiedebat open te 
rijten. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het afschieten van 
inhoudelijk valide argumenten is 
mede de verantwoordelijkheid van de 
minister. Hij kan daar zelf een 
steentje aan bijdragen door dat niet 
te doen. Ik wil suggereren om het 
amendement dat nog zal worden 
ingediend, nog eens te bekijken. 

Minister Nijpels: Wij hebben dat 
amendement nog niet. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Neen, 
maar ik heb de speech van de heer 
Schartman ook nog niet en daar 
verwijst u wel naar. 

Minister Nijpels: Dat komt omdat u 
aan het spreken bent. Ik heb 
inmiddels de gelegenheid gehad om 
die speech te lezen. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Wij moeten 
dan niet alleen over de inhoud 
spreken, maar ook over de opportu-
niteit om het al dan niet nu binnen 
het kader van dit wetsontwerp voor 
te stellen, dan wel het op een later 
tijdstip met elkaar te bespreken. Dan 
hebben wij het namelijk in een breder 
verband met elkaar besproken. Daar 
hebben wij in ieder geval behoefte 
aan, juist op dit moment en juist 
omdat wij menen te weten wat er in 
Canada ongeveer aan resultaat 
verwacht mag worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Dan gaan 
nu mijn laatste vijf minuten in. Over 
het punt van het statiegeld wil ik nog 
één opmerking maken. Op dat punt 
hebben wij er behoefte aan, juist 
omdat er van de zijde van de 
milieu-organisaties concrete 
voorstellen naar voren zijn gebracht, 
te weten wat wij op korte termijn van 
de minister mogen verwachten. Hoe 
wordt, met andere woorden, de 
paragraaf in het wetsontwerp die is 
gewijd aan statiegeld en terugbreng-
premies, op korte termijn ingevuld, 
opdat dat verder geen lege huls 
blijft? 

Een ander punt, waaraan ik nog 

heel kort wil refereren, is dat van de 
basisproduktheffing Het heeft ons 
wat teleurgesteld, dat de minister 
zich, ondanks opmerkingen die in de 
schriftelijke voorbereiding zowel van 
onze zijde als van de zijde van het 
CDA daarover zijn gemaakt, in feite 
toch heeft uitgesproken tegen het 
invoeren van een basisproduktheffing 
en dat eigenlijk de mogelijk concur-
rentievervalsende aspecten daarbij 
als enig echt argument naar voren 
zijn gebracht, tenzij wij het verkeerd 
hebben begrepen. Nu komt het ons 
voor dat, hoezeer het ook van belang 
is, concurrentievervalsing in het oog 
te houden en waar nodig en mogelijk 
tegen te gaan, je met het milieube-
leid niet erg ver komt als je dit als 
strikt uitgangspunt hanteert. Wat dat 
betreft is het geen overtuigend 
argument om de basisproduktheffing 
af te wijzen. Wi j hebben er behoefte 
aan, dat de minister zijn opvattingen 
terzake nog eens uiteenzet. 

Op 1 juli j l . is er mondeling overleg 
gevoerd over de zure-regenproble-
matiek. Bij die gelegenheid sprak de 
minister reeds over het verzurings-
fonds, dat een sterke relatie zou 
hebben met het denken over 
egaliserende en regulerende 
heffingen. Hij zei voorts, dat dit zou 
worden gekoppeld aan schadever-
goedingen voor degenen die schade 
ondervinden als gevolge van de zure 
regen. Toen wij dit vernamen begon 
er bij ons een bel te rinkelen, een bel 
van blijde herkenning, want hierin 
zitten een aantal elementen die wij 
zelf ook in algemene zin naar voren 
hebben gebracht. Het is echter bij die 
gelegenheid — dat is op zich 
begrijpelijk — nog niet verder 
uitgewerkt. Zou de minister bij deze 
gelegenheid well icht toch wat nader 
zijn gedachtengang op dit punt aan 
de Kamer kunnen voorleggen? 

Wij zijn in de afgelopen weken niet 
alleen over de financiering van de 
bodemsanering enigszins op het 
verkeerde been gezet, hoewel wij dat 
ten overstaan van de minister en 
samen met hem hebben gecorri-
geerd, ook de gang van zaken rond 
de milieutoeslag uit de WIR-pot is 
ons na alle berichten die daarover 
zijn verschenen niet meer geheel 
duidelijk. 

Minister Nijpels: Als het gaat om 
het verkeerde been van de heer 
Melkert wijs ik erop, dat hij inderdaad 
met een opgetrokken been stond. Wij 
zijn hem echter behulpzaam ge-
weest. Hij staat nu weer met beide 
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benen op de grond. Hij moet niet de 
indruk wekken dat ik vorige week bij 
de beantwoording van de mondelin-
ge vragen iets anders heb gezegd 
dan wat ik daarvoor heb gezegd. Ik 
meen dat die conclusie ook helder is 
geweest bij de beantwoording van de 
vragen. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Mij is niet 
geheel duidelijk waar de behoefte 
van de minister vandaan komt om te 
herhalen wat hij vorige week heeft 
gezegd. Ik constateer, dat wij vorige 
week recht hebben gezet dat, waar 
er sprake was van een mededeling, 
dat er ƒ 50 min. extra zou worden 
uitgetrokken voor de bodemsanering, 
dit gewoon neerkwam op het 
vermijden van het terugvloeien van 
middelen van dezelfde omvang 
omdat die niet waren besteed. 

Minister Nijpels: Dat is een buiten-
gewoon verkeerde voorstelling van 
de gang van zaken. Er is absoluut 
helemaal niets rechtgezet. Ik heb 
meegedeeld, dat uit de pot voor 
grote projecten, die niet zou worden 
uitgeput, ƒ 50 min. in de richting van 
de kleine projecten zou gaan en dat 
de provincies in 1987 dus voor ƒ 50 
min. meer armslag krijgen in 1985. 
Er is geen sprake van iets rechtzet-
ten. Dat is buitengewoon helder 
Nederlands. Als de heer Melkert even 
de Handelingen naleest — ik heb het 
gedaan voor ik deze interruptie 
plaatste — zal het hem duidelijk zijn, 
dat de kwalificatie van rechtzetten 
als een tang op een varken slaat. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Ik heb de 
Handelingen ook nog eens doorgele-
zen. Daarin is inderdaad bevestigd 
dat er van onderuitputting sprake 
was. Wie is er nu verantwoordelijk 
voor onderuitputting? Daarom gaat 
het toch? Dat is toch de politieke 
inzet bij zo'n debat? 

Minister Nijpels: De heer Melkert 
slaat nu een vluchtweg in. Dat is een 
goed teken. Hij begon met de 
stelling, dat hij dezaken had rechtge-
zet. Ik heb duidelijk gemaakt, dat ik 
vorige week een mededeling heb 
gedaan die volstrekt helder was. Er 
viel dus absoluut niets recht te 
zetten. Wat ik heb gezegd was 
buitengewoon helder. Wat de heer 
Melkert er verder van vindt, is zijn 
probleem maar hij moet niet de 
indruk wekken, dat hij vorige week de 
grote redder is geweest en dat hij 

helderheid heeft gebracht. Die 
helderheid lag besloten in mijn 
woorden. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Nee, 
mijnheer de Voorzitter! Er viel niets te 
redden. Dat heeft de minister ook 
niet gedaan. Hij heeft er gewoon voor 
gezorgd, dat hij per saldo op nul 
uitkwam om onderuitputt ing te 
vermijden en anderzijds wat meer 
middelen beschikbaar te krijgen. 

Ik wilde het echter hebben over de 
WIR-milieutoeslag, want daarmee 
zijn ook wat vreemde dingen aan de 
hand. Ik breng het in dit verband nog 
naar voren, omdat er natuurlijk een 
relatie bestaat met de systematiek 
van heffingen algemene middelen en 
de eventuele subsidiërende elemen-
ten die je in financiële zin ook nog 
beschikbaar zou willen stellen. Zou 
de minister ons het genoegen willen 
doen, nog eens aan te geven wat nu 
precies in het kabinet is overeenge-
komen? Hebben wij goed begrepen 
dat met ingang van 1988 de 
WIR-milieutoeslag niet meer bestaat 
en dat in plaats daarvan 60 miljoen 
gulden naar de begroting van 
milieubeheer is gegaan? Wat is het 
meerjarenperspectief? Op basis van 
welke criteria zal de toekenning van 
het bedrag verwacht mogen worden? 
Hoe verhoudt het zich tot de 
opvattingen die terzake leven binnen 
de Europese gemeenschap? Daar is 
de WIR-milieutoeslag in ieder geval 
tot 1993 en wellicht ook voor de 
jaren daarna tot op dit moment nog 
niet ter discussie gesteld. Om het 
geheel van de voor het milieubeleid 
beschikbare begrotingsmiddelen te 
kunnen overzien zouden wij op dit 
punt graag een nadere toelichting 
hebben. 

D 
De heer Eisma (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! Het voor ons liggende 
wetsvoorstel is het resultaat van vele 
onderzoekingen, notities en rappor-
ten in de loop van de jaren geprodu-
ceerd. Hoewel de fractie van D66 
zich kan verenigen met de vervan-
ging van een aantal milieuheffingen 
door één heffing op fossiele brand-
stoffen, is ons enthousiasme toch 
niet groot. De integratie van de 
heffingenwetten op milieuterrein is 
beperkt. Kansen om verdergaand te 
harmoniseren zijn niet benut. Gaat 
men de lijst langs van wetten die wel 
en die niet geïntegreerd zijn, dan zijn 
de scheidslijnen van de ministeries te 

ontwaren. Alle geïntegreerde wetten 
vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de minister van VROM. De Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren 
en de heffing geluidhinder burger-
luchtvaart vallen daarentegen geheel 
respectievelijk ten dele onder de 
minsiter van Verkeer en Waterstaat, 
terwijl het bijdragebesluit kernenergie 
deels onder Economische Zaken valt. 
Derhalve is er geen integratie van 
deze wetten. De door de minister 
aangevoerde argumenten om nu juist 
deze wetten uit te zonderen van 
integratie doen ons dan ook enigs-
zins gezocht aan. 

Het verloop is daarmee niet anders 
dan bij de integrale milieuvergunning. 
Ook daar zal het "d roge" en "na t te " 
compartiment gescheiden blijven. Ik 
geef toe dat de WVO grotendeels 
decentraal wordt uitgevoerd met een 
retributiekarakter waarbij heffing en 
besteding een kort gesloten circuit 
vormen. De WVO-heff ing is echter 
ook typisch een milieuheffing met 
een sterk regulerend karakter. Dat 
weegt voor ons zwaarder dan het 
andere aspect. Derhalve had er ook 
sprake moeten zijn van een integratie 
met deze wet. De fractie van D66 is 
van mening dat bij de integratie van 
milieuvergunningen en -heffingen 
hier een belangrijke mogelijkheid is 
blijven liggen. Zo zou de mogelijkheid 
van een inrichtingsheffing in de 
toekomst veel groter kunnen worden. 
Is de minister het met deze stelling 
eens? 

Ook uraan blijft buiten dit wets-
voorstel. Waar alle brandstoffen zijn 
opgenomen, moet notabene uraan 
als brandstof in een apart besluit 
blijven. Hier kan de motivering van de 
minister ons niet overtuigen. Volgens 
D66 zou, ook met het oog op een 
gelijke concurrentiepositie tussen alle 
voor energie-opwekking geschikte 
brandstoffen, de invoering van een 
milieuheffing op uraan noodzakelijk 
zijn. De op grond van het bijdragebe-
sluit kernenergiewet 1981 voor uraan 
verschuldige financiële bijdrage 
bedraagt slechts een fractie van 
hetgeen de met olie en kolen 
gestookte centrales aan heffing 
zullen moeten betalen. De kosten van 
verwijdering van radio-actieve 
stoffen en de veiligheidsaspecten in 
aanmerking nemend, lijkt ons dit 
onjuist. De heffingen op andere 
brandstoffen zijn ook niet bedoeld 
voor de oplossing van alleen door die 
brandstoffen zelf veroorzaakte 
milieuproblemen. 

De fractie van D66 is dus van 
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mening dat in beginsel alle brand-
stoffen, inclusief uraan, onder de 
heffing moeten vallen. In dat licht 
zou op langere termijn ook de wind-
en zonne-energie onder de heffing 
kunnen vallen. Om het principe "de 
vervuiler betaalt" recht te doen, ligt 
het voor de hand voor deze energie-
soorten een negatieve heffing in te 
stellen. Op elk megawatt geprodu-
ceerd met wind- en zonne-energie 
zou een soort premie gegeven 
kunnen worden, in overeenstemming 
met de uitgangspunten van deze wet. 
Het is dan wel noodzakelijk om het 
terugleveren van elektriciteit aan het 
net daadwerkelijk mogelijk te maken. 
Ook bij de warmtekrachtkoppel ing is 
dit een terugkerend probleem. Graag 
hoor ik de reactie van de minister op 
dit voorstel, waarbij ik hoop, dat de 
minister het belang van alternatieve 
energie onderkent, juist ook in het 
kader van de bestrijding van de 
verzuring. 

De brandstoffenheffing is vooral 
ingegeven door doelmatigheid: lage 
perceptiekosten, eenvoudige 
regeling. Daarmee is het principe "de 
vervuiler betaalt" als rechtvaardi-
gingsgrond naar de achtergrond 
gedrongen. De hoogte van de heffing 
wordt echter door zoveel factoren 
bepaald, dat een uit milieubeleid 
gewenste stijging in de toekomst 
politiek vrijwel als onhaalbaar kan 
worden beschouwd. Immers, als voor 
een milieucompartiment meer geld 
nodig is, kan dit teruggevoerd 
worden op een aantal veroorzakers. 
Een milieuminister zal bij een voorstel 
tot verhoging van een der brandstof-
fenheffingen ongetwijfeld van zijn 
collega-bewindslieden eerst het 
verzoek krijgen de meerkosten op de 
veroorzakers te verhalen. Daarvoor 
zijn onderzoek en overleg met die 
veroorzakers nodig. De kans op een 
eenvoudige regeling met redelijke 
perceptiekosten is dan miniem. De 
conclusie is, dat de huidige bestenv 
mingsheffingen voldoende geld 
moeten opleveren om de meest 
essentiële milieuwetten verantwoord 
te kunnen uitvoeren. Hieronder valt 
tevens de Hinderwet. Het ligt voor de 
hand om de directe kosten van de 
uitvoering van de Hinderwet aan de 
heffing toe te rekenen en dienover-
eenkomstig te verhogen. Vervolgens 
kan het geld bij gemeenten terecht 
komen via het deelakkoord tussen de 
VNG, Binnenlandse Zaken en het 
ministerie van VROM. Hieruit moge 
blijken, dat onze fractie verheugd is 
over de derde nota van wijzigingen. 

Dit lijkt een uitgelezen kans om zaken 
te doen met gemeenten. Er zullen 
immers nog meer milieutaken aan de 
gemeenten gedecentraliseerd 
worden. De nota van wijzigingen 
geeft echter geen inzicht in de 
omvang van de kosten, zowel indirect 
als direct. Ook wordt niet vermeld, 
hoeveel de heffing structureel 
verhoogd moet worden. Als de 
minister een bedrag noemt, hoe stelt 
hij zich dan vervolgens de procedure 
voor ten aanzien van het deelakkoord 
met Binnenlandse Zaken en de VNG? 

Ik constateer, dat de minister de 
mogelijkheid open laat om naast de 
brandstoffenheffing ook heffingen op 
te leggen op een of meer produkten 
of categorieën inrichtingen. Voor-
beelden noemt de minister niet, maar 
denkbaar is bijvoorbeeld een heffing 
op een aantal chemische produkten 
of een inrichtingsheffing volgens 
categorieën, die onder artikel 2a van 
de Hinderwet komen te vallen. 
Well icht valt dit onder de mededelin-
gen die de minister ons dezer dagen 
zal doen. 

Ik kom thans aan de regulerende 
heffingen. De minister noemt vier 
criteria voor invoering van een 
regulerende heffing, te weten: een 
absoluut verbod is niet vereist, 
alternatieven zijn voorhanden of 
worden met de heffing gestimuleerd, 
de perceptiekosten mogen, met 
name gerelateerd aan de kosten van 
alternatieve maatregelen, niet te 
hoog zijn en het moet produkten 
betreffen, waarvan het milieupro-
bleem in hoge mate onbetwist is en 
het publiek moet aanspreken. Het is 
buitengewoon teleurstellend, dat het 
wetsvoorstel slechts één min of meer 
regulerende heffing bevat. Over het 
vierde criterium, het onbetwist 
belang, merk ik op, dat zaken bij 
strijdige belangen veelal betwist 
worden. Dit is een zeer relatief 
begrip. Wel is onze fractie verheugd 
over de gewijzigde titel Regulerende 
heffingen in hoofdstuk 6A. Hierdoor 
wordt in elk geval onbetwistbaar, dat 
het wetsvoorstel niet alleen een 
financieringsinstrument is, maar ook 
een milieu-instrument. 

Voor heffingen op produkten 
kunnen de CFK's voor bepaalde 
toepassingen in aanmerking komen. 
De onderhandelingen over de CFK's 
in UNEP-verband gaan zeer traag. De 
USA en Canada willen verder gaan 
dan Europa. Een stimulans in dit deel 
van de wereld zou heel nuttig kunnen 
zijn. Dat het kan, moge blijken uit het 
recente convenant tussen de Duitse 

minister van milieu en het bedrijfsle-
ven om binnen twee jaar de CFK's in 
spuitbussen met 9 0 % te reduceren. 
Voor toepassingen bij piepschuim en 
vriesinstaliaties zijn alternatieven 
aanwezig, maar moet nog het nodige 
onderzoek worden gedaan. 

Minister Nijpels: Voor alle duidelijk-
heid, Voorzitter, merk ik het volgende 
op. De heer Eisma refereert aan twee 
zaken. In de eerste plaats heeft hij 
het over de positie van de Verenigde 
Staten en Canada. Hij weet dat wij 
volgende week woensdag met een 
groot aantal milieuministers in 
Canada bij elkaar komen en dat wij 
hopen daarbij spijkers met koppen te 
slaan op het terrein van het CFK-pro-
tocol. Wij weten inmiddels, dat de 
Amerikanen hun houding wat 
gewijzigd hebben. Het aanvankelijke 
vooroplopen van Amerika moet nu in 
een ander daglicht worden bekeken. 

In de tweede plaats noemde de 
heer Eisma West-Duitsland als 
voorbeeld. Hij weet dat wat dat land 
nu heeft geregeld met de spuitbusfa-
brikanten met betrekking tot 
spuitbussen, die op de Nederlandse 
markt komen, allang is gerealiseerd. 
Nog maar 10% van de Nederlandse 
spuitbussen, die voor de Nederland-
se markt bestemd zijn, bevat op dit 
moment de gevaarlijke CFK's. Los 
van deze afspraak is met de industrie 
de afspraak gemaakt dat voor het 
totaal van produktie en export een 
reductie van 50% zal worden 
toegepast. In Nederland is dus op dit 
gebied het nodige gebeurd, zeker als 
het gaat om het veelbesproken en 
ook zeer overzichtelijke onderwerp 
van de spuitbussen. 

De heer Eisma (D66): Of de 
afspraak voldoende is om het 
probleem in Nederland — maar juist 
ook als voorbeeld voor de ons 
omringende landen — op te lossen, 
zullen wij bediscussiëren als wij over 
de convenanten spreken. Ik kom later 
op het instrument convenant terug. 

Voorzitter! Via de heffingen op de 
CFK's bij de toepassingen in 
kunststoffen en koelsystemen kan 
het benodigde geld beschikbaar 
komen, terwijl voorts concrete 
toepassingen zonder CFK's in deze 
produkten daardoor gestimuleerd 
worden. Bij CFK's in spuitbussen is 
de situatie anders. Er zijn voldoende 
alternatieven, die reeds toegepast 
worden. Hier ligt evenals bij fosfaat 
een verbod meer voor de hand, 
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hoewel ook een convenant niet uit te 
sluiten is. 

Minister Ni jpels: Dat verbod zou 
betrekking hebben op nog maar 10% 
van de spuitbussen in Nederland. Wij 
zijn het erover eens, dat 9 0 % van de 
spuitbussen, die in Nederland 
worden gebruikt, geen CFK's meer 
bevat dankzij de afspraken die wij 
hebben gemaakt. Het verbod gaat 
dus over die 10%. 

De heer Eisma (D66): Ja. Wij 
spreken echter wel meer in de orde 
van grootte van dit soort percenta-
ges, ook als wij het over andere 
stoffen hebben. Het gaat om het 
principe, dat je geen stoffen in het 
milieu mag brengen die schade 
veroorzaken. Dat heet: bestrijden bij 
de bron. Vandaar, dat dit principe 
ook geldt voor de CFK's in spuitbus-
sen. Nogmaals, naast een verbod 
sluiten wij een convenant met de 
industrie niet uit. 

Ik ben er tot nu toe van uitgegaan, 
dat de minister voor fosfaat in 
wasmiddelen een verbod wi l , 
ingaande op 1 januari a.s. Sinds 
1974 zijn wij bezig om fosfaten uit 
wasmiddelen te krijgen. In 1983 zijn 
daarover concrete afspraken 
gemaakt. Er is op dit moment nog 
geen resultaat bereikt en er moet dus 
voor 1 januari a.s. nog iets gebeuren. 
De wetgever — regering en parle-
ment — is dat aan zichzelf verplicht. 
Immers, de datum is nooit omstreden 
en er hebben in de loop van de tijd 
zich geen gewijzigde omstandighe-
den voorgedaan. Wij hopen dan ook 
dat de motie van mijn hand, inge-
diend bij de behanding van de 
begroting voor 1987 en beogende 
om fosfaat in wasmiddelen te 
verbieden, wordt uitgevoerd. 

In de discussie over het effect van 
regulerende heffingen wordt veelal 
de WVO als succes genoemd. Dit 
wordt bevestigd door het rapport van 
de Algemene Rekenkamer over het 
milieubeleid oppervlaktewateren. In 
dat rapport wordt tevens de vinger 
op de zere plek in één onderdeel van 
het milieubeleid gelegd, namelijk de 
handhaving van de vergunningsvoor-
schriften. Dit geeft ons te denken, te 
meer daar vergunningen nog steeds 
de speerpunten vormen voor het 
aanscherpen van normen bij de 
uitvoering van het milieubeleid. 

Voorzitter! De verzuring zal de 
komende jaren intensiever moeten 
worden bestreden. De financiële 
prikkel tot het nemen van maatrege-

len is daarbij erg belangrijk, een 
prikkel die in het voorliggende 
bestemmingssysteem ontbreekt. Een 
regulerende heffing per eenheid 
uitworp kan ertoe leiden dat dege-
nen, die emissiebeperkende maatre-
gelen nemen, daarvoor worden 
beloond en dat het principe "de 
vervuiler betaalt" zuiverder in de 
praktijk wordt gebracht. Als alle 
verzuurders, te weten industrie, 
elektriciteitscentrales, verkeer, 
veehouderij en kleinverbruikers een 
basisheffig per kilogram emissie van 
SO 2 en NOx, ammoniak en koolwa-
terstoffen, betalen, kan daarmee een 
saneringsfonds-verzuring worden 
gevoed. Daaruit zouden subsidies op 
investeringen ter sanering van 
verzurende emissies kunnen worden 
betaald. In tegenstelling met de gang 
van zaken ten aanzien van de CFK's 
en de fosfaten, is het nu nog te vroeg 
om hiervoor regels in de wet op te 
nemen. Wij gaan er echter van uit dat 
men hierop in de notitie over het 
verzuringsbeleid die de minister dit 
najaar aan de Tweede Kamer zal 
zenden nader zal ingaan, mede naar 
aanleiding van de resultaten van het 
onderzoek van professor Opschoor. 
Wij komen er dan op terug en wij 
zullen, afhankelijk van de opstelling 
van de minister, eventueel zelf met 
initiatieven komen. 

Bedrijven die kosten moeten 
maken in verband met milieumaatre-
gelen die redelijkerwijze niet te 
hunner lasten kunnen worden 
gebracht, ontvangen een schadever-
goeding van overheidswege. De 
meeste milieuwetten kennen een 
bepaling ter zake. Als iemand 
daarentegen milieuschade oploopt 
die ook als onevenredig moet worden 
beschouwd, zal hij over het algemeen 
die schade zelf moeten dragen. Een 
uitbreiding van het fonds-luchtver-
ontreiniging tot algemeen milieu-
schadefonds ligt dan ook voor de 
hand. Dat de minister voornemens is, 
op korte termijn onderzoek te 
verrichten naar een mogelijke 
uitbreiding van dit fonds is dan wel 
zeer terughoudend geformuleerd. Ik 
meen dat dit niet nodig is. De 
minister zal met mij van oordeel zijn 
dat het evenementsvereiste de 
grootste drempel vormt om aan-
spraak op middelen uit het fonds te 
maken. Ik ga ervan uit dat die eis 
wordt gehandhaafd. 

Onderzoek en studie spelen een 
belangrijke rol in de toelichting en in 
het wetsvoorstel. Op verschillende 
plaatsen in de memorie van ant-

woord worden onderzoek en studie 
aangekondigd. Wij ontkomen niet 
aan de indruk dat deze een alibifunc-
tie vervullen, zodat er nog geen 
beslissingen behoeven te worden 
genomen in het raam van dit 
wetsvoorstel. Het onderzoek naar 
regulerende en egaliserende 
heffingen had ook eerder kunnen 
worden gestart opdat zij nu en niet 
later in een afzonderlijk wetsvoorstel 
zouden moeten worden opgenomen. 

Minister Nijpels: Het wetsvoorstel is 
een jaar geleden ingediend en de 
Kamer heeft deze behandeling 
razendsnel voorbereid, waarvoor mijn 
dank. Met andere woorden: u kunt 
niet zeggen dat een jaar zoveel tijd 
biedt om een aantal onderzoeken te 
starten. U weet zelf ook wel dat op 
een groot aantal terreinen fundamen-
teel onderzoek nodig is, wil men op 
een verantwoorde wijze maatregelen 
treffen. 

De heer Eisma (D66): Ik vraag mij 
af, waarom het onderzoek dat aan 
professor Opschoor is opgedragen in 
verband met de mogelijkheden van 
de toepassing van economische 
instrumenten in het milieubeleid niet 
eerder is aangevangen. Waarom 
moest er worden gewacht op de 
OECD-studie? Ik weet wel wat de 
formele reden is geweest maar men 
had toch ook eerder, hetzij voor de 
indiening van het wetsvoorstel, hetzij 
in de periode van oktober 1986 tot 
heden, die opdracht kunnen geven 
om op dit moment meer duidelijkheid 
te bieden? 

Minister Nijpels: Voorzitter! De heer 
Eisma weet toch ook dat wij niet alles 
in dit leven tegelijkertijd kunnen 
doen? Men stelle zich eens voor tot 
welke inspanningen de snelle 
behandeling van dit wetsvoorstel 
leidt. Het moet toch duidelijk zijn dat 
er prioriteiten moeten worden 
gesteld? Bovendien ben ik met 
betrekking tot dergelijke onderzoeken 
afhankelijk van instituten buiten het 
departement. Je moet de zaken niet 
opjagen en opdrachten moeten op 
een verantwoorde wijze worden 
verstrekt. Het heeft verder weinig zin 
om de halve wereld voor VROM te 
laten studeren. Er zijn al genoeg 
onderzoeken die wij in belangrijke 
mate ondersteunen. 

De heer Eisma (D66): Maar dit is 
natuurlijk een uitermate belangrijk 
onderzoek in de reeks van onderzoe-

Tweede Kamer Milieuhygiëne 
8 september 1987 
TK99 99-5094 



Eisma 

ken die door u wordt ondersteund. 
Mij is niet gebleken dat, wanneer u 
eventueel eerder met een opdracht 
was gekomen, die zou hebben 
gestuit op een capaciteitsprobleem 
bij het desbetreffende instituut. 
Nogmaals, wij hadden het op prijs 
gesteld wanneer deze zaken eerder 
aan een onderzoek waren onderwor-
pen. Dan hadden wij eerder met de 
onderzoeksgegevens rekening 
kunnen houden. 

Minister Nijpels: Ik zit er pas vanaf 
14 juli van het vorige jaar. Voor dat 
moment kon ik geen opdrachten 
geven; dan had ik die uit eigen zak 
moeten betalen. 

De heer Eisma (D66): Het is mij 
bekend dat twee of drie maanden 
geleden opdracht werd gegeven tot 
het verrichten van dit onderzoek. 
Waarom is dat niet eerder gebeurd? 
De probleemstelling was al vanaf het 
prille begin van de behandeling van 
dit wetsvoorstel duidelijk. Waar 
blijven de uitkomsten van het overleg 
met het bedrijfsleven over de 
bodemverontreiniging en de 
erfenisgevallen op risicovolle, in 
gebruik zijnde bedrijfslocaties? Zij zijn 
vermeld op blz. 10 van de nota naar 
aanleiding van het eindverslag. 
Eenzelfde vraag betreft de integrale 
notitie verkeer en milieu, genoemd 
op blz. 16 in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag. Wanneer zijn de 
resultaten bekend van het onderzoek 
naar de mogelijkheden van regule-
rende heffingen op bepaalde 
bestrijdingsmiddelen, vermeld op blz. 
20? Wanneer zijn de resultaten 
bekend van de regulerende heffingen 
voor CFK's, ook weer op blz. 20 van 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag? Wanneer is het 
onderzoek naar de uitbreiding van 
het Fonds luchtverontreiniging tot 
een algemeen milieuschadefonds 
gereed? Ik sprak er zojuist al over. 
Kortom, wij hadden graag geweten 
wat de resultaten waren van die 
onderzoeken en welke consequenties 
de minister daaraan zou verbinden. 
In zo'n klimaat schept de minister de 
mogelijkheid voor het parlement, zijn 
mening op een minder moeizame 
wijze te formuleren. 

Wat betreft statiegeld en terug-
brengpremie heeft de vrijwillige 
regeling voor statiegeld ten behoeve 
van de zogenaamde PET-fles onze 
fractie verontrust. In de eerste plaats 
is er een nieuwe afvalstroom 
gecreëerd, terwijl er met glas als 

verpakking voldoende mogelijkheden 
zijn om produkten op de markt te 
brengen. Er bestaat reeds een 
distributienet voor het terugbrengen 
van glas, zowel eenmalig als met 
recycling. 

In de tweede plaats zet de fractie 
van D66 kanttekeningen bij de 
hoogte van het statiegeld op de 
PET-fles. Het statiegeld komt 
ongeveer overeen met de waarde van 
de gebruikte PET-fles, zijnde een 
dubbeltje. Blijkens de proef rond 
Amersfoort wordt 7 0 % terugge-
bracht en komt 3 0 % direct in het 
milieu terecht als afval. Maar het 
dubbeltje statiegeld creëert een 
economisch draagvlak voor het 
statiegeldsysteem. Hier moet 
bedoeld worden dat de verkoop van 
produkten in PET-flessen niet al te 
onaantrekkelijk wordt voor de 
consument vanwege de hoge prijs 
(inclusief het statiegeld). Dit is onzes 
inziens een volstrekt onjuist criteri-
um. Immers, de hoogte van het 
statiegeld moet vooral gerelateerd 
worden aan de prikkel om flessen in 
te leveren. Kan de minister uitleggen 
wat in dit verband met "economisch 
draagvlak" bedoeld wordt, gerela-
teerd aan de hoogte van het 
statiegeld? Als echter een bedrijf zo'n 
bedrag te hoog vindt, geldt hier de 
milieuhygiënische norm als beper-
king om nieuwe produkten aan de 
man te brengen. De fractie van D66 
betreurt dan ook de inhoud van het 
convenant. Wij verwachten daarom 
in elk geval de uitslag van de 
evaluatie van de PET-flessen. Voorts 
zou ik de minister willen verzoeken, 
alvorens er weer convenanten 
worden afgesloten deze aan de 
Kamer te doen toekomen. Ik hoop 
dus dat er dan niet gehandeld wordt 
in analogie van de gebeurtenissen 
rond de PET-fles. De Kamer zou 
eventueel nog haar mening moeten 
kunnen geven over het af te sluiten 
convenant. Dit kan in de toekomst 
gelden voor convenanten inzake de 
CFK's in spuitbussen en terugbreng-
premies voor accu's en batterijen. 
Graag verkrijg ik een reactie van de 
minister op dit punt. 

Wij juichen convenanten tussen 
het ministerie en het bedrijfsleven 
toe en accepteren dat de uitkomst 
van overleg immer een compromis-
karakter draagt. Wij zijn benieuwd 
wanneer ten aanzien van het 
statiegeld op blik en batterijen 
concrete resultaten zullen worden 
bereikt. Welke resultaten kan de 
minister op dit punt mededelen? 

Van ons zijn voorstellen te 
verwachten, of misschien al in 
omloop, met betrekking tot het 
wetsvoorstel, tot fosfaten, de CFK's, 
statiegeld en terugbrengpremie en 
het milieuschadefonds. 

De heer Schartman (CDA): Zou het 
niet aardig zijn als wij ook de inhoud 
van die voorstellen kenden? Ik vind 
het aardig dat u ze aankondigt, maar 
u kunt dat ook in tweede termijn 
doen als u ze dan pas presenteert. 
Het is voor ons nu wat mistig. 

De heer Eisma (D66): Ik ga ervan uit 
dat u nauwgezet hebt geluisterd. De 
inhoud van de moties en de amende-
menten is in mijn betoog heel 
duidelijk geworden. Ter verduidelij-
king aan u heb ik nog de punten 
aangegeven waarop zij betrekking 
hebben. Mocht u twijfels hebben: u 
zult onze amendementen evenals die 
van anderen heel binnenkort op uw 
bureau aantreffen. 

D 
De heer Schartman (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Vandaag 
spreken wij over de vraag op welke 
wijze wij in de toekomst het milieube-
leid zullen financieren. Die discussie 
over deze vraag heeft al een erg 
lange voorgeschiedenis. Op zich is 
dat merkwaardig, want er bestaat 
eigenlijk al heel lang een brede 
overeenstemming over de nadelen 
die aan het huidige stelsel van 
milieuheffingen zijn verbonden. In 
het kort laten die nadelen zich 
samenvatten in de woorden: 
inflexibel en complex. Wij wilden zo 
graag een rechtvaardig heffingen-
stelsel, gebaseerd op het principe 
"de vervuiler betaalt". Wij wilden dat 
zo graag, dat wij de doelmatigheid uit 
het oog zijn verloren. Om nu de weg 
voor de toekomst in deze belangrijke 
kwestie te kunnen bepalen, wilde de 
Kamer eerst een gedegen discussie 
over de mogelijke alternatieven. 
Welnu, een nota met die alternatie-
ven werd ook door de regering 
toegezegd. Ik spreek dan over medio 
1983. Die toezegging is toen niet 
gestand gedaan. Er verscheen wel 
een korte notitie, maar het was pas 
medio 1984 dat de regering haar 
besluit over de toekomstige financie-
ringsstructuur voor het milieubeleid 
aan de Kamer mededeelde. Wij 
waren daar destijds nogal teleurge-
steld over. Ik moet u zeggen dat wij 
dat eigenlijk nog steeds zijn. Een echt 
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open discussie was namelijk vanaf 
dat moment niet meer mogelijk. De 
reden daarvoor is, dat toch heel sterk 
vooropstond dat het geld zelf op de 
voorgrond stond, dat het ministerie 
voor het milieubeleid geld nodig had. 
De vraag hoe men die 200 of 300 
miljoen gulden binnenkreeg, heeft de 
discussie daar zeer beheerst. Dat 
verkleinde dus ook de ruimte voor 
een principiële discussie over het 
gewenste wettelijke kader voor de 
toekomstige financiering van het 
milieubeleid. De Kamer heeft destijd 
weliswaar verzocht om die toegezeg-
de notitie met die alternatieven 
alsnog uit te brengen, maar deze kon 
toen eigenlijk al niet veel meer zijn 
dan een uitgebreidere versie van de 
opvattingen van de regering. 
Daarover hebben wij gesproken in 
een UCV in 1985. Het zij zo. Het CDA 
heeft ook bij die gelegenheid het 
kaderwetkarakter van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne 
vooropgesteld. Dat betekende in 
onze optiek, dat ook het hoofdstuk 
Financiële bepalingen voor de 
langere termijn zou moeten bevatten 
op welke wijze en voor welke 
doeleinden middelen moesten 
worden opgebracht ten behoeve van 
het milieubeleid. 

De reden dat ik terugkom op deze 
voorgeschiedenis, is, dat mijn fractie 
van oordeel is dat een dergelijke 
gang van zaken, nog los van de 
vertraging die daardoor is ontstaan, 
niet bepaald toegejuicht kan worden. 
Overigens zijn wij ons er natuurlijk 
van bewust dat de minister die nu 
achter de tafel zit, geen enkele blaam 
treft. 

Uiteindelijk is dan in oktober 1986 
het wetsvoorstel ingediend waarover 
wij nu met elkaar spreken. Het 
centrale onderdeel in dit wetsvoor-
stel is de brandstofheff ing; de 
brandstofheffing als belangrijkste 
financieringsbron voor het milieube-
leid in de toekomst. Naast de 
algemene middelen zal dat stelsel 
van bestemmingsheffingen op 
brandstoffen fungeren als voeding 
voor de financiering van het milieu-
beleid. Deze heffingen zullen vrij 
eenvoudig te innen zijn. Zij voldoen 
daarom ook beter aan de wens van 
doelmatigheid dan de huidige 
heffingen. Wij onderschrijven die 
keuze voor doelmatigheid die de 
regering heeft gemaakt. Het principe 
van "de vervuiler betaalt" behoeft 
niet automatisch te leiden tot het 
instellen van heffingen, zoals de 
regering ook erkent in de nota naar 

aanleiding van het eindverslag. Of je 
al dan niet voor heffingen kiest, is 
een politieke afweging. Welnu, de 
CDA-fractie heeft die afweging reeds 
jaren geleden gemaakt en wenst daar 
ook aan vast te houden. Je kunt 
well icht nog discussiëren over de 
vraag of de relatie tussen brandstof-
heffingen en het principe van "de 
vervuiler betaal t" nu losser is dan in 
de oude situatie of niet, maar wij 
gaan daar nu niet verder op in. Wij 
wil len ook niet, dat de doelmatigheid 
opnieuw in het gedrang zou komen 
als gevolg van zo'n discussie. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
heeft in de schriftelijke voorbereiding 
nogal wat aandacht besteed aan het 
Tebodin-rapport over de basispro-
duktheffing. In de notitie over de 
alternatieve stelsels was een 
eventuele heffing op basisprodukten 
afgewezen. Dat was ook naar het 
oordeel van mijn fractie en anderen 
te snel. De Kamer was in meerder-
heid van mening dat, doordat de 
regering al een besluit had genomen, 
geen faire afweging tussen de 
alternatieven meer had plaatsgevon-
den. De vraag was of een basispro-
duktheffing beter zou voldoen aan 
het principe van de vervuiler betaalt 
en toch tegelijkertijd vrij eenvoudig te 
innen zou zijn. Daarom heeft de 
Kamer om een nader onderzoek 
gevraagd. Het oordeel van de 
regering is daardoor niet gewijzigd. 
Zij staat nog net zo afwijzend 
tegenover een dergelijke heffing als 
eerst. Het belangrijkste element in 
die afwijzing van de regering is, dat 
zo'n heffing niet kan worden 
doorberekend aan de afnemers. In de 
nota naar aanleiding van het 
eindverslag stelt de minister dat hij 
dacht dat dat ook voor de fractie van 
het CDA de meest essentiële 
overweging was. Die gedachte kan ik 
zelf nergens terugvinden. Het is 
slechts één van de overwegingen. Op 
enkele andere punten voldoet de 
basisproduktheffing, mits in de 
eenvoudige variant, wel aan de 
gestelde uitgangspunten. Is de 
minister van mening dat elke heffing 
per definitie aan alle vijf in het 
Tebodin-rapport genoemde uitgangs-
punten zou moeten voldoen? Ik 
probeer ze uit het hoofd nog even op 
te sommen: het moet eenvoudig zijn; 
het moet weinig perceptiekosten 
hebben; het moet weinig concurren-
tienadeel geven; het moet niet in 
strijd zijn met de internationale 
afspraken; het moet alleen het 
binnenlands eindprodukt raken. Ik 

denk dat dit te veel gevraagd is. Wij 
zien echt wel, dat er ook aan zo'n 
basisproduktheffing haken en ogen 
zitten. Dat is tenslotte bij alle soorten 
heffingen het geval. Maar wij blijven 
vooralsnog bij onze mening, dat de 
minister een heffing op basisproduk-
ten in de eenvoudige variant te 
gemakkelijk verwerpt. Daarom wil ik 
hem dan ook vragen, er hier nog 
eens op in te gaan. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Voorzitter! 
Mag ik de heer Schartman vragen of 
hij daarbij een concreet produkt voor 
ogen heeft dat zich eventueel zou 
kunnen lenen voor het invoeren van 
een basisproduktheffing aan de hand 
van de criteria die hij daarbij van 
belang acht? 

De heer Schar tman (CDA): Ik zou 
dat niet willen doen. Wij hebben het 
Tebodin-rapport gezien. Daarin 
worden een tiental stoffen met elkaar 
vergeleken en van verschillende 
criteria voorzien. Daar zijn enkele bij 
die wat meer in aanmerking komen 
dan andere. I jzererts valt er bij 
voorbeeld gemakkelijk uit vanwege 
de internationale afspraken. Ik denk 
dat het nu niet het moment is om dat 
te doen omdat ik ook niet overweeg 
dat het er vandaag in zou moeten 
komen. Wij wil len echter niet — dat 
is dan weer het karakter van een 
kaderwet — tot in de eeuwigheid 
vastzitten aan een brandstofheff ing, 
maar wij moeten daarnaast kijken 
naar reële mogelijkheden om andere 
dingen in te voegen als dat aan de 
orde is. Die basisproduktheffing lijkt 
ons nog steeds een goed instrument 
om daarvoor te gebruiken. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Dat het 
vandaag niet geregeld behoeft te 
worden, kan ik met u eens zijn. Stel 
echter, dat de minister bij zijn 
afwijzend standpunt blijft, zoals ook 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag duidelijk naar voren is 
gebracht, bent u dan bereid om 
samen met de Partij van de Arbeid te 
overwegen, nadere voorstellen op 
afzienbare termijn daarover in te 
dienen? 

De heer Schartman (CDA): Voordat 
ik op die afwijzing van de minister 
inga, lijkt het mij verstandig om eerst 
af te wachten wat hij gaat antwoor-
den. 

De heer Me lker t (PvdA): Dan kom ik 
daar in tweede termijn op terug. 
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De heer Schar tman (CDA): Dan 
spreken wij elkaar in een tweede 
termijn. Ik heb altijd de hoop dat het 
gemeen overleg tot enig resultaat 
leidt, want anders sta ik hier voor 
nop. 

Tijdens de schriftelijke voorberei-
ding is ook veel aandacht besteed 
aan de lastenverdeling over de 
maatschappelijke sectoren — 
burgers, bedrijven en verschillende 
onderverdelingen daarvan - die uit 
de gekozen systematiek voortvloeit. 
Een lastenverdeling die 100% 
overeenstemt met de werkelijk 
veroorzaakte milieuverontreiniging 
per sector is vrijwel onmogelijk. Je 
kunt dus op dit moment bekijken of 
je andere berekeningsmethodieken 
zou moeten of kunnen volgen. Deze 
zullen echter leiden tot geheel 
andere cijfers. Er zal niet voor 100% 
overeenstemming worden bereikt. Je 
kunt hierover blijven redetwisten. De 
regering heeft ervoor gekozen om de 
lastenverdeling van het huidige 
stelsel in grote lijnen te handhaven. 
Die keuze wordt door de fractie van 
het CDA onderschreven. 

Op het gebied van de regulerende 
heffingen is het wetsvoorstel mager 
uitgevallen. De visie van de CDA-
fractie op dit punt, zoals uitgedragen 
in de UCV van september 1985 en in 
de stukken bij dit wetsvoorstel, heeft 
geen weerslag gevonden in de tekst. 
In het kort breng ik die visie nog eens 
naar voren. Een goed milieubeleid 
kost nu eenmaal veel geld. Heffingen 
kunnen naast de algemene middelen 
een rol vervullen als financierings-
bron. Daarover zullen wij het met 
elkaar eens zijn. Daarnaast kunnen 
heffingen echter ook worden 
aangewend als beleidsinstrument, 
naast of in aanvulling op instrumen-
ten als de vergunningverlening, de 
normstelling etc. Praten wij over de 
heffingen als financieringsbron, dan 
hebben wij het over bestemmings-
heffing in casu brandstofheff ing. 
Praten wij echter over heffingen als 
beleidsinstrument, dan doelen wij op 
regulerende heffingen. Daarbij gaat 
het dus niet om de geldelijke 
opbrengst, maar om het verminderen 
of het beëindigen van een specifieke 
soort milieuverontreiniging door 
middel van financiële prikkels. Door 
het creëren van prijsverschillen kan 
het marktmechanisme worden 
gebruikt om mensen over te halen 
zich milieuvriendelijker te gedragen. 
Het zou natuurlijk aardiger zijn, als 
iedereen dat uit pure overtuiging 
vanuit zichzelf deed. De praktijk leert 

echter dat resultaten pas echt 
worden bereikt als milieuvriendelijk 
gebruik ook lonend is. Geld werkt 
sneller en effectiever dan ingewikkel-
de gebodsregels. Vanuit de wens tot 
deregulering en marktconformiteit 
waar mogelijk, moet dit toch 
aantrekkelijk zijn. Voor zover 
regulerende heffingen toch geld in 
het laatje brengen, vinden wij dat het 
principe de voorkeur verdient om die 
opbrengst te besteden aan het 
beoogde doel. De minister denkt 
daar anders over. Waarom vindt hij 
dat de opbrengst aan de algemene 
middelen moet worden toegevoegd, 
zonder opnieuw de bestemming voor 
hetzelfde doel te krijgen? 

De memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel deed ons vrezen dat de 
minister, na de toch positieve reactie 
van zijn voorganger op onze sugges-
ties in de reeds genoemde UCV, 
regulerende heffingen eigenlijk niet 
meer zag zitten. Dat leek overigens in 
tegenspraak met het succes van de 
enige wel opgenomen regulerende 
heffing, namelijk die op gelode 
benzine. De CDA-fractie is dan ook in 
de stukken uitgebreid ingegaan op de 
regulerende heffingen. Wij zijn blij te 
kunnen meedelen dat de minister de 
negatieve indruk bij ons heeft 
weggenomen. Hij wil wel degelijk 
overgaan tot het instellen van 
concrete regulerende heffingen, mits 
vooraf duidelijk is dat zo'n heffing 
ook resultaat kan hebben. Op dit 
punt zijn wij in de schriftelijke 
voorbereiding door de minister 
tevreden gesteld. Wij zien dan ook 
met belangstelling de rapporten van 
de OESO en van dr. Opschoor 
tegemoet over de toepassing van 
economische instrumenten in het 
milieubeleid. 

Met name de stichting Natuur en 
Milieu heeft op dit terrein in de 
afgelopen tijd heel veel ideeën naar 
voren gebracht, zoals regulerende 
heffingen op chloorfluorkoolwater-
stoffen en op verzurende emissies. 
Wij hebben begrepen dat de minister 
inmiddels opdracht heeft gegeven 
voor een onderzoek naar de mogelijk-
heden van heffingen op verzurende 
emissies. Wanneer kunnen wij de 
resultaten daarvan tegemoet zien? 
De ideeën van de stichting Natuur en 
Milieu zijn wellicht niet alle uitvoer-
baar, maar zij verdienen zeker alle 
aandacht. Ik wijs op de suggestie van 
de stichting om een regulerende 
heffing op fosfaat in wasmiddelen in 
te stellen. De discussie over de 
fosfaatproblematiek wordt al jaren 

gevoerd. Het in 1979 vastgelegde 
voornemen om fosfaten geheel uit 
wasmiddelen te bannen, is nog 
steeds niet gerealiseerd. De wasmid-
delenfabrikanten verzetten zich tegen 
een verbod waarvoor de minister nu 
veel schijnt te voelen. Het wordt, 
dunkt ons, tijd dat er wat gebeurt op 
dit terrein. Er dienen knopen te 
worden doorgehakt. Ik kan mij 
voorstellen dat de minister eindelijk 
ook eens regelend wil optreden op 
dit punt. Wij zijn dat in feite met hem 
eens. Wij hechten echter ook sterk 
aan zorgvuldigheid van wetgeving. 
Tijdens de schriftelijke voorbereiding 
is de mogelijkheid van een fosfaat-
heffing wel genoemd, maar is er 
daarover geen inhoudelijke discussie 
gevoerd. Welnu, wij wensen op zeer 
korte termijn zo'n discussie, waarbij 
ook de mogelijkheid van de regule-
rende heffing op fosfaten wordt 
betrokken. Een dergelijke heffing kan 
ook leiden tot de verdere reductie 
van fosfaat, wellicht tot het nulni-
veau, zodat een verbod in de 
toekomst niet langer nodig is. Uit de 
opbrengst van zo'n tijdelijke heffing 
kan wellicht worden geput om de 
derde-trapszuivering enigszins te 
stimuleren. Omdat het punt al zo 
vaak genoemd is en omdat er 
amendementen zijn ingediend 
waarvan ik de inhoud nog niet ken, 
vraag ik de voorzitter, mij toe te staan 
op dit moment een motie in te 
dienen. 

De Voorzitter: Daar heeft u mijn 
toestemming niet voor nodig. 

De heer Schartman (CDA): Wij 
hebben met elkaar afgesproken, dat 
het niet langer gebruikelijk zal zijn, in 
eerste termijn een motie in te dienen. 
Omdat er echter van verschillende 
kanten amendementen op dit punt 
worden ingediend, ben ik zeer 
benieuwd naar de reactie van de 
minister op datgene wat ik zeg en 
wat zo haarfijn in de motie is 
geformuleerd. 

De Voorzitter: Het is uw beleid om 
die motie nu in te dienen. Ik ga dat 
niet op de een of andere manier 
dekken. U heeft het recht, die motie 
in te dienen. Als daartegen bezwaren 
bestaan, moeten anderen dat maar 
zeggen. 

De heer Schartman (CDA): Ik ben 
zo vriendelijk iedereen in zijn waarde 
te laten en erbij te betrekken. 
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De heer M e l k e r t (PvdA): Ik maak 
hierover graag een opmerking. De 
voorzitter bepaalt uiteraard de orde. 
De verwijzing naar het indienen van 
amendementen bij het naar voren 
brengen van de motie snap ik niet 
goed. Dat heeft niets te maken met 
de reden waarom indertijd besloten 
is, voortaan geen moties meer in 
eerste termijn in te dienen. Ik meen 
dat amendementen op elk tijdstip 
kunnen worden ingediend. 

De Voorzitter: Wat de heer Melkert 
zegt, spreekt mij aan. Ik stel de heer 
Schartman in de gelegenheid, een 
motie in te dienen. 

De heer Schar tman (CDA): Ik maak 
mijn eigen afweging. Ik constateer, 
dat wij in het debat te maken hebben 
met amendementen die nog niet zijn 
ingediend. Om een goede beant-
woording van de minister te bevorde-
ren, stel ik nu een motie voor. 

Motie 

Door de leden Schartman en 
Rempt-Halmmans de Jongh wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de eutrofiëring van 
de oppervlaktewateren al jaren een 
milieuprobleem vormt, waaraan 
fosfaat in wasmiddelen bijdraagt; 

voorts overwegende, dat bij de 
behandeling van de Fosfatennota in 
1979 als hoofdlijnen van beleid zijn 
vastgelegd bronbestrijding en de 
zogenaamde derde-trapszuivering; 

constaterende, dat thans fosfaatver-
vangende stoffen beschikbaar zijn; 

van oordeel, dat het gebruik van 
fosfaatvrije wasmiddelen verder 
bevorderd dient te worden; 

nodigt de regering uit, de navolgende 
beleidsopties nader uit te werken: 
a. de volledige vervanging van 
fosfaathoudende door fosfaatvrije 
wasmiddelen; 
b. de instelling van een regulerende 
heffing op fosfaathoudende wasmid-
delen; 
c. de stimulering van derde-trapszui-
veringstechnieken; 

verzoekt de regering, de Kamer 
daarover zo spoedig mogelijk te 
informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt 
deze motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 26 (19752). 

De heer Me lker t (PvdA): Als een 
duveltje uit een doosje kwam de heer 
Schartman na zijn inleiding tot deze 
motie. Hij heeft aangegeven, dat er 
sinds 1979 een aantal uitgangs-
punten geformuleerd is. Naar ik 
aanneem, werden die uitgangs-
punten ook door zijn fractie gedeeld. 

De heer Schar tman (CDA): Van 
harte! 

De heer M e l k e r t (PvdA): Nu zou een 
zorgvuldige procedure noodzakelijk 
zijn om uiteindelijk tot een afweging 
te komen van wat het meest voor de 
hand ligt om te doen. Vindt de heer 
Schartman niet, dat er sinds 1979 
voldoende tijd is geweest om tot die 
afweging te komen? Wat hebben wij 
in de afgelopen zes a acht jaar dan 
eigenlijk met elkaar besproken? 

De heer Schar tman (CDA): Ik 
herinner mij het meest concreet een 
bespreking in 1983. Tussen 1983 en 
1987 ligt een hele ti jd. Ik ben het 
volstrekt met de heer Melkert eens, 
dat wij hier al heel lang mee bezig 
zijn. Einddata hebben wij met elkaar 
besproken. Het bedrijfsleven weet 
daar ook van. Dat vraag erom, dat wij 
nu komen tot wettelijke regelingen. 
Wij dienen echter wel te beseffen, 
dat wij ook bij de nota in 1979 
hebben gesproken over zowel 
bronbestrijding als eutrofiëring van 
het oppervlaktewater, onder andere 
door de bevordering van de derde 
trap. Je ziet dat beide zaken tot op 
heden nog niet erg veel resultaat 
hebben opgeleverd. Wij hebben 
inmiddels ook heel andere facetten 
inzake fosfaten en dergelijke hier aan 
de orde gehad bij de behandeling van 
de Meststoffenwet. Langs die kant 
wordt ook al een en ander gedaan. 
Wij hebben vier jaar lang niet een 
volwaardige discussie met elkaar 
gevoerd, terwijl er wel veel materiaal 
beschikbaar is. Het zou mooi zijn als 
wij koers zetten naar wat wij met zijn 
allen kennelijk wil len. Het is goed als 
wij al die gegevens bij elkaar zetten 
om aan de hand daarvan de discussie 

te voeren, die dan op basis van deze 
wet snel tot resultaat kan leiden. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Welk doel 
heeft u zowel met die derde trap als 
met die fosfaten in wasmiddelen 
voor ogen? Je moet toch weten waar 
je naartoe koerst als je het juiste 
middel wilt bepalen? 

De heer Schartman (CDA): Exact. 
Wij moeten weten waar wij op dit 
moment precies staan. 

De heer Me lker t (PvdA): Dat vraag 
ik u. Waar moeten wij naartoe? 

De heer Schartman (CDA): Wij 
gaan hier uitvoerig in op fosfaten, op 
CFK's, PET-flessen en dergelijke. Dat 
zijn zaken die wel bij trefwoord maar 
niet inhoudelijk bediscussieerd zijn 
tijdens de voorbereiding van deze 
behandeling. Dat is het probleem bij 
dit debat; een collega zei net al: het 
lijkt op een begrotingsbehandeling. 
Voor zorgvuldige wetgeving en voor 
een goede afweging is het absoluut 
nodig dat je bij de start van de 
behandeling eerst in kaart brengt 
hoever je bent gekomen. Daar vraag 
ik om. Wij zeggen in de motie dat dit 
spoedig moet gebeuren, opdat op 
basis daarvan heel snel tot een 
regeling kan worden gekomen. Maar 
dan spelen beide zaken bij fosfaten 
een rol: bronbestrijding en de derde 
trap. 

De heer Me lker t (PvdA): U weet dat 
het eigenlijk op twee kwartjes per kilo 
waspoeder moet uitkomen. Of zijn 
die publikaties ook niet juist? 

De heer Schartman (CDA): Die zijn 
zeer juist. 

De heer Me lker t (PvdA): Wat noemt 
u "spoedig"? Wanneer moeten die 
resultaten op tafel liggen om er nu 
eindelijk eens over te beslissen? 

De heer Schartman (CDA): Ik laat 
erg graag aan de minister over om 
een termijn te noemen. Ik vraag 
daarom. Ik denk dat er zoveel 
materiaal beschikbaar is, dat het op 
zeer korte termijn kan. Je kunt die 
discussie nog voeren, terwijl dit 
wetsvoorstel bij de Eerste Kamer ligt. 
Direct na afronding van de behande-
ling kan dan ook over maatregelen 
worden gesproken. 

De heer Eisma (D66): U bedoelt dat 
de discussie in de Kamer aan de 
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hand van de voorstellen van de 
minister klaar moet zijn voor 1 januari 
1988, de fameuze datum? 

De heer Schartman (CDA): Het lijkt 
mij fair, nu wij het woord "spoedig" 
hebben gebruikt, aan de minister te 
vragen welke mogelijkheden hij ziet. 
Daar kunnen wij dan verder in 
tweede termijn over spreken, bij 
voorbeeld of het wenselijk is dat de 
Kamer een datum uitspreekt als wij 
vinden dat het antwoord niet 
bevredigend is. Maar ik wil graag 
eerst van de minister horen, welke 
mogelijkheden hij ziet. Wat ons 
betreft, mag dat snel. 

De heer Eisma (D66): Ik wacht ook 
met veel belangstelling de reactie 
van de minister af. Ten aanzien van 
de wijze waarop de heer Schartman 
denkt dat een debat gevoerd kan 
worden, wil ik het volgende opmer-
ken. Ik weet niet hoeveel elementen 
van de discussie aanwezig moeten 
zijn, voordat de Kamer kan discussië-
ren. Ik zit nog niet zolang in de 
Kamer als de heer Schartman, maar 
het afgelopen jaar is al meermalen 
gediscussieerd over fosfaten in 
wasmiddelen. Ik denk aan de 
begrotingsbehandeling '87 en aan 
een reeks van schriftelijke vragen. 
Naar mijn gevoel zijn voldoende 
elementen van de discussie nu 
aanwezig. 

De heer Schartman (CDA): Ik denk 
ook dat de elementen allemaal 
aanwezig zijn. Het is erg goed om ze 
eens bij elkaar te voegen, zodat wij 
en over het verbod, waarvan de 
minister voorstander was, en over 
een regulerende heffing, die door mij 
vaak genoemd is, en over de grote 
betekenis van de derde trap in 
verhouding tot het uit de oppervlak-
tewateren halen van wasmiddelen 
met elkaar een goed inzicht hebben. 
Dan zeg je: op basis daarvan gaan wij 
gezamenlijk die wettelijke regeling 
maken. 

De heer Me lker t (PvdA): Prima, 
maar die gegevens kunnen toch 
morgen worden aangeleverd door de 
minister? Wat zullen wij nou krijgen? 
Alsof wij hier een nieuwe discussie 
starten! 

Minister Nijpels Voorzitter! De heer 
Melkert keek in mijn richting, maar hij 
interrumpeerde het betoog van de 
heer Schartman. Ik vind het buiten-
gewoon interessant om mij ook met 

deze discussie te mogen bemoeien. 
Als ik de motie van de heer Schart-
man goed in mijn hoofd heb geprent, 
dan worden er in feite drie dingen 
gevraagd: 

- nader ingaan op een mogelijk 
verbod of een totale vervanging; 

• een regulerende heff ing; 
• stimulering van de derde-traps-

zuivering. 

De heer Schartman (CDA): Exact. 

Minister Nijpels: Er wordt dus 
gesproken over stimulering van de 
derde-trapszuivering. Een compleet 
beeld daarvan kan natuurlijk nooit 
van de ene op de andere dag worden 
geleverd. Ik denk echter dat ik, als ik 
de motie van de heer Schartman 
goed heb begrepen, dit buitenge-
woon snel kan uitvoeren. Wat mij 
betreft, gaan wij ver voor 1 januari op 
dit punt met de Tweede Kamer aan 
de slag. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Wat 
ontbreekt er nu nog in de gegevens, 
waardoor wij hier morgen niet over 
kunnen spreken? 

Minister Nijpels: Ik heb nu alleen 
maar een oordeel gegeven aan de 
hand van hetgeen ik heb mogen 
beluisteren in de motie van de heer 
Schartman. Ik wil de overweging nog 
eens goed bestuderen. U zult morgen 
van mij een reactie krijgen. Uit wat ik 
nu heb meegedeeld aan de hand van 
deze voorlopige discussie, kunt u 
echter opmaken dat ik meen dat wij 
zeer snel materiaal op tafel kunnen 
leggen, voorzien van de benodigde 
maatregelen. Ik ben blij dat in de 
motie van de heer Schartman één 
van die maatregelen heel duidelijk 
wordt genoemd. 

De heer M e l k e r t (PvdA): U heeft 
zelf uw mening op dit punt al 
gegeven. Ik mag toch aannemen dat 
deze gebaseerd was op gegevens. 
Dat was toch geen slag in de lucht? 

De heer Schartman (CDA): De heer 
Melkert meent dat er morgen 
gegevens op tafel kunnen liggen. Ik 
verwacht dit niet. Ik denk dat er toch 
nog even naar de verschillende 
elementen gekeken moet worden. 
Een goede notitie zal iets volwaardi-
ger, iets voldragener zijn. Ik laat dit 
echter graag aan de minister over. 
Als die gegevens er morgen zouden 
zijn, dan zou men de CDA-fractie 
toch niet voor een nota van wijziging 

of een amendement kunnen vinden 
Wij menen namelijk dat er altijd 
sprake moet zijn van zorgvuldige 
wetgeving. Dat heb ik dan ook ten 
zeerste gemist in de amendementen, 
waarvan ik moet aannemen dat wij 
deze binnenkort onder ogen zullen 
krijgen, van verschillende leden. Wij 
zijn bezig met een wet algemene 
bepalingen, een kaderwet. Deze 
heeft een brede opzet. Het is een 
technische wetgeving. Het kan niet 
zo zijn dat je er in de Kamer zo maar 
allerlei zaken invoegt. Ik ben ervoor 
om, als die zaken belangrijk zijn en 
uitgediscussieerd zijn, tot snelle 
procedures in de Kamer te komen. 
Dan dient het echter zo te zijn dat die 
wetten worden ingediend na de 
vaststelling van de wet algemene 
bepalingen. Wat gebeurt er dan 
namelijk? Dan vindt er een schriftelij-
ke voorbereiding plaats van die 
specifieke wetten. Dan dient er ook 
advies gevraagd te worden van de 
Centrale raad voor de milieuhygiëne 
en de Raad van State, om maar eens 
wat te noemen. Datgene wat je erbij 
dient te betrekken, dient dan te 
geschieden. Ik vind het uit een 
oogpunt van wetstechniek en de 
zorgvuldigheid die wij in dit huis bij 
wetgeving dienen te betrachten, niet 
verstandig om in het kader van deze 
wetgeving allerlei zaken die in de 
schriftelijke voorbereiding niet 
uitputtend zijn behandeld, aan de 
orde te stellen. 

De heer Lankhorst (PPR): Voorzit-
ter! Het is mij duidelijk, ook al ben ik 
het er niet mee eens. Ik wil echter 
nog een andere opmerking maken. Ik 
hoop niet dat de motie in eerste 
termijn ingediend is om er nu niet 
over te hoeven praten. Dan zou ik het 
namelijk fout vinden dat zij ingediend 
is. Na de interruptie van de minister 
is de motie overigens al bijna 
overbodig. De heer Schartman kan 
haar al haast intrekken. Ik dacht 
eigenlijk dat de minister ging 
interrumperen, toen de heer 
Schartman sprak over een verbod 
waarvan de minister een voorstander 
" w a s " . Toen schrok ik even en vroeg 
mij af of hij indicaties had dat de 
minister een ander standpunt had 
ingenomen. 

De heer Schartman (CDA): Dat is 
dan een verspreking geweest. 

De heer Lankhorst (PPR): Toen de 
minister de interruptiemicrofoon 
greep, dacht ik dat hij hier wel op zou 
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ingaan. Ik hoop in ieder geval dat hij 
hier morgen helderheid over geeft en 
dat hij niet wegkruipt achter deze 
motie. Zo ken ik hem trouwens niet. 

De Voorzitter: Ik denk dat de 
procedurele standpunten nu volstrekt 
duidelijk zijn voor alle leden. Ik stel 
voor dat de heer Schartman zijn rede 
voortzet. 

De heer Schar tman (CDA): 
Voorzitter! Het verheugt ons — ik zeg 
dit nog maar een keer — dat de 
regulerende heffing op gelode 
benzine succesvol is gebleken. Wij 
hopen dat de introduktie van 
eurosuper even succesvol zal 
verlopen. Het moet mij daarbij echter 
wel van het hart dat de minister 
daarvoor bij nota van wijziging een 
nogal vreemde constructie heeft 
voorgesteld. Hij wil de introduktie van 
milieuvriendelijke superbenzine 
bevorderen door een regulerende 
heffing te leggen op de milieuvrien-
delijke normale benzine in plaats van 
op de milieu-onvriendelijke super-
benzine. Het is natuurlijk niet de 
ongelode normale benzine die 
gereguleerd moet worden. De rijders 
op deze benzinesoort krijgen daar nu 
achteraf de rekening voor gepresen-
teerd. Nu begrijpen wij wel waarom 
de minister deze keuze heeft 
gemaakt. Hij wil namelijk een gelijke 
pompprijs voor ongelood normaal en 
voor eurosuper. Daardoor kunnen 
kleinere pomphouders gemakkelijk 
hun ongelood normaal vervangen 
door eurosuper, waardoor zij ook de 
vooralsnog onmisbare gelode 
superbenzine kunnen blijven 
verkopen. Bij een prijsverschil tussen 
normaal en eurosuper zou de kleinere 
pomphouder in een nadelige positie 
terechtkomen, omdat hij dan zou 
moeten kiezen tussen extra investe-
ringen voor een derde pomp of het 
verlies van een deel van zijn klanten-
kring. Wi j wil len dat - laat daarover 
geen misverstand bestaan — met de 
minister voorkomen. Onze vraag is 
echter of dit het oneigenlijk gebruik 
van een nieuw beleidsinstrument 
rechtvaardigt. Waarom heeft de 
minister niet gekozen voor dezelfde 
methode als bij de introductie van 
ongelode normale benzine, namelijk 
een prijsverschil tussen de milieu-on-
vriendelijke en de milieuvriendelijke 
benzine, een tariefsdifferentiatie via 
een combinatie van mil ieu- en 
accijnsheffing dus. Kies dus dezelfde 
methode als toen bij de normale 
benzine. Bij die introductie ging het 

om een tariefsdifferentiatie via een 
combinatie van milieu- en accijnshef-
f ing. Op die manier kan ook een 
groter gat worden gecreëerd met de 
prijs van de gelode superbenzine, 
waardoor een grotere vraag zal 
ontstaan naar auto's die op Eurosu-
per kunnen rijden. 

In Oostenrijk, Zwitserland, de 
Scandinavische landen en de 
Bondsrepubliek zijn de prijsverschil-
len veel groter dan in Nederland. 
Daardoor gaat die omschakeling veel 
sneller. In al die landen gebruikt men 
alleen de accijnsheffing voor dit doel. 
Wij vragen de minister dan ook om in 
overleg te treden met het departe-
ment van Financiën om een gecombi-
neerde regeling te maken, zodat, met 
behoud van de uitgangspunten, de 
regulerende heffing op ongelood 
normaal kan komen te vervallen. In 
afwachting van de reactie van de 
minister overwegen wij daarover in 
tweede termijn een motie in te 
dienen. Ik meen echter dat het voor 
de zuiverheid van de discussie die wij 
bij dit wetsontwerp voeren, erg goed 
zou zijn als de minister daarover in 
zijn antwoord helder kan zijn. 

De invoering moet snel plaatsvin-
den. De minister maakt van dit 
middel gebruik, eigenlijk wat 
oneigenlijk. Doe dat dan, maar kom 
zo snel mogelijk daarna, in overleg 
met Financiën, tot een gecombineer-
de heffing- en accijnsopslag op 
benzine. Als wij alleen te maken 
hadden met de heffing zoals die nu 
wordt doorgevoerd, dan zou die drie 
cent op ongelood normaal kunnen 
worden geschrapt. Dat zou echter 
een aantal grote problemen geven, 
die wij niet wil len. Wij willen ook de 
invoering van de wet niet in de weg 
staan. Als je eerst met Financiën gaat 
praten en je houdt dit op, dan kan je 
de invoering van de Eurosuper niet 
bevorderen. Daarom zeggen wij : laat 
het op dit moment doorgaan en houd 
rekening met de kleine-pomphou-
ders. Wij denken namelijk dat in de 
combinatie van instrumenten de 
mogelijkheid ligt. Ik wil de minister 
vragen zelf te bekijken hoe dat het 
beste kan. 

Wat is blijven liggen als discussie-
punt is de vraag of het wenselijk of 
mogelijk is om enkele hoofdpunten 
rond de regulerende heffingen in het 
wetsvoorstel zelf op te nemen. 
Aanvankelijk, voordat het voorstel bij 
de Kamer werd ingediend, dacht de 
minister daar positief over, getuige 
de desbetreffende artikelen in het 
voorstel, zoals dat toen naar de Raad 

van State werd gestuurd. Na enige 
vragen van de Raad van State 
hieromtrent werden die artikelen 
echter schielijk geschrapt, zonder dat 
daarvoor een nadere onderbouwing 
was gegeven. Die onderbouwing 
komt althans niet veel verder dan het 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag aangeven dat de minister 
daarvoor " thans nog onoverkomelijke 
problemen ziet". Op dit punt wil mijn 
fractie gaarne een nadere discussie. 

De minister gaat ervan uit dat 
regulerende en egalisatieheffingen 
een belastingkarakter dragen. Mijn 
fractie heeft dit onderwerp indrin-
gend aan de orde gesteld tijdens de 
schriftelijke voorbereiding. Als je 
namelijk uitgaat van een belastingka-
rakter dan wordt het formuleren van 
algemene uitgangspunten voor de 
toepassing van regulerende en 
egalisatieheffingen in de wettekst 
zelf veel moeilijker. Die formulering 
moet dan namelijk voldoen aan de 
eisen die op grond van artikel 104 
van de Grondwet aan de belasting-
wetgeving mogen worden gesteld. 
Die eisen houden in ieder geval in dat 
zulke heffingen nooit via een AMvB 
kunnen worden ingesteld, maar 
alleen bij wet. Indien geen belasting-
karakter wordt toegekend aan 
regulerende en egalisatieheffingen is 
het gemakkelijker, deze uitgangs-
punten in de wet zelf op te nemen, 
omdat dan een verdere uitwerking 
daarvan mogelijk is via een AMvB. 
Het heeft ons teleurgesteld dat de 
minister in feite weigert op deze 
kwestie in te gaan. De stelling in de 
nota naar aanleiding van het 
eindverslag, dat er tussen Kamer en 
regering niet wetenschappelijk moet 
worden gediscussieerd over dit 
onderwerp betekent mijns inziens, 
dat de minister geen zin had, zich 
daarover het hoofd te breken. 
Mochten deskundigen later echter 
van oordeel zijn, dat een belastingka-
rakter aanwezig is, dan zullen wij nu 
maar vast het zekere voor het 
onzekere nemen en daarvan uitgaan, 
zo redeneerde de minister. 

Ik vind het eigenlijk wat f lauw om 
je van zo'n belangrijke vraag op die 
manier af te maken. Daarmee zeggen 
wij niet, dat er geen belastingkarakter 
is. Discsussie met een aantal 
deskundigen in eigen kring heeft mijn 
fractie namelijk tot de overtuiging 
gebracht, dat wij beter kunnen 
uitgaan van dat belastingkarakter. 
Wij hebben ons daarbij gebaseerd op 
de twee belangrijkste kenmerken van 
belastingen, namelijk de verplichting 
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tot betalen en het ontbreken van een 
concrete, individuele tegenprestatie 
van de zijde van de overheid. Wij 
hebben er dan ook van afgezien, op 
dit punt amendementen in te dienen. 
Wij vragen echter wel aan de 
minister om daar nog eens inhoude-
lijk op in te gaan en aan te geven of 
hij het met ons eens is, mede tegen 
de achtergrond van de discussie — 
of moet ik zeggen: het ontbreken van 
de discussie — in het verleden. In 
1980 is dit onderwerp namelijk aan 
de orde geweest in de Eerste Kamer, 
naar aanleiding van de wijziging van 
het belastingartikel in de oude 
Grondwet. 

De regering was toen van mening, 
dat aan milieuheffingen waarschijnlijk 
wel een belastingkarakter zou 
moeten worden toegekend maar zij 
sprak zich daarover niet definitief uit. 
Zij verwees voor het definitieve 
antwoord naar de toekomstige 
wetgever. Ik denk dat dat nu is. Het 
ging daarbij uitsluitend om bestem-
mingsheffingen. Toch heeft het 
heffingenartikel in de Wet bodembe-
scherming nauwelijks tot discussie 
aanleiding gegeven. In maart en april 
1985 is in deze Kamer gedebatteerd 
over die wet. Volgens artikel 48 van 
de Wet bodembescherming kunnen 
bij AMvB heffingen worden inge-
steld, bestemmingsheffingen. De 
Raad van State had over dat artikel in 
zijn advies soortgelijke opmerkingen 
gemaakt als in zijn advies bij het 
wetsvoorstel waarover wij nu 
spreken. De regering reageerde toen 
door het artikel uitgebreid te 
verdedigen. De Kamer kon zich er 
destijds blijkbaar wel in vinden, want 
bij de schriftelijke voorbereiding noch 
in het plenaire debat over de Wet 
bodembescherming is bij het 
voorgestelde heffingenartikel 
aandacht besteed aan dit aspect. Bij 
het nu voor ons liggende wetsvoor-
stel stelde de regering in het nader 
rapport in reactie op vragen van de 
Raad van State zonder verdediging 
of nadere onderbouwing de artikelen 
over regulerende heffingen en 
egalisatieheffingen te zullen schrap-
pen. Nu doet zich de gelegenheid 
voor om voor langere termijn 
duidelijkheid te verkrijgen. Wij vragen 
ook de minister om die duidelijkheid 
te verschaffen. 

Over egalisatieheffingen merk ik 
het volgende op. Mijn fractie heeft 
nog steeds niet helder voor ogen wat 
wij ons moeten voorstellen bij de 
egalisatieheffingen. De minister heeft 
voorlopig geen ideeën in de richting 

van een nadere invulling. Wij zouden 
hierover toch wat meer willen horen. 
Daarbij vragen wij ons nog steeds af 
waarom de minister in egalisatiehef-
fingen minder problemen ziet dan bij 
voorbeeld in inrichtingsheffingen. 
Waar komt het idee van dergelijke 
heffingen vandaan? Uit de memorie 
van antwoord leiden wij af, dat het 
Amerikaanse systeem daarbij toch 
wel degelijk een rol heeft gespeeld. 
De minister stelt ook in de memorie 
van antwoord, dat een egalisatiehef-
fing overbodig is als bedrijven 
onderling tot overeenstemming 
komen. Wat voor overeenstemming? 
Doelt de minister hier dan toch op 
een situatie waarin bedrijven 
onderling bepalen wie vergaande 
bestrijdingsmaatregelen treft en hoe 
de anderen daaraan meebetalen? Wil 
de minister daarmee toch de ruimte 
scheppen voor het introduceren van 
het stolpconcept? Welke gevolgen 
zou dat op haar beurt weer kunnen 
hebben voor de vergunningverlening? 

In de stukken hebben wij de vraag 
gesteld waarom schone technologie 
tot de directe kosten wordt gere-
kend. De minister heeft daarop 
geantwoord dat er in het toerekenen 
van bepaalde kostensoorten aan de 
categorieën directe of indirecte 
kosten vaak een arbitrair element 
schuilt. Bij schone technologie kan 
een deel als directe kosten worden 
beschouwd en een ander deel als 
indirect. Een splitsing is onpraktisch, 
dus is de schone technologie onder 
de directe kosten gebracht. Wij 
hebben er lang over nagedacht maar 
mijn fractie kan inmiddels deze 
redenering onderschrijven. Toch 
willen wij wel graag een waarschu-
wing laten horen. Meer directe 
kosten betekent uitbreiding van het 
eigen heffingenfonds van VROM. Wij 
denken dat het departement van 
Financiën daarmee niet zoveel 
moeite zal hebben. Daar behoeft 
men zich dan steeds minder te 
buigen over de vraag hoeveel geld er 
naar het milieu moet. Kortom, voor 
de minister van VROM kan het zeer 
verleidelijk zijn om zoveel mogelijk 
kosten onder de directe kosten te 
schuiven. 

De heer Me lker t (PvdA): Is het voor 
het departement van Financiën dan 
geen zorg hoe hoog de collectieve 
lastendruk is? 

De heer Schartman (CDA): Dat is 
voor hen zeker een zorg. De vraag is 
in hoeverre bijdragen aan fondsen als 

deze meetellen in de collectieve 
lastendruk. Dat is een interessante 
vraag die wij nu samen aan de 
minister stellen. 

De heer Me lker t (PvdA): Ik hoef die 
vraag niet te stellen, want ik weet dat 
het zo is. 

De heer Schartman (CDA): Dat die 
daarin worden meegeteld? 

De heer Me lker t (PvdA): Dat is 
trouwens precies het probleem bij 
deze discussie. Het komt van de ene 
of van de andere kant, maar het zijn 
lasten. Als de heer Schartman meent 
dat de minister van Financiën dat 
voor ogen heeft, dan zullen wij hem 
daarover ook nog een paar vragen 
moeten stellen. 

De heer Schartman (CDA): Wij 
denken inderdaad dat de minister 
van Financiën wat minder moeite 
heeft met zo'n fonds, want het 
behoort tot de collectieve lastendruk, 
maar het is de vraag of het daarin 
ook ten volle meetelt. In ieder geval 
speelt deze kwestie zich af op één 
departement en bij de afweging van 
begrotingen en dergelijke zal zo'n 
fonds toch een fenomeen zijn dat er 
wat buiten ligt. Bij niet al te grote 
veranderingen zal men daarmee 
gemakkelijk akkoord gaan. Ik heb 
hierover een aantal vragen aan de 
minister. Het gevolg kan toch zijn dat 
die bestemmingsheffingen een 
opdrijvend effect krijgen. Wij pleiten 
er in ieder geval dat de minister 
daarvoor waakt. 

Minister Nijpels: Ik zou willen dat ik 
op uw allereerste vraag ja kon 
zeggen, maar bij de voorbereiding 
van de begroting i j de werkelijkheid 
helaas anders. 

De heer Schartman (CDA): Wij 
horen dat morgen uitgebreid. 

Minister Nijpels: Het vervelende is 
dat ik daarover nu juist niets mag 
vertellen, maar deze indicatie is 
eigenlijk al een antwoord. 

De heer Schartman (CDA): Ik zeg 
vandaag steeds dat het gaat om een 
technische discussie. Ik hoef niet alle 
bedragen en dergelijke te kennen. 
Het gaat er mij om te weten hoe de 
minister dit jaar en de komende jaren 
met het fonds omgaat. Alles wat 
daarmee te maken heeft lijkt mij erg 
interessant. 
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Wij zijn het erover eens dat het 
instrument van bestemmingsheffing 
flexibel gehanteerd moet kunnen 
worden. Als er eens geld overblijft of 
als er in een bepaald jaar minder geld 
nodig is, dan moeten heffingen ook 
op een lager tarief kunnen worden 
vastgesteld. 

De derde nota van wijziging maakt 
deze waarschuwing wel zeer actueel. 
De minister stelt voor ook de 
Hinderwet en de Interimwet bodem-
sanering onder de werking van artikel 
61 z te brengen. Daarmee kunnen 
bijdragen aan lagere overheden in de 
uitvoeringskosten van deze wetten 
ook uit de brandstofheffing worden 
betaald. Wat is overigens de reden 
dat de minister nu pas met deze 
wijzigingen komt? Anders hadden wij 
ook daarover in de voorbereiding 
kunnen spreken. Het lijkt ons 
verstandiger de zaak van de Interim-
wet te bespreken bij de voorgeno-
men incorporatie van deze wet in de 
Wet bodembescherming. Zoals 
bekend heeft de fractie van het CDA 
ook reeds enige vraagtekens gezet bij 
de wenselijkheid daarvan. 

Bij de Hinderwet begrijpen wij niet 
dat dit los zou staan van het rapport-
Berenschot, zoals de minister in zijn 
toelichting zegt. Wij zijn dat niet met 
hem eens. Daarom willen wij eerst 
graag het regeringsstandpunt over 
dat rapport en over de gevolgen 
daarvan zien, alvorens wij een besluit 
nemen over de financiering van de 
taken van de Hinderwet in de 
toekomst. Ook de discussie over het 
al dan niet overhevelen van de 
vergoedingen voor de apparaatskos-
ten naar de algemene middelen 
speelt hierbij een rol, evenals de al 
eerder aangekaarte legesproblema-
tiek. Wij hebben al in de schriftelijke 
voorbereiding gezegd dat wij deze 
thema's wensen te verplaatsen naar 
een discussie over dat rapport-Be-
renschot. Daaraan houden wij vast. 
Wij willen die zaken in een bepaalde 
samenhang bezien. Om die reden 
heb ik ook de amendementen van 
mevrouw Rempt daarover mede 
ondertekend. 

Een andere overweging om 
vooralsnog geen andere kostensoor-
ten toe te voegen aan de bestedings-
mogelijkheden van de brandstofhef-
fingen liggen op het vlak van het 
budgetrecht van de Kamer. De 
Kamer kan haar budgetrecht alleen 
hanteren bij de vaststelling van de 
tarieven. Dat heeft betrekking op het 
totale fonds. De onderlinge verdeling 
onttrekt zich formeel aan onze 

instemming en waarschijnlijk ook aan 
onze controle. Nu de minister al 
direct nieuwe uitgavencategorieën in 
het heffingenfonds wil schuiven 
wordt dit probleem urgent. Ove-
rigens, over de reeds vastgestelde 
uitgavencategorieën is lang gedis-
cussieerd. Wij hebben zicht op de 
grootte ervan. Er is overeenstemming 
bereikt. Over nieuwe categorieën is 
opnieuw discussie nodig. Bij de 
Hinderwet weten wij op dit moment 
absoluut niet, over welke bedragen 
het gaat. Die kunnen ergens liggen 
tussen de ƒ 20 min. en ƒ I00 min. Op 
welke wijze geeft de minister de 
Kamer voldoende mogelijkheden om 
invloed te hebben op de uitgaven per 
categorie? Is het alleen opnemen in 
de memorie van toelichting bij de 
begroting een voldoende handvat? 
Wij denken van niet. Ik hoor hierover 
graag het oordeel van de minister. 

In het actieprogramma deregule-
ring ruimtelijke ordening en miïieube-
heer wordt in conclusie 44 een 
nadere bestudering aangekondigd 
van de problemen rondom de 
schadevergoedingsregelingen in de 
milieuwetgeving. De minister lijkt 
daarvan uiteindelijk vanaf te hebben 
gezien, omdat de circulaire van I982 
bevredigend zou werken. Toch lopen 
er verschillende onderzoeken, 
waarvan de resultaten vanzelfspre-
kend gevolgen kunnen hebben voor 
de schadevergoedingsregelingen of 
de uitvoering ervan. Als de circulaire 
van I982 werkelijk zo goed functio-
neert, wat is dan het nut van het 
onderzoek van de Technische 
universiteit Twente naar de effectivi-
teit van de schadevergoedingsrege-
lingen inzake de luchtverontreini-
ging? Blijkbaar is er toch enige 
twijfel. In de nota naar aanleiding van 
het eindverslag is ook sprake van een 
oriënterend onderzoek naar in de 
nabije toekomst te verwachten 
schadevergoedingsgevallen. Ik ga 
ervan uit, dat dit hetzelfde onderzoek 
is als genoemd in het antwoord op 
vraag 71 bij datzelfde deregulerings-
programma. Dat antwoord dateert 
van mei I984. Hoe het ook zij, 
duidelijk is dat hier niet wordt 
voldaan aan de toezegging in dat 
dereguleringsprogram, dat in het 
kader van dit wetsvoorstel een 
definitieve oplossing zou worden 
gegeven voor de problemen rondom 
de schadevergoedingen. Waarom is 
niet eerder opdracht verstrekt tot de 
noodzakelijke, hierbij behorende 
onderzoeken? Dan hadden wij nu 
over al die resultaten kunnen 

beschikken en dan zouden wij ook 
beter in staat zijn om te toetsen of de 
nu voorgestelde bepalingen afdoen-
de zijn. 

Wij blijven ook, in tegenstelling tot 
de minister, onze twijfels houden 
over de nieuwe beroepsmogelijkheid 
voor het bevoegd gezag om schade-
vergoeding die zonder ministeriële 
instemming is toegekend, alsnog ten 
laste van het rijk te brengen. Ik denk 
niet, dat een provincie het daarop wil 
laten aan komen. Wij hopen wel, dat 
de minister met zijn optimisme gelijk 
krijgt, maar het moet niet zo zijn, dat 
de aanvrager van schadevergoeding 
de dupe wordt van onenigheid tussen 
bevoegd gezag en het rijk. Die kans 
lijkt ons aanwezig. 

De heer M e l k e r t (PvdA): U hoopt, 
dat de minister met zijn optimisme 
gelijk krijgt. Gaan wij er wat aan doen 
om dit in formele banen te leiden? 
Op die manier behoeven wij niet op 
het optimisme van de minister te 
wachten. 

De heer Schar tman (CDA): Ik wacht 
het antwoord van de minister af. Ik 
heb een aantal indringende vragen 
op dit punt gesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Indien het 
bevoegd gezag geen schadevergoe-
ding wenst te verlenen, om welke 
reden dan ook, dan kan natuurlijk de 
aanvrager zelf beroep aantekenen. 
Het voorstel spreekt over Kroonbe-
roep. De Kroon kan, indien zij alsnog 
tot schadevergoeding besluit, daarbij 
bepalen, dat de schadevergoeding 
geheel of gedeeltelijk ten laste van 
het bevoegd gezag wordt gebracht. 
Mijn fractie gaat ervan uit, dat het 
Kroonberoep wordt vervangen door 
beroep op de afdeling Geschillen van 
bestuur van de Raad van State. De 
afdeling kan bij de vernietiging van 
de weigering vervolgens zelf in de 
zaak voorzien. Daarbij zullen de 
ambtsberichten vanm het ministerie 
ongetwijfeld een rol spelen. Is het de 
bedoeling, dat de afdeling nu ook de 
bevoegdheid van de Kroon toekomt 
om een alsnog toegekende schade-
vergoeding ten laste van het bevoegd 
gezag te brengen? De minister meent 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag, dat de fractie van het 
CDA overtuigd zou zijn van zijn 
nadere toelichting op deze bevoegd-
heid in de memorie van antwoord. Hij 
ontleent die indruk aan het feit, dat 
mijn fractie hierop niet is teruggeko-
men in het eindverslag. Helaas is die 
indruk niet juist. Wij vonden de 
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introductie van deze bevoegdheid 
een vreemde zaak en vinden dat nog 
steeds. Het lijkt ons een overbodige 
bepaling. Kan de minister daarop nog 
eens ingaan en een nadere verklaring 
geven voor de keuze om een 
dergelijke bevoegdheid in de wet op 
te nemen? 

Een algemeen punt met betrekking 
tot de schadevergoedingen, mijnheer 
de Voorzitter, betreft de spanning die 
er toch is tussen schadevergoeding 
en steunverlening. Een schadever-
goeding mag geen verkapte steun-
verlening zijn, in de eerste plaats 
omdat er anders sprake is van 
strijdigheid met het EG-recht en in de 
tweede plaats omdat steunverlening 
niet mag worden bekostigd uit de 
heffingenopbrengst. Ik wil een 
voorbeeld geven van een naar 
steunverlening riekende schadever-
goedingsregeling. Ik doel daarbij op 
de regeling voor bedrijven, die 
saneringsmaatregelen zullen moeten 
nemen op grond van het hoofdstuk 
Industrielawaai van de Wet geluid-
hinder. In de Leidraad sanering 
industrielawaai staat dat "de 
verwacht ing" (bestaat) "dat in de 
meeste gevallen een schadevergoe-
ding van 2 5 % van de kosten van 
bronmaatregelen" "als redelijk en 
billijk kan worden beschouwd. 
Verwacht wordt dat slechts in relatief 
weinig gevallen een hoger dan wel 
een lager percentage redelijk en 
billijk is.". 

Op voorhand wordt dus eigenlijk 
gesteld, dat elk bedrijf kan rekenen 
op 2 5 % schadevergoeding. Ten 
overvloede wordt er nog aan 
toegevoegd, dat hiervan nauwelijks 
zal worden afgeweken. Wij hebben 
begrepen dat de wens om tot 
kostenbeheersing van het totale 
bedrag van schadevergoeding te 
komen aan deze regeling ten 
grondslag ligt. Wij vragen ons echt af 
wat dit nog met schadevergoeding te 
maken heeft. Het kenmerk van 
schadevergoeding is juist, dat deze 
op aanvraag aan individuele bedrijven 
op grond van individuele omstandig-
heden kan worden toegekend. Dit 
betekent automatisch dat, hoe 
wenselijk op zichzelf ook, kostenbe-
heersing zowel naar boven als naar 
beneden op voorhand onmogelijk is, 
want het gaat om uiteenlopende 
bedrijven in verschillende branches. 
De een heeft al het een en ander 
gedaan om de geluidhinder terug te 
brengen en de ander nog niet; de 
een moet grote investeringen 
verrichten, de ander niet. Bovendien 

moet eerst een concrete vergunning 
zijn verleend en dat is vaak nog niet 
het geval. Hoe is deze regeling te 
rijmen met de beoordeling van de 
schadevergoedingsaanvragen op 
individuele technische basis, zoals 
genoemd in de memorie van 
toelichting en in de memorie van 
antwoord? Wil de minister in zijn 
beantwoording ook zijn stelling, 
verwoord in de memorie van 
antwoord op bladzijde 32, betrekken 
dat pogingen om algemeen finan-
cieel-economische criteria te 
ontwikkelen waaraan schadevergoe-
dingsaanvragen worden getoetst niet 
haalbaar zijn gebleken, juist vanwege 
de sterk uiteenlopende omstandighe-
den, die moeten leiden tot verschillen 
in technische oplossingen? 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn 
verheugd over het feit, dat de 
regering een onderzoek zal laten 
verrichten naar een mogelijke 
uitbreiding van het fonds luchtver-
ontreiniging tot een algemeen 
milieuschadefonds. Dat die uitbrei-
ding thans ongewenst zou zijn, 
vinden wij wat sterk uitgedrukt. Wij 
staan sympathiek tegenover een 
breder milieuschadefonds, maar wij 
beseffen dat onderzoek nodig is om 
te bepalen of dat kan en hoe dat dan 
zou moeten. Kan de minister nadere 
informatie over dat onderzoek 
geven? Ik wijs erop, dat wij in de 
schriftelijke voorbereiding daarover 
nogal gediscussieerd hebben. Het 
lijkt ons nuttig om in het kader van 
zo'n onderzoek niet alleen te kijken 
naar de juridische aspecten, zowel in 
principiële als in technische zin, maar 
ook naar de mogelijke voordelen van 
zo'n breder fonds in milieuhygiëni-
sche zin. 

De heer Me lker t (PvdA): De heer 
Schartman stelt terecht, dat nog het 
een en ander onderzocht moet 
worden. Met de punten, die hij 
noemt, ben ik het eens. Is hij het 
eens met de stelling, dat het goed 
zou zijn, juist gezien de milieukader-
wetgedachte die hij heeft uitgedra-
gen, reeds nu een wettelijke grond-
slag daaraan te geven? 

De heer Schartman (CDA): De 
vraag is of dat kan. Je kan er altijd 
een woord in opnemen, maar de heer 
Melkert heeft al gezegd dat je geen 
woorden zonder betekenis in de wet 
moet opnemen. Als je van mening 
bent dat in zo'n onderzoek ook de 
juridische aspecten en dat soort 
zaken betrokken dienen te worden -

wij zeggen: het moet erin, want het is 
belangrijk en wij willen snel dergelijke 
onderzoeken afgerond hebben, na 
van de minister gehoord te hebben 
dat het over de goede zaken gaat -
geloof ik niet dat je er op dit moment 
naar moet streven, zoiets erin op te 
nemen. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Dat ligt 
dan toch aan de mate, waarin de 
uitvoering van de toepassing van het 
fonds gedelegeerd is aan de 
minister? In het geval van het fonds 
luchtverontreiniging is er sprake van 
een vergaande mate van delegatie. 
Als je dat ook aanhoudt voor het 
fonds milieuveronreinigingsschade in 
meer algemene zin behoef je in dat 
opzicht niet voor problemen te 
vrezen en kun je dat nu al als het 
ware als wettelijke grondslag 
meegeven. 

De heer Schartman (CDA): Het is 
fijn dat de heer Melkert die conclu-
sies al getrokken heeft. Wij wensen 
een en ander op basis van de 
onderzoeksgegevens te bezien. Wij 
zijn blij met het onderzoek en met de 
mogelijkheid dat er een milieuscha-
defonds met volle breedte komt. Wij 
vinden echter dat de discussie 
hierover op het juiste moment moet 
worden gevoerd. 

De minister heeft van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om het 
evenementsvereiste expliciet in het 
wetsvoorstel op te nemen. Wij 
vragen ons af, of dat op dit moment 
wel verstandig is. Dit vereiste wordt 
als uitgangspunt gehanteerd bij het 
beantwoorden van de vraag, o f een 
uitkering uit het fonds luchtverontrei-
niging kan worden gedaan. Het is 
ontleend aan het verzekeringsrecht. 
Voorzitter! Het zal de minister niet 
zijn ontgaan — ik sluit hierbij aan bij 
wat collega's al hebben gezegd — 
dat in het verzekeringsrecht juist op 
dit vlak belangrijke veranderingen 
optreden door de introductie van de 
milieu "aansprakelijkheidsverzekering. 
Geleidelijk inwerkende schade is niet 
langer van dekking uitgesloten en het 
evenementsvereiste lijkt daarmee, als 
algemeen uitgangspunt, langzamer-
hand achterhaald te worden. Wij zijn 
benieuwd naar de reactie van de 
minister op de hierover gemaakte 
opmerkingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Als de 
minister vaststelt dat de fractie van 
het CDA nogal kritisch naar onderde-
len van dit wetsvoorstel heeft 
gekeken, is die conclusie juist. 
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Echter, gelet op de voorgeschiedenis 
is dit ook niet onlogisch. Niettemin 
heeft de schriftelijke voorbereiding 
van deze behandeling opgeleverd dat 
wij kunnen instemmen met de 
hoofdlijnen van dit wetsvoorstel. Ik 
heb er behoefte aan, dit al in eerste 
termijn te melden. 

De vergadering wordt van 18.24 uur 
tot 20.00 uur geschorst. 

Voorzit ter: Van Dis 

D 
Mevrouw R e m p t H a l m m a n s de 
Jongh (VVD): Mijnheer de Voorzit-
ter! Een schoon milieu, een schoon 
leefklimaat, is ons dierbaar. Maar 
gezien de "vervui l ing" die inherent is 
aan een groot deel van het menselijk 
handelen moet er, zelfs in toenemen-
de mate, wel actief worden opgetre-
den en dat kost meestal geld, heel 
veel geld. Vervolgens komt zoete 
lieve Gerritje dan om de hoek kijken. 

Ik signaleerde het al bij de UCV 
over dit onderwerp: 

"Opeenvolgende kabinetten 
werden en worden niet moe om aan 
te duiden dat het principe "de 
vervuiler betaalt" een internationaal 
geaccepteerde handelwijze is . " 

Deze minister begint er zelfs de 
memorie van toelichting mee. Het 
klinkt allemaal zo eenvoudig en met 
een beetje goede wil is iedereen het 
daarover wel met iedereen eens. 

Maar dan duiken de problemen op. 
Niet alleen verschilt de invulling van 
land tot land, ook bij ons loopt de 
weg naar de vervuiler niet geheel 
over rozen. Zo bestaat er eigenlijk 
geen heldere definitie wat precies 
onder milieuvervuiling moet worden 
verstaan. Ook in de Nota milieuhef-
fingen van 1979, die nu nog de 
grondslag voor het denken op dit 
terrein is, ontbreekt een beschou-
wing op dit punt. Mijn fractiegenoot 
Braams heeft bij de behandeling van 
deze nota gesteld, dat iedere actie 
die een blijvende verstoring van de 
kringloop veroorzaakt als vervuiling 
moet worden gezien. Een onaange-
name reuk of smaak, een onaange-
naam geluid of zelfs (ver)gezicht 
behoeft niet steeds uit milieu-over-
wegingen gekoppeld te worden aan 
vervuiling. 

De huidige minister wijst in de 
memorie van antwoord deze definitie 
af, omdat ook vervuiling die wel 
ongedaan kan worden gemaakt de 
nodige aandacht en kosten vergt. 

Deze opmerking gaat voorbij aan de 
juiste betekenis van de omschrijving: 
het gaat erom dat de kringloop zich 
kan herstellen zonder dat de mens 
corrigerend moet optreden. Zodra de 
mens de natuur een handje moet 
helpen is er dus wel sprake van 
vervuiling. Kan de minister na deze 
toevoeging nu wel akkoord gaan met 
dit uitgangspunt? Zo hij nog beden-
kingen heeft, zou hij dan een 
eigentijdse definitie ertegenover 
kunnen stellen? 

Vervolgens doet zich de vraag voor 
wie moet betalen. Het is, geloof ik, 
nog een van de weinige wetenschap-
pelijk maagdelijke terreinen. Er is 
geen onderzoek gedaan, maar ik kan 
mij desondanks toch levendig 
voorstellen dat menig burger 
desgevraagd met een beschuldigen-
de vinger naar de industrie zal wijzen. 
Misschien dat hij nog even stilstaat 
bij de geluidshinder en de verontrei-
niging die hij zelf aanricht met zijn 
vierwieler, maar ik vrees dat dan het 
gevoel van medeverantwoordelijk-
heid wel ophoudt. Toch is het de 
bedoeling dat hij als consument van 
de zo begeerde goederen de 
milieukosten krijgt doorberekend. In 
de diepzinnige macro- en micro-eco-
nomische onderbouwing van 
milieuheffingen in de al eerder 
genoemde nota wordt nadrukkelijk 
gezegd, dat deze een bijdrage 
leveren aan de totstandkoming van 
een betere aanbiedingsprijs. De 
maatschappelijke kosten van 
bestrijding van milieuvervuiling 
moesten daarin zo goed mogelijk tot 
uitdrukking komen. Of het lukt is een 
tweede. Dat hangt nogal af van de 
marktpositie van de producent, die 
onder andere te maken heeft met de 
vraag of buitenlandse concurrenten 
dezelfde heffingen moeten betalen, 
met de elasticiteit van de vraag en 
met de aanwezigheid van substitutie-
middelen oftewel andere produkten 
waarnaar de consument kan 
uitwijken. Toch vermoed ik dat de 
consument nauwelijks beseft dat hij 
eigenlijk de beoogde vervuiler is, die 
het gelag betaalt. 

Wat zijn dan die kosten? Dat zijn 
de investeringen door de producent 
om vervuiling te voorkomen, 
tegenwoordig jaarlijks goed voor zo'n 
drie a vier mil jard, 9 5 % van de totale 
milieukosten. Verder zijn dat de 
uitgaven die de overheid moet doen 
om de schade, waaronder restvervui-
ling, te bestrijden. Aardig is dat onze 
oud-collega Deetman zich bij het 
debat over de al eerder genoemde 

Nota milieuheffingen afvroeg, of dat 
laatste wel legitiem was of woorden 
van deze strekking. De overheid kan 
daarvoor algemene middelen 
gebruiken of heffingen instellen. De 
EG dwingt in dat opzicht tot niets, 
zoals de minister erkent in de nota 
naar leiding van het eindverslag. In 
de praktijk komt 6 9 % uit de algeme-
ne middelen en de rest uit heffingen 
voor de in feite eerste vervuiler — je 
kunt zeggen:de producent - die 
betaalt. 

In de Nota milieuheffingen wordt 
een onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende heffingen. Er zijn 
regulerende heffingen: via de heffing 
stimuleren om de produktie wat 
minder vervuilend te maken of de 
afzet van het produkt tegen te gaan. 
Een betere allocatie van produktie-
middelen heet zoiets heel gewichtig. 
Het heeft echter niet gewerkt, 
behalve bij de waterverontreiniging 
waarbij het niet echt de bedoeling 
was, en recent, om het gebruik van 
loodvrije normale benzine te 
bevorderen. Dat is dus aardig gelukt. 
Het is overigens geen wonder dat het 
in het algemeen geen hanteerbaar 
instrument is. Een dergelijke heffing 
moet niet alleen vrij hoog zijn, maar 
er moeten voor de consument ook 
uitwijkmogelijkheden zijn. Evenals de 
minister willen wij de mogelijkheid 
om te zijner tijd een regulerende 
heffing voor nog andere produkten in 
de wet op te nemen, onder bepaalde 
voorwaarden niet uitsluiten. De 
verwachtingen zijn echter nog steeds 
niet hoog gespannen. Hoezo, zo zult 
u vragen, nog steeds niet? Omdat 
minister Ginjaar indertijd zo eerlijk 
was om, ondanks alle rimram in de 
nota, expliciet toe te geven dat dit 
ogenschijnlijk zo veelbelovende 
milieu-instrument niet echt zou 
werken. Ik kom daar naar aanleiding 
van een nota van wijziging en de 
fosfaten nog op terug. 

De heer S c h a r t m a n (CDA): Ik kan 
dit verhaal op zichzelf goed volgen. 
Je moet regulerende heffingen ook 
niet zomaar instellen. Dat is een 
kwestie van afweging. In het begin 
van uw betoog gaf u echter ook aan, 
dat je goed moet kijken naar 
concurrentieverhoudingen. Ik 
begreep dat wij in Nederland geen 
dingen moesten doen die ze in het 
buitenland niet doen. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Dat geldt meer voor 
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heffingen in het algemeen, niet 
alleen voor regulerende heffingen. 

De heer Schar tman (CDA): Maar 
goed, dat kan dus ook bij regulerende 
heffingen een rol spelen. Stel nu dat 
het denken in andere landen, bij 
voorbeeld bij onze grootste handels-
partner West-Duitsland, toch ook 
duidelijk in de richting gaat dat men 
instrumenten wil zoeken om produk-
ten en processen te beïnvloeden. En 
dat denken daar is heel ver gevor-
derd. Dan zou je kunnen zeggen dat 
je het in die samenhang wel zou 
kunnen doen, dat er dan gerede 
aanleiding is om minder bezwaren te 
zien tegen het invoeren van dit soort 
heffingen. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Het meest ideale, 
waar collega Braams ook altijd voor 
pleit, is internationale afspraken op 
met name milieuterrein... 

De heer Schar tman (CDA): Dat is 
heel weids. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Goed, laten wij dan 
zeggen: binnen de EG. Het lijkt mij 
een goed idee om binnen de EG tot 
onderlinge afspraken te komen. 
Enfin, de minister gaat volgende 
week zelfs veel verder. Hij gaat naar 
Canada. Hij zal daar proberen — en 
volstrekt terecht — om op belangrijke 
punten met de Canadezen tot 
overeenstemming te komen. Zo kun 
je proberen om in elk geval de 
concurrentie uit te schakelen als punt 
waarom een bepaalde handelwijze 
van de overheid niet acceptabel zou 
zijn. 

De heer Eisma (D66): Mevrouw 
Rempt weet toch ook wel dat in 
EG-verband de afspraken veel 
verplichtender zijn dan in het kader 
van de UNEP. Wil zij met haar 
bijdragen zeggen dat wij moeten 
wachten tot in EG-verband, bij 
voorbeeld voor fosfaten of CFK's... 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Nee hoor, wacht maar 
op mijn opmerking over de fosfaten. 

De heer Eisma (D66): Het is geen 
algemene stellingname van u dat wij 
moeten wachten tot het buitenland, 
met name de EG, ons is voorgegaan 
of heeft gevolgd? 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 

Jongh (VVD): Nee, wacht u maar. 
Op die voor u prangende vragen kom 
ik nog terug. 

Verder worden in die nota 
onderscheiden de retributies voor 
verleende overheidsdiensten. Dat 
gebeurt al sinds mensenheugenis. 
Het is dus geen nieuw fenomeen in 
het kader van milieuwetgeving. Het 
wordt ook door niemand bestreden. 
Ten slotte zijn er ook nog de 
bestemmings- of financieringsheffin-
gen. Ook over het laatste punt 
vertelde minister Ginjaar geen 
sprookjes: hij zou niet veel geld ter 
beschikking krijgen als hij geen 
heffingen zou mogen hanteren. 

Voorzitter! Wij kunnen ons dat 
tegenwoordig misschien niet meer 
voorstellen, maar ik herinner me nog 
levendig hoe bezorgd de vaste 
Commissie voor Milieu was over de 
positie van de minister in het kabinet. 
Niet omdat hij een zwak figuurtje zou 
zijn, maar omdat het milieuprobleem 
nog niet iets was waar iedereen 
wakker van lag. Het zijn met name de 
VVD-ministers Ginjaar en Winsemius 
geweest die met nimmer aflatende 
ijver missie en zending hebben 
bedreven om de bewustwording en 
de acceptatie te bevorderen. Moest 
minister Ginjaar verbaal nog op de 
vuist, bij zijn opvolger zette de 
pacificatie in. Geluiden dat milieube-
leid haaks zou staan op economisch 
beleid of werkgelegenheid zijn vrijwel 
verstomd. Het is van de week weer 
even opgedoken, maar het is vrijwel 
verstomd. 

De heer Me lker t (PvdA): Daar wilde 
ik toch even de aandacht op 
vestigen. Ik noem maar even uit de 
losse hand een paar voorbeeld van 
de laatste ti jd: cadmium, fosfaat, 
raffinaderijen, en dan kan ik mij niet 
voorstellen dat u dit onder de 
noemer pacificatie zou willen 
samenvatten. Ik kan mij ook niet 
voorstellen, dat de heer Nijpels nu in 
alle opzichten een pacificatieverhou-
ding met zijn collega van Economi-
sche Zaken onderhoudt, althans niet 
op deze punten. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Dat zou ook niet goed 
zijn voor de minister. Hij is dol op wat 
spanning en winnen is ook heerlijk. Ik 
denk dat er altijd tegenstrijdige 
belangen zullen zijn die aan de orde 
zullen komen. Wat u zich echter niet 
herinnert en ik wel, was dat je zo'n 
jaar of acht, negen geleden geen 
krant kon opslaan of er werd in het 

algemeen de vraag aan de orde 
gesteld of het milieubeleid niet 
schadelijk is voor de werkgelegen-
heid. Ik dacht, dat die discussie nu 
voorbij is. Minister Ginjaar heeft daar 
echt vrij harde taal over moeten 
spreken. Kijkt u nog maar eens naar 
de oude VNO-blaadjes. Daar ziet u 
dat allemaal in weerspiegeld. Dat zie 
je nu niet meer. Uiteraard zal er altijd 
nog wel eens iemand zijn die bij 
bepaalde maatregelen de werkgele-
genheid naar voren schuift, maar dat 
doen ze ook met andere maatrege-
len. 

Minister Nijpels: Misschien krijgen 
we dat weer terug, Voorzitter, want ik 
heb begrepen dat VNO morgenoch-
tend om 11.00 uur een persconfe-
rentie houdt. Well icht dat ik morgen 
in mijn eerste termijn kan verklaren of 
mijn pacificatie gestand is gedaan of 
dat zij definitief morgenochtend om 
11.00 uur is verbroken. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Ik ben blij, 
te constateren dat mevrouw Rempt 
de pacificatie van het milieubeleid in 
verhouding tot andere beleidsterrei-
nen veroorzaakt ziet door het feit dat 
het milieubeleid nu als primaat 
erkend is. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Het is één van de 
randvoorwaarden van het beleid, 
maar dat hebben wij al eens eerder 
bepleit. Misschien heeft u dat niet 
duidelijk kunnen registreren. 

Wij hebben te maken met een 
volwassen beleidsterrein. Dat is, 
gezien de vrij grote weerstanden in 
het begin, eigenlijk nog vrij vlot 
gegaan. Het emancipatiebeleid zou 
daar jaloers op kunnen zijn. 

De nota maakt verder nog 
onderscheid tussen directe en 
indirecte uitvoerings- en beheers-
maatregelen van de overheid. Directe 
uitgaven worden uit heffingen 
betaald. Volgens minister Ginjaar 
vereiste de rechtvaardigheid dat er 
een directe relatie bestaat tussen de 
veroorzaker en de heffing. Indirecte 
uitgaven komen uit de algemene 
middelen. Die zijn in afnemende 
mate aan veroorzakers toe te 
rekenen. De Nota milieuheffing gaat 
achteraf beschouwd wel erg ver met 
het toepraten van kostencategorieën 
naar de directe kosten. Ik kan mij, de 
zaak nog eens overziende, niet aan 
de indruk onttrekken dat al het 
getheoretiseer over directe en 
indirecte kosten bedoeld was om 
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zoveel mogelijk uitgaven onder de 
inkomsten uit heffingen te brengen. 
Ik kom ook daar nog op terug. 

In 1979 had de Kamer wel al 
problemen met het belastingkarakter 
van de heffingen. Maar men kon de 
minister toch niet zonder geld naar 
huis sturen. Het zou later bij het 
opnemen van de financiële paragraaf 
in de WABM nog wel eens bekeken 
worden. Daar zijn we nu dus aan toe. 

De nota was overigens ontstaan 
door de oer-Hollandse degelijkheid 
waarmee we met elkaar aan het werk 
zijn gegaan om via gedetailleerde 
wetgeving de lasten via heffingen zo 
precies mogelijk over de oorspronke-
lijke vervuilers/veroorzakers te 
verdelen. Liet Geelhoed in zijn 
theoretische beshcouwingen over het 
ontstaan van regelgeving geen spaan 
van de milieuwetgeving heel, de 
praktijk viel ook bitter tegen. Slechts 
van een gering aantal mogelijkheden 
tot heffing wordt gebruik gemaakt. Er 
vindt een te grote versnippering 
plaats en de inningskosten zijn niet 
altijd evenredig aan de ontvangsten. 
Dan zwijg ik nog maar over de 
onbillijkheid van bij voorbeeld de wet 
op industrielawaai grote inrichtingen. 
Hier moeten de heffingen stijgen 
naarmate de bestrijding succesvoller 
is, enkel en alleen omdat een bepaald 
bedrag moet worden gehaald. 

Terecht heeft de regering naar 
vereenvoudiging gezocht. Zij meent 
deze nu onder handhaving van "de 
vervuiler betaalt" gevonden te 
hebben in de brandstofheffing. 70% 
van de heffingen kwam daar, geloof 
ik, toch al vandaan. Tijdens de UCV 
over deze vereenvoudiging heeft de 
VVD de keuze voor de brandstofhef-
fing als zodanig gesteund. In 
vergelijking met de andere mogelijk-
heden is dit de minst slechte. Ook de 
verdeling over de diverse categorieën 
die voor de heffing in aanmerking 
komen, lijkt redelijk en sluit min of 
meer aan bij de al bestaande 
verdeling. De minister zal de VVD 
dan ook niet horen piepen over een 
lastenverzwaring voor het bedrijfsle-
ven. Dat is tot op heden niet het 
geval. Bovendien staat het in geen 
verhouding tot de overige door de 
bedrijven te betalen milieukosten. Op 
dat punt is er geen centje pijn! 

Verder geeft mijn fractie de 
bewindsman gelijk bij zijn afwijzing 
van met name de heffing op 
basisprodukten. Voor een deel zijn 
fossiele brandstoffen al basisproduk-
ten, maar een toevoeging van niet 
fossiele basisprodukten zou ons niet 

alleen opnieuw in de versplintering 
gooien, maar zou ook problemen 
veroorzaken met dubbeltell ingen, 
met halffabrikaten, met de buiten-
landse concurrentie, met de onmoge-
lijkheid om heffingen op de zeer 
belangrijke basisprodukten ijzer en 
staal door te berekenen en last but 
not least met het zeer beperkte 
aantal bedrijven dat deze heffingen 
moet opbrengen. Ik denk dan aan 
raffinage, petro-chemie en staal. Dan 
doet het wél pijn. 

Toch is de VVD nog niet geheel 
content, om het zachtjes uit te 
drukken. Tijdens de UCV legde de 
VVD al de nadruk op het versterkte 
belastingkaraktervan de heffing. 
Deze ligt nu zo dicht aan tegen de 
manier waarop een deel van de 
algemene middelen wordt verkregen 
dat de conclusie niet anders kan zijn 
dat dat deze heffing dan ook als 
zodanig moet worden behandeld en 
dus moet vallen onder de competen-
tie van de minister van Financiën. 
Deze minister kan dan hetzelfde 
bedrag ter beschikking stellen van de 
minister voor milieubeleid. Zijn beleid 
is nu zo volwassen geworden dat een 
uitzonderingspositie om geld voor 
een bepaalde bestemming bij elkaar 
te krijgen, niet meer nodig is. Het kan 
normaal tegen andere aanwending 
van de algemene middelen worden 
afgewogen. 

De heer Me lker t (PvdA): Komt u 
met een voorstel om de competen-
tieregeling te veranderen? 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): U heeft in de stukken 
kunnen lezen dat wij ons er niet 
content mee hebben verklaard dat 
iets wat eigenlijk een accijns is, niet 
als zodanig wordt behandeld. Wij zijn 
er niet ontevreden over dat het 
parlement in het vervolg zodanig zal 
gaan controleren, als ware het een 
accijns. Alles komt keurig naar de 
Kamer. 

De heer Me lker t (PvdA): Dat is nooit 
anders geweest. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Het waren algemene 
maatregelen van bestuur. Je kon 
tegen de minister zeggen dat de 
heffing omlaag moest. Het was wel 
aan de minister om dat al dan niet te 
doen. Nu is er een rechtstreekse 
methode. Wij kunnen zeggen: die 
heffing accepteren wij niet. Een en 

ander komt in een wet naar de 
Kamer. Dat is het grote verschil. 

De heer Me lker t (PvdA): De 
inkomsten uit heffingen lopen nu ook 
via de begroting. De Kamer heeft dus 
het "begrot ingsrecht" om er 
eventueel iets aan te doen. U pleit 
ervoor om de competentie van de 
minister voor milieubeheer over te 
hevelen naar de minister van 
Financiën. Dat blijft toch een 
algemene stellingname als er geen 
concreet voorstel aan wordt gekop-
peld? 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Waarom? 

De heer Me lker t (PvdA): Die vraag 
moet u zelf beantwoorden. Dan gaat 
het om de vraag welke betekenis 
moet worden gehecht aan de punten 
van kritiek die u tijdens de schriftelij-
ke voorbereiding en ook nu weer 
naar voren heeft gebracht. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Het is goed dat de 
minister die punten nog eens hoort. 
Ik ben benieuwd naar zijn antwoor-
den. 

Voorzitter! De vorige minister gaf 
echter geen krimp. Aangezien de 
commissie een mooi verdeeld aanblik 
bood — hiervoor was uw fractie, 
mijnheer Melkert, mede verantwoor-
delijk! — was er geen reden om de 
plannen te wijzigen. Alhoewel de 
huidige minister de VVD in zijn nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
tactvol herinnert aan een passage in 
het regeerakkoord waarin het 
voorgestelde stelsel zou passen, 
moeten wij onzerzijds opmerken dat 
de betrokken VVD-milieudeskundige 
bij de opstelling van dat akkoord de 
opvatting van de VVD bij de UCV 
scherp in het oog heeft gehouden. En 
ziet, ook dat sluit wonderwel aan bij 
de bewoordingen van het regeerak-
koord en is bovendien in overeen-
stemming met het VVD-verkiezings-
programma. 

Minister IMijpels: Van belang lijkt mij 
vooral wat de eerste onderhandelaar 
van de VVD-fractie indertijd heeft 
bedoeld. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): U mag het hem 
vragen. Wilde minister Winsemius 
tijdens de UCV nauwelijks iets weten 
van het versterkte belastingkarakter, 
dankzij de Raad van State zijn wij wel 
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een stap verder gekomen. Dit hoog 
college van staat beklaagt zich 
erover, dat in de memorie van 
toelichting niet wordt ingegaan op de 
vraag of sprake is van een belasting. 
Men acht dat mede van belang voor 
de staatsrechtelijke verantwoordelijk 
heid van de minister van Financiën. 
Daar hebben wij het ook steeds over. 
In het nader rapport zegt de minister 
net als in de oude Nota milieuheffin-
gen, dat bij deze bestemmingsheffin-
gen sprake is van een belastingkarak-
ter. Tegelijkertijd geeft hij nog eens 
aan wat nu eigenlijk de fijne nuance 
is tussen een echte belasting en bij 
voorbeeld een heffing in het kader 
van het milieubeleid. Bij belastingen 
moeten essentialia van de heffing in 
de wet worden opgenomen. Dat is in 
het onderhavige wetsvoorstel 
gelukkig het geval. De parlementaire 
controle is, en dat is zeker een 
belangrijk pluspunt ten opzichte van 
de oude milieuheffingen, dezelfde als 
bij belastingen. Voor verandering van 
de hoogte van de heffingen moet 
zelfs jaarlijks een wetsvoorstel 
worden ingediend. Dat voorstel komt 
bij de begrotingsbespreking in het 
kabinet gewoon aan de orde en 
wordt dus als het goed is afgewogen 
tegen andere doeleinden. Alleen de 
Kamer kan de zaken wat minder goed 
overzien. Op een desbetreffende 
vraag van de PvdA heeft de bewinds-
man beloofd voortaan in de begro-
ting de directe en indirecte kosten uit 
te splitsen. Wij nemen aan dat dit 
betekent, dat de in de wet genoemde 
Destemmingsposten als zodanig 
duidelijk herkenbaar zijn, zodat wij 
kunnen controleren hoeveel vanuit de 
bestemmingsheffing daadwerkelijk 
naar de geoormerkte doeleinden 
wordt gesluisd. Het is de bedoeling 
dat wij met de behandeling van dit 
wetsvoorstel de opbrengst voor 1988 
vaststellen zonder de begrotingspos-
ten te kennen. Kan de minister zowel 
de beoogde hoogte van de ontvang-
sten als de beoogde uitgaven nader 
aanduiden? 

Resumerend kunnen wij zeggen, 
dat het wetsvoorstel niet meer de 
delegatie aan een AMvB omvat, die 
blijkens de uitleg in de al eerder 
genoemde nota zo kenmerkend voor 
de milieheffingen is. Verdwenen lijkt 
ook een ander argument voor het 
instellen van de eigen heffingen door 
VROM, te weten de noodzaak van de 
deskundigheid van milieu-ambte-
naren om een dergelijke uitwerking 
ter hand te kunnen nemen: de accijns 
waarmee Financiën in samenwerking 

met VROM toch ook aardig uit de 
voeten moet kunnen. Over de 
verantwoordelijkheid van de minister 
van Financiën wordt slechts gezegd, 
dat hij net als bij andere heffingen 
medeverantwoordelijk is. Aan welke 
andere heffingen denkt de minister 
dan? Wel zal de minister van 
Financiën toekomstige wetswijzigin-
gen medeondertekenen. Alweer een 
stap in de goede richting. Waarom 
heeft hij echter de betrokken nota's 
van wijziging niet medeondertekend? 

Over regulerende heffingen zal ik 
mij niet met het CDA in de strijd 
werpen inzake de vraag of deze tot 
de belastingachtigen behoren of niet. 
Het nader rapport vindt van wel en 
het toevloeien naar de algemene 
middelen doet vermoeden, dat die 
stelling correct is. Via een nota van 
wijziging, tegelijkertijd ingediend met 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag, en dus niet behandeld 
tijdens de schriftelijke voorbereiding, 
stelt de minister voor, ter bevorde-
ring van de introductie van zoge-
naamde eurosuperbenzine een 
regulerende heffing te leggen op 
ongelode normale benzine. Alhoewel 
de doelstelling de VVD zeer sympa-
thiek voorkomt, vragen wij ons toch 
het volgende af. 

1. Is het wel correct om na de 
sluiting van de schriftelijke voorberei-
ding van een wetsvoorstel waarin de 
bestaande milieuheffingen worden 
gestroomlijnd en waarin daarmee 
samenhangende principiële vraag-
stukken aan de orde kunnen worden 
gesteld, aan te komen met een 
nieuwe regulerende heffing waarover 
feitelijk niet van gedachten is 
gewisseld? Weliswaar is tijdens de 
laatste begrotingsbehandeling het 
vraagstuk aan de orde geweest, maar 
over de oplossing is niet gesproken. 
De minister zou daarvoor met allerlei 
lieden rond de tafel gaan zitten. De 
desbetreffende brief laat dit ook in 
het vage. Over een regulerende 
heffing op ongelode normale benzine 
wordt niet gesproken. 

2. Is het wel correct, een regule-
rende milieuheffing te leggen op een 
produkt dat milieuvriendelijk is en 
gepousseerd en aanvaard is door het 
relatief duurder maken van het 
milieu-onvriendelijke produkt: de 
gelode normale benzine? 

3. Voldoet deze regulerende 
heffing aan de door de minister zelf 
gestelde voorwaarden? 

4. Zou het veranderen van de echte 
accijnzen niet meer voor de hand 

hebben gelegen? Wat heeft het 
kabinet daarvan weerhouden? 
Op al deze vragen geeft zowel de 
brief als de toelichting geen ant-
woord. 

In dit kader staan ook de fosfaten 
opnieuw fel in de belangstelling, en 
terecht. De minister wil de fosfaten 
— dat hebben wij ook zo begrepen — 
in wasmiddelen verbieden, hetgeen 
een betrekkelijk gering deel van het 
probleem zou oplossen. Beter is het 
installeren van de derde-trapswater-
zuivering, waarom de VVD reeds lang 
heeft gevraagd. Een moeilijkheid is 
de financiering. Een eventuele 
regulerende heffing op wasmiddelen 
gaat naar de minister van Financiën, 
maar laat de waterschappen vrij om 
te doen en vooral te laten wat zij zelf 
willen. Maar na vele jaren van 
overleggen is het, ondanks de al 
geboekte vooruitgang, toch goed om 
diverse stokken achter de deur te 
hebben. De knuppels in het hoender-
hok lijken al enige resultaten af te 
werpen. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Ik zou 
graag willen weten, waarop die 
resultaten betrekking hebben. U wijst 
er terecht op, dat de VVD reeds lang 
heeft gevraagd om het instellen van 
de derde-trapswaterzuivering. Maar 
de daaraan verbonden kosten zijn 
toch al lang bekend? Het gaat om 
zeer hoge kosten. Dat is aanleiding 
geweest om het verbod op fosfaten 
in wasmiddelen als een directer en 
sneller realiseerbare optie naar voren 
te halen. Dat is de intentie geweest 
van de heer Nijpels toen hij sprak 
over de noodzaak en de mogelijkheid 
van een verbod op korte termijn. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD). U heeft het probleem 
nu duidelijk verwoord. In de eerste 
plaats: hoe hoog moet de heffing op 
deze wasmiddelen zijn om de 
derde-trapszuivering te kunnen 
financieren? U zegt zelf dat het om 
hoge bedragen gaat, dus daar kun je 
het niei uit halen. In de tweede 
plaats los je daarmee slechts een 
fractie van het probleem op, want als 
ik mij niet vergis, dan gaat het bij de 
vervuiling met fosfaathoudende 
wasmiddelen om zo'n 6% a 7%. U, 
ik, onze buren en de beesten op het 
land dragen daaraan ook een 
aanzienlijk percentage bij. Als u mij 
had laten uitpraten, dan was ik er al 
mee gekomen: het fosfaatprobleem 
is dringend. Collega Braams heeft 
jaar in jaar uit niets anders gezegd. 
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Hij heeft ook gesteld: dit is dè 
oplossing voor alle fosfaten uit welke 
bron dan ook. 

Ik kom dan op de financiering. Ik 
heb de motie van harte mede 
ondertekend. Ik had haar zelf kunnen 
indienen als ik voor de collega van 
het CDA had gesproken; zo prachtig 
denken wij hetzelfde op dit moment. 
Wij vragen in de motie aan de 
minister, dat hij diverse mogelijkhe-
den naast elkaar zet en ons laat zien 
wat de kosten zijn en hoe wij dat 
moeten financieren. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Maar dat 
verbod dat door de minister naar 
voren is gebracht, ziet u eigenlijk niet 
zitten. U wilt dat per se in een breder 
kader zien. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): U heeft mij niet horen 
zeggen dat ik dat überhaupt niet zie 
zitten. Het lost alleen slechts een 
betrekkelijk gering deel van het 
probleem op, dus moet je meer 
mogelijkheden zien om het totale 
probleem, dat helemaal niemand 
ontkent, te bekijken. Over verboden 
en regulerende heffingen gesproken: 
in de memorie van antwoord hoopte 
de minister dat hij overeenstemming 
bereikte met de wasmiddelfabrikan-
ten, zodat hij deze instrumenten niet 
zou behoeven te gebruiken. Nu zijn 
wij in deze positie. Kennelijk is er 
ergens een blokkade, hoewel ik heb 
begrepen dat er door de woorden 
van de minister en allerlei andere 
geruchten een grote welwil lendheid 
bij iedereen lijkt te bestaan om mee 
te werken. Zulke dingen heb je 
blijkbaar nodig om een doorbraak te 
forceren. Welnu, dan moet de 
minister met bepaalde mogelijkheden 
komen. Daarover moeten wij met 
elkaar praten op de meest korte 
termijn. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Wij zijn het 
erover eens dat dat een deel van een 
oplossing is. Wat is er dan echter op 
tegen om met dat deel van die 
oplossing te beginnen? 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Vindt u het redelijk dat 
wij één deel gaan oplossen en de rest 
laten zitten? Moeten wij dan vervol-
gens de lasten bij één deel onder-
brengen? Ik denk dat je alle maatre-
gelen keurig tegen elkaar moet 
afwegen. 

De heer Me lker t (PvdA): Voorzitter! 

Mevrouw Rempt heeft de Partij van 
de Arbeid achter zich, als wij met 
alles tegelijk gaan beginnen. Het is 
echter een feit dat de derde-trap-op-
lossing een jaar of tien in beslag gaat 
nemen. Daar gaat het om. Als je een 
en ander gaat koppelen, dan 
betekent dat dat wij voorlopig nog 
helemaal niet af zijn van de fosfaten 
in wasmiddelen. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Je kunt best proberen 
die eerste maatregel te nemen, maar 
dan heb je — ik wil dat nog wel een 
keer herhalen - slechts een fractie 
opgelost. Ik heb echter van alle 
betrokkenen begrepen dat zij weer 
om de tafel willen gaan zitten. Op 
zichzelf vind ik dat een buitengewoon 
goed teken. De minister wordt in de 
door onze beide fracties getekende 
motie uitgenodigd om de diverse 
mogelijkheden naast elkaar te zetten. 
De Kamer kan dan kiezen voor één, 
twee of drie mogelijkheden. Mis-
schien heeft zij genoeg aan één 
mogelijkheid. Ik denk dat wij dit 
debat op dit moment helemaal niet 
verder moeten voeren. 

Minister Nijpels: Voorzitter! Voor 
alle duidelijkheid wil ik hier even op 
ingaan. Ik heb één opmerking aan het 
adres van de heer Melkert. Hij had 
het over een verbod. Hij suggereerde 
in zijn vraag aan mevrouw Rempt dat 
je een verbod op fosfaten in wasmid-
delen geïsoleerd zou kunnen zien van 
het totale fosfatenbeleid. Ik ben het 
in dat opzicht eens met mevrouw 
Rempt. ledere maatregel die wij 
nemen, ook al heeft die betrekking 
op wasmiddelen, moeten wij 
natuurlijk zien in het kader van het 
hele fosfatenbestrijdingsbeleid. 

Dan heb ik nog twee opmerkingen 
aan het adres van mevrouw Rempt. 
Zij spreekt over zeven of acht procent 
van het totale probleem. Ik denk dat 
het goed is om dat percentage nu 
even te corrigeren, omdat daar zeer 
veel misverstanden over bestaan en 
omdat daar in mijn ogen ook 
demagogie mee wordt gevoerd. Als 
wij kijken naar alle bronnen, zowel de 
buitenlandse via de rivieren als die 
via de menselijke faecaliën, de mest 
en de wasmiddelen, dan praten wij 
over een bijdrage van de wasmidde-
len van zeven a acht procent. Praten 
wij over de binnenlandse bronnen, 
dan praten wij bij de fosfaten in 
wasmiddelen over een bijdrage van 
25%. Praten wij over de bijdrage aan 
de binnenlandse zoete oppervlakte-

wateren, dan praten wij over 
bijdragen van 4 0 % van de wasmid-
delen. Dat zijn de getallen, zoals wij 
die op dit moment kennen. Ik zeg dat 
heel uitdrukkelijk, omdat er in de 
publiciteit - ik zeg niet dat mevrouw 
Rempt dit doet — te gemakkelijk 
gesproken wordt over acht procent. 

Naar aanleiding van het interrup-
tiedebatje is gesuggereerd dat er 
rond de tafel gezeten zou moeten 
worden. Ik heb dat gepoogd. Ik heb 
de zeepfabrikanten ook gevraagd om 
met de consumenten- en milieu-or-
ganisaties rond de tafel te gaan 
zitten en ook om een convenant te 
bereiken via een bepaald ti jdpad. Een 
convenant is namelijk tien keer zo 
goed als iedere andere maatregel, 
zeker als het eindresultaat uiteindelijk 
op tafel komt. Er is slechts één 
bijeenkomst met die organisaties 
geweest. Er zou een tweede afspraak 
worden gemaakt. Die afspraak is 
afgezegd. Met andere woorden, ik 
heb de zeepfabrikanten nu gevraagd 
wat er terecht is gekomen van de 
afspraken die ik met hen heb 
gemaakt, namelijk dat zij rond de 
tafel zouden gaan zitten met de 
consumenten- en milieu-organisa-
ties. Ik heb enkele weken geleden 
een brief hierover verstuurd. Ik hoop 
dat ik op korte termijn antwoord krijg 
op de vraag waarom die afspraak 
niet is nageleefd. Men zou om de 
tafel gaan zitten om een convenant 
te bereiken, zodat de wasmiddelen 
fosfaatvrij zouden zijn. Als dat alsnog 
binnen bereik komt, dan ben ik 
bereid om op ieder moment van de 
dag te gaan praten. De doelstelling in 
dat opzicht is natuurlijk volstrekt 
duidelijk. Daar bestond in het eerste 
gesprek dat ik heb gehad, ook 
volstrekte duidelijkheid over. Ook in 
het overleg met de consumenten- en 
milieu-organisaties bestond hier veel 
duidelijkheid over. Wat dat betreft, 
ben ik teleurgesteld dat dat gesprek 
kennelijk eenzijdig door de zeepfabri-
kanten is afgebroken. Ik kan mij 
namelijk niet voorstellen dat een zo 
breed geschakeerd gezelschap als de 
stichting Natuur en Milieu tot en met 
de Nederlandse vereniging van 
huisvrouwen onderling de afspraken 
verkeerd begrepen heeft. Ik hoop dat 
ik in dit opzicht een helder beeld heb 
geschetst. Ik ben blij met de 
aandacht. Ik hoop echter dat wij 
resultaten gaan bereiken. Wij kunnen 
er morgen over praten op welke 
manier dat kan gebeuren. Laat er in 
ieder geval ook helderheid bestaan 
over de getallen. 
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De heer Braams (VVD): Ik wil graag 
een vraag stellen aan de minister. Hij 
heeft zeer verhelderende cijfers 
gegeven, daartegenover stelde hij 
cijfers die hij demagogisch noemde. 
Als ik hem goed heb begrepen, zei hij 
dat op de binnenwateren fosfaten uit 
wasmiddelen 4 0 % bijdragen en 
andere, onder andere menselijke 
bronnen 60%. Ik heb begrepen dat 
er een twintigvoudige overmaat aan 
fosfaat is die moet worden terugge-
drongen om een reductie van de 
algenbloei en -groei te bereiken. Is 
het nu juist, en geen demagogie, als 
ik stel dat bij uitsluitend een verbod 
op fosfaten in wasmiddelen de 
twintigvoudige overmaat op zijn best 
kan worden teruggebracht tot een 
twaalfvoudige overmaat en dat het 
geen enkel effect zal hebben op de 
algengroei? Vandaar dat ik blij ben 
met de pleidooien van verschillende 
kanten voor een totaalbeleid. Ik hoor 
graag het antwoord van de minister 
op mijn vraag of het demagogie is 
om te stellen dat er geen enkele 
teruggang van algengroei zal 
ontstaan als alleen die maatregel zal 
worden genomen. 

De Voorzitter: Het lijkt mij erg 
verstandig als de minister zijn 
antwoord op de opmerkingen en 
vraag van de heer Braams in zijn 
eerste termijn meeneemt. 

Minister Nijpels: Dat lijkt mij niet zo 
goed, omdat wij ons zouden beper-
ken tot de discussie over de hoofdza-
ken. Ik heb ook pas gereageerd toen 
ik de stelling hoorde van de heer 
Melkert. Die vond ik onjuist. Ik vond 
dat mevrouw Rempt gelijk had. Ik 
hoorde tegelijkertijd ook getalletjes. 
Om een misverstand daarover te 
vermijden, heb ik deze getalletjes 
daar tegenover gezet. Over het 
eerste getal, die 8%, zijn wij het 
helemaal eens, maar de andere 
getalletjes zijn naar mijn mening wat 
weinig in de publiciteit geweest. 

De heer Eisma (D66): Ik wil graag 
wat vragen aan mevrouw Rempt. 
Heb ik haar goed begrepen -
misschien kan zij nog even kijken 
naar de tekst die zij voorlas vlak 
voordat zij werd geïnterrumpeerd — 
dat zij zegt dat zij voorstander is van 
het aanpakken van fosfaat in 
wasmiddelen, onder erkenning van 
het feit dat het slechts een deelop-
lossing is voor het probleem? Of dat 
nu een deel is van 8, 20 of 4 0 % , 
daarover praten wij nog. Onderken-

nend dat het een deel van de 
oplossing is, is zij dus best bereid om 
de fosfaten in wasmiddelen aan te 
pakken. Heb ik dat goed begrepen? 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Wij zijn, zoals uit de 
motie ook blijkt, zeker bereid om dat 
aan te pakken. Ik ben echter heel blij 
dat de minister zei dat hij nog niet zo 
ver is dat er een verbod moet komen 
en dat hij de voorkeur geeft aan een 
convenant. Wat ik nu bespeurd heb 
in de media en uiteraard in de 
berichten die wat rechtstreekser naar 
mij toe zijn gekomen, is dat het hele 
klimaat door de, terecht, openlijke 
discussie over het probleem van de 
fosfaten, ook door deze categorie 
veroorzakers toch wat meer wordt 
geaccepteerd. Men is heel duidelijk 
bereid om met de minister te 
proberen om, op welke wijze dan 
ook, in elk geval hun probleem op te 
lossen. Als dat niet gebeurt, zou mij 
dat bitter teleurstellen. De minister 
heeft al gezegd dat hij bereid is om 
de motie uit te voeren. Hij begrijpt 
dat die wordt aangenomen, want zij 
is door een meerderheid onderte-
kend. Hij is bereid, op de kortst 
mogelijke termijn met zijn gegevens 
te komen. Het interruptiedebatje — 
ik zou bijna zeggen: het kruisdebat — 
tussen collega Braams en mijn 
oud-collega en nu ministervan 
VROM, duidt al aan dat het ontzet-
tend belangrijk is dat wij weten waar 
wij het precies over hebben. Je moet 
dus niet even op een achternamid-
dag iets regelen. Je moet als Kamer 
exact weten wat je doet. Dat geldt 
ook voor de financiering, want ook 
op dat punt moeten wij weten waar 
wij het over hebben. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil dan 
nu verder gaan met mijn betoog. Ik 
kom nog even terug op het vorige 
onderwerp. Dat was dat belasting-
achtige gedoe. De stukken laten 
steeds meer zien dat wij praten over 
een echte belasting, zij het ten 
behoeve van een bestemmingsfonds. 
Zo wordt in de memorie van toelich-
ting zelfs gesproken over accijnsta-
rieven en tellen in feite dezelfde 
randvoorwaarden mee als bij 
belastingen, ook al worden ze anders 
benoemd. Voorts behoeft aan de 
specifieke milieuverontreiniging van 
de desbetreffende brandstoffen geen 
overwegende betekenis te worden 
toegekend maar gaat het om een 
gewenste lastenverdeling over 
relevante categorieën van veroorza-
kers. In de memorie van toelichting 

wordt verder letterlijk rekening 
gehouden met hetgeen " the traffic 
can bear". Gezien de vervuiling zou 
het verkeer aanzienlijk hoger moeten 
worden aangeslagen. 

In de memorie van antwoord wordt 
het een algemeen stelsel ter 
financiering van daartoe aangewezen 
directe uitgavencategorieën ge-
noemd. Een directe band tussen het 
gebruik van brandstoffen en 
bepaalde soorten van milieuveront-
reiniging moet daarbij niet worden 
gelegd. Iets verderop staat, dat in 
verband met resterende vervuiling 
ook door de overheid uitgaven 
moeten worden gedaan die aan de 
veroorzakers kunnen worden 
toegerekend. Dergelijke kosten 
worden, zij het op globale wijze, aan 
de diverse veroorzakers van veront-
reiniging in rekening gebracht. Deze 
heffingen hebben dan ook een 
herverdelende functie. Dat is toch 
een typische eigenschap van een 
belasting, of niet soms? Wij verklap-
pen toch geen geheim als wij 
verklaren dat burgers zich er niet of 
nauwelijks van bewust zijn, dat de 
aan de orde zijnde accijnzen iets 
hebben te maken met milieuvervui-
ling? 

Dit brengt ons op het volgende 
punt. Waarom houdt de minister vast 
aan deze heffing en moet de 
vervuiler betalen? Officieel moeten 
wij daarvoor dus lezen: de consu-
ment. Er is niets aan de hand als de 
minister van Financiën belasting heft 
ten behoeve van het milieubeleid: de 
consument betaalt. Maar laten wij 
"de vervuiler" maar vertalen met: de 
veroorzaker. De via het verstoken van 
brandstoffen directe veroorzaker van 
de vervuiling wordt niet als zodanig 
gezien. Het gaat om de erachter 
liggende categorieën, waarbij de 
evenredigheid met de vervuiling 
evenmin wordt gevolgd. Er vindt 
immers zelfs herverdeling plaats. Het 
waarom van die herverdeling wordt 
in het duister gelaten, tenzij daarmee 
wordt bedoeld, dat men heeft 
nagegaan wat elke categorie zo'n 
beetje kan dragen. Het draadje met 
het begrip "de vervuiler betaalt" en 
de aan hem toe te rekenen directe 
overheidskosten wordt op deze 
manier wel heel erg dun. 

De vraag is dus of deze fictie nog 
moet worden volgehouden, zeker nu 
is toegegeven, dat de EG het 
opleggen van heffingen niet als enig 
middel ziet om de veroorzaker te 
laten betalen. Als die fictie wordt 
losgelaten breken geen rampen uit. 
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Ter voorkoming van vervuiling betaalt 
de veroorzaker zelf direct en 
volkomen terecht nog altijd fikse 
bedragen: 9 5 % van het totaal. 

De bestemming heeft voor 
bepaalde zogenaamde directe 
kostensoorten evenmin iets te maken 
met door welke vervuiler dan ook 
veroorzaakte verontreiniging. Wij 
denken hierbij aan apparaatskosten 
van de lagere overheden, schadever-
goeding en subsidies ten behoeve 
van schone technologie en het 
gebruik van stoffen die een bijdrage 
leveren aan een schoner milieu. De 
Nota milieuheffingen ziet de 
apparaatskosten van lagere overhe-
den als direct toe te rekenen kosten. 
De logica waarom gelijksoortige 
kosten bij de centrale overheid niet 
voor rekening van deze vervuiler 
komen is op zijn zachtst gezegd 
ietwat gekunsteld. Om in hun eigen 
termen te spreken: de reikwijdte van 
het beginsel "de vervuiler betaalt" is 
wat royaal uitgevallen. De argumen-
tatie doet mij nu zelfs blozen: "De 
vervuiler is de veroorzaker van alle 
kosten. De vervuiler kan of wel zijn 
produktie of consumptie zodanig 
inrichten dat er minder of geen 
vervuiling optreedt, dan wel in het 
uiterste geval in het geheel afzien 
van de betreffende activiteit." De 
vraag of de laatste mogelijkheid tot 
de maatschappelijke realiteit behoort 
wordt niet beantwoord. Uitgangspunt 
is gewoon dat alle kosten van de 
overheid moeten worden doorbere-
kend, tenzij de veroorzaker niet 
rechtstreeks te pakken is, om het zo 
maar eens te vertalen. 

In de ijver om zoveel mogelijk aan 
de veroorzaker toe te rekenen 
worden verbanden gelegd die bij 
andere beleidsterreinen niet worden 
gehanteerd. In ons verkokerde 
denken was dat indertijd voor wat het 
milieubeleid betreft misschien nog 
wel verklaarbaar, maar de bescha-
ving schrijdt voort. Als wij nu over de 
heg kijken, zien wij dat de veroorza-
ker van criminaliteit toch ook niet 
belast wordt met een rechtstreekse 
heffing voor het in stand houden van 
bij voorbeeld het pol i t ieapparaat op 
lokaal niveau, om van alle kosten nog 
maar niet te spreken. 

Minister Nijpels: Laat de minister 
van Justitie deze suggestie niet 
horen, want misschien komt hij dan 
wel rap naar de Kamer. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Daarom ben ik ook zo 

bezorgd. Toch kan deze veroorzaker 
zijn maatschappelijke kosten in feite 
beter in de hand houden dan 
veroorzakers van milieuvervuiling, 
voor zover wij in het kader van bij dit 
wetsvoorstel betrokken wetgeving te 
maken hebben met dikwijls onvermij-
delijke restvervuiling. Aan de 
conclusie in de nota dat een schoon 
milieu zowel een collectieve als een 
individuele functie vervult wordt geen 
nadere invulling gegeven. Alle 
overheidsmaatregelen komen 
immers zowel de collectieve als de 
individuele functies van het milieu 
ten goede. Dus wordt de gehele 
rekening gemakshalve maar zoveel 
mogelijk bij de veroorzaker gelegd. 

De houding van de huidige 
minister tegenover de apparaatskos-
ten is niet helemaal duidelijk. 
Enerzijds stelt de memorie van 
toelichting, op blz. 13, dat uit leges 
slechts een deel van de kosten van 
vergunningverlening mag worden 
gefinancierd en dan met name de 
kosten van de behandeling van de 
vergunningaanvragen, de overige 
kosten van vergunningverlening, met 
name toezicht en controletaken, 
beroeps- en schadevergoedingsza-
ken, echter niet. Dit geldt ook voor 
de niet met vergunningverlening 
samenhangende kosten. Op deze 
wijze zou ongeveer 45 a 50% van de 
kosten van vergunningverlening uit 
leges kunnen worden gedekt. Het lijkt 
erop dat apparaatskosten alleen voor 
directe schrijfkosten uit leges, een 
soort heffing, mogen worden 
bekostigd. 

Anderzijds wordt de tijdelijkheid 
van de financiering van de apparaats-
kosten van de lagere overheid uit 
heffingen door de centrale overheid 
verklaard door het in 1989 overbren-
gen van deze bijdrage naar het 
Provinciefonds dat nu eenmaal uit 
algemene middelen wordt gevoed. In 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt echter op blz. 23 
gezegd dat apparaatskosten directe 
kosten zijn die uit heffingen moeten 
worden bekostigd, terwijl blz. 24 ons 
kond doet van het feit dat "het 
huidige beleid ten aanzien van 
apparaatskostenvergoedingen aan 
lagere overheden erop is gericht dat 
deze in principe uit hun algemene 
middelen bekostigd dienen te 
worden." . Worden alle bijdragen van 
de centrale overheid aan de appa-
raatskosten voor het milieubeleid van 
de lagere overheden op dit moment 
uitsluitend door heffingen gevoed? 

Mijn fractie staat op het standpunt 

dat slechts de feitelijke kosten voor 
vergunningverlening rechtstreeks 
moeten worden verhaald via leges. 
Deze directe kosten moeten wel in de 
hand worden gehouden, maar dat is 
een discussie die elders gevoerd zal 
worden. Gezien ons standpunt zullen 
wij dus geen gehoor geven aan de 
smeekbede van de VNG om de 
gevraagde extra apparaatskosten 
voor de uitvoering van de Hinderwet 
in dit wetsvoorstel op te nemen. Dit 
houdt geen oordeel in over de vraag 
of de gemeenten wel of niet over 
voldoende middelen beschikken. Het 
is voor ons wel een voorbeeld van de 
verleiding om hekken van dammen te 
laten verdwijnen teneinde op 
gemeentelijk niveau wat minder 
afhankelijk te zijn van de vraag of er 
binnen het totaal van de rijksbegro-
ting middelen kunnen worden 
vrijgemaakt. 

De heer Schartman (CDA): 
Mevrouw Rempt haalt enkele citaten 
door elkaar, maar ook een aantal 
feitelijke uitspraken die zij nu doet 
over allerlei zaken als het rapport-Be-
renschot, het standpunt over leges 
enzovoort. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Nee hoor. 

De heer Schartman (CDA): Is dit de 
definitieve stellingname van de VVD 
in deze zaken? Dan zullen wij hierover 
moeten discussiëren. Ik geef te zijner 
tijd de voorkeur aan een volwaardige 
discussie, ook over leges en over de 
vraag wat feitelijke kosten zijn. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Dat doe ik ook. Ik heb 
ook gezegd dat die discussie verder 
elders moet worden gevoerd. Het 
betekent in ieder geval dat wij niet de 
totale apparaatskosten voor het 
milieubeleid via heffingen betaald 
wensen te zien. Wij kunnen dat wel 
tijdelijk goedkeuren, omdat het op 
een gegeven moment precies 
gebeurt zoals wij menen dat het 
moet gebeuren, namelijk via de 
algemene middelen. 

Wij zijn het dan ook niet eens met 
de allerlaatste nota van wijziging, die 
ons op het nippertje heeft bereikt en 
waarin wordt voorgesteld het 
mogelijk te maken nu ook al de 
apparaatskosten van de Hinderwet 
uit heffingen op brandstoffen te 
financieren. Hetzelfde voorstel ten 
aanzien van de Interimwet bodemsa-
nering verbaast ons. Volgens de 

Tweede Kamer Milieuhygiëne 
8 september 1987 
T K 9 9 99-5110 



Rempt -Ha lmmans de Jongh 

memorie van toelichting is deze juist 
buiten dit wetsvoorstel gelaten, 
omdat hierbij — vrij vertaald — 
sprake is van oud zeer, dat niet op de 
huidige vervuiler verhaald kan 
worden. Als dat al geldt voor de 
saneringskosten, geldt dat toch zeker 
voor de apparaatskosten? Er is 
daarbij geen schatting gegeven van 
wat het allemaal voor de hoogte van 
de toekomstige heffingen zal gaan 
betekenen. Bovendien is de overhe-
veling van de financiering uit 
algemene middelen naar een heffing 
toch wat vreemd, als wij aannemen, 
dat inderdaad over enige tijd de 
middelen via het Gemeente- en 
Provinciefonds naar de lagere 
overheden zullen worden gesluisd en 
dan opnieuw uit de algemene 
middelen moeten worden gefinan-
cierd. Het verontrust ons, dat ook de 
minister van Verkeer en Waterstaat 
hetzelfde voornemen koestert ten 
aanzien van de apparaatskosten voor 
de uitvoering van de Wet oppervlak-
tewateren. Voor de goede orde en 
om misverstanden te voorkomen: 
retributies voor verrichte diensten als 
vuilophalen staan hier dus buiten. 

Met het laten vervallen van 
schadevergoedingen aan bedrijven 
en subsidies voor schone technologie 
onder de directe uitvoeringskosten 
zit de VVD mogelijk nog meer in de 
maag. Wij kunnen hier met de beste 
wil van de wereld niet veel directs in 
zien. Bovendien worden beide 
categorieën bij andere wetgeving wel 
uit de algemene middelen betaald. 
De minister vindt dat geen argument, 
omdat daar geen overeenkomstig 
financieringsstelsel is ontwikkeld. 
Mijn fractie vindt dat niet zo'n 
overweldigend argument. Gelukkig 
maar. Stel je voor, dat het wel het 
geval was. Dan zou de vrees van 
prof. Hofstra, dat elk departement 
voor wat eigen inkomsten gaat 
zorgen, eerst met recht gegrond zin. 

Wat de schadevergoeding betreft, 
meldt de Nota milieuheffingen reeds, 
dat het denken zich op dat terrein al 
heeft ontwikkeld in de richting van de 
algemene middelen. In enkele 
milieuwetten is die mogelijkheid dan 
ook open gehouden. Waarom is het 
daarbij geuite voornemen om 
bedoelde verschillen in de naaste 
toekomst zoveel mogelijk op te 
heffen, in de richting van de heffin-
gen uitgevallen en niet — wat voor 
de hand zou liggen — naar de 
algemene middelen? De Nota 
milieuheffingen — blz. 66 — doet het 
voorkomen, alsof wij te maken 

hebben met een soort stolp-principe 
avant la lettre. Of een egaliserende 
werking: een meer aanvaardbare 
verdeling van de totale milieukosten 
over alle de desbetreffende soort 
verontreiniging veroorzakende 
bedrijven. Zijn dat dan die directe 
uitvoeringsuitgaven van de overheid? 
Dat wil er bij ons niet meer in. De 
VVD zou het een vooruitgang vinden, 
als de vergunningverleners de 
schadevergoedingsregeling geheel in 
handen zouden krijgen. Dan kunnen 
de eisen en de gevolgen beter tegen 
elkaar worden afgewogen. Overigens 
stond de VVD niet alleen in de 
veronderstelling, dat de centrale 
overheid dit voorrecht zonder 
financiële compensatie aan de lagere 
overheden wilde overdragen. Daarom 
dank ik de bewindsman voor de 
opmerking, dat wij kennelijk wat 
voorbarig zijn geweest. Dat moet een 
grote geruststelling voor betrokkenen 
zijn. Maar als hij nog eens rustig de 
bedoelde teksten in de schriftelijke 
voorbereiding van de zijde van het 
ministerie zou nalezen — blz. 19 van 
de memorie van toelichting - komt 
hij tot de ontdekking, dat de kritische 
lezertjes niet ten onrechte aan de bel 
hebben getrokken. Wij kijken met 
meer dan grote belangstelling uit 
naar de evaluatie van de diverse 
schadevergoedingsregelingen in de 
milieuwetgeving. In de Nota milieu-
heffingen werd immers al beschre-
ven, hoe moeizaam een en ander in 
zijn werk is gegaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Volgens de 
Nota milieuheffingen worden 
subsidies voor schone technologie 
uit doelmatigheidsoverwegingen 
gegeven. Er worden op die manier 
doublures voorkomen. Bovendien 
zouden de verontreiniging veroorza-
kende groeperingen onvoldoende 
stimulans kunnen hebben om 
ontwikkelingen op dat terrein te 
ondernemen. De overheid is een 
soort intermediair. De resultaten 
kunnen door de betrokken onderne-
mingen worden toegepast, hetgeen 
mede de aanleiding is de uitgaven 
ook aan hen toe te rekenen. Mij 
dunkt, dat die aanleiding nu wel 
verdwenen is. Daarvoor bestaan een 
paar redenen. Niet alleen nemen 
bedrijven de ontwikkeling nu wel 
terdege ter hand, want waar zou 
anders die ƒ 3 a ƒ 4 mld. per jaar 
blijven. De ontwikkeling van schone 
techniek komt niet uitsluitend uit de 
koker van die bedrijven, doch ook van 
toeleverende derden, die mooie sier 
kunnen maken met subsidies, die 

strikt genomen hun eigen opdracht-
gevers hebben opgebracht. Het 
denken over een gesubsidieerd 
technologiebeleid is te onzent gestart 
bij milieubeleid. Toen kon nog 
enigszins gedacht worden aan een 
soort gesloten circuit. Ook in dat 
opzicht heeft de tijd echter niet 
stilgestaan. Technologiebeleid is 
verheven tot nationaal beleid. Op 
andere terreinen komen de fondsen 
op rekening van de algemene 
middelen. Gelijk monniken gelijke 
kappen. Het is niet billijk, alleen voor 
de subsidie op dit beleidsterrekn een 
sigaar uit eigen doos te verstrekken 
of, wat vrouwelijker, een koekje van 
eigen deeg. De conclusie van de VVD 
is dan ook dat de bestemming voor 
zowel schadevergoeding als voor 
subsidies voor schonere technologie 
etc. moet worden geschrapt. 
Amendementen ter zake zijn 
ingediend. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Amende-
menten zijn ingediend inzake 
schadevergoeding en subsidies voor 
schone technologie. Hoe ziet u de 
financiële dekking van die voorstel-
len? Er treedt een verschuiving op als 
een en ander niet meer uit de 
heffingen wordt betaald maar uit de 
algemene middelen. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): De heer Melkert heeft 
al gezegd dat een verschuiving 
optreedt. Dat hoeft geen probleem te 
zijn en geen lastenverzwaring of 
•vermindering op te leveren. 
Dezelfde bedragen moeten voo; de 
minister beschikbaar zijn; zij worden 
alleen op een andere manier 
geheven. Ik meen mij te herinneren, 
dat ook de heer Melkert enige moeite 
had met het dekken van deze kosten 
uit die heffingen. Hoe ziet hij de 
oplossing? 

De heer M e l k e r t (PvdA): Nee, laten 
wij eerst even dit afmaken. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Nee, gelijke monniken 
gelijke kappen. De heer Melkert was 
dezelfde mening toegedaan. Er moet 
een verschuiving optreden naar de 
gewone accijnzen of wat anders. Ik 
denk dat het de minister van 
Financiën vrij staat, dat bedrag 
ergens te heffen, als het maar niet in 
totaliteit gaat om een verzwaring van 
de druk van de collectieve lasten. Het 
is een verschuiving van deze 
opbrengsten naar opbrengsten, op 
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andere wijze verkregen. Dat moet 
toch mogelijk zijn? 

De heer M e l k e r t (PvdA): Dat is een 
interessant punt. U zegt dat de 
minister van Financiën het verder kan 
bepalen. Ik heb u eerder gevraagd: 
gaat u ook de competentieregeling 
veranderen? Naar mijn mening doet 
zich het probleem voor in de 
systematiek van het huidige wets-
voorstel dat je, als je de bepalingen 
inzake schadevergoedingen en 
subsidies voor schone technologie 
uit de bestemmingsbepalingen onder 
artikel 61 z haalt, een financierings-
probleem creëert in die zin, dat je 
eruit zou kunnen afleiden dat de 
heffingen eventueel lager zouden 
moeten worden. Er zou in ieder geval 
iets toegevoegd moeten worden aan 
de algemene middelen, want u belast 
de algemene middelen dan met die 
twee posten, welke volgens het 
wetsvoorstel uit de heffingen 
gefinancierd zouden moeten worden. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Als je het doorvoert, 
betekent het dat de heffingen in het 
kader van dit wetsvoorstel naar 
beneden gaan. Wij hebben reeds in 
de UCV, zoals u gelezen zult hebben, 
gesteld dat het aan de minister van 
Financiën is om die dekking te 
vinden. Daarbij kan gedacht worden 
aan brandstoffen. 

De heer M e l k e r t (PvdA): Maar de 
minister van Financiën speelt er in 
eerste instantie geen rol in. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Waarom niet? 

De heer M e l k e r t (PvdA): Omdat het 
de minister van milieu is die over het 
heffingeninstrument gaat. U hebt er 
geen amendement over ingediend. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Dan halen wij dit uit 
het heffingeninstrument weg. U 
begrijpt dat toch? U wilde het toch 
ook doen? 

De heer M e l k e r t (PvdA): Onze 
opstelling was dat je compenseert in 
de algemene middelen. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Is mijn steling dan een 
andere? 

De heer M e l k e r t (PvdA): Nee. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Waar twisten wij dan 
over? Ik heb gezegd dat er sprake is 
van een verschuiving van heffingen 
naar de algemene middelen. Dus zijn 
wij het eens. 

De heer Schartman (CDA): Ik ben 
erg benieuwd of er geen sprake is 
van lood om oud ijzer. Mevrouw 
Rempt zegt: het mag op dezelfde 
manier door de minister van Finan-
ciën geïnd worden en dan komt het 
ook ter beschikking van de minister 
van milieu. Wat is dan het wezenlijke 
verschil tussen het een en het ander? 
Dat kan ik uit haar betoog niet halen. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Het resultaat is dat wij 
zeggen dat het een accijns is, dat valt 
onder de competentie van de 
minister van Financiën, zeker wat die 
uitgaven betreft, waarvan je absolut 
niet kan stellen dat je ze ook nog 
eens uit bepaalde heffingen moet 
halen. Dan verschuif je de zaken echt 
naar de algemene middelen. Voor het 
totaal moeten natuurlijk dezelfde 
financiën beschikbaar zijn. 

De heer Schartman (CDA): Komt 
het niet voort uit het feit, dat de VVD 
— wij hebben dat uit de schriftelijke 
voorbereiding en sterker nog uit de 
UCV begrepen — de hele bestem 
mingsheffing niet wil? Als je de 
schone technologie, de schadever-
goedingen en over een paar jaar de 
vergoedingen voor de lagere 
overheden uit deze bestemmingshef-
f ingen haalt, wat rest dan nog, waar 
praten wij dan nog over? 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Dat lijkt mij een vrij 
aardige conclusie. Ons verkiezings-
programma geeft dan ook aan dat de 
activiteiten van de overheid op dit 
terrein met algemene middelen 
moeten worden betaald. 

De heer Schartman (CDA): Maar 
dan is het toch ook eerlijker om te 
zeggen dat men die bestemmings-
heffing niet wil dan dat men rnet 
allerlei verhalen komt die erop 
neerkomen dat men er wel mee 
akkoord gaat maar vervolgens stap 
voor stap alle belangrijke elementen 
wegsaneert? 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Neen, het is een 
kwestie van principe. U had dat al 
kunnen zien aankomen in de UCV. 

Ook de minister weet precies wat de 
opvattingen van de VVD op dit 
terrein zijn geweest. Waar het om de 
apparaatskosten gaat, laten wij het 
nu rustig zitten waar het zit; op een 
gegeven moment komen die toch uit 
de algemene middelen. Waar wij nog 
het best mee kunnen leven, zijn de 
directe saneringsuitgaven waarvoor 
de minister verantwoordelijk is. Wij 
zijn dan ook bereid om dit wetsvoor-
stel te laten leven. 

Minister Nijpels: Ik heb begrip voor 
het algemene uitgangspunt van de 
fractie van mevrouw Rempt. Haar 
stelling is mij al sinds jaar en dag 
bekend: financiering uit de algemene 
middelen. Daar valt heel veel over te 
zeggen en ik denk dat er op termijn 
zelfs een vrij grote eenstemmigheid 
over zal bestaan. Echter, de facto 
betekent de aanvaarding van de 
amendementen in de huidige situatie 
dat er gaten vallen en dat ik dat geld 
kwijt ben. Het is natuurlijk uitgesloten 
dat ik die middelen terugkrijg van de 
minister van Financiën. In theorie zou 
de minister van Financiën met een 
wetsvoorstel ter verhoging van de 
accijnzen naar de Kamer moeten 
komen om dat geld alsnog bijeen te 
brengen. Of een en ander zou ten 
koste van het financieringstekort 
gaan. De facto zou de aanvaarding 
van deze amendementen betekenen 
dat ik het geld kwijt ben en dat ik 
berooid afreis naar de Van Alkema-
delaan. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Dat hoeft niet. Het 
zou mij verbazen wanneer de 
minister van Financiën niet bereid 
zou zijn om hetzelfde bedrag dat nu 
al als collectieve last op de mensen 
drukt via de brandstoffen in de vorm 
van een heffing van de minister van 
VROM, als accijns te heffen. Het gaat 
om een accijns; wat zou het pro-
bleem voor de minister van Financiën 
zijn? 

Minister Nijpels: Ik zou u graag 
willen uitnodigen om eens zo'n 
discussie mee te maken maar ik 
vrees 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Ik denk dat het 
buitengewoon belangrijk is dat die 
discussie eens fundamenteel in het 
kabinet wordt gevoerd. Het gaat niet 
aan, te overwegen dat het wel 
gemakkelijk is dat de minister van 
VROM met een heffing komt 
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wanneer de minister van Financiën er 
geen zin in heeft. 

Minister IMijpels: Wat dat betreft 
ben ik het wel met u eens maar die 
discussie is natuurlijk al op funda-
mentele wijze gevoerd met de vorige 
minister van Financiën, de facto 
dezelfde. Die discussie heb ik ook 
gevoerd toen dit wetsvoorstel werd 
ingediend. Het resultaat van dat 
overleg binnen het kabinet is het nu 
gepresenteerde wetsontwerp. 
Hoezeer ik ook begrip heb voor uw 
algemene standpunt moet ik toch 
constateren dat het gevolg van het 
aanvaarden van de amendementen 
zal zijn dat mij diverse poten worden 
uitgedraaid. 

Mevrouw Rempt -Ha lmmans de 
Jongh (VVD): Ja, het spijt me. We 
zullen wel zien. Het gaat gewoon om 
een consequente houding. 

• 
De heer Van den Berg (SGP): 
Mijnheer de Voorzitter! Met het nu 
aan de orde zijnde wetsvoorstel 
wordt weer een belangrijke stap 
gezet in de richting van de uitbouw 
van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne tot een integrale 
milieuwet. De fractie van de SGP 
juicht deze ontwikkeling toe, met 
name met het oog op de noodzaak 
van vereenvoudiging en het doorzich-
tig maken van deze regelgeving. 
Terecht constateert de minister in de 
memorie van antwoord, dat het 
streven naar unificatie en vereenvou-
diging van de financiële regels in de 
milieuhygiënische wetgeving brede 
steun in de Kamer ondervindt. Over 
de wijze, echter, waarop de doelstel-
lingen van dit wetsvoorstel zijn 
uitgewerkt en geconcretiseerd, is 
naar het oordeel van mijn fractie nog 
wel het een en ander op te merken. 

Allereerst wil ik enkele kantteke-
ningen maken bij de systematiek van 
het wetsvoorstel, in relatie met het 
totale milieubeleid. Primair staat de 
minister voor ogen, de financiering 
meer ten laste te laten komen van de 
vervuiler, een en ander conform het 
feitelijk niet ter discussie staande 
principe "de vervuiler betaalt". Deze 
keuze kan enerzijds geprezen worden 
vanwege haar eenvoud; anderzijds 
valt niet te ontkennen dat door deze 
keuze het begrip "vervuiler" wel erg 
diffuus dreigt te worden. Ik wijs erop 
dat het voorstel — op zichzelf zijn wij 
het daarmee eens — de mogelijkheid 

opent om bepaalde categorieën 
vervuilers door middel van algemene 
maatregelen van bestuur beperkin-
gen op te leggen in door de wetgever 
nader aan te duiden vormen van 
vervuilend gedrag. 

Ik denk aan artikel 61 ak, dat 
overduidelijk een regulerend karakter 
draagt ten aanzien van specifieke 
groepen vervuilers en daardoor veel 
concretere mogelijkheden biedt tot 
aanpak van specifieke vormen van 
milieuverontreiniging. Dat laatste 
geldt echter niet voor de brandstof-
heffing, uitgezonderd dan weer het 
aandeel dat betrekking heeft op 
gelode en ongelode benzine. Dat 
laatste draagt wel duidelijk het 
karakter van een regulerende heffing. 

Vervuilers zijn wij in wezen allen, 
alleen vervuilt de een meer dan de 
ander. Het ligt dan ook in de reden 
een milieuheffing van een zodanig 
karakter te construeren, dat rekening 
wordt gehouden met frequentie en 
intensiteit van vervuilend gedrag per 
categorie vervuiler. 

Om diverse redenen, die in de 
schriftelijke behandeling van het 
wetsvoorstel uitgebreid aan de orde 
zijn gesteld, kan de beoogde 
milieuheffing niet ten volle worden 
gebaseerd op het evenredigheidsbe-
ginsel. Mijn fractie onderkent dan 
ook dat, gegeven de situatie, waarin 
het ondoenlijk is alle afzonderlijke 
bronnen afhankelijk van de intensiteit 
en frequentie van vervuiling te 
belasten, een heffingensysteem van 
een meer generiek karakter de best 
mogelijke oplossing is. 

Toch is mijn fractie bevreesd voor 
een dreigende diffusie van het begrip 
"vervuiler". Een milieuheffing van 
een meer algemeen karakter leidt al 
gauw tot vervaging van verantwoor-
delijkheden voor het milieu bij burger 
en bedrijfsleven. Het gevaar is dan 
levensgroot aanwezig dat verschil-
lende categorieën vervuilers in hun 
gedrag onvoldoende worden 
afgeremd. Het bedrijfsleven bij 
voorbeeld kan de milieuheffing door 
middel van kostprijsverhoging op de 
huishoudens afwentelen. De heffing 
op benzine is van een zodanig niveau 
— wij spreken over een orde van 
grootte van zo'n drie cent per liter — 
dat te verwachten is dat hiervan een 
onvoldoende prikkel zal uitgaan tot 
overschakeling naar een milieuvrien-
delijker wijze van vervoer. Ik noem dit 
maar als voorbeeld. Is de minister dit 
met ons eens? 

Wellicht kan ons tegengeworpen 
worden dat het wetsvoorstel een 

deugdelijke regulering niet primair 
beoogt, maar neveneffect van deze 
aanpak is toch dat de vervuiler blijft 
doorgaan met vervuilen, ook al zal hij 
er wat voor moeten betalen. Met 
andere woorden, voor ons is een 
cruciale vraag of van dit wetsvoorstel 
wel voldoende stimulans zal kunnen 
uitgaan tot milieuvriendelijk gedrag. 

Mijnheer de Voorzitter! De 
toestand van ons milieu is zorgwek-
kend. Dat ons land een van de 
dichtstbevolkte landen is, draagt hier 
in niet geringe mate toe bij. Dat vergt 
overigens een extra inspanning van 
de overheid. De minister oppert de 
mogelijkheid dat in de notitie over 
het verzuringsbeleid die hij dit najaar 
aan de Tweede Kamer hoopt te 
zenden de noodzaak van verdergaan-
de brongerichte maatregelen moet 
worden vastgesteld. Reeds eerder 
heeft de minister openbaar verklaard, 
dat op dit gebied vermoedelijk zware 
politieke keuzen zullen moeten 
worden gedaan. 

Desalniettemin stelt de minister in 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag dat hem geen concrete 
toepassingen voor ogen staan met 
betrekking tot de instelling van 
egalisatieheffingen in het kader van 
een brongerichte aanpak. Mijn fractie 
vraagt zich af aan welk soort 
maatregelen de minister dan wel 
denkt. In zijn antwoord op de 
desbetreffende vraag van de fractie 
van de PvdA stelt de bewindsman, 
dat hij de verwachting van nadere 
voorstellen voor een wettelijke 
regeling van een selectief gebruik 
van egalisatieheffingen tot zijn spijt 
niet zal kunnen inlossen. Kan de 
minister aangeven waarom hij deze 
verwachting niet kan inlossen? Wij 
achten dit toch wat teleurstellend. 

Onlangs is in de Kamer naar 
aanleiding van de problematiek van 
de bodemsanering gedebatteerd 
over financieringsmogelijkheden door 
middel van milieu-aansprakelijkheid. 
Dat brengt ons tot de vraag of de 
minister mogelijkheden ziet om de 
milieu-aansprakelijkheid uit te 
breiden tot andere sectoren van het 
milieubeleid. Of moeten wij tot de 
conclusie komen dat, zoals wordt 
gesuggereerd in de memorie van 
antwoord, het praktisch onmogelijk is 
per bron de mate van vervuiling 
alsmede het schadelijke effect op het 
milieu vast te stellen? Als dat zo is, 
dringt zich dan niet ten principale de 
vraag op of een meer gedifferen-
tiéerd stelsel van heffingen naar 
bepaalde categorieën vervuilers toch 
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een betere oplossing zou zijn? Ik 
denk dan aan de Meststoffenwet, die 
als zodanig gericht is op een 
specifieke categorie. Al met al blijkt 
wel, dat het nog niet zo eenvoudig is, 
het beginsel "de vervuiler betaalt" 
adequaat te operationaliseren. Een 
vraag die onze fractie in dat verband 
wil stellen, is of het heffingenstelsel, 
dat nu zal worden ingevoerd, bij 
voorbeeld gebruikt kan worden voor 
financiering van de oplossing voor de 
onderwaterbodemproblematiek. 
Daarover zouden wij graag iets meer 
horen. 

De werkingssfeer van het fonds 
Luchtverontreiniging wordt in het 
onderhavige voorstel niet uitgebreid. 
Wel blijkt de minister bereid op korte 
termijn onderzoek te doen naar een 
mogelijke uitbreiding van dit fonds 
tot een algemeen milieuschadefonds. 
Op zich willen wij daarin meedenken. 
Kan de minister misschien enige 
toelichting geven op zijn uitspraak, 
dat vooral de ontwikkelingen op het 
terrein van de rechtspraak en de 
wetgeving aanleiding hebben 
gegeven om in eerste instantie af te 
zien van de verbreding van het 
fonds? Op welke ontwikkelingen 
wordt daarbij gedoeld? 

Een punt van cruciaal belang is de 
uitvoering van het milieubeleid door 
de lagere overheden. Bij de beoorde-
ling van dit wetsvoorstel vinden wij 
het dan ook van uitermate grote 
betekenis, dat de financiering van de 
milieutaken van de lagere overheden 
kan worden veiliggesteld. De 
continuïteit daarin moet in financieel 
opzicht zijn gewaarborgd. Er bestaan 
immers ook voor de lagere overne-
den nog tal van onzekerheden. De 
uitbouw van provinciale en gemeen-
telijke milieu-apparaten is nog niet 
voltooid. Voorts kan voor de nabije 
toekomst, althans naar onze 
inschatting, eerder een verzwaring 
dan een verlichting van de milieuta-
ken van de lagere overheden worden 
verwacht. Dit mede gezien de ook op 
dit terrein naar ons oordeel zo 
noodzakelijk decentralisatie. Dat de 
nu afzonderlijke bijdrageregelingen in 
de diverse milieuwetten komen te 
vervallen als gevolg van de reeds 
genoemde bundeling, is slechts toe 
te juichen. Op dat punt zijn er echter 
nog wel problemen. Ik denk onder 
andere aan de problematiek van de 
directe kosten. Door de verschillende 
andere sprekers is deze al genoemd. 
Daarom wil ik daar niet te diep op 
ingaan. Ook Rijk en provincies, 
verenigd in het IPO, verschillen 

blijkbaar van mening over de vraag 
wat verstaan moet worden onder 
directe kosten. Wij achten dat 
overigens een niet zo vruchtbaar 
geschilpunt. Voor provincies en 
mutatis mutandis voor gemeenten is 
naar ons oordeel primair van belang, 
dat de rijksoverheid garant staat voor 
de financiering van zowel de 
apparaatskosten als specifieke 
saneringsoperaties. Provincies en 
gemeenten mogen naar ons oordeel 
geen financiële belemmeringen 
ondervinden bij de noodzakelijk 
taakvervulling op milieuterrein. 
Gaarne verneemt mijn fractie 
duidelijk de mening van de minister 
over de vrees van het IPO, dat de 
toekomstige overheveling van de 
apparaatskosten van lagere overhe-
den naar het Provincie- en Gemeen-
tefonds de continuïteit van de 
financiering van deze apparaten in 
gevaar kan brengen, omdat genoem-
de fondsen gevoeliger zijn voor 
bezuinigingen in de overheidssfeer 
dan milieuheffingen. Overigens — ik 
wil daar geen onzekerheid over laten 
bestaan — is mijn fractie voorstander 
van een spoedige overheveling van 
specifieke milieu-uitkeringen naar het 
Provinciefonds respectievelijk 
Gemeentefonds. Het algemene 
beleid inzake decentralisatie en de 
beëindiging van specifieke uitkerin-
gen moeten ook hier op milieuterrein 
naar ons oordeel maatgevend zijn. 

Het is opmerkelijk dat de Hinder-
wet en de Interimwet bodemsanering 
eerst bij derde nota van wijziging zijn 
opgenomen in de opsomming van 
wetten voor de uitvoering waarvan 
uitkeringen worden gedaan aan de 
daarmee belaste overheidsorganen. 
Wij zijn — ook anderen hebben 
daarover gesproken — zeer be-
nieuwd naar de reden waarom de 
minister eerst te elfder ure tot de 
slotsom is gekomen dat de kosten, 
verbonden aan het Hinderwetuitvoe-
ringsprogramma en de intergemeen-
telijke samenwerking op dit terrein, 
tot de directe uitgaven dienen te 
worden gerekend. Tevens zijn wij 
geïnteresseerd in een nadere 
toelichting van de minister op zijn 
stelling, dat deze wijziging los staat 
van de standpuntbepaling over het 
rapport van het bureau Berenschot. 
Het lijkt ons namelijk niet goed 
denkbaar en ook niet wenselijk om 
deze zaken geheel te scheiden. Wat 
dat laatste betreft heb ik nog een 
vraag. De minister memoreert — ik 
meen in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag — aan het overleg 

dat hij in deze periode heeft met de 
VNG over het deelakkoord op het 
terrein van zijn departement, waarbij 
deze vraagstukken ook aan de orde 
zouden komen. Wij zouden het zeer 
op prijs stellen, als de minister in zijn 
antwoord de stand van zaken op dit 
terrein kon melden. 

Een kwestie die ook een rol speelt 
bij de financieringsbehoefte van de 
lagere overheden, betreft de 
legesheffing. Ook anderen hebben 
daarover al gesproken. De minister 
stelt met zoveel woorden dat tussen 
de 45 en de 50% van de apparaats-
kosten en 100% van de kosten van 
vergunningverlening uit milieuleges 
zouden moeten worden gedekt. Mijn 
fractie vraagt zich af — het is ons 
althans niet duidelijk geworden — 
wat de consequentie is van het 
hanteren van dit streefpercentage 
voor het niveau waarop de leges zich 
momenteel bevinden. Wat betekent 
dit bij voorbeeld voor het bedrijfsle-
ven? Er bestaat thans weinig inzicht 
in het huidige dekkingspercentage. 
Indien mocht blijken dat de huidige 
percentages ver beneden het 
streefniveau liggen, acht de minister 
een rigoureuze verhoging van de 
leges dan aanvaardbaar? Bovendien 
is het niet ondenkbaar dat er verschil 
zal ontstaan, bij voorbeeld qua 
efficiency tussen de milieu-apparaten 
van de verschillende lagere overhe-
den, hetgeen, indien dit principe zou 
moeten worden toegepast, zou 
leiden tot verschillende tarieven. 
Acht de minister deze ontwikkeling 
acceptabel? Wat zijn de financiële 
consequenties voor de provincies als 
zij er niet in zouden slagen, de 
genoemde dekkingspercentages te 
realiseren? Komen ze dan in aanmer-
king voor aanvullende inkomsten uit 
de heffingsopbrengsten of moeten ze 
het uit eigen middelen bijpassen? 
Mijn fractie meent, dat duidelijkheid 
op dit punt gewenst is. 

Jaarlijks zal worden bekeken in 
hoeverre de heffingspercentages 
aanpassing behoeven. Daartoe is 
duidelijk inzicht nodig in de kosten 
die voor de uitvoering van het 
milieubeleid door lagere overheden 
nodig zijn. Hoe stelt de minister de 
omvang van de benodigde middelen 
vast? Met name zou ik, mede in 
verband met de zoeven door mij 
genoemde problematiek, willen 
weten of de lagere overheden daarbij 
op enigerlei wijze worden betrokken 
en zo ja, hoe? Mijn fractie betwijfelt 
overigens nog steeds, of de minister 
met deze nadruk op het structurele 
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aandeel van de legesopbrengsten in 
het milieubeleid wel blijft binnen het 
specifieke karakter van het begrip 
leges. Kan dit geen juridische, in 
casu fiscaalrechtelijke problemen 
opleveren? Mede vanwege deze 
problematiek hebben wij node de 
medeondertekening door de minister 
van Financiën gemist. Wat de 
laatstgenoemde discussie betreft, 
sluit ik mij bij anderen aan die vragen 
hebben gesteld over het belastingka-
rakter van de thans voorziene 
heffingen. Op dat punt is nog steeds 
sprake van een onduidelijke situatie 
en wij hopen dat de minister in zijn 
antwoord opheldering kan verschaf-
fen. 

Ten slotte wil ik nog een paar 
opmerkingen maken over de 
mogelijkheid die het wetsvoorstel 
biedt om door middel van een 
algemene maatregel van bestuur 
regels te stellen omtrent inleverpre-
mies, waaronder het statiegeld. Mijn 
fractie is verheugd, dat het wetsvoor-
stel in deze mogelijkheid voorziet. In 
ander verband heeft mijn fractie al 
aangedrongen op dergelijke stelsels. 
Ik denk bij voorbeeld aan de discus-
sie in het kader van het klein-che-
misch afval die wij pas gehad 
hebben. Wij betreuren het dan ook, 
dat de minister vooralsnog geen 
concreet gebruik van dit nieuwe 
instrument in het vooruitzicht stelt. 
Gaarne verneemt mijn fractie het 
oordeel van de minister omtrent de 
mening van de CRMH dat de tijd rijp 
is om voor een aantal in dit opzicht 
belangrijke produkten regelingen 
voor te bereiden. Daarbij ware vooral 
te denken aan bepaalde soorten 
batterijen, motorolie, verpakkingen 
van bestrijdingsmiddelen — er zijn 
vele zaken te noemen — maar 
evenzeer voor produkten waarin op 
enigerlei wijze chloorfluorkoolwater-
stoffen, de CFK's, zijn verwerkt. Ik 
heb begrepen dat de minister 
volgende week naar Canada gaat om 
daarover well icht afspraken te 
maken. Misschien kan er ook in dit 
kader iets meer over gezegd worden. 

Wij hebben begrepen dat door 
landbouwbedrijfsleven en organisa-
ties van distribuanten en industrie 
praktisch uitvoerbare voorstellen zijn 
gedaan voor dergelijke stelsels, die 
gebaseerd zijn op een onafhankelijk 
onderzoek. Is de minister van deze 
voorstellen op de hoogte? Wat doet 
hij ermee? Indien het georganiseerde 
bedrijfsleven en de landbouw zelf 
initiatieven ontplooien ter verminde-
ring van de milieuvervuiling, dan is 

dat toe te juichen. Daar moet snel op 
worden ingehaakt. Dat neemt niet 
weg, dat de minister constant de 
vinger aan de pols moet houden als 
het gaat om de daadwerkelijke 
realisatie van dergelijke voornemens. 
Indien dit alles te traag verloopt, dan 
ligt het op de weg van de minister 
om met voortvarendheid aanvullende 
maatregelen te treffen. Als voorbeeld 
noem ik de fosfaten in wasmiddelen. 
Ik ga er nu niet te diep op in, want 
hoe belangrijk dit ook is, het lijkt er 
vandaag op alsof dit het grootste 
milieuprobleem is dat wij in ons land 
hebben. Dat lijkt mij geen juist beeld 
van de zaak. Wij vertrouwen er in 
ieder geval op, dat de minister 
adequaat ingrijpt wanneer dit nodig 
is. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
conclusie in eerste termijn luidt, dat 
dit wetsvoorstel, ondanks de 
uitgesproken twijfels en punten van 
kritiek, een positieve bejegening 
verdient. Meer dan een eerste aanzet 
tot een doelmatiger financiële basis 
voor het milieubeleid, kan dit 
ontwerp naar onze smaak echter niet 
zijn. Te vrezen is, dat een effectieve 
aanpak van de milieuverontreiniging 
nog ingrijpende offers zal vergen, 
hetgeen ook zeker zijn weerslag zal 
hebben op de daarvoor benodigde 
wettelijke structuur. 

Ingrijpende maatregelen — ik denk 
daarbij aan de bestrijding van de zure 
regen — zullen wij echter niet mogen 
schuwen, gelet op de essentiële taak 
om Gods schepping niet alleen te 
bouwen maar ook te bewaren. 
Wanneer de minister zijn taak daarop 
wil richten, mag hij zich van onze 
steun verzekerd weten. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de Voorzitter! Deze wijziging van de 
Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne is overduidelijk een compro~ 
misvoorstel. Dat is gezien de ernstige 
milieuproblematiek een verdrietige 
zaak. Er zitten in het wetsvoorstel te 
veel remmen ingebouwd, terwijl het 
de hoogste tijd is om alle remmen los 
te gooien. Het moet niet meer gaan, 
zoals in de memorie van toelichting 
valt te lezen, om een compromis 
tussen hetgeen op grond van 
milieuhygiënische overwegingen het 
meest wenselijk is en hetgeen op 
grond van met name economische 
overwegingen aanvaardbaar wordt 
geacht. Er zou eindelijk eens sprake 
moeten zijn van "milieuhygiënisch 

noodzakelijk", van een echte keuze 
en niet van een voorzichtig afrem-
men en bijsturen van schadelijke 
ontwikkelingen. 

Dit wetsvoorstel, zoals het er nu 
ligt, is een gemiste kans. Het is een 
braaf voorstel. Het probeert bestaan-
de regelingen bij elkaar te brengen 
en maakt daarbij een pas op de 
plaats. Maar verlangend ziet de 
PPR-fractie uit naar passen vooruit. 
Nu weet ik wel dat dit wetsvoorstel 
een aantal van die passen zeker niet 
uitsluit en dat de minister dat, 
getuige de schriftelijke voorbereiding 
en de laatste nota van wijziging, ook 
niet doet. Maar er wordt wederom 
een zware wissel op de toekomst 
getrokken. Als er nu geen nieuwe 
regulerende heffingen en egalisatie-
heffingen kunnen worden opgelegd, 
als er nu geen heffingsgrondslag 
mogelijk is voor basischemicaliën en 
metaalertsen, welke zekerheid is er 
dan dat het binnen afzienbare tijd wel 
kan? Ik denk dat er geen enkele 
zekerheid is, zolang het korte-ter-
mijn-denken van de economische 
aanvaardbaarheid de boventoon blijft 
voeren. 

De reactie van de werkgeversorga-
nisaties VNO en NCW op dit 
wetsvoorstel wekt niet de indruk dat 
in die kringen het korte-termijn-den-
ken snel zal worden verlaten. Van die 
kant wordt alleen maar gevraagd 
bepaalde zaken niet te doen of uit de 
algemene middelen te financieren. 
Een zich bewust zijn van de eigen 
verantwoordelijkheid voor het milieu, 
ook voor de schade die in het 
verleden is aangericht, is er niet bij. 
Is dat nu die " internal isering" die de 
minister zo vaak propageert? Het 
doet mij denken aan de bestuurders 
van het betaalde voetbal die ook 
jarenlang de kop in het zand hebben 
gestoken en de overheid voor alles 
wilden laten opdraaien. Het gevolg is 
dat door strengere maatregelen nu 
veel inkomsten worden gemist. 

Zo is het ook met de milieuschade. 
De bodemverontreiniging en de voor 
de sanering noodzakelijke hoeveel-
heid financiële middelen tonen aan 
hoe kostbaar ingrepen achteraf zijn. 
Daarom is regulering van het 
milieuhygiënisch verantwoord 
economisch handelen nodig. 
Regulerende heffingen kunnen een 
prima instrument zijn om binnen een 
markteconomie met financiële 
prikkels milieubelastende produkten 
en emissies sterk te verminderen. 
Waarom wil de minister met 
uitzondering van de bestaande 
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heffing op grond van de Wet 
heffingen luchtverontreiniging 
benzine daar toch niet aan? Moet ik 
well icht zeggen: nog niet aan? Kan hij 
ten minste een tijdschema geven 
voor de ook door de stichting Natuur 
en Milieu bepleite heffingen op ten 
minste chemische bestrijdingsmidde-
len, eenmalig glas en drijfgassen in 
spuitbussen? Een heffing op 
bestrijdingsmiddelen bestaat al in de 
Scandinavische landen. Waarom is 
zoiets hier niet haalbaar? Hoe 
hoopvol is de minister over een 
overeenkomst met de fabrikanten 
over fosfaatloze wasmiddelen? Hoe 
lang moet of mag dat overleg nog 
duren? 

De PPR-fractie is overigens voor 
een wettelijk verbod van fosfaathou-
dende wasmiddelen. Maar een 
regulerende heffing is voor ons ook 
denkbaar. Wel is het de hoogste tijd 
dat er nu een keuze wordt gemaakt 
en er eindelijk knopen worden 
doorgehakt. Wi l de minister nu eens 
precies uit de doeken doen hoe ver 
hij in deze kwestie is met het 
bedrijfsleven en met zijn collega's 
van Verkeer en Waterstaat en 
Economische Zaken? 

De minister wijst vooralsnog 
andere bestemmingsheffingen dan 
die op brandstof af. Ook hier geen 
principiële, maar een zakelijke 
afwijzing. Vooruitlopend op het 
onderzoek naar aanleiding van de 
motie-Ernsting meldt de minister in 
de memorie van toelichting wel vast, 
dat zulks vooral gebeurt uit industrie-
politiek oogpunt. Wat blijft er dan 
nog over van het schone uitgangs-
punt "de vervuiler betaalt"? Die 
zelfde vraag moet ook gesteld 
worden bij de manipulatie met de 
lastenverdeling over de categorieën 
vervuilers met betrekking tot de 
brandstofheffing. Op welke wijze is 
daar in de voorgestelde lastenverde-
ling nog sprake van het uitgangspunt 
"de vervuiler betaalt"? 

Ook de PPR-fractie kan zich niet 
vinden in de argumentatie om uraan 
uit te zonderen van de brandstofhef-
f ing. Een zeer grote meerderheid van 
de Centrale raad voor de milieuhygië-
ne is voor de gelijktrekking van uraan 
met de andere brandstoffen. Een 
belangrijk argument van de raad is, 
dat de voor uraan verschuldigde 
financiële bijdrage van kerncentrales 
slechts een fractie bedraagt van 
hetgeen de met olie en kolen 
gestookte centrales aan heffing 
zullen moeten betalen. Waarom blijft 

de minister toch in deze opmerkelijke 
uitzondering volharden? 

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat 
mijn fractie het kabinetsstandpunt 
deelt, dat aan het uitgangspunt "de 
vervuiler betaalt" beter recht kan 
worden gedaan door een brandstof-
fenheffing dan door een financiering 
vanuit de algemene middelen. 
Resteert de vraag welke uitgaven-
posten ten behoeve van het milieu-
beleid allemaal van die heffing, en 
wat ons betreft van andere heffin-
gen, moeten worden betaald. Ook in 
dat opzicht is het wetsvoorstel helaas 
erg minimalistisch. Er zal geen 
uitbreiding van de financiële 
middelen komen om gemeentelijk, 
regionaal, provinciaal en landelijk een 
zo noodzakelijk verscherpt milieube-
leid te voeren. De VNG heeft 
gewezen op het ontbreken van de 
hinderwettaak in het wetsvoorstel en 
op de financiële consequenties die 
dat kan hebben voor het optimaal 
uitvoeren van de taak. Ik deel die 
mening, maar ik meen dat die 
redenatie nog uitgebreid moet 
worden. 

Het gevaar bestaat dat bij een 
voortschrijdende technologische 
vernieuwing en het op de markt 
brengen van meer en nieuwe 
produkten, de overheid steeds achter 
de feiten blijft aanhobbelen. Steeds 
zijn er weer nieuwe milieuproblemen 
die om een oplossing vragen, 
problemen die in samenhang moeten 
worden opgelost. Dat vereist een 
zeer deskundig overheidsapparaat, 
dat met kennis van zaken door 
preventieve maatregelen, voorlich-
ting, educatie, door handhaving en 
sancties producenten en consumen-
ten tegenspel kan bieden. Voor mij is 
het de vraag of de overheid werkelijk 
tegenspel kan bieden aan bepaalde 
ondernemingen. Is de overheid niet 
veel te afhankelijk van de informatie 
van de bedrijven zelf? Dat geldt niet 
alleen voor ambtenaren die de 
Hinderwet of de Wet op de luchtver-
ontreiniging moeten uitvoeren en die 
het gevaar lopen gemakkelijk met het 
te bezoeken bedrijf mee te denken, 
maar ook voor milieu-inspecties en 
controleurs die in een zeer afhankelij-
ke positie moeten werken. Is dit 
wetsvoorstel niet hèt moment om te 
bepalen of de beschikbare hoeveel-
heid geld en de beschikbare mens-
kracht op alle niveaus voldoende zijn 
om het milieuvraagstuk daadwerkelijk 
te kunnen aanpakken? En binnen een 
afzienbare periode, voeg ik daar nog 
maar weer eens ongerust aan toe. 

Een zelfde terughoudendheid 
bestaat bij het kabinet om het fonds 
luchtverontreiniging uit te breiden tot 
een algemeen milieufonds. De 
minister schrijft in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag dat er 
nog zoveel onzekerheden zijn over de 
vaststelling van de omvang van de 
schade, de behoefte aan en de 
redelijkheid van een vergoeding en 
de vaststelling van de vergoedings-
criteria, dat het thans ongewenst is, 
tot een algemeen milieufonds te 
komen. De minister erkent wel dat 
ook bij een verbetering van het 
stelsel van mil ieuaansprakeli jkheid, 
de wenselijkheid van een algemeen 
milieufonds blijft bestaan. Daarom is 
het voor mij ook onbegrijpelijk, dat in 
dit wetsvoorstel niet reeds een 
wettelijke grondslag voor zo'n 
algemeen milieufonds is neergelegd. 

Even onbegrijpelijk is het, dat ten 
aanzien van het fonds luchtverontrei-
niging nu in de wet wordt vastge-
legd, dat de schade dient te zijn 
ontstaan door een situatie van 
plotseling optredende verhoogde 
luchtverontreiniging. Dat betekent 
namelijk dat het merendeel van de 
schade — de sluipende, de geleidelijk 
aan optredende schade, zoals door 
zure regen — weer buiten beeld blijft. 

Eén van de argumenten is, dat de 
financiële middelen van het fonds 
daarvoor te kort schieten. Eigenlijk 
ziet de minister het fonds als een 
aflopende zaak, want hij verwacht op 
den duur minder claims op het fonds. 
Zou dat zijn omdat de luchtverontrei-
niging effectief bestreden wordt, dan 
is dat natuurlijk een verheugende 
zaak. Maar dan wordt het tegelijk de 
hoogste tijd om de sluipende schade 
in beeld te brengen en om daarvoor 
financiële middelen te vinden en aan 
te wenden. Natuurlijk is de PPR-frac-
tie voluit voorstander van een 
brongerichte aanpak, van een 
kringloopeconomie, waarbij milieu-
schade wordt beperkt en voorkomen. 
Een schadevergoedingsregeling mag 
niet de prioriteit van het milieubeleid 
zijn. Maar eerder had ik het over het 
korte-termijndenken. Wanneer 
producenten niet direct worden 
geconfronteerd met de milieuschade 
die zij aanrichten — de direct 
traceerbare maar zeker ook de op 
den duur alles verwoestende 
geleidelijke schade — dan zal dat 
korte-termijndenken de overhand 
houden. Daarom moeten er financië-
le regelingen komen voor optredende 
milieuschade, anders wordt de 
rekening toch weer doorgeschoven 
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naar toekomstige generaties. Ook 
hierbij kan de vraag worden gesteld: 
betaalt de vervuiler echt? 

De PPR-fractie is tegelijkertijd een 
groot voorstander van een heffingen-
fonds, teneinde de verzuring op grote 
schaal te kunnen aanpakken. Hoe 
denkt de minister zelf eigenlijk aan 
geld te komen om structurele 
maatregelen — het wegverkeer, de 
veehouderij, het bedrijfsleven — te 
kunnen financieren; maatregelen die 
hij het afgelopen jaar bij herhaling, zo 
dikwijls en zo terecht heeft aange-
kondigd? Welke financiële aanpak 
staat hem voor ogen? Hoe denkt hij 
de financiële paragraaf te maken bij 
de verzuringsnota waarmee hij straks 
komt? Het is goed als hij daarvan bij 
de behandeling van dit wetsvoorstel 
alvast enige indicatie geeft, omdat 
wij anders straks dit wetsvoorstel 
hebben afgehandeld. 

Een positief element van het 
wetsvoorstel is, dat het een regeling 
voor een terugbrengpremie mogelijk 
maakt. Maar ook hier doen zich tal 
van mogelijkheden voor — batterijen, 
auto's, accu's, banden, blikverpakkin-
gen, motorolie — die dan wel 
moeten worden gerealiseerd. Het 
wordt saai: ook hier dringt de tijd. 
Elke dag dat zulke regelingen er niet 
zijn, groeit het afvalvraagstuk en 
worden onze natuur en het milieu 
verder aangetast. De stichting Natuur 
en Milieu heeft concrete voorstellen 
gedaan voor statiegeld dan wel een 
terugbrengpremie voor batterijen en 
accu's met bedragen die variëren van 
ƒ 0,50 tot ƒ 5,-, alsmede voor 
eenmalige drankverpakkingen van 
metaal, waarbij het met name gaat 
om blik en aluminium. Hierbij denkt 
men aan ƒ 0,25 per eenmalige 
metalen verpakking. Wat is de 
reactie van de minister op deze zeer 
concrete voorstellen? Volgens een 
NIPO-enquête is ruim driekwart van 
de Nederlanders voorstander van de 
invoering van statiegeld op bier- en 
frisdrankblikjes. Hoe staat het daar 
nu mee? 

De PPR is nooit voorstander 
geweest van de invoering van de 
PET-fles in deze vorm. Ik heb de 
afgelopen jaren dan ook regelmatig 
schriftelijke vragen gesteld om tot 
uitdrukking te brengen dat dat voor 
ons inderdaad een "pet - f les" is. Dat 
deze PET-fles kan worden gerecy-
cled, is natuurlijk mooi meegenomen 
maar dat is naar onze mening niet 
voldoende. Het was beter om te 
wachten op een fles die geschikt is 
om opnieuw te gebruiken en die ook 

binnenkort beschikbaar is. De 
verwachting is, dat een kwart van de 
PET-flessen niet zal worden ingele-
verd. Dat is wederom een slechte 
zaak. De hoogte van de terugbreng-
premie heeft daarmee alles te 
maken. Dat de terugbrengpremie de 
moeite waard moet zijn om een 
produkt in te leveren, is volgens de 
minister in de memorie van antwoord 
evident. Maar zal iedereen voor een 
dubbeltje naar de winkel lopen om 
die PET-flessen in te leveren, zo 
vraag ik mij af. 

Minister Nijpels: Het feit dat bij die 
proef in Amersfoort 70% van die 
flessen werden ingeleverd, wil 
natuurlijk niet zeggen, zoals in de 
tekst van de heer Lankhorst vermeld 
stond, dat 3 0 % dan bij het zwerfvuil 
terechtkomt. Wij mogen er namelijk 
van uitgaan dat wij een groot aantal 
fatsoenlijke mensen in ons land 
hebben die de flessen gewoon thuis 
in de vuilnisbak deponeren. Het 
probleem is dan dat de fles in de 
vuilnisbak zit. Het gaat echter niet 
aan om te suggereren dat, als maar 
7 0 % de fles inlevert bij de winkelier, 
de andere 3 0 % dan bij voorbeeld op 
het strand terechtkomt. Die 3 0 % zal 
voor het overgrote deel in de 
vuilnisbak terechtkomen. Hiermee is 
overigens niet gezegd dat ik niet 
hoop dat 100% gewoon terecht-
komt. Die hoop heb ik echter ook ten 
aanzien van flessen waar statiegeld 
op zit. Wij weten ook niet hoeveel 
flessen er uiteindelijk toch nog in de 
vuilniszakken verborgen zitten. Als u 
praat met de mensen die daarbij 
betrokken zijn, dan zult u horen dat er 
toch nog grote hoeveelheden 
gewoon in een vuilniszak zitten. 

De heer Lankhorst (PPR): Jawel, 
maar het gaat erom dat wij nu 
eindelijk eens een systeem krijgen, 
waardoor wij wel op die 100% 
terechtkomen. 

Minister Nijpels: Op zichzelf zijn wij 
het daarover eens. Dat kan echter 
niet. Je kunt het statiegeld nog zo 
aantrekkelijk maken, maar je blijft 
altijd mensen houden die niet de 
moeite nemen om iets terug te 
brengen en het gewoon in de 
vuilnisbak gooien. 

De heer Lankhorst (PPR): Wij 
kunnen er lang of kort over praten. 
Het zal echter duidelijk zijn dat, als 
het statiegeld meer dan een dubbel-
tje is, de kans dat meer dan 70% naar 

de winkel gaat, zal toenemen. Ik denk 
dat wij het daarover eens kunnen zijn. 
Dat zou dus al een begin kunnen zijn 
om van 7 0 % op 80 of 9 0 % te 
komen. Overigens wijs ik erop dat ik 
het woord "zwerfvu i l " dat inderdaad 
in mijn tekst stond, niet uitgesproken 
heb. Het gaat volgens mij nog altijd 
om de uitgesproken tekst. 

Minister Nijpels: Ik zat zo gebiolo-
geerd uw verhaal te lezen dat ik 
daarop vooruitgelopen heb. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik kom tot 
een samenvatting. Het is een 
wetsvoorstel dat wel onze steun 
krijgt, maar tegelijkertijd aangeeft 
hoeveel werk er nog aan de milieu-
winkel is. Ik hoef dat — ik weet dat 
— de minister niet te zeggen. 
Uiteindelijk heb ik echter niet zijn 
inzet of zijn goede wil te beoordelen, 
maar het totale kabinetsbeleid. Dat 
beleid — ik heb het dan niet over de 
uiterlijke schijn of de peptalk van 
sommige bewindslieden — en de 
invulling die wij daarvan tot nu toe 
gehad hebben, stemmen mij niet 
vrolijk. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Na een lange voorge-
schiedenis kan nu een aantal 
belangrijke beslissingen worden 
genomen over de wijze van financie-
ring van het milieubeleid. De 
ontwikkeling van de milieuwetgeving 
is vrij logisch geweest. Nadat ten 
aanzien van verschillende mil ieucom-
ponenten duidelijk werd dat de 
toenemende vervuiling alleen 
bestreden kon worden met adequate 
wetgeving, kwam het categorale 
stelsel tot stand. Nu is de integratie 
van die wetgeving aan de orde. Dit 
wetsvoorstel vormt daarvan een 
onderdeel. Het bijeenbrengen van her 
en der verspreid voorkomende 
financiële bepalingen betekent een 
belangrijke vooruitgang. De wetge-
ving wordt toegankelijker, evenwich-
tiger en minder gedetailleerd. Goede 
wetgeving is een eerste vereiste voor 
een nieuw beleidsterrein als het 
milieubeheer om volledig serieus 
genomen en geaccepteerd te 
worden. Aan het wetsvoorstel dat wij 
nu bespreken, ligt een aantal keuzes 
ten grondslag. De belangrijkste zijn 
de afweging tussen rechtvaardigheid 
en doelmatigheid, de grondslag voor 
de heffingen, het soort heffingen en 
het toewijzen van de verschillende 
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kostensoorten. Ik wil in mijn bijdrage 
aan dit debat enkele gemaakte 
keuzes beoordelen en aan het eind 
nog een paar verspreide opmerkin-
gen maken. 

De belangrijkste winst van het 
wetsvoorstel is het vervangen van 
verschillende heffingen door één 
heffing, namelijk de brandstofheffing. 
Uiteraard levert die keuze ook een 
verliespost op, omdat het principe 
"de vervuiler betaalt" minder 
consequent wordt toegepast. Het 
doorvoeren van de uiterste conse-
quenties bij het toepassen van dit 
principe kan echter tot absurde 
gevolgen leiden. Het zeer gericht 
toerekenen van de mate van 
vervuiling aan allerlei verschillende 
categorieën vervuilers leidt tot een 
handhavingslast die door de overheid 
niet meer is op te brengen. Wij 
hebben juist de laatste jaren leren 
inzien dat een overheid die alles tot 
twee cijfers achter de komma precies 
wil afwegen, haar hand overspeelt. 
Daarom is een globale relatie tussen 
de mate van vervuiling en de 
financiële belasting aanvaardbaar. 

Bij het financieren van alle 
milieukosten uit de algemene 
middelen, zoals herhaaldelijk bepleit 
door het georganiseerde bedrijfsle-
ven en in mindere mate door deze 
Kamer, is de band met vervuiling en 
betaling daarvoor helemaal doorge-
sneden. Weliswaar is iedere Neder-
lander in principe een vervuiler — al 
is de één soms een grotere smeer-
poets dan de ander — maar dat is 
onvoldoende reden om heel specifie-
ke milieukosten uit de algemene 
middelen te betalen. Door een groot 
deel van de bestuurslasten uit de 
algemene middelen te betalen, wordt 
al voldoende rekening gehouden met 
het feit dat iedere Nederlander in 
principe een vervuiler is. 

Het aangrijpen van het brandstof-
verbruik voor het bepalen van de 
mate van veruiling, is een te verdedi-
gen keus. Wel rijst de vraag of een 
dergelijke heffing niet eerder een 
energiebesparend effect heeft dan 
een milieuverbeterend effect. Ook is 
het mij niet duidelijk geworden 
waarom bij de tariefstelling zodanig 
is gemanoeuvreerd, dat de lastenver-
delig tussen bedrijven, gezinnen en 
het verkeer in de nieuwe situatie 
globaal gelijk is aan die onder het 
bestaande regime, met zijn verschil-
lende heffingen. Juist door de 
ondoorzichtigheid van het bestaande 
systeem bestaat de indruk dat de 
huidige lastenverdeling tussen die 

categorieën min of meer willekeurig 
tot stand is gekomen. Was het 
indienen van dit wetsvoorstel nu niet 
de gelegenheid bij uitstek geweest 
om wat nauwkeuriger na te gaan in 
hoeverre de verschillende categorie-
en voor vervuiling verantwoordelijk 
zijn? Had een zorgvuldiger afweging 
er niet toe kunnen leiden dat toch 
iets nauwkeuriger aangesloten kon 
worden bij het principe dat de 
vervuiler betaalt? 

Het kiezen voor een bestemmings-
heffing alleen op brandstof is mijns 
inziens wel een erg smalle basis. 
Uitvoerig is gediscussieerd over de 
mogelijkheid, ook een heffing te 
leggen op basisprodukten. Er is 
verslag gedaan van een onderzoek 
naar de mogelijkheid van een 
eenvoudige en een uitgebreide 
variant. Deze laatste mogelijkheid 
lijkt op grond van de het gevoerde 
onderzoek inderdaad onwenselijk. 
Maar de minister concludeert in de 
memorie van antwoord mijns inziens 
net even iets te vlot dat ook de 
eenvoudige variant, vooral om 
industrie-politieke redenen onwense-
lijk is. De concurrentiepositie van het 
betrokken bedrijfsleven zou er door 
worden geschaad. Nu zal ik bepaald 
niet willen beweren dat de concur-
rentiepositie erdoor verbetert, maar 
de concurrentiepositie wordt 
natuurlijk wel door meer dingen 
bepaald. Het betrokken bedrijfsleven 
kan wel zo veel concurrentievoordeel 
hebben dat dit kleine nadeel vrijwel 
moeiteloos gedragen zou kunnen 
worden. Het gaat immers om relatief 
geringe bedragen. Ik vind het jammer 
dat onze vragen op dit punt in de 
schriftelijke voorbereiding niet echt 
beantwoord zijn. Een meer gedetail-
leerd inzicht in de factoren die de 
concurrentieverhoudingen bepalen, 
is dunkt mij nodig alvorens een 
uitspraak voor mijn rekening te 
kunnen nemen dat een bestenv 
mingsheffing op basisprodukten om 
industrie-politieke redenen onwense-
lijk is. In hoeverre wordt overigens in 
EG-verband de mogelijkheid van 
heffingen op basisprodukten 
onderzocht? 

Mijnheer de Voorzitter! Ook ik heb 
er mijn teleurstelling over uitgespro-
ken dat het instrument van de 
regulerende heffingen zo weinig uit 
de verf komt in het wetsvoorstel. 
Alleen de bestaande heffingen op 
gelode normale benzine krijgt een 
plaats en voor de rest moeten wij 
maar afwachten. De derde nota van 
wijzigingen gaat een minimale stap 

vooruit door van regulerende 
heffingen in het meervoud te 
spreken, maar zolang dat niet wordt 
ingevuld, is dat slechts cosmetica en 
cosmetica is, zoals bekend, meestal 
niet zo milieuvriendelijk. 

Ook over de bij de tweede nota van 
wijzigingen ingevoerde heffing op 
ongelode normale benzine wil ik 
graag nog iets zeggen. Ik waardeer 
het wel dat de minister het advies 
van de Raad van State op dit punt 
heeft gevolgd. Delegatie in belasting-
wetgeving is uiterst moeizaam te 
verdedigen. Aangezien deze heff in-
gen toch sterk het karakter van een 
belasting hebben, is het beter maar 
heel terughoudend te zijn met 
delegatiemogelijkheden. Tenslotte 
hebben wij de heffingen op gelode 
benzine ook bij aparte wet geregeld 
en dat ging al met al toch redelijk 
vlot. Mijn teleurstelling schuilt in het 
feit dat geen enkel uitzicht wordt 
geboden op het invoeren van andere 
regulerende heffingen binnen een 
afzienbare termijn. Er wordt daarover 
slechts in heel algemene termen 
gesproken. 

Het afzien van het ten principale 
regelen van regulerende heffingen in 
dit wetsvoorstel, waarvoor goede 
gronden zijn, zou gemakkelijker te 
accepteren zijn, als er concrete 
plannen lagen voor gerichte heff in-
gen. Hopelijk kan de minister in zijn 
antwoord ons meer toezeggen dan 
hij tot nu toe heeft gedaan en zal hij 
niet volstaan met plannen die in het 
gunstigste geval pas na jaren tot 
resultaat zullen leiden. 

Minister Nijpels: Mag ik uit deze 
vingerwijzing van de heer Schutte 
begrijpen dat ook hij een voorstander 
is van bepaalde regulerende 
heffingen, zoals die vandaag 
ruimschoots zijn besproken? 

De heer Schutte (GPV): Dat mag u 
daar zeker uit afleiden. 

Met de voorgestelde heffing van 
drie cent op ongelode normale 
benzine is het vreemd gesteld. 
Vorige woordvoerders wezen er al 
op, dat een regulerende heffing 
bedoeld is voor een milieu-onvrien-
delijk produkt waarvoor een milieu-
vriendelijk alternatief bestaat. 

Er worden nog een aantal andere 
voorwaarden genoemd waaronder 
een regulerende heffing als mogelijk-
heid aanwezig is. Het moet onder 
andere in hoge mate onbetwist zijn 
en voor het publiek aansprekend. Nu 
lijkt het mij moeilijk het publiek 
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duidelijk te maken, dat het noodzake-
lijk is, op ongelode benzine een 
milieuheffing te leggen. Het mil ieu-
vriendelijke alternatief voor ongelode 
benzine is misschien iets als 
suikerwater, maar daarmee krijg je je 
auto niet vooruit. 

De motivering voor deze heffing is 
verder heel vreemd, want het zou bij 
deze tariefdifferentiatie, anders dan 
bij de bestemmingsheffingen, niet 
gaan om het leggen van een relatie 
met de mate van vervuiling. Bij de 
bestemmingsheffingen is echter de 
relatie met het principe dat de 
vervuiler betaalt veel minder direct 
dan bij de regulerende heffing. 
Stonden ter stimulering van het 
gebruik van Eurosuper geen andere 
wegen open? Had een nadere 
differentiatie van de bestemmings-
heffing of een aanpassing van de 
accijns niet meer voor de hand 
gelegen? 

Een volgende belangrijke keuze die 
aan het wetsvoorstel ten grondslag 
ligt betreft de kosten die uit de 
opbrengsten van de bestemmings-
heffingen worden gedekt. Bij de Nota 
milieuheffingen werd een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen directe 
en indirecte kosten, waarbij de 
directe kosten dan gefinancierd 
worden door de bestemmingsheffin-
gen. De enige uitzondering op deze 
regeling betreft de vergoeding voor 
de apparaatskosten van de lagere 
overheden. Die horen eigenlijk niet 
uit de bestemmingsheffingen maar 
uit de algemene middelen te worden 
betaald. Met de overheveling van de 
hiermee gemoeide gelden naar 
Provincie- en Gmeentefonds in het 
kader van de decentralisatie zal ook 
deze kreuk zijn rechtgestreken. 

Het bezwaar van het IPO tegen 
deze overheveling was, dat financie-
ring uit de algemene middelen 
minder zekerheid biedt wat betreft 
continuïteit dan financiering via een 
apart kanaal. De minister schrijft in 
de memorie van antwoord, dat hij dit 
bezwaar niet begrijpt, omdat de 
provincies zelf de verantwoordelijk-
heid dragen om de extra milieutoe-
voeging aan het Provinciefonds ook 
aan milieutaken te besteden. Soms is 
het wel eens gemakkelijk, je van de 
domme te houden, maar hierop had 
het bezwaar van het IPO natuurlijk 
geen betrekking. De zorg ging uit 
naar de extra milieutoevoeging zelf 
die, zoals de heer Van den Berg al 
opmerkte, van de zijde van de 
rijksoverheid veel gemakkelijker 
vatbaar is voor financiële manipulatie 

dan de geldstroom uit de heffingen. 
Het bezuinigingsbeleid van de 
rijksoverheid geeft echt wel voldoen-
de reden voor die zorg. 

De heer Schartman (CDA): Waar 
slaat het van de domme houden op? 
U relativeert het zelf door te zeggen, 
dat de opmerkingen van het IPO daar 
niet op slaan. 

De heer Schutte (GPV): Uit de 
reactie van de minister in de 
memorie van antwoord begrijp ik, dat 
hij een andere interpretatie geeft van 
het bezwaar van het IPO dan naar 
mijn gevoel de achtergrond is van het 
IPO-bezwaar. Ik zeg dan dat hij zich 
een beetje van de domme houdt. 
Iedereen die een klein beetje weet 
van de verhouding tussen rijk en 
provincie — de minister weet dat ook 
— beseft waar de pijn zit bij de 
provincies. 

De uitgangspositie voor de 
overheveling van de vergoeding van 
apparaatskosten naar het Provincie-
en het Gemeentefonds zou heel wat 
beter zijn als het dekkingspercentage 
voor de vergoeding belangrijk hoger 
zou liggen dan thans het geval is. Nu 
is bij de derde nota van wijziging 
voorgesteld, ook de Hinderwet en de 
Interimwet bodemsanering onder de 
werking van de wet te brengen. Dat 
is een verbetering. De toelichting 
was echter nogal summier. Wat zijn 
de financiële consequenties hiervan? 
Zijn de in dezelfde nota van wijziging 
voorgestelde tariefsverhogingen 
mede door deze reden ingegeven? 
De toelichting vermeldt daarover 
niets. Ik krijg hierover graag meer 
duidelijkheid. 

Een ander onderwerp dat de 
moeite van het vermelden waard is 
betreft het verschaffen van een 
wettelijke basis voor het invoeren van 
statiegeld of inleverpremies. Ik sluit 
mij aan bij eerdere opmerkingen 
hierover gemaakt. De betekenis van 
zo'n bepaling staat of valt uiteraard 
met de mate waarin van de mogelijk-
heid gebruik wordt gemaakt. 

Het wetsvoorstel biedt een scala 
van instrumenten voor het gericht 
voeren van een milieubeleid. 
Sommige instrumenten zijn nieuw, 
sommige zijn oud, maar het succes 
van het te voeren milieubeleid staat 
of valt met de manier waarop de 
instrumenten worden gehanteerd. 
Laat ik het vriendelijk zeggen: ik heb 
de indruk dat de minister tot nu toe 
te bescheiden is om alle instrumen-
ten die hem ten dienste staan te 

gebruiken. Dat hoeft echt niet. Van 
mijn fractie kan hij in ieder geval 
steun verwachten bij het optimaal 
gebruik maken van de hem straks ten 
dienste staande instrumenten. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! In een interview met NRC 
Handelsblad van 15 augustus j l . laat 
minister Nijpels optekenen, dat hij als 
fractievoorzitter van de VVD nooit 
heeft kunnen bevroeden hoe 
zorgeloos wij in de afgelopen veertig 
jaar met het milieu zijn omgespron-
gen. Of dat gebrek aan kennis en 
inzicht in de milieuproblematiek te 
wijten is geweest aan desinteresse 
van de huidige milieuminister of aan 
het feit dat in zijn toenmalige fractie 
zo weinig op indringende wijze over 
het milieuvraagstuk is gediscus-
sieerd, vermeldt de historie niet. 
Belangrijker is de constatering dat 
minister Nijpels niet de eerste en ook 
niet de enige is die pas in een later 
stadium tot de ontdekking is 
gekomen dat de mensheid nationaal 
en internationaal al jarenlang te 
luchthartig met het milieuvraagstuk 
omspringt. Zij die zich wel zorgen 
maakten en daarvoor op allerlei 
manieren aandacht probeerden te 
krijgen, vonden noch bij het bedrijfs-
leven, noch bij de beleidsmakers de 
aandacht die zij verdienden. 

Inmiddels zijn — dat is een 
gelukkige constatering — de bordjes 
verhangen, niet in het minst ook bij 
deze minister. Ik heb al eens eerder 
gezegd en ik zeg ook vanavond weer 
dat hij zich met veel elan inzet voor 
de belangen van het leefmilieu in de 
breedste zin van het woord. Hij doet 
daarmee van lieverlee zijn illustere 
voorganger Winsemius vergeten. Het 
milieubeleid is in ons land, zoals in 
de memorie van toelichting bij het 
onderhavige wetsvoorstel staat te 
lezen, uitgegroeid tot een volwassen 
beleidsterrein. Terecht, want de 
aanslag die op het leefmilieu van 
mens, dier en plant wordt gedaan is 
ronduit zorgwekkend. Ik behoef de 
minister en ook de anderen hier niet 
te vertellen dat meer dan de helft van 
onze inheemse plantensoorten met 
uitsterven wordt bedreigd, dat een 
kwart van de vogelstand ernstig 
gevaar loopt en dat na de naaldbo-
men nu ook de loofbomen tekenen 
van aftakeling vertonen als gevolg 
van zure regen en verzuring van de 
bodem. 

Als er een integraal, een preventief 
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en sanerend milieubeleid moet 
worden gevoerd met als doel het 
verstoorde ecologisch evenwicht te 
herstellen, zo dat nog kan, dan is 
daar onafwendbaar ook een goed en 
overzichtelijk financieel beleid voor 
nodig. Het wetsvoorstel Uitbreiding 
van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne met regels met 
betrekking tot de financiering van het 
beleid op het gebied van de milieuhy-
giëne, zoals het wetsvoorstel voluit 
heet, biedt daarvoor wellicht een 
passend kader. 

De fractie van de RPF wil allereerst 
haar waardering uitspreken voor de 
poging van de regering tot een 
doelmatige en integrale opzet van de 
bestaande financiële regelingen in de 
diverse milieuwetten te komen. 
Verder kunnen wij ons vinden in het 
uitgangspunt van de regering dat de 
vervuiler of de vervuilers betalen voor 
de aangerichte milieuschade. De 
minister maakt op het adagium "de 
vervuiler betaalt" echter uitzonderin-
gen. Zo mag de concurrentiepositie 
van de industrie in ons land niet 
aangetast worden. Hoe kan de 
minister dit overigens schrijven, 
indien een nader rapport vermeldt 
dat door de diverse heffingsmetho-
den geen integrale vergelijking met 
de EG-landen van de milieufinancie-
ring mogelijk is? De gelden voor de 
bestrijding van de milieuverontreini-
ging worden gefinancierd uit 
heffingen en uit algemene middelen. 
De heffingen worden gerelateerd aan 
de kosten die door maatschappelijke 
categorieën zijn gemaakt. In de 
benadering van de regering wordt 
dus niet, althans niet in elk geval, 
uitgegaan van een individuele 
toerekening aan vervuilers. Toereke-
ning van vervuilingskosten aan 
maatschappelijke categorieën 
betekent derhalve dat bij stringente 
toepassing het beginsel "de vervuiler 
betaalt" niet gehandhaafd blijft. 
Erkent de minister dat? Zo ja, 
waarom heeft hij dan gekozen voor 
maatschappelijke categorieën? 

Het beginsel "de vervuiler betaalt" 
veronderstelt een direct causaal 
verband tussen de vervuiling en de 
vervuiler. De regering wil nu de 
subsidies voor schone technologie 
onder de directe milieu-uitgaven 
laten vallen. Wat is hiervan de reden? 
In hoeverre heeft deze keuze iets te 
maken met de opvatting die de 
regering zou huldigen dat er na 1990 
geen reële behoefte zou bestaan aan 
het stimuleren van investeringen in 
de schone technologie door middel 

van de WIR-milieutoeslag? In dit 
verband willen wij ook vernemen of 
de subsidies in het onderhavige 
wetsvoorstel aan dezelfde commu-
nautaire beperkingen onderworpen 
zijn als de WIR-milieutoeslag. Zo 
niet, onder welke bepalingen van het 
EG-beleidskader voor milieusteun 
vallen dan de subsidies voor schone 
technologie? 

De fractie van de RPF zet vraagte-
kens bij de beslissing van de minister 
om de subsidies voor schone 
technologie tot de directe uitgaven te 
rekenen. In de nota naar aanleiding 
van het eindverslag vermeldt de 
bewindsman dat indien het grootste 
deel van de uitgavencategorie tot de 
directe uitgaven gerekend kan 
worden, de gehele categorie daartoe 
behoort Ons is niet duidelijk waarom 
dit pragmatisch uitgangspunt ook 
voor de schone technologie geldt. 
Uitgaande van het beginsel "de 
vervuiler betaalt" staat voor ons een 
direct causaal verband tussen de 
brandstofheffing en de subsidiëring 
op schone technologie niet bij 
voorbaat vast. Een nauwe veroorza-
kingsrelatie tussen de heffing en de 
subsidiëring missen wij. Bij de 
geldelijke steun aan schone techno-
logie kan naar onze mening beter 
gesproken worden van een preven-
tieve maatregel. Als zodanig zijn deze 
subsidies als indirecte uitgaven te 
beschouwen. Kunnen wij van de 
minister een toelichting op zijn 
standpunt krijgen? 

In tegenstelling tot de Nota 
milieuheffing creëert de regering op 
blz. 2 in de nota naar aanleiding van 
het verslag een grijs gebied tussen 
directe en indirecte kosten. De Nota 
milieuheffingen rekent namelijk 
globaal de apparaatskosten tot de 
indirecte kosten. In de nota naar 
aanleiding van het eindverslag maakt 
de regering melding van het feit, dat 
apparaatskosten voor de lagere 
overheden als directre kosten 
worden beschouwd, terwijl het ook 
mogelijk is de apparaten van de 
lagere overheden te financieren uit 
de algemene middelen. Met de brief 
van de werkgeversorganisaties VNO 
en NCW vragen wij ons af, wat voor 
apparaatskosten en welke algemene 
middelen van het rijk of lagere 
overheden hier worden bedoeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Het heeft 
ons intussen verbaasd, dat het 
wetsvoorstel niet ondertekend is 
door de minister van Financiën, 
hoewel de minister van VROM in de 
nota naar aanleiding van het 

eindverslag erkent, dat zijn collega 
als eerste verantwoordelijk is voor de 
fiscaliteit. De minister van VROM 
geeft blijkbaar zijn omissie toe door 
zijn toezegging, dat het wetsvoorstel 
tot wijziging van de tarieven mede 
door de minister van Financiën 
ondertekend zal worden. Wat zullen 
de consequenties zijn, indien - wat 
volgens de minister in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag de 
fractie van de VVD wil — alleen de 
minister van Financiën verantwoorde-
lijk is voor de instelling van de 
brandstofheffingen? Het kabinet stelt 
de invoering van regulerende en 
egaliserende heffingen niet uit. 
Alvorens hiertoe over te gaan, wil de 
regering eerst het rapport van prof. 
Opschoor afwachten, waarin wordt 
nagegaan, hoe de ons omringende 
landen in het milieubeleid gebruik 
maken van economische instrumen-
ten, waaronder heffingen. Binnen 
welke termijn kan de Kamer dit 
rapport tegemoet zien? Heeft de 
regering eigenlijk, vooruitlopend op 
de bevindingen van prof. Opschoor, 
met de invoering van de teruggavere-
geling voor grote stookinstallaties 
geen verkapte vorm van een 
egalisatieheffing ingevoerd? Volgens 
de minister beoogt de bestemmings-
heffing op brandstoffen geen 
regulerende werking te bezitten. 
Toch ligt het in zijn bedoeling een 
significant onderscheid te maken 
tussen de heffing op licht ongelode 
olie en die op licht gelode olie, terwijl 
beide soorten olie een even grote 
uitworp van koolmonoxide, koolwa-
terstofffen en stikstofoxyden hebben. 
Vindt bij dit onderscheid geen 
bijsturing van het marktmechanisme 
plaats? Kan derhalve niet impliciet 
van een regulerende heffing wcrdt 
gesproken? 

De minister erkent in de schriftelij-
ke voorbereiding, dat het onderhavi-
ge wetsvoorstel nauwelijks prikkels 
bevat, waardoor bedrijven en 
particulieren de milieuvervuiling, die 
zijzelf aanrichten beperken. Belonin-
gen voor milieuvriendelijke keuzen 
van particulieren vinden wij op het 
eerste gezicht niet in het wetsvoor-
stel terug. In hoeverre heeft het 
ontbreken van deze prikkels te maken 
met de magere resultaten, die tot 
dusverre behaald zijn met de 
aangekondigde financiële maatrege-
len ter bevordering van de verkoop 
van auto's met ingebouwde katalysa-
tor? Kan zo'n milieuvriendelijke keuze 
niet extra bevorderd worden door 
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een vermindering van de wegen- of 
motorrijtuigenbelasting voor deze 
auto's te introduceren? 

De minister deelt de zorg van 
sommige fracties over de groei van 
het autogebruik. Anderzijds wil het 
kabinet de belangen van het 
particulier vervoer niet aan uit oog 
verliezen. Hoe is dit laatste in 
overeenstemming te brengen met de 
verplichte milieukeuring, die de 
minister voor schone en niet-schone 
auto's wil laten invoeren? Mijn fractie 
heeft op zich zelf geen moeite met 
die invoering van een dergelijke 
keuring, integendeel. Emissies van 
koolmonoxide en koolwaterstoffen 
kunnen teruggebracht worden met 
de invoering van zo'n maatregel. Dat 
hopen wij althans. 

Een punt, waarover bij ons nog 
onduidelijkheid bestaat, betreft de 
vraag, in hoeverre al dan niet 
toekomstige regulerende en egalise-
rende heffingen het karakter van een 
belasting hebben. In het nadere 
rapport staat, dat kan worden 
gesteld, dat dit wel het geval is. In de 
nota naar aanleiding van het verslag 
wekt de minister de indruk, een slag 
om de arm te willen houden. Op blz. 
18 van deze nota schrijft hij de 
neiging te hebben, niet op weten-
schappelijke wijze met de Kamer over 
deze vraag te willen discussiëren. 
Even in het midden latend, wat onder 
de noemer "wetenschappelijke 
discussie" moet worden verstaan, 
verbaast ons deze reactie toch 
enigszins, omdat de bewindsman de 
mogelijkheid van de invoering van 
regulerende en egaliserende 
heffingen open houdt. Wat dit laatste 
betreft, in paragraaf 6 van de nota 
ter zake oppert de minister twee 
mogelijke voorbeelden. Daarnaast 
zijn naar zijn mening andersoortige 
heffingen dan die op brandstof 
vanwege hun belastingkarakter niet 
in het wetsvoorstel opgenomen. Kan 
hij deze materie nog eens wat nader 
uit de doeken doen? 

Mijnheer de Voorzitter! In de 
memorie van toelichting lezen wij, 
dat in het wetsvoorstel een directe 
relatie wordt gelegd tussen het 
brandstofverbruik en de mate van 
verontreiniging. Uit de memorie van 
antwoord blijkt verder, dat de 
regering het heffingsregime van de 
Wet verontreiniging oppervlaktewa-
ter en dat van de Wet geluidhinder 
burgerluchtvaartuigen niet onder de 
WABM wil brengen. De reden 
hiervoor is onder meer het gesloten 
circuit van heffing en besteding van 

de opbrengst. Wat onderscheidt de 
twee regimes van de voorgestelde 
brandstofheffing? Bij de drie 
genoemde heffingen bestaat toch 
een veroorzakingsrelatie? 

In de memorie van antwoord wordt 
door de minister voorts opgemerkt, 
dat de vergunningverlening in het 
kader van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren deels onder de 
Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne valt. Nu de regering niet 
voornemens is, tot integratie van de 
WVO-heffingen in de WABM over te 
gaan, acht zij het dan niet beter voor 
procedures met betrekking tot de 
vergunningverlening in de WVO ook 
geen gebruik meer te maken van die 
in de WABM? Op deze wijze zou naar 
de mening van mijn fractie beter 
voldaan kunnen worden aan het 
uitgangspunt waarvan ook de Nota 
milieuheffingen melding maakt, 
namelijk de diverse financiële 
regelingen en de te volgen procedu-
res van de diverse milieuwetten meer 
op één lijn te brengen. 

In de memorie van antwoord merkt 
de minister op, dat de werkingssfeer 
van het fonds luchtverontreiniging in 
het onderhavige wetsvoorstel niet 
uitgebreid wordt en "de omgeving 
van dit fonds tot een algemeen 
milieuschadefonds achterwege zal 
bli jven". Hij vermeldt dat zijn 
beslissing ingegeven is door 
ontwikkelingen op het gebied van de 
rechtspraak en de wetgeving. Kan de 
bewindsman hiervan voorbeelden 
geven? Hoe is de aangehaalde 
passage in de memorie van antwoord 
te rijmen met wat hij op pagina 26 
van de nota naar aanleiding van het 
eindverslag meedeelt? Op deze 
bladzijde staat namelijk te lezen, dat 
hij voornemens is op korte termijn 
onderzoek te doen naar een mogelij-
ke uitbreiding van het fonds luchtver-
ontreiniging tot een algemeen 
milieufonds. De instelling van het 
laatstgenoemde roept bij mij opnieuw 
enkele vragen op. Bij voorbeeld: zal 
dit fonds schade van de zure regen 
vergoeden? 

Mijnheer de Voorzitter! De regering 
ziet geen grond voor de invoering 
van een gemeentelijke doelheffing ter 
financiering van hun milieu-uitgaven. 
Zij acht een versnippering niet 
gewenst, hetgeen de RPF-fractie kan 
onderschrijven. Hoe zal de verhinde-
ring van zo'n versnippering zich 
kunnen verhouden met de mogelijke 
instelling van "vri jgemeenten"? Deze 
zijn dan bevoegd om van beneden af 
voorstellen te doen om de regelge-

ving, die door de rijksoverheid 
opgelegd is, buiten werking te 
stellen. De Bestuursgroep Ontwikke-
lingsprojecten stelt voor dat ook op 
het terrein van het milieu gemeenten 
zelfstandig kunnen bepalen welke 
landelijke regels zij handhaven en 
welke niet. Strekt dit zich ook uit tot 
milieuheffingen? 

Mijnheer de Voorzitter! Het heeft 
de instemming van de RPF-fractie 
dat bedrijfsleven en overheid een 
gedragscode hebben bereikt 
betreffende de invoering van een 
terugbrengpremie van tien cent voor 
PET-flessen. Wij vragen ons af wat er 
gebeurt indien het percentage van 
deze flessen dat niet teruggebracht 
wordt aanmerkelijk verschilt met het 
percentage ingeleverde glazen 
statiegeldflessen. Naar de mening 
van de RPF-fractie zou de terug-
brengpremie voor de PET-flessen 
meer in overeenstemming moeten 
worden gebracht met de vaak hogere 
tarieven van de glazen statiegeldfles-
sen, dit ter aanmoeding van de 
consument uiteraard. Is het verder 
geen overweging waard, statiegeld te 
heffen op bier- en frisdrankblikjes, 
omdat zij een belangrijk deel vormen 
van het afval in natuur- en recreatie-
gebieden? 

In verband met het statiegeld wil ik 
de minister vragen, binnen welke 
termijn wij afspraken tussen overheid 
en bedrijfsleven, zoals bij de PET-
flessen is gebeurd, ook voor alkaline 
batterijen kunnen verwachten. De 
regering verwijst hiernaar op blz. 40 
van de memorie van antwoord. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een afronding. De fractie van de RPF 
heeft waardering voor de aangekon-
digde heffingen in het wetsvoorstel. 
Wij zien ze als een noodzakelijke stap 
in een overgangsfase, waarin 
voldoende ruimte overblijft voor het 
aanscherpen van de typen heffingen. 
De mogelijkheid tot de invoering van 
regulerende heffingen wordt 
opengehouden. De regering zag 
echter af van een regulerende 
heffing op fosfaathoudende wasmid-
delen. Het is ons niet duidelijk wat de 
beweegredenen van het kabinet 
waren om toch maar via andere 
wegen naar een oplossing te zoeken. 
Ligt het in de rede, binnen afzienbare 
tijd een oplossing te verwachten? 
Indien er geen snelle voortgang is in 
het overleg tussen overheid en 
bedrijfsleven over een heffing op 
fosfaten - deze zaak is door 
anderen uitvoerig aan de orde 
gesteld en de minister zal er zeker 
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morgen het een en ander over 
zeggen - lijkt ons de invoering van 
een heffing van welke aard dan ook 
geboden. 

Positief beoordelen wij het om in 
het kader van een brongerichte 
aanpak egalisatieheffingen als een 
ondersteunend middel te zien. De 
fractie van de RPF is content met de 
tariefstell ing. Met betrekking tot de 
lastenverdeling kan ik mij niet 
onttrekken aan de gedachte dat de 
keuzevrijheid van de burgers in het 
wetsvoorstel wat wordt ingeperkt. Zo 
zal het privé-verkeer, mede gelet op 
de reeds genomen maatregelen, 
zoals de invoering van loodvrije 
benzine, en in vergelijking met het 
gemodif iceerd tarief bij de invoering 
van het WABM-tar ief toch betrekke-
lijk zwaar worden belast. Vanwege 
deze inperking van de keuzevrijheid 
hebben wij enige moeite met het feit, 
dat circa 1 5% van de heffingslast, 
die milieuhygiënisch gesproken op 
de industrie moet rusten, is toebe-
deeld aan de categorie verkeer. 
Bovendien is het percentage van het 
privé-verkeer bij het gemodificeerd 
uniform tarief aanzienlijk lager dan bij 
het WABM-tarief. 

Ondanks dit bezwaar willen wij de 
minister aanmoedigen om op de 
uitgestippelde weg voort te gaan. Zo 
kijken wij uit naar de beslissing van 
de minister gelet op de mogeli jkheid, 
een egalisatieheffing in te stellen op 
verzurende emissies en op de 
uitstoot van koolwaterstoffen. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ter gelegenheid van de 
behandeling van de nota herziening 
financiële structuur milieubeleid, 
twee jaar geleden, heeft de heer 
Wil lems de voor mijn fractie van 
belang zijnde uitgangspunten voor 
het milieubeleid nog eens aan de 
orde gesteld. Ten eerste dient 
vervuiling zoveel mogelijk te worden 
voorkomen en ten tweede komen de 
lasten van de dan nog opgetreden 
vervuiling voor rekening van de 
vervuilers. Vooral op het laatste 
uitgangspunt heeft het nu aan de 
orde zijnde wetsvoorstel betrekking 
waar het gaat om de bestemmings-
heffingen. De regulerende heffingen, 
opgenomen in dit wetsvoorstel, 
hebben meer betrekking op het 
eerste uitgangspunt. 

Op beide uitgangspunten komt 
naar mijn mening het wetsvoorstel 
maar zeer ten dele tegemoet aan de 

eisen die gesteld moeten worden aan 
een goed milieubeleid. In de 
financiële structuur van het milieube-
leid wordt een onderscheid gemaakt 
tussen directe en indirecte kosten. 
Van de vele miljarden die nodig zijn 
om milieuvervuiling te voorkomen en 
te bestrijden, wordt een klein 
gedeelte, ongeveer 300 min., 
verkregen met de nu voorgestelde 
bestemmingsheffingen. De Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren 
zorgt eveneens voor een gedeelte 
van de op te brengen gelden terwijl 
de rest van de kosten die de overheid 
moet maken, wordt gedekt met 
algemene middelen. 

Mijn fractie heeft in het verleden al 
bezwaar gemaakt tegen het aanwen-
den van algemene middelen voor het 
dekken van indirecte kosten, zoals de 
bestrijding van de bodemvervuiling. 
Dat bezwaar geldt nog altijd. Het nu 
aan de orde zijnde wetsvoorstel zorgt 
niet in voldoende mate voor een 
verhoging van de opbrengsten uit 
heffingen. De verdeling van de 
indirecte en directe kosten wordt, 
behoudens een kleine aanpassing, in 
stand gehouden. Het principe "de 
vervuiler betaalt" wordt hiermee niet 
voldoende waargemaakt. De 
verhaalsacties, ook een vorm om de 
vervuiler te laten betalen, zullen, als 
er al sprake is van een behoorlijk 
resultaat, slechts op termijn geld 
opbrengen. 

Ook na langdurig overleg met de 
Kamer is in het wetsvoorstel gekozen 
voor een heffingenstelsel op basis 
van fossiele brandstoffen. Daarmee 
kan " in globale zin wat betreft de 
financiering van de overheidsuitga-
ven rekening worden gehouden met 
het beginsel "de vervuiler betaalt". Ik 
citeer nu pagina 6 van de memorie 
van toelichting. Op bladzijde 7 staat: 
"De feitelijke te realiseren lastenver-
deling over de verschillende maat-
schappelijke categorieën zal echter 
steeds een compromis zijn tussen 
hetgeen op grond van milieuhygiëni-
sche overwegingen het meest 
wenselijk is en hetgeen op grond van 
met name economische overwegin-
gen aanvaardbaar wordt geacht.". 
Ook de heer Lankhorst heeft dit 
aangehaald. Deze zinsneden slaan op 
de verdeling van de brandstofheffing 
over onder meer de industrie en het 
privé-autovervoer. De industrie mag 
niet te zeer worden belast. Eenzelfde 
overweging wordt gevolgd bij het 
besluit om geen heffing op basische-
micaliën in te voeren. De concurren-
tiepositie van het bedrijfsleven, 

vooral die op de exportmarkt, staat 
geen hogere lasten voor het bedrijfs-
leven toe, zo meent het kabinet. 

Een ander argument om voor de 
brandstofheffing te kiezen en niet 
voor een heffing op basisprodukten, 
was gelegen in de hoge perceptie-
kosten die met een dergelijke heffing 
zijn gemoeid. Voorzitter! Uit het 
onderzoek van Tebodin is gebleken 
dat bij een eenvoudige variant dit 
probleem zich niet voordoet maar 
helaas voelt de minister niet voor een 
dergelijke variant. Blijft over het niet 
te ontkennen spanningsveld tussen 
milieubelangen en het belang van het 
bedrijfsleven. Door op deze wijze de 
industriepolitiek als randvoorwaarde 
bij het milieubeleid te hanteren, 
wordt aan het principe "de vervuiler 
betaalt" echter geen recht gedaan. 
Het milieu staat een dergelijke 
ondergeschiktheid ook niet meer toe. 
De afbraak van de ozonlaag, een 
nijpend probleem, de waterverontrei-
niging, bij voorbeeld door fosfaten, 
en de vervuiling van de Rijn zijn 
problemen die snel moeten worden 
opgelost en zeker niet op deze wijze 
afhankelijk kunnen worden gesteld 
van economische ontwikkelingen. 

Het wetsvoorstel opent de 
mogelijkheid voor het instellen van 
regulerende heffingen, die het 
gedrag van de producenten en de 
consumenten beïnvloeden in een 
voor het milieu gunstige richting. Een 
voorbeeld daarvan is de heffing op 
gelode benzine. In dit geval gaat het 
om een goede heffing omdat 
daarmee de consument wordt 
gestimuleerd om auto's aan te 
schaffen die geschikt zijn voor 
ongelode benzine. Het is nog geen 
stimulans om maar helemaal af te 
zien van een auto. Daar zijn maatre-
gelen in het kader van het openbaar 
vervoer voor nodig. Maar een 
regulerende heffing zal slechts in een 
beperkte mate werken. Dat betekent 
nog niet dat het ongewenste produkt 
binnen afzienbare tijd volledig van de 
markt zal zijn. Zeker als er alternatie-
ven voorhanden zijn heeft een 
regulerende heffing minder zin dan 
een totaal verbod. Hoogstens — dit 
is een andere mogelijkheid — draagt 
een regulerende heffing ertoe bij dat 
de termijn waarbinnen een totaal 
verbod van een produkt zal gelden 
korter gemaakt kan worden. Een 
voorbeeld hiervan is het uit de handel 
nemen van fosfaathoudende 
wasmiddelen, vanavond een populair 
onderwerp van discussie. Als het 
doel is te komen tot een totale 
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Van Es 

vervanging van deze wasmiddelen 
door een alternatief, dat overigens 
aanwezig is, heeft een regulerende 
heffing minder zin dan een verbod. 
Het bezwaar van een regulerende 
heffing is daarnaast, dat niet de 
vervuiler betaalt, maar dat de 
vervuiler een lastenverhoging kan 
afwentelen op de gebruiker. 

Minister Nijpels: De gebruiker is in 
dit opzicht natuurlijk wel de vervuiler. 
De gebruiker 

Mevrouw V a n Es (PSP): De consu-
ment! 

Minister Nijpels:....in casu de man 
of vrouw die de winkel binnenwan-
delt, kan kiezen uit fosfaatvrije en 
fosfaathoudende middelen. Het is 
dus niet reëel de fabrikant als de 
vervuiler aan te merken. Dat is de 
consument zelf. Dat neemt niet weg, 
dat ik met andere onderdelen van het 
betoog van mevrouw Van Es in grote 
lijnen kan instemmen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Misschien 
kunnen wij het er dan over eens 
worden dat zij beiden, de consument 
en de producent, vervuilers zijn. 

Minister Nijpels: Nee, daarmee kan 
ik ook niet instemmen. De consu-
ment is in dit geval echt de vervuiler. 
Het is ook redelijk dat de consument 
voor de vervuiling een bedrag op 
tafel legt. Een andere vraag is of de 
producent niet zo wijs moet zijn om 
zelf een beleid te voeren. De Kamer 
probeert de producent al vijftien jaar 
lang van die wijsheid te overtuigen, 
naar ik in de afgelopen maanden heb 
begrepen met droevig weinig succes. 

Mevrouw Van Es (PSP): Inderdaad! 
Een verbod op zeer korte termijn is 
dan ook een van mijn grote wensen. 

Het wetsvoorstel maakt het 
mogelijk statiegeld te heffen, maar er 
zijn eigenlijk nog geen duidelijke 
voorstellen. De industrie is nu zelf 
gekomen met een voorstel voor de 
zogenaamde PET-flessen, die 
vandaag al eerder zijn genoemd. Die 
flessen komen nog steeds wel op de 
markt, zij het dat wordt geprobeerd 
de schade enigszins te beperken. Of 
een statiegeld voldoende zal zijn om 
de PET-flessen uit het milieu te 
houden valt te bezien. Het is aan de 
minister, na te gaan of er geen 
andere materialen op de markt 
moeten worden gebracht, die het 
voordeel van de PET-flessen hebben 

en geen milieuschade veroorzaken. 
Komt de minister nog met voorstel-
len om statiegeld te heffen op andere 
produkten of wordt er nog gewacht 
op initiatieven van de industrie zelf? 
Kan hij aangeven hoe lang hij nog wil 
wachten? 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: De minister hoopt 
morgenmiddag met zijn antwoord te 
beginnen. 

Sluiting 22.14 uur. 

Tweede Kamer 
8 september 1987 

Milieuhygiëne TK 99 99-5123 





Noten 

Noot 1 (zie blz. 5067) 

Lijst van ingekomen s tukken , 
met de door de Voorzi t ter ter 
zake gedane voorste l len: 

1. twee Koninklijke boodschappen 
ten geleide van de volgende voorstel-
len van wet : 

Wijziging van Hoofdstuk VIM 
(Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen) van de begroting van de 
uitgaven en ontvangsten van het Rijk 
voor het jaar 1985 (slotwet; tweede 
wijzigingsvoorstel) ( 20063 ) ; 

Wijziging van de begroting van 
uitgaven en ontvangsten van het 
Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling 
A, voor het jaar 1986 (slotwet; eerste 
wijzigingsvoorstel) (20064) . 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al 
gedrukt en rondgedeeld; 

2. de volgende brieven: 
een, van de ministers van Buiten-

landse Zaken en van Defensie, over 
mijnenvegers voor de Golf (20075) ; 

een, van de minister voor 0ntwik-
kelingssamenwerking, over studiekos-
ten Surinaamse studenten (19 700-V, 
nr. 126); 

een, van de minister van Justitie, 
over toepassing artikel 54 Wet 
persoonsregistraties (19 095, nr. 23) ; 

een, van de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken, over het 
initiatief Wiebenga en Te Veldhuis 
( 2 0 0 0 1 , nr. 5); 

een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, over artikel 51 
van het ontwerp Academische 
Statuut (19 700-VMI, nr. 108); 

een, van de staatssecretaris van 
Financiën, over het rulingbeleid 
(19700- IXB, nr. 70); 

een, van de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, over COVRA B.V. 
(19 700-XI , nr. 113); 

twee, van de minister van Verkeer 
en Waterstaat, te weten: 
een, over de privatisering RLD 
(17 938, nr. 35); 
een, over muskusrattenbestrijding 
(19700-XI I , nr. 68); 

een, van de minister van Economi-
sche Zaken, over de BMD (19 700-XI 
nr. 126); 

twee, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, te 
weten: 
een, over het functioneren van 
kerncentrales (16 226, nr. 7); 

een, over het functioneren van de 
Wet Vermeend/Moor (19 700-XV, nr. 
119); 

twee, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, te 
weten: 
een, over het Jeugdwelzijnsbeleid 
(15317, nr. 164); 
een, over het Jeugdonderzoek 1987 
(19700-XVI , nr. 186); 

een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over het patiëntenbeleid (16 7 7 1 , nr. 
30). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

3. de volgende brieven: 
een, van de minister van Binnen-

landse Zaken, over de arbeidsvoor-
waarden overheidspersoneel per 31 
december 1986; 

een, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, ten geleide van 
een concept-voorstel van wet 
Grondslag regeling tegemoetkoming 
c.o.o.; 

een, van de minister van Financiën, 
over deelnemingen van de Staat; 

een, van de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, ten 
geleide van DCA-bevindingen 1986. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zover nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissie; 

4. de volgende adressen: 
een, van mevrouw G. Vastera-

vendts-Roozekrans te Vught, met 
betrekking tot een verzoek om 
kwijtschelding van I.B.; 

een, van mevrouw G. de Ridder-Van 
Rooij te Amsterdam, met betrekking 
tot een verzoek om kwijtschelding 
van de aanslag inkomstenbelasting 
1985; 

een, van A.J.M, de Kok te Poeldijk, 
met betrekking tot een verzoek om 
teruggave van teveel betaalde 
belasting; 

een, van J.F. Roulaux te Venlo, met 
betrekking tot een verzoek om 
kwijtschelding van de aanslag 
premieheffing 1984; 

II, een, van N. Morelis te Capelle a/d 
IJssel, met betrekking tot een 
verzoek om een betalingsregeling 
inzake belastingschuld; 

een, van mevrouw J. Bruyn-Nijssen 
te Broek op Langedijk, met betrekking 
tot een verzoek om kwijtschelding 
van haar belastingschuld; 

een, van ds. G. van Asselt te 
Klazienaveen, met betrekking tot een 
verzoek om kwijtschelding van 
inkomstenbelasting 1983 en 1984; 

een, van I.M. den Dekker te Den 
Haag, met betrekking tot een verzoek 
om kwijtschelding van aanslagen 
omzetbelasting 1981/1984 en 
1985/1986; 

een, van Haverkamp's Automobie-
len te Teuge, met betrekking tot een 
verzoek omzetbelasting 1981 t /m 
1984; 

een, van A.P. Klaassen te Raams-
donkveer, met betrekking tot 
studiefinanciering; 

een, van I. Munshi te Paramaribo, 
met betrekking tot een v isum; 

een, van mevrouw B.H. Daams-
Schalks te Geldrop, met betrekking 
tot kwijtschelding van inkomstenbe-
lasting; 

een, van mr. drs. H.P.A.M, van 
Arendonk te Breda, met betrekking 
tot een verzoek om kwijtschelding 
van overdrachtsbelasting; 

een, van Beheermaatschappij de 
Bever B.V. te Eindhoven, met 
betrekking tot geleden rentenadeel; 

een, van J.W. Banis te Hardenberg, 
met betrekking tot een rentevergoe-
ding; 

een, van J . de Ligt te Alicante 
(Spanje), met betrekking tot een 
ziekenfondsverzekering. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de commissie voor de Verzoek-
schriften; 

5. de volgende brieven e.a.: 
een, van Dorothy M Stathis, over 

euthanasie; 
het jaarverslag 1986 van de 

Centrale voor bemiddeling bij 
medefinanciering van ontwikkelings-
programma's Curacao. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; 

6. de volgende brieven e.a.: 
een, van de Nationale ombudsman, 

ten geleide van een twintigtal 
openbare rapporten; 

een, van COSBO-Nederland, ten 
geleide van commentaar op de 
plannen tot vereenvoudiging van de 
loon- en inkomstenbelasting; 

een, van de CNVW, over de nota 
Alcohol en Samenleving; 

een, van de stichting Natuur en 
Milieu, over de W A M B ; 

een, van het Landbouwschap, over 
veenweidegebieden. 
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Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. Kopie is zonodig gezonden 
aan de betrokken commissies; 

7. de volgende brieven e.a.: 
een. van J. v. Onselen, over 

verkeersovertreders; 
een, van het CBS, ten geleide van 

'Macro-economische ontwikkelingen, 
1921-1939 en 1969-1985'; 

een, van het Institut Francais de la 
Haye, ten geleide van het programma 
voor het najaar; 

een, van F.J.M. Schijvers, over het 
in moeilijkheden verkerende bedrijf 
Bijsterveld b.v.; 

een, van Badan Persatuan, over 
werkgelegenheidsparagraaf; 

een, van het gemeentebestuur van 
Zaanstad, over bezuinigingen in de 
gezondheidszorg; 

een, van de Nationale ombudsman, 
over de benoeming van de substituut-
ombudsman; 

een, van Verpleeghuis Antonius-
Binnenweg, over bezuinigingen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Texel, over afkalving werkgelegenheid 
op Texel; 

een, van H. Faber, over zijn 
financiële positie; 

een, van de Mestcentrale Brabant 
b.v., over richtlijnen Landelijke 
Mestbank; 

een, van drs. W.J.B. Lohman, over 
het talenaanbod in het voortgezet 
onderwijs; 

het jaarverslag 1986 van de SEP; 
het jaarverslag 1986 van de 

Stichting voor Biofysica; 
een aantal inzake korting op de 

huursubsidie. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; 

8. de volgende proefschriften: 
'Ondernemers georganiseerd' door 

P.W.M. Nobelen; 
'Veranderen om te groeien' door 

C.W.A.M, van Paridon. 

Deze proefschriften zijn opgenomen 
in de bibliotheek der Kamer. 

Noot 2 (zie blz. 5072) 

De vragen van de leden Lankhorst 
en Groenman luiden: 

1 
Kan de staatssecretaris meedelen 
met welke onderzoeksopdracht de 
Koninklijke Marechaussee op 14 april 
1987 naar de woning in Amsterdam 
aan een in Soesterberg gelegerde 
Amerikaanse militair is gestuurd? 

2 
Is het de staatssecretaris uit de 
vertrouwelijke informatie, die hij 
heeft ontvangen van de Stichting 
Homoseksualiteit en Krijgsmacht, 
niet duidelijk geworden, dat deze 
opdracht plaatsvond in het kader van 
een Amerikaans onderzoek naar 
eventuele homoseksuele relaties van 
deze militair? Zo ja, waarom heeft hij 
daar in de beantwoording van 
schriftelijke vragen vanuit de Eerste 
Kamer geen melding van gemaakt?1 

3 
Wil de staatssecretaris aangeven, 
wat de inhoud is van het interne 
memo dat de Koninklijke Marechaus-
see heeft opgemaakt na het in vraag 
1 bedoelde huisbezoek? Wordt in dit 
memo melding gemaakt van het 
samenwonen van de Amerikaanse 
militair met een Nederlandse vriend? 

4 
In welke gevallen worden aan de 
Koninklijke Marechaussee verzoeken 
tot bijstandsverlening gedaan door 
buitenlandse militaire autoriteiten? 

5 
Deelt de staatssecretaris de mening, 
dat bijstandsverlening door Neder-
landse opsporingsambtenaren in het 
algemeen en de Koninklijke Mare-
chaussee in het bijzonder op verzoek 
van de militaire politie van Navo part-
ners ook gegevens kan opleveren 
over de persoonlijke relaties van 
zowel Nederlandse staatsburgers als 
buitenlandse in Nederland gelegerde 
militairen? 

6 
Hoe denkt de staatssecretaris te 
voorkómen, dat deze gegevens 
- voorzover deze niet betrekking 
hebben op een onderzoek naar volgens 
Nederlands recht strafbare feiten -
gevraagd of ongevraagd worden 
doorgegeven aan buitenlandse 
autoriteiten anders dan door het niet 
inwilligen van verzoeken om bijstand 
indien daarbij de persoonlijke 
levenssfeer van zowel buitenlandse 
militairen als Nederlandse staatsbur-
gers in het geding kan zijn? 

7 
Indien daartoe nadere afspraken 
omtrent de toepassing van bepalingen 
in het NAVO-statusverdrag zouden 
moeten worden gemaakt, is de 
staatssecretaris dan bereid zulks te 
bevorderen, zich daarbij baserend op 
de uitgangspunten van de nota 
overheidsbeleid en homoseksualiteit, 
en het tot nu toe door Nederland in 

internationaal verband ingenomen 
standpunt inzake de rechten van 
homoseksuelen? 

8 
Geldt evenals voor de douane ook 
voor de Koninklijke Marechaussee 
een geheimhoudingsverplichting? 

9 
Welke conclusies trekt de staatssecre-
taris uit het gegeven, dat de rol van 
de Koninklijke Marechaussee in de 
Soesterberg-affaire niet onbesproken 
is gebleven? 

1 Zie Aanhangsel Handelingen Eerste 
Kamer, nr. 53. 

Noot 3 (zie blz. 5125) 

Lijst van ingekomen stukken, 
met de door de Voorzitter ter 
zake gedane voorstellen: 

1. de volgende brieven: 
een, van de minister van Binnen-

landse Zaken, over het arbeidsvoor-
waarden- en werkgelegenheidsbeleid 
1987/1988(20070); 

een, van de minister en de staats-
secretaris van Onderwijs en Weten-
schappen, over het bekostigingsbe-
sluit WBO/OWBO (19 700-VIII, nr. 
110); 

een, van de minister van Financiën, 
over het feitenonderzoek (19 905, nr. 
46); 

een, van de staatssecretaris van 
Financiën, over een verslag van de 
commissie voor de Verzoekschriften 
(19 249, nr. 401); 

een, van de minister van Economi-
sche Zaken, ten geleide van een 
aantal studies (19 700- XIII, nr. 125); 

vier, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, te 
weten: 
een, over het feitenonderzoek 
(19 700-XVI, nr. 188); 
een, over de departementale accoun-
tantsdienst (19 700-XVI, nr. 189); 
een, ten geleide van deelrapporten 
accountantsdienst (19 700-XVI, nr. 
190); 
een, ten geleide van een concept-be-
sluit W.I.V. ca. (19 700-XVI, nr. 
191); 

twee, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over jeugdtandzorg (18 848, nrs. 8 
en 9). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 
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