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Datum 12 september 2018 
Betreft Besluit inzake uw Wob-verzoek over afschaffen afvalstoffenbelasting 

Geachte 

In uw brief van 20 april 2018, ontvangen op 24 april 2018, heeft u met een beroep 
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om documenten die 
betrekking hebben op de ‘oude afvalstoffenbelasting’ zoals deze heeft bestaan van 
1995 tot en met 2011. U heeft aangegeven op zoek te zijn naar de motieven en 
argumenten om de afvalstoffenbelasting af te schaffen en alle daarbij betrokken 
onderliggende relevante financiële en niet financiële informatie die bij de 
afschaffing een rol hebben gespeeld. Uw verzoek heeft tevens betrekking op alle 
concepten, ook die waarvan een eindversie beschikbaar is. 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 2 mei 2018. In 
dezelfde brief is de beslistermijn met vier weken verdaagd. Mijn excuses voor de 
langere behandelduur. Bij deze doe ik u het besluit toekomen. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar de bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 74 documenten aangetroffen die geheel of 
gedeeltelijk binnen de reikwijdte van uw verzoek vallen. Deze documenten zijn 
opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit 
besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, 
zodat per document duidelijk is wat is besloten.  

Zienswijzen 
Bij de openbaarmaking van de documenten zijn derde-belanghebbende betrokken. 
Deze derde-belanghebbende zijn in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te 
geven. De van hen ontvangen zienswijzen heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen.  
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Besluit 
Ik heb besloten aan uw verzoek deels tegemoet te komen en de documenten waar 
u om hebt verzocht (deels) openbaar te maken. Voor een nadere specificatie per 
document verwijs ik u naar bijlage 2. De reden waarom ik deze informatie (deels) 
openbaar maak, volgt uit hetgeen ik hieronder heb opgenomen onder het kopje 
“Overwegingen”.  
 
Buiten reikwijdte verzoek 
Een aantal documenten bevatten passages die inhoudelijk niet binnen de 
reikwijdte van uw verzoek vallen. Deze passages heb ik in de betreffende 
documenten onleesbaar gemaakt onder vermelding van “buiten reikwijdte” of 
“buiten reikwijdte verzoek”. 
 
Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarmaking t.a.v. een ieder 
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11. Het recht op openbaarmaking op grond van de 
Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische 
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten 
aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de 
persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten 
belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij 
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te 
beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.  
 
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven. In het licht van het bovenstaande heb ik op basis 
van de Wob een belangenafweging gemaakt. Per weigeringsgrond heb ik 
gemotiveerd waarom bepaalde passages uit de aangetroffen documenten 
onleesbaar zijn gemaakt. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
 
In het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden alle 
(herleidbare) gegevens van persoonlijke aard niet openbaar gemaakt. In veel van 
de documenten staan persoonsgegevens. Ten aanzien van de in de documenten 
voorkomende persoonsgegevens ben ik van oordeel dat het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid. In dat licht heb ik alle persoonsgegevens, op grond van 
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, onleesbaar gemaakt. De 
passages waarop deze weigeringsgrond van toepassing is zijn in de documenten 
herkenbaar als ongemarkeerde (gelakte) tekstblokken. 
 
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 
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van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het 
betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat 
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die 
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in 
de zin van de Wob. 
 
Persoonlijke beleidsopvattingen in stukken voor intern beraad  
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden begrepen: nota’s van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van 
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad 
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs 
kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob 
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van 
buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding 
gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met 
bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.  
 
In een aantal documenten komen ook passages of specifieke opmerkingen voor 
die gekwalificeerd zijn als persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover 
geen informatie. Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden 
betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met 
toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare 
vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen. 
Waar dit zich voordoet in de documenten heb ik deze persoonlijke 
beleidsopvattingen gelakt en gemarkeerd met “11.1”.  
 
Wijze van openbaarmaking 
Conform het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, van de Wob worden de 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken na 
dagtekening van dit besluit, aan te geven of men bedenkingen heeft tegen 
openbaarmaking van de door u gevraagde informatie. Dit kan door het indienen 
van een bezwaarschrift bij het ministerie van Financiën en door daarnaast bij de 
rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, het onderhavige 
besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na 
dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift is ingediend en een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan, wordt de uitspraak van de voorzieningenrechter 
afgewacht, voordat tot daadwerkelijke openbaarmaking wordt overgegaan. 
Hebben de belanghebbenden geen bedenkingen tegen de openbaarmaking, dan 
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wordende betrokken documenten na twee weken na dagtekening van dit besluit 
aan u verstrekt. 
 
Reeds openbare stukken 
De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. Om u ter wille te 
zijn, heb ik in de inventarislijst (bijlage 2) bij de betreffende documenten 
verwezen naar de vindplaats. 
 
Plaatsing op internet 
De stukken die met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een ieder  
openbaar worden, zullen op www.rijksoverheid.nl worden geplaatst. 
 
Afschrift aan belanghebbenden 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 
 
Hoogachtend, 
 
De minister van Financiën, 
namens deze, 
 
 
mr. O.F.V. de Bruijne 
De plv. directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken 
 

 
 

  Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.  
Op grond van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop 
dit besluit aan u is verzonden een bezwaarschrift indienen.  
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Financiën, ter 
attentie van de directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE 
Den Haag.  
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste het volgende 
te bevatten:  

a. naam en adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;  
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt 

verenigen. 
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob 
 
Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of 
ander materiaal dat gegevens bevat; 

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op 
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 
de uitvoering ervan; 

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in 
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 
bestuurlijke aangelegenheid; 

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde 
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen 
en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder 
zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een 
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als 
leden daarvan beschouwd; 

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, 
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel 
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort 
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de 
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd; 

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of 
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke 
aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten; 

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van 
de Wet milieubeheer; 

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze 
of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een 
overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel 
binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd; 

i. overheidsorgaan: 
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of 
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 

 
Artikel 6 
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek 
is ontvangen. 
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. 
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na 
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven 
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de 
belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de 
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
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4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder 
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden 
gegeven. 
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de 
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 
bekendgemaakt. 
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-
informatie: 

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee 
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te 
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar 
tegen heeft; 

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, 
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een 
verlenging rechtvaardigt; 

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing. 
 
Artikel 10 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 
dit:  

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van 

de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk 
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:  

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-
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informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang. 
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter.  
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 
van milieu-informatie. 
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu. 
 
Artikel 11 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of 
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 
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Betreft: afvalstoffenbeiasting

Bijlage:

Geachte heet Weekers,

Als gezamenlijke branches in de afval- en recyclingsectot geven wij u graag het volgende mee ten aanzien van uw

Fiscale Agenda. Wij reageren hiermee op uw voornemens om, zoals in de Fiscale Agenda van 14 april 2011 is

aangegeven, de afvalstoffenbelastingen af te schaffen dan wel de tarieven op € 0,= te stellen.

Ondergetekende branches zijn van mening dat, vooral dankzij de afvalstoffenbelastingen, Nederland een afval- en

recyclingindustrie heeft kunnen ontwikkelen, die zijn gelijke in de wereld niet kent. Een vergelijking met ‘Het kind met

het badwater weggooien’ dringt zich op bij het afschaffen van de afvalstoffenbelasting. Dat de afvaistoffenbelasting

nog steeds van belang is, bleek bij het per 1 januari 2010 verhogen van de belastingtarieven voor gevaarlijke

afvalstoffen. Hierdoor is hergebruik, nuttige toepassing en verbranding van gevaarlijk afval toegenomen, terwijl dat

middels handhaving in de jaren daarvoor niet is gelukt. Naar onze mening zal het wegvailen van de

afvalstoffenbelasting op herbwikbaar en brandbaar afval een negatief effect hebben op de afval- en

recyciingstructuur van Nederland. Nederland heeft de afgelopen 30 jaar, mede door de sturende werking van de

afvaistoffenbetasting, een sterke infrastructuur en afval- en recyclingmarkt weten neer te zetten, die uiteraard

behouden dient te blijven, uit milieuhygiënisch én economisch belang. Voor het Nederlandse bedrijfsleven dreigt met

het afschaffen van de afvalstoffenbeiasting de mogelijkheid verloren te gaan om Europees breed haar exportproduct

van kennis en kunde op het gebied van hoogwaardige afvalverwerking en recycling te benutten. Juist in een Europa

dat aanstuurt op een Recycling Society, biedt de huidige afval- en recyclinginfrastnictuur en een verdere innovatie

hiervan Nederland grote kansen op meer export.

Het is ons gebleken dat de opinie op ambtelijk niveau is dat de belasting eventueel afgeschaft zou kunnen worden

omdat het voorkomen van storten van herbruikbare en brandbare stromen net zo effectief via stortverboden

geregeld kan worden. Naar de mening van het bedrijfsleven zal de afschaffing van de afvalstoffenbelasting er echter

toe leiden dat verdere innovaties, om afvalstoffen die nu nog onder de reguliere heffing gestort worden, in de

toekomst zullen uitblijven. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de recente ontwikkeling van verwerkingstechnieken

voor de behandeling van asbest en shredderafval. De hoge afvalstoffenbelasting creëert dan ook aantoonbare en

concrete kansen op verdere innovatie en moet daarom ook om die reden in stand gehouden worden.



Verder merken wij op dat de lage stortberasting op € 0,— dient te worden gesteld omdat dit het storten van niet

herbruikbaar en niet brandbaar afval betreft, die ook volgens het Landelijk Afvalbeheerplan dienen te worden

gestort. Om te voorkomen dat deze stromen als gevolg van de afvalstoffenbelasting in het leefmilieu of via

ongewenste routes in het buitenland terecht komen, is deze heffing op gewenst handelen ongewenst. Storten is de

gewenste verwerkingsvorm voor deze stromen en uit stunngsperspectief biedt de lage heffing dan ook geen enkele

toegevoegde waarde.

Om de hoge verwerkingsstandaard in Nederland te behouden en zelfs te doen verbeteren, stellen wij met betrekking

tot de afvalstoffenbelastingen de volgende wijzigingen voor:

1. Het lage afvalstoffenbelastingtarief € 16,89 per ton wordt verlaagd naar € 0-;

2. Het reguliere afvalstoffenbelastingtarief€ 108,13 per ton blijft € 108,13;

3. Naast wat het ministerie van Financiën reeds als voorwaarde heeft gesteld .. moet niet leiden tot een toename

van het stoîten van de hoeveelheid hertwikbam of verbrandbare afvalstoffen.’ dient:

a. voor grond de interventiewaarde gelijkgesteld te worden aan de hergebruiknorm;

b. voor minerale afvalstoffen het huidige recyclingvolume tenminste gehandhaafd te blijven.

Hiermee is de afvalstoffenbelasting hét (kostenneutrale) sturingsinstrument dat in de afvalsector nodig is om het

beleid inhoud te blijven geven. De fiscale doelen zijn wat ons betreft van ondergeschikt belang, het stunngselement

dient centraal te staan.

Wij doen een beroep op u om bovengenoemde voorstellen over te nemen en zijn graag bereid om deze nader toe te

lichten.

Deze brief is verzonden en ondertekend door de onderstaande brancheorganisaties uit de afval- en recyclingsector.

Een zelfde brief zenden wij aan uw collega van Infrastructuur en Milieu, de heet Atsma.

Met vriendelijke groeten,

NVPG NVRD VA TLNBRBS Recycling
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Datum
Betreft afvalstoffenbelasting

Geachtej___________________

Mede namens de Staatssecretaris van Financiën reageer ik op de brief van 1juni
ji. van u en vier andere brancheorganisaties uit de afvalsector, waarin u
gezamenlijk pleit voor de volgende zaken:
1. het verlagen van het lage belastingtarief voor het storten van afval naar

C 0,-;
2. het handhaven van het reguliere belastingtarief voor het storten van

afval;
3.a. het gelijkstellen van de interventiewaarde voor grond aan de

hergebruiknorm;
3.b. het handhaven van het huidige recyclingvolume voor minerale

afvalstoffen;
4. het formuleren van beleid waarmee recyclen verder gestimuleerd wordt.

Punten 1 en 2
In de Fiscale agenda is aangegeven dat het beperken van het aantal belastingen
past binnen het streven naar een eenvoudiger en begrijpelijker belastingstelsel.
Ook zorgt een minder groot aantal belastingen ervoor dat de administratie lasten
zullen dalen en dat de uitvoering van het belastingstelsel door de Belastingdienst
goedkoper wordt. De afvalstoffenbelasting is één van de belastingen die in
aanmerking komt voor afschaffing, indien daar budgettair ruimte voor bestaat.
Gelet op de fors gedaalde opbrengst van de afvalstoffenbelasting zijn er immers
vraagtekens te zetten bij de toekomst van deze belasting. Het primaire doel van
de afvalstoffenbelasting is het genereren van algemene middelen ter bekostiging
van de overheidsuitgaven. Bedroeg de opbrengst een paar jaar geleden nog € 177
miljoen, in 2010 was de opbrengst gedaald tot € 42 miljoen (€ 17 miljoen lager
dan geraamd). Uit recente cijfers komt naar voren dat de opbrengst in het eerste
halfjaar van 2011 ongeveer een derde lager was dan in dezelfde periode in 2010.

Directoraat-Generaal
Milieu
Duurzaam Produceren
AvaI en Ketens
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Postbus 30945
2500 GX Den Haag
Interne postcode 625
www.rijksoverheid.nI
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Kenmerk
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Uw kenmerk
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In uw brief pleit u voor het handhaven van het reguliere belastingtarief voor het Directoraat-Generaal

storten van afval en het verlagen van het lage belastingtarief voor het storten van Milieu
Duurzaam Produceren

afval naar € 0,-. Het op nul zetten van het lage tarief zou leiden tot een halvering
AaI en Ketens

van de opbrengst zonder dat een vermindering van de administratieve lasten en
uitvoeringskosten optreedt. Het kabinet ziet daarom meer in het in zijn geheel Kenmerk

afschaffen van de afvalstoffenbelasting, zodat de administratieve lasten en DP2011053149

uitvoeringskosten verdwijnen en het belastingstelsel eenvoudiger wordt.

In mijn brief ‘Meer waarde uit afval’, die ik op 25 augustus ji. aan de Tweede
Kamer heb gestuurd, geef ik aan hoe ik bij afschaffing van de
afvalstoftenbelasting wil voorkomen dat er meer afval gestort gaat worden.
Momenteel wordt er gewerkt aan een wijziging van het Besluit stortpiaatsen en
stortverboden afvalstoffen (Bssa). Onderdeel van deze wijziging is de toevoeging
van ongeveer 14 nieuwe stortverboden, waardoor het storten verder gereguleerd
wordt.

Mocht er als gevolg van afschaffing van de afvalstoffenbelasting onverhoopt toch
een toename van het storten plaatsvinden, dan treed ik in overleg met het
bevoegd gezag over het verscherpen van de handhaving.

Ik deel uw vrees niet dat afschaffing van de afvalstoffenbelasting zal leiden tot het
uitblijven van innovatie binnen de afvalsector. Wij hebben regelmatig overleg met
het bedrijfsleven om innovatie te faciliteren of te stimuleren met andere
instrumenten. Momenteel wordt bijvoorbeeld onderzocht of er een stortverbod
kan worden toegevoegd voor cementgebonden asbest. Ook is er de mogelijkheid
tot aanpassen van minimumstandaarden bij de ontwikkeling van nieuwe
verwerkingstechnieken.

Punt 3a
De interventiewaarden en hergebruiknormen zijn normkaders die elk een eigen
doel dienen en dus een zelfstandig bestaansrecht hebben. Ik zal daarom beide
kaders niet gelijkstellen. Wel ben ik voornemens bij de wijziging van het Bssa het
stortverbod voor grond uit te breiden tot alle grond, met uitzondering van de niet
reinigbare grond. Hierdoor wordt de strekking van het stortverbod in
overeenstemming gebracht met de uitgangspunten van het afvalstoffenbeleid. Dit
sluit mijns inziens ook aan bij de achtergrond van uw voorwaarde, namelijk dat
grond die (eventueel na bewerking) een nuttige toepassing kan krijgen niet
gestort moet worden.

Punt 3b en 4
Voor de punten 3b en 4 verwijs ik eveneens naar mijn brief ‘Meer waarde uit
afval’. Daarin wordt uitgebreid aandacht besteed aan de stand van zaken, acties
en planning op het gebied van het recyclen van afval. Diverse stromen worden
specifiek uitgelicht, waaronder bouw- en sloopafval. U vindt in de brief ook een
paragraaf over kwantificeerbare doelen.
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BRBS RecycLing

Aan de Staatssecretaris van Financiën

Zijne excellentie de heet mr. drs. F.H.H. Weekers

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Datum:

Ons kenmerk:

14november 2011

11-00143 HvR

1. Uiten, afdoening 2_f22cI

t Dossietnumm

TrefwoOtd/DSP code

Eparaat voor
ren

Uw kenmerk:

Betreft:

Bijlage:

afvalstoffenbelasijng

Geachte heer Weekers,

Als gezamenlijke branches in de afval- en recyclingsector reageren wij hierbij op uw voornemen om de

afvalstoffenbelasting af te schaffen. In onze gezamenlijke brief van 27 mei jI. hebben wij u reeds over ons standpunt

hieromtrent geïnformeerd, maar gezien de recente discussies in het overleg inzake het Belastingplan 2012 zijn wij

zo vrij deze visie nogmaals onder uw aandacht te brengen.

Ondergetekende branches zijn van mening dat, vooral dankzij de afvalstoffenbelastingen, Nederland een afval- en

recyclingindustrie heeft kunnen ontwikkelen, die zijn gelijke in de wereld niet kent. Naar onze mening zal het

wegvallen van de afvalstoffenbelasting op herbruikbaar en brandbaar afval een negatief effect hebben op de afval-

en recyclingstwctuur van Nederland. Nederland heeft de afgelopen 30 jaar, mede door de sturende werking van de

afvalstoffenbelasting, een sterke infrastructuur en afval- en recyclingmarkt weten neer te zetten, die uiteraard

behouden dient te blijven, uit milieuhygiënisch én economisch oogpunt. Voor het Nederlandse bedrijfsleven dreigt

met het afschaffen van de afvalstoffenbelasting de mogelijkheid verloren te gaan om Europees breed haar

exportproduct van kennis en kunde op het gebied van hoogwaardige afvalverwerking en recycling te benutten. Juist

in een Europa dat aanstuurt op een Recycling Society, biedt de huidige afval- en recyclinginfrastwctuur en een

verdere innovatie hiervan Nederland grote kansen op meet export.

Het is ons gebleken dat het de mening is van zowel u als uw ambtgenoot van Infrastructuur en Milieu dat de

belasting afgeschaft kan worden, omdat het voorkomen van storten van herbruikbare en brandbare stromen net zo

effectief via stortverboden geregeld kan worden. Echter, de reden dat de reguliere afvalstoffenbelasting fors heeft

bijgedragen aan innovatieve initiatieven in de sector, was omdat de belasting zekerheden gaf voor de economische

levensvatbaarheid van deze initiatieven. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de recente ontwikkeling van

verwerkingstechnieken voor de behandeling van asbest-, shredder- en bitumineus dakafval, al dan niet verkerend

in een nog zeer pul recyclingstadium. De reguliere afvalstoffenbelasting creëert dan ook aantoonbare en concrete

kansen voor verdere innovatie en moet daarom wat ons betreft ook om die reden in stand gehouden worden. De

verhoging van de hoge stortbelasting per 1januari2010 heeft reeds een zeer positief effect op recycling gehad en

wat ons betreft wordt de stijgende recyclinglijn verder voortgezet en waar mogelijk uitgebouwd.



De lage stortbelasting kan daarentegen op €0,-- worden gesteld omdat dit het storten van niet herbruikbaar en niet

brandbaar afval betreft, dat ook volgens het Landelijk Afvalbeheerplan dient te worden gestort. Om te voorkomen dat

deze stromen als gevolg van de afvalstoffenbelasting in het leefmilieu of via ongewenste routes in het buitenland

terecht komen, is deze heffing op gewenst handelen ongewenst. Storten is de gewenste verwerkingsvorm voor deze

stromen en uit sturings- en milieuperspectief biedt de lage heffing dan ook geen enkele toegevoegde waarde.

Wij herhalen daarom ons pleidooi de reguliere belasting te behouden en de lage heffing op € 0,— te zetten. Om de

hoge verwerkingsstandaard in Nederland te behouden en zelfs te doen verbeteren, stellen wij met betrekking tot de
afvalstoffenbelastingen concreet de volgende wijzigingen voor:

1. Het lage afvalstoffenbelastingtarief € 16,89 per ton wordt verlaagd naar €0,-;
2. Het reguliere afvalstoffenbelastingtarief€ 108,13 per ton blijft € 108,13;
3. Naast wat het ministerie van Financiën reeds eerder als voorwaarde heeft gesteld “.. moet niet leiden tot een

toename van het storten van de hoeveelheid herbniikbare of verbrandbare afvalstoffen.’ dient:

a. voor grond de interventiewaarde gelijkgesteld te worden aan de hergebruiknorm;

b. voor minerale afvalstoffen het huidige recyclingvolume tenminste gehandhaafd te blijven.

Hiermee is de afvalstoffenbelasting hét sturingsinstwment dat in de afvalsector nodig is om het beleid inhoud te

blijven geven. De fiscale doelen zijn naar ons oordeel van ondergeschikt belang, het sturingselement dient centraal

te staan.

Wij doen een beroep op u om bovengenoemde voorstellen alsnog over te nemen. Deze brief is verzonden en

ondertekend door de onderstaande brancheorganisaties uit de afval- en recyclingsector.

Met vriendelijke groeten,

BRBS Recycling NVRD VA TLN
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Datum 21DEC2011
Betreft Afschaffing afvalstoffenbelasting

Geachte heren,

In uw brief van 27 mei 2011 heeft u mij geïnformeerd over uw standpunt omtrent
mijn voornemen om de afvalstoffenbelasting (hierna:ASB) af te schaffen en heeft
u gepleit voor het behoud van het reguliere belastingtarief voor het storten van
afval en voor het verlagen van het lage belastingtarief naar € 0,-. In uw brief van
14 november 2011 brengt u nogmaals uw visie onder de aandacht.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft uw brief van 27 mei 2011
mede namens mij schriftelijk beantwoord. In het antwoord zijn wij uitgebreid
ingegaan op uw standpunt en pleidooi. De discussies tijdens de parlementaire
behandeling van het Belastingplan 2012 (waarvan de afschaffing van de ASB deel
uitmaakt) zijn voor mij geen aanleiding om alsnog af te zien van mijn voornemen
de ASB per 1 januari 2012 af te schaffen. Wel heb ik na overleg met uw sector
besloten een aantal overgangsbepalingen op te nemen in het Belastingplan 2012
die - gelet op de afschaffing van de ASB - vooral een soepele fiscale afhandeling
beogen van de voorraden die zich op 31 december 2011 nog in de inrichting
bevinden. Uw voorstel om de ASB te behouden neem ik echter niet over.

Inlichtingen

Ons kenmerk
DV/2011/539 U

Uw brief (kenmerk)
14 november 2011,
11-00 143 HvR

Hoogachteni
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Datum
Betreft afvalstoffenbelasting

Geachtej___________________

Mede namens de Staatssecretaris van Financiën reageer ik op de brief van 1juni
ji. van u en vier andere brancheorganisaties uit de afvalsector, waarin u
gezamenlijk pleit voor de volgende zaken:
1. het verlagen van het lage belastingtarief voor het storten van afval naar

C 0,-;
2. het handhaven van het reguliere belastingtarief voor het storten van

afval;
3.a. het gelijkstellen van de interventiewaarde voor grond aan de

hergebruiknorm;
3.b. het handhaven van het huidige recyclingvolume voor minerale

afvalstoffen;
4. het formuleren van beleid waarmee recyclen verder gestimuleerd wordt.

Punten 1 en 2
In de Fiscale agenda is aangegeven dat het beperken van het aantal belastingen
past binnen het streven naar een eenvoudiger en begrijpelijker belastingstelsel.
Ook zorgt een minder groot aantal belastingen ervoor dat de administratie lasten
zullen dalen en dat de uitvoering van het belastingstelsel door de Belastingdienst
goedkoper wordt. De afvalstoffenbelasting is één van de belastingen die in
aanmerking komt voor afschaffing, indien daar budgettair ruimte voor bestaat.
Gelet op de fors gedaalde opbrengst van de afvalstoffenbelasting zijn er immers
vraagtekens te zetten bij de toekomst van deze belasting. Het primaire doel van
de afvalstoffenbelasting is het genereren van algemene middelen ter bekostiging
van de overheidsuitgaven. Bedroeg de opbrengst een paar jaar geleden nog € 177
miljoen, in 2010 was de opbrengst gedaald tot € 42 miljoen (€ 17 miljoen lager
dan geraamd). Uit recente cijfers komt naar voren dat de opbrengst in het eerste
halfjaar van 2011 ongeveer een derde lager was dan in dezelfde periode in 2010.

Directoraat-Generaal
Milieu
Duurzaam Produceren
AvaI en Ketens

Rijnstraat 8
Postbus 30945
2500 GX Den Haag
Interne postcode 625
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Uw kenmerk
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In uw brief pleit u voor het handhaven van het reguliere belastingtarief voor het Directoraat-Generaal

storten van afval en het verlagen van het lage belastingtarief voor het storten van Milieu
Duurzaam Produceren

afval naar € 0,-. Het op nul zetten van het lage tarief zou leiden tot een halvering
AaI en Ketens

van de opbrengst zonder dat een vermindering van de administratieve lasten en
uitvoeringskosten optreedt. Het kabinet ziet daarom meer in het in zijn geheel Kenmerk

afschaffen van de afvalstoffenbelasting, zodat de administratieve lasten en DP2011053149

uitvoeringskosten verdwijnen en het belastingstelsel eenvoudiger wordt.

In mijn brief ‘Meer waarde uit afval’, die ik op 25 augustus ji. aan de Tweede
Kamer heb gestuurd, geef ik aan hoe ik bij afschaffing van de
afvalstoftenbelasting wil voorkomen dat er meer afval gestort gaat worden.
Momenteel wordt er gewerkt aan een wijziging van het Besluit stortpiaatsen en
stortverboden afvalstoffen (Bssa). Onderdeel van deze wijziging is de toevoeging
van ongeveer 14 nieuwe stortverboden, waardoor het storten verder gereguleerd
wordt.

Mocht er als gevolg van afschaffing van de afvalstoffenbelasting onverhoopt toch
een toename van het storten plaatsvinden, dan treed ik in overleg met het
bevoegd gezag over het verscherpen van de handhaving.

Ik deel uw vrees niet dat afschaffing van de afvalstoffenbelasting zal leiden tot het
uitblijven van innovatie binnen de afvalsector. Wij hebben regelmatig overleg met
het bedrijfsleven om innovatie te faciliteren of te stimuleren met andere
instrumenten. Momenteel wordt bijvoorbeeld onderzocht of er een stortverbod
kan worden toegevoegd voor cementgebonden asbest. Ook is er de mogelijkheid
tot aanpassen van minimumstandaarden bij de ontwikkeling van nieuwe
verwerkingstechnieken.

Punt 3a
De interventiewaarden en hergebruiknormen zijn normkaders die elk een eigen
doel dienen en dus een zelfstandig bestaansrecht hebben. Ik zal daarom beide
kaders niet gelijkstellen. Wel ben ik voornemens bij de wijziging van het Bssa het
stortverbod voor grond uit te breiden tot alle grond, met uitzondering van de niet
reinigbare grond. Hierdoor wordt de strekking van het stortverbod in
overeenstemming gebracht met de uitgangspunten van het afvalstoffenbeleid. Dit
sluit mijns inziens ook aan bij de achtergrond van uw voorwaarde, namelijk dat
grond die (eventueel na bewerking) een nuttige toepassing kan krijgen niet
gestort moet worden.

Punt 3b en 4
Voor de punten 3b en 4 verwijs ik eveneens naar mijn brief ‘Meer waarde uit
afval’. Daarin wordt uitgebreid aandacht besteed aan de stand van zaken, acties
en planning op het gebied van het recyclen van afval. Diverse stromen worden
specifiek uitgelicht, waaronder bouw- en sloopafval. U vindt in de brief ook een
paragraaf over kwantificeerbare doelen.

Pagina 2 van 3



De brief ‘Meer waarde uit afval’ kunt u downloaden via www.riiksoverheid.nl Directoraat-Generaal

onder documenten en publicaties / kamerstukken. Milieu
Duurzaam Produceren
Arvai en Ketens

Hoogachtend, Kenmerk
DP2011053 149

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Joop Atsma

Identieke versie van deze brief eveneens verstuurd aan:
-NVRD
-Vereniging afval bedrijven
-TLN
-BRBS Recycling
Bijlage (gezamenlijke brief afvalsector) dubbel, zie
documentnummer 16

Pagina 3 van 3



t



NVPG
nederlandse vereniging van
procesmatige grondbewerkingsbedrijven

kantooradres

telefoon
telefax
e-mail adres
internet adres
k.v.k. nummer
ing bank
btw nummer

zienswijze NVPG

Datum
Uw kenmerk

Datum : 9 november 2011
Kenmerk: NVPG/1 1110701

v
/

/NVPG

60

Betreft Afschaffing van de afvalstoffenbelasting (Wbm)

Geachte heer Weekers,

In het belastingsplan 2012 is aangekondigd dat de afvalstoffenbelasting (ook wel aangeduid als
de Wbm-heffing) per 1 januari 2012 wordt afgeschaft. Het betreft een wetsvoorstel dat nog door
het parlement moet worden bekrachtigd. Onze vereniging gaat ervan uit dat dit voorstel door het
parlement zal worden overgenomen.

Op 1 juni jI. hebben de vier afvalverwerkende brancheverenigingen gezamenlijk een schriftelijke
reactie gegeven op dit voornemen. In onze gezamenlijke reactie hebben wij onder andere gepleit
dat de afschatfing van de afvalstoffenbelasting niet zou mogen leiden tot een verhoging van het
stortvolume en vermindering van het recyclingvolume. Tevens heeft onze branche verzocht om
het stortverbod uit te breiden voor alle grond (niet alleen voor ernstig verontreinigde grond zoals
momenteel het geval is) en minerale recyclebare afvalstoffen.

Op 21 september jI. hebben wij van de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu een schriftelijke reactie ontvangen. In deze brief (citaat) wordt door de staatssecretaris
onder andere gesteld:

- Mocht er als gevolg van afschaffing van de afvalstoffenbelasting onverhoopt toch
een toename van het storten plaatsvinden, dan treed ik in overleg met het bevoegd
gezag over het verscherpen van de handhaving’;

- ‘Ik deel de vrees niet dat afschaffing van de afvalstoffenbelasting zal leiden tot het
uitblijven van innovatie binnen de afvalsector. Wij hebben regelmatig overleg met het
bedrijfsleven om innovatie te faciliteren of te stimuleren met andere instrumenten.
Momenteel wordt bijvoorbeeld onderzocht of er een stortverbod kan worden
toegevoegd voor cementgebonden asbest. Ook is er de mogelijkheid tot aanpassen
van de minimumstandaarden bij de ontwikkeling van nieuwe verwerkingstechnieken”.

Op 29 augustus jI. heeft de Staatssecretaris gevolg gegeven aan zijn toezegging om invulling te
geven aan de vermindering van het stortvolume door uitbreiding van het stortverbod. Onze
branchevereniging is zeer ingenomen met de uitbreiding van het stortverbod.

is van Financiën
t.a.v. dhr. F. Weekers
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
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Op dit moment geldt alleen een stortverbod voor ernstig verontreinigde grond. KenmerIend voor
de beoordeling van ernstig verontreinigde grond is de vaststelling van de overschrijding van de
interventiewaarde voor één of meer parameters. Ernstig verontreinigde grond kan alleen worden
gestort indien AgentschapNc/Bodem+ hiervoor een niet-reinigbaarheidsverklanng hiervoor heeft
afgegeven. In onze brief aan de Staatssecretaris hebben wij aangegeven dat bij afschaffing van
de afvalstoffenbelasting voor matig verontreinigde grond (niet toepasbaar conform het Besluit
Bodemkwaliteit) geen stortverbod geldt. Van de door onze leden jaarlijks gereinigde/bewerkte
verontreinigde grond is het aandeel gereinigd/bewerkte matig verontreinigde grond circa 60% van
de totale hoeveelheid. Door de Staatssecretaris is door de uitbreiding van het stortverbod direct
hierop geanticipeerd. Het stortverbod wordt uitgebreid met een veertiental afvalstoffen. Bij
invoering van de uitbreiding van het stortverbod geldt een algeheel stortverbod voor grond en
tevens voor de meest voorkomende minerale afvalstoffen.

Helaas zal de invoering van de uitbreiding van het stortverbod niet gelijktijdig plaatsvinden met
de afschaffing van de afvalstoffenbelasting. Hierdoor ontstaat een leemte. Naar verwachting zal
de uitbreiding van het stortverbod niet eerder plaatsvinden dan 1juli 2012. De vermindering van
het aanbod van te storten afvalstoffen heeft geleid tot een significante verlaging van de
storttarieven. De verplichte sluiting van de stortplaats 3e Merwedehaven in Dordrecht op 31
december 2012 en de nog resterende stortcapaciteit op deze locatie leidt tot een verdere daling
van de storttarieven. Omdat voor matig verontreinigde grond gedurende de periode van
afschaffing van de afvalstoffenbelasting en uitbreiding van het stortverbod geen stortverbod voor
deze grond van kracht is, zal de matig verontreinigde grond voor een tarief van circa € 10,00 per
ton kunnen worden gestort. Concreet zal dit in houden dat deze stroom van matig verontreinigde
grond in deze periode wordt omgebogen van de reiniging-/bewerkingsbedrijven naar de
stortpiaatsen. In deze economisch moeilijke tijd voor de grondbewerkingsbedrijven kan dit grote
gevolgen hebben op het voortbestaan van onze bedrijven. Wij verzoeken u dringend om
maatregelen te nemen om te voorkomen dat in de tussenliggende periode tussen afschaffing van
de afvalstoffenbelasting en de uitbreiding van het stortverbod, goed te bewerken en/of te reinigen
grond op de stortplaats verdwijnt. De meest eenvoudige maatregel zou kunnen zijn om de
afschaffing van de afvalstoffenheffing gelijktijdig in te voeren met de uitbreiding van het
stortverbod. Een alternatieve maatregel zou kunnen zijn om de provincies (vergunningverlener)
op te leggen om ambtshalve de stortverboden per 1januari 2012 (gelijktijdig met de afschaffing
van de afvalstoffenbelasting) uit te breiden met een algemeen stortverbod voor grond.

Het zal u duidelijk zijn dat de leden van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige
grondbewerkingsbednjven zich in ernstige mate ongerust maken indien een leemte ontstaat
tussen de uitbreiding van het stortverbod en de afschaffing van de afvalstoffenbelasting. Wij
stellen het bijzonder op prijs indien de ministeries van Financiën en van Infrastructuur en Milieu
op voorhand gezamenlijk maatregelen zullen nemen om de wettelijke ontstane vrijheid van het
storten van grond te voorkomen. Het verscherpen van de handhaving biedt wettelijk geen
mogelijkheid om op te treden indien in het eerste half jaar van 2012 een sterke toename zal
plaatsvinden van het stortvolumen.

Wij zijn gaarne bereid onze reactie mondeling toe tf)

Met vriendelijke groet,

Afschrift aan: Staatssecreta’li&fr-trlfîastructuur en Milieu
Alle kamerleden

NVPG!afschaffing van afvaistoffenbelasting versus uitbreiding van het stortverbod 2



[Eir.e1

L-J

Staatssecretaris van Financiën

de Weledetgestrenge Heer Mr. Drs. F.H.H. Weekers

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

aLsmede

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

de Wetedetgeteerde Heer Drs. J. Atsma

Postbus 20951

2500 EZ DEN HAAG

Uw referentie
Inzake : Geocycte/afschaffing afvalstoffenbelasting
Onze referentie 20110549/02-002
E-mait t [ ]®vandiepen.com

Hoorn, 20 december 2011

Excellentie,

Geachte heer Atsma, geachte heet Weekers,

Paraat voo 1.
rr

________

_j

74

Tot mij hebben zich gewend Geocycte S.A. en HoLcim 5.A., beide vennootschappen gevestigd te

België, terzake van het navotgende.

Geocycle beheert voor de groep Hotcim alle activiteiten voor de verwerking van industrieet afvaL en

de opwaardering ervan in de cementfabriek. Deze activiteit werd al vanaf 1989 ontwikkeLd. Hotcim

behoort daarmee tot de voortopers op het vtak van industriële ecoLogische vooruitgang. Hokim

bevindt zich sinds jaren aan de top in de Dow Jones sustainable index.

Hotcim draagt zorg voor de verwerking van industriëLe afvaLstoffen bij de productie van

cementktinker, het uîtgangsmateriaaL voor de cementproductie. Lange tijd tag daarbij de focus op

de vervanging van primaire brandstoffen door substituut brandstoffen, maat de laatste jaren is

Me vanciën4’

1D VrZtjLt
Ontv.

Uiten. afdoening

_________

Dossiornummer

Treiwootd/DSP code

Grote Oost 6 - 1621 8W Hoorn - Postbus 2380 - 1620 EI Hoorn - tel. +31(0)229 28 70 00 - fax +31(0)229 28 70 50
www.vandiepen.com



daarbij tevens maximate aandacht besteed aan de vervanging van primaire grondstoffen door

vervangende grondstoffen.

Ook op de Nedertandse markt neemt Geocycte in samenwerking met Hotcim een belangrijke positie

in. Vanuît de Nederlandse markt worden diverse afvat- en/of productstromen ingenomen ter

thermische verwerking bij de cementfabriek van Holcim, at dan niet via het pLatform van Geocycte

in verband met voorbehandeting.

In het verLeden hebben genoemde bedrijven, toen nog onder de naam Scoribet respectieveLijk

Ciments d’Obourg, in rechte het beLeid van het Ministerie van VROM aangevochten, omdat het

Nederlands beLeid ten onrechte beperkend was voor op de cementovens gerichte

grensoverschrijdende verwerking van afvatstoffen. Deze procedures zijn met succes afgerond en is

tot tevredenheid van genoemde bedrijven het geschit met de NederLandse overheid afgewikkeld.

VervoLgens hebben Geocyc[e en Holcim hun positie op de Nederlandse markt gestaag kunnen

uitbouwen.

Hetaas zien Geocycte en Holcim zich thans geconfronteerd met een ontwikkeling, waarvoor acute

aandacht bij u moet worden gevraagd. Het huidige kabinet, waaraan u deeLneemt, heeft het besLuit

genomen om de afvalstoffenbetasting pet 1 januari 2012 af te schaffen. De afvatstoffenbetasting,

meer in het bijzonder de stortbetasting, tevert tot op dit moment een cruciale bijdrage ats

instrument aan de bevordering van recycling en nuttige toepassing. Door de stortbelasting wordt

voorkomen dat marktpartijen Lichtvaardig kiezen voor storten van afvalstorten aLs verwerkingsoptie.

Hierdoor kunnen bedrijven ats Geocycte en Hotcim in de markt concurrerend naar voren treden aLs

afzetmogeLijkheid van afvalstoffen, waarbij de afvaLstoffen worden ingezet ter nuttige toepassing.

Aan deze ontwikkeling dreigt rigoureus afbreuk te worden gedaan door afschaffing van de

stortbetasting. Immers, hierdoor wordt het financieel aantrekketijker gemaakt voor bedrijven die

zich van afvalstoffen moeten ontdoen om het storten van afvaLstoffen aLs financieeL interessante

optie te overwegen.

Bij de presentatie van de belastingptannen heeft de NederLandse regering doen voorkomen atsof de

gevolgen van de afschaffing van de afvalstoffenbelasting beperkt zullen zijn aLs het gaat om het

nastreven van recycting en nuttige toepassing. Door het aanscherpen van met namen stortverboden

en verscherping van de handhaving van minimum standaarden voor verwerking van afvalstoffen zou

ook vanaf 1januari 2012 moeten kunnen worden voorkomen dat afvalstoffen onbedoeLd worden

gestort. Geocycle en Holcim deLen dit optimisme echter niet. Dit geldt met name de specifieke
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positie die Geocycte en HoLcim op de NederLandse markt innemen, waar het veelaL specifieke

afvatstromen betreft die ter nuttige toepassing aan brandstofzijde, dan wel grondstofzijde in het

cementproductieproces kunnen worden ingezet. Het is voor Geocycte en Hotcim de vraag of deze

stromen in voldoende mate worden gedetecteerd in het Nedertandse afvatbeteid (Landetijk

Afvatbeheerptan), waardoor via stortverboden en handhaving ook in de toekomst de inname van

deze stromen door Geocycte en Holcim gewaarborgd zal zijn.

Wetticht zal het zo zijn dat op macro niveau per saldo de afschaffing van de afvatstoffenbeLasting

geen groot nadeel hoeft in te houden, maar op micro niveau zat dit nadeet zich bij Geocycte en

Hotcim hoe dan ook wel degelijk manifesteren. Dit zat resutteren in een groter gebruik van minerate

ertsen zoals ijzererts en bauxiet waarvan er in de toekomst een mogetijks gebrek zat zijn. Deze

ertsen worden tevens over grote afstand getransporteerd waardoor de ecotogische voetafdruk

hiervan niet verwaartoosbaar is. Geocycte en Hotcim hebben reeds diverse sites die C02 neutraat

zijn dit door continue procesverbetenng en de inzet van aLternatieven, het gebruik van ertsen zat

hierop een negatieve stempet zetten.

In de visie van Geocycte en Hotcim is het juridisch niet toelaatbaar dat de afvatstoffenbetasting

wordt afgeschaft zonder afdoende tegen- en overgangsmaatregeten om het bereikte niveau van

recycting en nuttige toepassing te waarborgen en verbetering te bevorderen. Jn het Europees

beteid, meet in het bijzonder ingevotge de Kaderrichttijn afvatstoffen en Europese Verordening

Overbrenging van AfvaLstoffen, is een tidstaat, dus ook Nedertand, gehouden de recycting en nuttige

toepassing van afvatstoffen na te streven en te bevorderen. De nu genomen betastingmaatregeL

staat haaks hierop en is derhalve in strijd met het Europees recht.

Geocycle en Holcim zijn ermee bekend dat verschiLlende brancheorganisaties in Nederland bij u

reeds aandacht hebben gevraagd voor de nadelige effecten van de afschaffing van de

afvatstoffenbetasting. In aanvuLling hierop verzoeken Geocycte en Holcim u ook specifiek aandacht

te besteden aan de bijzondere (nadelige) effecten van de afschaffing van de afvatstoffenbetasting in

het kader van het grensoverschrijdend verkeer van afvatstoffen.

DerhaLve verzoeken Geocycle en Hotcim u om op korte termijn antwoord te geven op de vraag op

welke wijze de NederLandse regering zorg draagt voor behoud en verdere verbetering van de

bereikte niveaus in het kader van het Europese afvatverkeer ats het gaat om in - en uitvoer van

afvaLstoffen ter nuttige toepassing, alsmede op welke wijze compensatie wordt geboden voor de

eventuete terugval in de afzet ter nuttige toepassing bij Geocycte en Holcim. Uiteraard staat in het

kader van deze vraagstelling voor Geocycte en Hotcim hun eigen marktpositie centraaL.



Geocycte en Hotcim hopen dat de Nederlandse regering in haar reactie op deze brief met

overtuiging zal kunnen waarborgen dat de invoer van afvalstoffen van de Nederlandse markt naar

BeLgië ter nuttige toepassing in de cementindustrie geen terugval zat kennen. Bij gebreke van een

afdoende reactie, overwegen Geocycte en Hotcim om nadere stappen te nemen in de richting van

de Europese Commissie dan wet gerechtelijke instanties, omdat Geocycte en Holcim niet kunnen

accepteren dat hun marktpositie wordt geschaad in strijd met het Europees milieurecht.

Met betangsteUing zien Geocycte en Holcim uit naar uw reactie op korte termijn, waarbij ervan

uitgegaan wordt dat de reactie binnen uiterlijk een maand na heden inhoudelijk gegeven zat kunnen

worden.

Me vrie etijke groet,
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Ministerie van Financiën

IçopI
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

BRBS Recycling Directie Douane en
T.a.v. de heen_____________ Verbruiksbelastingen

van Heemstraweg West 2b Korte Voorhout 7

5301 PA ZALT8OMMEL 2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

________________

www,rljksoverheid.nINVRD

___________

T.a.v. de heen____________
Postbus 1218
6801 BE ARNHEM

VA

___________

T.a.v. de heen

________________

Postbus 2184
5202 CD ‘s-HERTOGENBOSCH

TLN

________

T.a.v. de heen________
Postbus 3008
2700 KS ZOETERMEER

Datum 21DEC2011
Betreft Afschaffing afvalstoffenbelasting

Geachte heren,

In uw brief van 27 mei 2011 heeft u mij geïnformeerd over uw standpunt omtrent
mijn voornemen om de afvalstoffenbelasting (hierna:ASB) af te schaffen en heeft
u gepleit voor het behoud van het reguliere belastingtarief voor het storten van
afval en voor het verlagen van het lage belastingtarief naar € 0,-. In uw brief van
14 november 2011 brengt u nogmaals uw visie onder de aandacht.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft uw brief van 27 mei 2011
mede namens mij schriftelijk beantwoord. In het antwoord zijn wij uitgebreid
ingegaan op uw standpunt en pleidooi. De discussies tijdens de parlementaire
behandeling van het Belastingplan 2012 (waarvan de afschaffing van de ASB deel
uitmaakt) zijn voor mij geen aanleiding om alsnog af te zien van mijn voornemen
de ASB per 1 januari 2012 af te schaffen. Wel heb ik na overleg met uw sector
besloten een aantal overgangsbepalingen op te nemen in het Belastingplan 2012
die - gelet op de afschaffing van de ASB - vooral een soepele fiscale afhandeling
beogen van de voorraden die zich op 31 december 2011 nog in de inrichting
bevinden. Uw voorstel om de ASB te behouden neem ik echter niet over.

Inlichtingen

Ons kenmerk
DV/2011/539 U

Uw brief (kenmerk)
14 november 2011,
11-00 143 HvR

Hoogachteni
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Inlichtingen

T 070-
t 070

___________________________Jminfin.nl

1 P lAM 71111 Ons kenmerkDatum 1 U JF.p LUIL
DV/2011/619 U

Betreft Afschaffing afvalstoffenbelasting
Uw brief (kenmerk)
20 december 2011,
201 10549/02-002

Geachte heerj__________

Mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu reageer ik op uw
brief van 20 december 2011 die u hebt verzonden namens de in België gevestigde
vennootschappen Geocycle en Holcim.

In uw brief verzoekt u mij specifiek aandacht te besteden aan de effecten van de
afschaffing van de afvalstoffenbelasting voor het grensoverschrijdend verkeer van
afvalstoffen. Ook vraagt u op welke wijze de Nederlandse regering zorg draagt
voor behoud en verdere verbetering van de bereikte niveaus in het kader van het
Europese afvalverkeer als het gaat om in- en uitvoer van afvalstoffen ter nuttige
toepassing, alsmede op welke wijze compensatie wordt geboden voor de eventuele
terugval in de afzet ter nuttige toepassing bij Geocycle en Holcim. Dit in de context
dat Geocycle en Holcim niet kunnen accepteren dat hun marktpositie wordt
geschaad in strijd met het Europees milieurecht.

Op 14 april 2011 heb ik namens het kabinet de Fiscale agenda aangeboden aan de
Tweede Kamer. In de Fiscale agenda is aangegeven dat het beperken van het
aantal belastingen past binnen het streven naar een eenvoudiger en begrijpelijker
belastingstelsel. Ook zorgt een minder groot aantal belastingen ervoor dat de
administratieve lasten zullen dalen en dat de uitvoering van het belastingstelsel
door de Belastingdienst goedkoper wordt. De afvalstoffenbelasting is genoemd als
één van de belastingen die in aanmerking komt voor afschaffing.

De Tweede Kamer heeft op Prinsjesdag het wetsvoorstel Belastingplan 2012
aangeboden gekregen, waarin onder meet de afschaffing van de
afvalstoffenbelasting is opgenomen. Zoals u uit de toelichting op dit wetsvoorstel
kunt afleiden, deel ik niet uw visie dat de afschaffing van deze belasting in strijd
zou zijn met het Europees fmilieu)recht. Het Nederlandse parlement heeft eind
vorig jaar het Belastingplan 2012 aangenomen. De afvalstoffenbelasting is
derhalve op 1 januari 2012 afgeschaft.

Wat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu deze kabinetsperiode gaat
doen om de milieudruk in het aft’albeheer te verminderen en tegelijkertijd de
(ken nis)economie te versterken, is uiteengezet in de brief ‘Meer waarde uit afval’

Pagina ivan 2

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 0 Den Haag

Van Diepen van der Kroef advocaten
T.a.v.I____________
Postbus 2380
1620 E] HOORN

Directie Douane en
Verbruiksbetastingen

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid,nI



die hij op 25 augustus 2011 naar de Tweede Kamer heeft verstuurd. In die brief is Directie Douane en

ook aangegeven hoe hij bij afschaffing van de afvalstoffenbelasting wil voorkomen Verbruiksbelastingen

dat er meet afval gestort gaat worden. Zo zal de lijst van afvalstoffen waarvoor
een stortverbod geldt worden uitgebreid. Bij afvalstoffen waarvoor al een
stortverbod dan wel een hogere minimumstandaard voor verwerking (zoals nuttige
toepassing) geldt, kan het storten worden tegengegaan door verscherpte
handhaving. Daarvoor is het niet van belang of de nuttige toepassing vervolgens
binnen of buiten Nederland plaatsvindt.

Tot slot merk ik op dat niet kan worden gegarandeerd dat het transport van
afvalstoffen van de Nederlandse markt naar België ter nuttige toepassing in de
cementindustrie geen terugval zal kennen. Diverse factoren kunnen immers leiden
tot afwijkingen ten opzichte van de huidige hoeveelheid afvalstoffen die naar
België worden getransporteerd, zoals een toe- of afname van het aanbod, of
verwerkingsmogelijkheden etders. Een eventuele terugval in de afzet ter nuttige
toepassing bij Geocylce en Holcim leidt niet tot een recht op compensatie.

Hachtend,
de staatssecretaris yan Finnciën,

mr. drs. F.H.H. Weekers
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Van:
Verzonden:
Aan:
cc:

________________

Onderwerp:
Bijlagen:

Beste mensen,

Hierbij de medeparaaf van de Stas I&M op de brief aan de Ned. Ver. Van procesmatige
grondbewerkingsbedrijven betr de afschaffing van de afvalstoffenbelasting.

Met vriendelijke groet

Stukkenstroom en Parlementaire Zaken

Directie Bestuursondersteuning
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

_______

Plesmanweg 1-61 2597 iGI Den Haag kameri______
Postbus 20901 1 2500EX Den Haag

TJ

Eenw.ni
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not inlended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulling from the risks inherent in the
eleettonic transmission of messages.

maandag 9 januari
2012D-DBoI minienmnI]

ii
,J(DV/AVM)I

:
1- CEND-FMC
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Inlichtingen

Datum 21DEC U11
Betreft Afschaffing van de afvalstoffenbelasting

Geachte heen 1
Mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu reageer ik op uw
brief van 9 november 2011. In uw brief geeft u aan zeer ingenomen te zijn met de
aankondiging van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om het
stortverbod voor grond uit te breiden tot alle grond (met uitzondering van de niet
reinigbate grond). De uitbreiding van dit stortverbod zal op z’n vroegst 1 juli 2012
in werking treden. U verzoekt mij maatregelen te nemen om te voorkomen dat
goed te bewerken en/of te reinigen grond op de stortplaats terechtkomt in de
periode tussen afschaffing van de afvalstoffenbelasting en inwerkingtreding van
het stortverbod, bijvoorbeeld door de afschaffing van de afvalstoffenbelasting
gelijktijdig in te voeren met de uitbreiding van het stortverbod.

Het verheugt mij dat u ingenomen bent het voornemen het stortverbod voor grond
uit te breiden tot alle grond. Tegelijkertijd deel ik uw vrees niet dat de afschaffing
per 1 januari 2012 van de afvalstoffenbelasting tot een toename van het storten
van (reinigbare) grond zal leiden. Voor dergelijke grond is de minimumstandaard
van verwerking immers nuttige toepassing. Op basis van die minimumstandaard,
die onderdeel moet uitmaken van de vergunning van een stortplaats, mogen
stortpiaatsen dergelijke grond niet accepteren. Alleen grond met een niet
reinigbaarheidsverklaring mag worden gestort. Ik zie derhalve geen aanleiding om
de afschaffing van de afvalstoffenbelasting uit te stellen of andere maatregelen te
treffen.

Hoogachtend,
--,-

mc. d ‘r.FCH. Wekrs —

Ons kenmerk
DV/2011/534 u
Uw brief (kenmerk)
O november 2011,
NVPG/1 1110701
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TER INFORMATIE

Aan

de Staatssecretaris

notitie
Paraat
de Staatssecretaris

Bezoek

____________Ifvoorzitter

MKB-Nl)

Via
SG

IÖ.00

18

Directie Algemene Fiscale
Politiek

Inlichtingen

___________I@mmnfln.n1

Datum
6 juli 2011

Notitienummer
AFP/20 11/436

Rubriek
Algemene beleidsvraagstukken

Auteur

Van
/L..,directeur AFP

Kopie aan
de Minister; 2 x PA; 2 x
Communicatie

Bijiagen

Aanleidïng

____________

Op 7 juli zal 1 1 de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland, bij u
langskomen voor een kennismakingsgesprek. Het is de verwachting datLj

1 tijdens dit gesprek de volgende punten zal opbrengen:
• MKB-pakket voor het Belastingplan

buiten reikwijdte

.

Hierna volgt per onderwerp een korte toelichting. Indien gewenst zali____________
u tijdens het gesprek ondersteunen.

MKB-pakket Belastingplan
MKB-NI zou graag van gedachten willen wisselen over de onderwerpen die in
Belastingplan zullen komen en het MKB zullen raken. [buiten

buiten reikwijdte IHet gaat om de volgende onderwerpen:
buiten reikwijdte

het
reikwijdte

Afschaffen klin bIstinnn

op Athena
jil nee

d.d. — — JULI 2011

cc.

I)
Ministerie van Financiën

d.d.

Reeds cc aan:

Mee
DB

buiten reikwijdte van het verzoek

Pagina 1 van 5



Buiten reikwijdte van het verzoek
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Afschaffen kleine belastingenj buiten rel kwijdte 1
MKB-Nl is voorstander van het vervallen van de kleine belastingen. buiten reikwijdte 1
buiten reikwiidte
buiten reikwijdte In 2013 zou dan buiten reikwijdtel

de afvalstoffenbelasting
kunnen worden afgeschaft.buien reikwiidte
Ibuiten reikwiidte

Mogelijke reactie
• Als er budgettaire ruimte is dan graag de kleine belastingen afschaffen. Het

is nog niet zeker of dat al in 2012 gaat lukken.

Buiten reikwijdte, evenals de rest van het document
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VNO NCW MKB
Zijne Excellentie
Mr. drs. F.H.H. Weekers
Staatssecretaris van Financiën
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

B t ie to emmer

11/11 .792/JlaJLou

Dossiernummer

tretwoord/DSP code
Paraat voor
arcPtiveren

Dce Haag

7 oktober 2011

- Staatssecr.
• Secr. Gen.
- D.G.FL

-cc. AFP --

0e der vv c rp

Commentaar VNO-NCW en
MKB-Nederland
op het Belastingplan 2012 c.a.

Excellentie,

T cle toon nu mme t

E-mail

________@vno-ncw.nl

Ter informatie zend ik u hierbij het commentaar van VNO-NCW en MKB
Nederland op het Belastingplan 2012 c.a.

Dit commentaar is vandaag gezonden naar de voorzitter en leden van de Vaste
Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer. Een afschrift is gezonden
naar de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie.

Hoog

Secretaris

Bijlage: 1

Ministerie van Financiën
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•CommentaarVNO-NCW en 070-1
MKB-Nederland op het Belastingplan mahI

Weledelgestrenge dames en heren,

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met veel interesse kennis genomen
van de verschillende wetsvoorstellen die samen het Belastingplan 2012
vormen. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om te reageren op het
Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen, de Geefivet
en het wetsvoorstel Wet uitwerking autobrief.

Ten eerste merken VNO-NCW en MKB-Nederland op dat het kabinet met
haar voorstellen laat zien te kiezen voor een sterk Nederlands bedrijfsleven als
motor voor innovatie, duurzaamheid en welvaart. Dit doet het kabinet met een
pakket aan maatregelen dat ondernemerschap, doorgroei van ondernemingen
en investeren aanmoedigt en innovatie stimüleert. Dergelijke
structuurversterkende maatregelen zijn van groot belang.

Een andere belangrijke pijler van het kabinetsbeleid is om te komen tot
vergaande vereenvoudiging van het belastingstelsel. Dit wordt in dit
Belastingplan bereikt door bijna een derde van de rijksbc]astingen te
schrappen. Zodoende behoren voortaan veel adffiinistratieve en
uïtvoeringslasten tot het verleden. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn
positief over deze voorstellen.

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat het voor een open economie
als de Nederlandse van cruciaalbelang is dat ons fiscale stelsel betrouwbaar,
berekenbaar en bestendig is en dat ons fiscale stelsel steeds internationaal
concurrerend moet zijn.
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Weledelgestrenge dames en heren,

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met veel interesse kennis genomen
van de verschillende wetsvoorstellen die samen het Belastingplan 2012
vormen. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om te reageren op het
Belastingplan 2012, het wetsvoorstël Overige fiscale maatregelen, de Geefwet
en het wetsvoorstel Wet uitwerking autobnef.

Ten eerste merken VNO-NCW en MKB-Nederland op dat liet kabinet met
haar voorstellen laat zien te kiezen voor een sterk Nederlands bedrijfsleven als
motor voor innovatie, duurzaamheid en welvaart. Dit doet het kabinet met een
pakket aan maatregelen dat ondernemerschap, doorgroei van ondernemingen
en investeren aanmoedigt en innovatie stimuleert. Dergelijke
structuurversterkende maatregelen zijn van groot belang.

Een andere belangrijke pijler van het kabinetsbeleid is om te komen tot
vergaande vereenvoudiging van het belastingstelsel. Dit wordt in dit
Belastingplan bereikt door bijna een derde van de rijksbelastingen te
schrappen. Zodoende behoren voortaan veel aditinistratieve en
uitvoeringsiasten tot het verleden. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn
positief over deze voorstellen.

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat het voor een open economie
als de Nederlandse van cruciaal belang is dat ons fiscale stelsel betrouwbaar,
berekenbaar en bestendig is en dat ons fiscale stelsel steeds internationaal
concurrerend moet zijn.
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Alle voorgestelde maatregelen — en met name de voorstellen op gebied van de
vennootschapsbelasting — mogen dan ook het vestigingsktimaat niet
verslechteren ten opzichte van andere landen om ons heen en moeten in geen
geval schade toebrengen aan het vertrouwen om te investeren in de
Nederlandse economie. Om te voorkomen dat maatregelen rechtstreeks
negatieve consequenties hebben voor de Nederlandse werkgelegenheid en de
ontwikkeling van de economie, is juiste maatvoering van de maatregelen
essentieel en moeten bestaande situaties altijd worden eerbiedigd. Zonder
eerbiedigende werking zal Nederland terecht een onbetrouwbaar fiscaal
klimaat worden verweten. Dit zal toekomstige binnenlandse en buitenlandse
investeringen frustreren.

Bij het concurrerend houden van het fiscale stelsel hoort naar de mening van
VNO-NCW en MKB-Nederland dat de opbrengst van maatregelen die de
lasten voor het bedrijfsleven verzwaren, steeds wordt teruggesluisd naar het
bedrijfsleven.

Voor een concurrerend fiscaal stelsel is tevens vereist dat de
inkomstenbelasting niet internationaal afwijkend is. Nederland kent al een
zeer steile progressie in de inkomstenbelasting en bovendien één van de
hoogste toptarieven ter wereld. Door het voorstel van het kabinet om de derde
schijf te verkorten, wordt de progressie nög steiler en wordt het Nederlandse
fiscale stelsel dus minder concurrerend. VNO-NCW en MKB-Nederland
vinden dit daarom een uiterst onverstandige maatregel.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen de invoering van een
bankenbelasting in Nederland. Een bankenbelasting kent geen enkele
inhoudelijke of beleidsmatige grond en is dus belastingheffing in vacuo.
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het buitengewoon onverstandig van
het kabinet dat zij overweegt een heffing voor te stellen die mogelijkheden
extra beperkt voor ondernemingen om krediet te krijgen, het gelijke speelveld
ten nadele van Nederland verstoort en uiteindelijk de mogelijkheid om
economisch herstel te financieren zal frustreren.

Ten slotte pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland ervoor om de
crisismaatregel omtrent willekeurige afschrijving permanent te maken, zeker
naarmate de financieel economische omstandigheden daartoe nopen. Het
definitief maken van deze maatregel past bij de voornemens van het kabinet
om maatregelen rondom ondernemerschap zo veel mogelijk te richten op
doorgroei en het doen van investeringen.
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In de bijlage wordt nader ingegaan op het Belasfingplan 2012, het
wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen, de Geefwet en het wetsvoorstel
Wet uitwerking autobrief. De eerste bladzijde bevat een inhoudsopgave,
waarin zo veel mogelijk de nummering van de diverse wetsvoorstellen is
gevolgd.

VNO-NCW en MKB-Nederland verzoeken u dit commentaar bij uw
overwegingen te betrekken.

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan de staatssecretaris van Financiën,
de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken, Landbouw
& Innovatie.

Hoogachtend,

Directeur Beleid
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2.1. Afschaffen kleine belastingen
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd over het voornemen van het
kabinet om 7 van de 22 njksbelastingen te schrappen. Wij delen de opvatting
van het kabinet dat veelal de intentie achter deze kleine belastingen niet altijd
verkeerd is, maai dat in de praktijk deze kleine heffingen wel altijd zorgen
voor uitdijende regelgeving, complexe uitvoering, hoge administratieve lasten
en andere nalevingskosten en hoge uiwoeringskosten voor de overheid. Het
uiteindelijke doel van deze kleine heffingen wordt veelal niet of slechts
marginaal bereikt. Kleine heffingen zijn dan ook uitermate inefficiënt en om
die reden hebben VNO-NCW en MKB-Nederland er veelvuldig voor gepleit
om ze af te schaffen. Door deze maatregelen neemt het kabinet veel irritatie
bij ondernemers weg. Dat is zeer positief.

Buiten reikwijdte, evenals de rest van dit document
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Bijlage:

Geachte heet Weekers,

Als gezamenlijke branches in de afval- en recyclingsectot geven wij u graag het volgende mee ten aanzien van uw

Fiscale Agenda. Wij reageren hiermee op uw voornemens om, zoals in de Fiscale Agenda van 14 april 2011 is

aangegeven, de afvalstoffenbelastingen af te schaffen dan wel de tarieven op € 0,= te stellen.

Ondergetekende branches zijn van mening dat, vooral dankzij de afvalstoffenbelastingen, Nederland een afval- en

recyclingindustrie heeft kunnen ontwikkelen, die zijn gelijke in de wereld niet kent. Een vergelijking met ‘Het kind met

het badwater weggooien’ dringt zich op bij het afschaffen van de afvalstoffenbelasting. Dat de afvaistoffenbelasting

nog steeds van belang is, bleek bij het per 1 januari 2010 verhogen van de belastingtarieven voor gevaarlijke

afvalstoffen. Hierdoor is hergebruik, nuttige toepassing en verbranding van gevaarlijk afval toegenomen, terwijl dat

middels handhaving in de jaren daarvoor niet is gelukt. Naar onze mening zal het wegvailen van de

afvalstoffenbelasting op herbwikbaar en brandbaar afval een negatief effect hebben op de afval- en

recyciingstructuur van Nederland. Nederland heeft de afgelopen 30 jaar, mede door de sturende werking van de

afvaistoffenbetasting, een sterke infrastructuur en afval- en recyclingmarkt weten neer te zetten, die uiteraard

behouden dient te blijven, uit milieuhygiënisch én economisch belang. Voor het Nederlandse bedrijfsleven dreigt met

het afschaffen van de afvalstoffenbeiasting de mogelijkheid verloren te gaan om Europees breed haar exportproduct

van kennis en kunde op het gebied van hoogwaardige afvalverwerking en recycling te benutten. Juist in een Europa

dat aanstuurt op een Recycling Society, biedt de huidige afval- en recyclinginfrastnictuur en een verdere innovatie

hiervan Nederland grote kansen op meer export.

Het is ons gebleken dat de opinie op ambtelijk niveau is dat de belasting eventueel afgeschaft zou kunnen worden

omdat het voorkomen van storten van herbruikbare en brandbare stromen net zo effectief via stortverboden

geregeld kan worden. Naar de mening van het bedrijfsleven zal de afschaffing van de afvalstoffenbelasting er echter

toe leiden dat verdere innovaties, om afvalstoffen die nu nog onder de reguliere heffing gestort worden, in de

toekomst zullen uitblijven. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de recente ontwikkeling van verwerkingstechnieken

voor de behandeling van asbest en shredderafval. De hoge afvalstoffenbelasting creëert dan ook aantoonbare en

concrete kansen op verdere innovatie en moet daarom ook om die reden in stand gehouden worden.



Verder merken wij op dat de lage stortberasting op € 0,— dient te worden gesteld omdat dit het storten van niet

herbruikbaar en niet brandbaar afval betreft, die ook volgens het Landelijk Afvalbeheerplan dienen te worden

gestort. Om te voorkomen dat deze stromen als gevolg van de afvalstoffenbelasting in het leefmilieu of via

ongewenste routes in het buitenland terecht komen, is deze heffing op gewenst handelen ongewenst. Storten is de

gewenste verwerkingsvorm voor deze stromen en uit stunngsperspectief biedt de lage heffing dan ook geen enkele

toegevoegde waarde.

Om de hoge verwerkingsstandaard in Nederland te behouden en zelfs te doen verbeteren, stellen wij met betrekking

tot de afvalstoffenbelastingen de volgende wijzigingen voor:

1. Het lage afvalstoffenbelastingtarief € 16,89 per ton wordt verlaagd naar € 0-;

2. Het reguliere afvalstoffenbelastingtarief€ 108,13 per ton blijft € 108,13;

3. Naast wat het ministerie van Financiën reeds als voorwaarde heeft gesteld .. moet niet leiden tot een toename

van het stoîten van de hoeveelheid hertwikbam of verbrandbare afvalstoffen.’ dient:

a. voor grond de interventiewaarde gelijkgesteld te worden aan de hergebruiknorm;

b. voor minerale afvalstoffen het huidige recyclingvolume tenminste gehandhaafd te blijven.

Hiermee is de afvalstoffenbelasting hét (kostenneutrale) sturingsinstrument dat in de afvalsector nodig is om het

beleid inhoud te blijven geven. De fiscale doelen zijn wat ons betreft van ondergeschikt belang, het stunngselement

dient centraal te staan.

Wij doen een beroep op u om bovengenoemde voorstellen over te nemen en zijn graag bereid om deze nader toe te

lichten.

Deze brief is verzonden en ondertekend door de onderstaande brancheorganisaties uit de afval- en recyclingsector.

Een zelfde brief zenden wij aan uw collega van Infrastructuur en Milieu, de heet Atsma.

Met vriendelijke groeten,

NVPG NVRD VA TLNBRBS Recycling
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Betreft afvalstoffenbelasting

Geachtej___________________

Mede namens de Staatssecretaris van Financiën reageer ik op de brief van 1juni
ji. van u en vier andere brancheorganisaties uit de afvalsector, waarin u
gezamenlijk pleit voor de volgende zaken:
1. het verlagen van het lage belastingtarief voor het storten van afval naar

C 0,-;
2. het handhaven van het reguliere belastingtarief voor het storten van

afval;
3.a. het gelijkstellen van de interventiewaarde voor grond aan de

hergebruiknorm;
3.b. het handhaven van het huidige recyclingvolume voor minerale

afvalstoffen;
4. het formuleren van beleid waarmee recyclen verder gestimuleerd wordt.

Punten 1 en 2
In de Fiscale agenda is aangegeven dat het beperken van het aantal belastingen
past binnen het streven naar een eenvoudiger en begrijpelijker belastingstelsel.
Ook zorgt een minder groot aantal belastingen ervoor dat de administratie lasten
zullen dalen en dat de uitvoering van het belastingstelsel door de Belastingdienst
goedkoper wordt. De afvalstoffenbelasting is één van de belastingen die in
aanmerking komt voor afschaffing, indien daar budgettair ruimte voor bestaat.
Gelet op de fors gedaalde opbrengst van de afvalstoffenbelasting zijn er immers
vraagtekens te zetten bij de toekomst van deze belasting. Het primaire doel van
de afvalstoffenbelasting is het genereren van algemene middelen ter bekostiging
van de overheidsuitgaven. Bedroeg de opbrengst een paar jaar geleden nog € 177
miljoen, in 2010 was de opbrengst gedaald tot € 42 miljoen (€ 17 miljoen lager
dan geraamd). Uit recente cijfers komt naar voren dat de opbrengst in het eerste
halfjaar van 2011 ongeveer een derde lager was dan in dezelfde periode in 2010.

Directoraat-Generaal
Milieu
Duurzaam Produceren
AvaI en Ketens

Rijnstraat 8
Postbus 30945
2500 GX Den Haag
Interne postcode 625
www.rijksoverheid.nI

Contactpersoon

Kenmerk
DP2O 11053149

Uw kenmerk
11- 00 92 HvR
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In uw brief pleit u voor het handhaven van het reguliere belastingtarief voor het Directoraat-Generaal

storten van afval en het verlagen van het lage belastingtarief voor het storten van Milieu
Duurzaam Produceren

afval naar € 0,-. Het op nul zetten van het lage tarief zou leiden tot een halvering
AaI en Ketens

van de opbrengst zonder dat een vermindering van de administratieve lasten en
uitvoeringskosten optreedt. Het kabinet ziet daarom meer in het in zijn geheel Kenmerk

afschaffen van de afvalstoffenbelasting, zodat de administratieve lasten en DP2011053149

uitvoeringskosten verdwijnen en het belastingstelsel eenvoudiger wordt.

In mijn brief ‘Meer waarde uit afval’, die ik op 25 augustus ji. aan de Tweede
Kamer heb gestuurd, geef ik aan hoe ik bij afschaffing van de
afvalstoftenbelasting wil voorkomen dat er meer afval gestort gaat worden.
Momenteel wordt er gewerkt aan een wijziging van het Besluit stortpiaatsen en
stortverboden afvalstoffen (Bssa). Onderdeel van deze wijziging is de toevoeging
van ongeveer 14 nieuwe stortverboden, waardoor het storten verder gereguleerd
wordt.

Mocht er als gevolg van afschaffing van de afvalstoffenbelasting onverhoopt toch
een toename van het storten plaatsvinden, dan treed ik in overleg met het
bevoegd gezag over het verscherpen van de handhaving.

Ik deel uw vrees niet dat afschaffing van de afvalstoffenbelasting zal leiden tot het
uitblijven van innovatie binnen de afvalsector. Wij hebben regelmatig overleg met
het bedrijfsleven om innovatie te faciliteren of te stimuleren met andere
instrumenten. Momenteel wordt bijvoorbeeld onderzocht of er een stortverbod
kan worden toegevoegd voor cementgebonden asbest. Ook is er de mogelijkheid
tot aanpassen van minimumstandaarden bij de ontwikkeling van nieuwe
verwerkingstechnieken.

Punt 3a
De interventiewaarden en hergebruiknormen zijn normkaders die elk een eigen
doel dienen en dus een zelfstandig bestaansrecht hebben. Ik zal daarom beide
kaders niet gelijkstellen. Wel ben ik voornemens bij de wijziging van het Bssa het
stortverbod voor grond uit te breiden tot alle grond, met uitzondering van de niet
reinigbare grond. Hierdoor wordt de strekking van het stortverbod in
overeenstemming gebracht met de uitgangspunten van het afvalstoffenbeleid. Dit
sluit mijns inziens ook aan bij de achtergrond van uw voorwaarde, namelijk dat
grond die (eventueel na bewerking) een nuttige toepassing kan krijgen niet
gestort moet worden.

Punt 3b en 4
Voor de punten 3b en 4 verwijs ik eveneens naar mijn brief ‘Meer waarde uit
afval’. Daarin wordt uitgebreid aandacht besteed aan de stand van zaken, acties
en planning op het gebied van het recyclen van afval. Diverse stromen worden
specifiek uitgelicht, waaronder bouw- en sloopafval. U vindt in de brief ook een
paragraaf over kwantificeerbare doelen.
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De brief ‘Meer waarde uit afval’ kunt u downloaden via www.riiksoverheid.nl Directoraat-Generaal

onder documenten en publicaties / kamerstukken. Milieu
Duurzaam Produceren
Arvai en Ketens

Hoogachtend, Kenmerk
DP2011053 149

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Joop Atsma

Identieke versie van deze brief eveneens verstuurd aan:
-NVRD
-Vereniging afval bedrijven
-TLN
-BRBS Recycling
Bijlage (gezamenlijke brief afvalsector) dubbel, zie
documentnummer 16
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Bijlage:

afvalstoffenbelasijng

Geachte heer Weekers,

Als gezamenlijke branches in de afval- en recyclingsector reageren wij hierbij op uw voornemen om de

afvalstoffenbelasting af te schaffen. In onze gezamenlijke brief van 27 mei jI. hebben wij u reeds over ons standpunt

hieromtrent geïnformeerd, maar gezien de recente discussies in het overleg inzake het Belastingplan 2012 zijn wij

zo vrij deze visie nogmaals onder uw aandacht te brengen.

Ondergetekende branches zijn van mening dat, vooral dankzij de afvalstoffenbelastingen, Nederland een afval- en

recyclingindustrie heeft kunnen ontwikkelen, die zijn gelijke in de wereld niet kent. Naar onze mening zal het

wegvallen van de afvalstoffenbelasting op herbruikbaar en brandbaar afval een negatief effect hebben op de afval-

en recyclingstwctuur van Nederland. Nederland heeft de afgelopen 30 jaar, mede door de sturende werking van de

afvalstoffenbelasting, een sterke infrastructuur en afval- en recyclingmarkt weten neer te zetten, die uiteraard

behouden dient te blijven, uit milieuhygiënisch én economisch oogpunt. Voor het Nederlandse bedrijfsleven dreigt

met het afschaffen van de afvalstoffenbelasting de mogelijkheid verloren te gaan om Europees breed haar

exportproduct van kennis en kunde op het gebied van hoogwaardige afvalverwerking en recycling te benutten. Juist

in een Europa dat aanstuurt op een Recycling Society, biedt de huidige afval- en recyclinginfrastwctuur en een

verdere innovatie hiervan Nederland grote kansen op meet export.

Het is ons gebleken dat het de mening is van zowel u als uw ambtgenoot van Infrastructuur en Milieu dat de

belasting afgeschaft kan worden, omdat het voorkomen van storten van herbruikbare en brandbare stromen net zo

effectief via stortverboden geregeld kan worden. Echter, de reden dat de reguliere afvalstoffenbelasting fors heeft

bijgedragen aan innovatieve initiatieven in de sector, was omdat de belasting zekerheden gaf voor de economische

levensvatbaarheid van deze initiatieven. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de recente ontwikkeling van

verwerkingstechnieken voor de behandeling van asbest-, shredder- en bitumineus dakafval, al dan niet verkerend

in een nog zeer pul recyclingstadium. De reguliere afvalstoffenbelasting creëert dan ook aantoonbare en concrete

kansen voor verdere innovatie en moet daarom wat ons betreft ook om die reden in stand gehouden worden. De

verhoging van de hoge stortbelasting per 1januari2010 heeft reeds een zeer positief effect op recycling gehad en

wat ons betreft wordt de stijgende recyclinglijn verder voortgezet en waar mogelijk uitgebouwd.



De lage stortbelasting kan daarentegen op €0,-- worden gesteld omdat dit het storten van niet herbruikbaar en niet

brandbaar afval betreft, dat ook volgens het Landelijk Afvalbeheerplan dient te worden gestort. Om te voorkomen dat

deze stromen als gevolg van de afvalstoffenbelasting in het leefmilieu of via ongewenste routes in het buitenland

terecht komen, is deze heffing op gewenst handelen ongewenst. Storten is de gewenste verwerkingsvorm voor deze

stromen en uit sturings- en milieuperspectief biedt de lage heffing dan ook geen enkele toegevoegde waarde.

Wij herhalen daarom ons pleidooi de reguliere belasting te behouden en de lage heffing op € 0,— te zetten. Om de

hoge verwerkingsstandaard in Nederland te behouden en zelfs te doen verbeteren, stellen wij met betrekking tot de
afvalstoffenbelastingen concreet de volgende wijzigingen voor:

1. Het lage afvalstoffenbelastingtarief € 16,89 per ton wordt verlaagd naar €0,-;
2. Het reguliere afvalstoffenbelastingtarief€ 108,13 per ton blijft € 108,13;
3. Naast wat het ministerie van Financiën reeds eerder als voorwaarde heeft gesteld “.. moet niet leiden tot een

toename van het storten van de hoeveelheid herbniikbare of verbrandbare afvalstoffen.’ dient:

a. voor grond de interventiewaarde gelijkgesteld te worden aan de hergebruiknorm;

b. voor minerale afvalstoffen het huidige recyclingvolume tenminste gehandhaafd te blijven.

Hiermee is de afvalstoffenbelasting hét sturingsinstwment dat in de afvalsector nodig is om het beleid inhoud te

blijven geven. De fiscale doelen zijn naar ons oordeel van ondergeschikt belang, het sturingselement dient centraal

te staan.

Wij doen een beroep op u om bovengenoemde voorstellen alsnog over te nemen. Deze brief is verzonden en

ondertekend door de onderstaande brancheorganisaties uit de afval- en recyclingsector.

Met vriendelijke groeten,

BRBS Recycling NVRD VA TLN
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Datum 21DEC2011
Betreft Afschaffing afvalstoffenbelasting

Geachte heren,

In uw brief van 27 mei 2011 heeft u mij geïnformeerd over uw standpunt omtrent
mijn voornemen om de afvalstoffenbelasting (hierna:ASB) af te schaffen en heeft
u gepleit voor het behoud van het reguliere belastingtarief voor het storten van
afval en voor het verlagen van het lage belastingtarief naar € 0,-. In uw brief van
14 november 2011 brengt u nogmaals uw visie onder de aandacht.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft uw brief van 27 mei 2011
mede namens mij schriftelijk beantwoord. In het antwoord zijn wij uitgebreid
ingegaan op uw standpunt en pleidooi. De discussies tijdens de parlementaire
behandeling van het Belastingplan 2012 (waarvan de afschaffing van de ASB deel
uitmaakt) zijn voor mij geen aanleiding om alsnog af te zien van mijn voornemen
de ASB per 1 januari 2012 af te schaffen. Wel heb ik na overleg met uw sector
besloten een aantal overgangsbepalingen op te nemen in het Belastingplan 2012
die - gelet op de afschaffing van de ASB - vooral een soepele fiscale afhandeling
beogen van de voorraden die zich op 31 december 2011 nog in de inrichting
bevinden. Uw voorstel om de ASB te behouden neem ik echter niet over.

Inlichtingen

Ons kenmerk
DV/2011/539 U

Uw brief (kenmerk)
14 november 2011,
11-00 143 HvR

Hoogachteni
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Paraaf Voor
archiveren
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Datum: 27 mei 2011

Ons kenmerk: 1 1-OO93HvR

Uw kenmerk:

Betreft: afvalstoffenbeiasting

Bijlage:

Geachte heet Weekers,

Als gezamenlijke branches in de afval- en recyclingsectot geven wij u graag het volgende mee ten aanzien van uw

Fiscale Agenda. Wij reageren hiermee op uw voornemens om, zoals in de Fiscale Agenda van 14 april 2011 is

aangegeven, de afvalstoffenbelastingen af te schaffen dan wel de tarieven op € 0,= te stellen.

Ondergetekende branches zijn van mening dat, vooral dankzij de afvalstoffenbelastingen, Nederland een afval- en

recyclingindustrie heeft kunnen ontwikkelen, die zijn gelijke in de wereld niet kent. Een vergelijking met ‘Het kind met

het badwater weggooien’ dringt zich op bij het afschaffen van de afvalstoffenbelasting. Dat de afvaistoffenbelasting

nog steeds van belang is, bleek bij het per 1 januari 2010 verhogen van de belastingtarieven voor gevaarlijke

afvalstoffen. Hierdoor is hergebruik, nuttige toepassing en verbranding van gevaarlijk afval toegenomen, terwijl dat

middels handhaving in de jaren daarvoor niet is gelukt. Naar onze mening zal het wegvailen van de

afvalstoffenbelasting op herbwikbaar en brandbaar afval een negatief effect hebben op de afval- en

recyciingstructuur van Nederland. Nederland heeft de afgelopen 30 jaar, mede door de sturende werking van de

afvaistoffenbetasting, een sterke infrastructuur en afval- en recyclingmarkt weten neer te zetten, die uiteraard

behouden dient te blijven, uit milieuhygiënisch én economisch belang. Voor het Nederlandse bedrijfsleven dreigt met

het afschaffen van de afvalstoffenbeiasting de mogelijkheid verloren te gaan om Europees breed haar exportproduct

van kennis en kunde op het gebied van hoogwaardige afvalverwerking en recycling te benutten. Juist in een Europa

dat aanstuurt op een Recycling Society, biedt de huidige afval- en recyclinginfrastnictuur en een verdere innovatie

hiervan Nederland grote kansen op meer export.

Het is ons gebleken dat de opinie op ambtelijk niveau is dat de belasting eventueel afgeschaft zou kunnen worden

omdat het voorkomen van storten van herbruikbare en brandbare stromen net zo effectief via stortverboden

geregeld kan worden. Naar de mening van het bedrijfsleven zal de afschaffing van de afvalstoffenbelasting er echter

toe leiden dat verdere innovaties, om afvalstoffen die nu nog onder de reguliere heffing gestort worden, in de

toekomst zullen uitblijven. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de recente ontwikkeling van verwerkingstechnieken

voor de behandeling van asbest en shredderafval. De hoge afvalstoffenbelasting creëert dan ook aantoonbare en

concrete kansen op verdere innovatie en moet daarom ook om die reden in stand gehouden worden.



Verder merken wij op dat de lage stortberasting op € 0,— dient te worden gesteld omdat dit het storten van niet

herbruikbaar en niet brandbaar afval betreft, die ook volgens het Landelijk Afvalbeheerplan dienen te worden

gestort. Om te voorkomen dat deze stromen als gevolg van de afvalstoffenbelasting in het leefmilieu of via

ongewenste routes in het buitenland terecht komen, is deze heffing op gewenst handelen ongewenst. Storten is de

gewenste verwerkingsvorm voor deze stromen en uit stunngsperspectief biedt de lage heffing dan ook geen enkele

toegevoegde waarde.

Om de hoge verwerkingsstandaard in Nederland te behouden en zelfs te doen verbeteren, stellen wij met betrekking

tot de afvalstoffenbelastingen de volgende wijzigingen voor:

1. Het lage afvalstoffenbelastingtarief € 16,89 per ton wordt verlaagd naar € 0-;

2. Het reguliere afvalstoffenbelastingtarief€ 108,13 per ton blijft € 108,13;

3. Naast wat het ministerie van Financiën reeds als voorwaarde heeft gesteld .. moet niet leiden tot een toename

van het stoîten van de hoeveelheid hertwikbam of verbrandbare afvalstoffen.’ dient:

a. voor grond de interventiewaarde gelijkgesteld te worden aan de hergebruiknorm;

b. voor minerale afvalstoffen het huidige recyclingvolume tenminste gehandhaafd te blijven.

Hiermee is de afvalstoffenbelasting hét (kostenneutrale) sturingsinstrument dat in de afvalsector nodig is om het

beleid inhoud te blijven geven. De fiscale doelen zijn wat ons betreft van ondergeschikt belang, het stunngselement

dient centraal te staan.

Wij doen een beroep op u om bovengenoemde voorstellen over te nemen en zijn graag bereid om deze nader toe te

lichten.

Deze brief is verzonden en ondertekend door de onderstaande brancheorganisaties uit de afval- en recyclingsector.

Een zelfde brief zenden wij aan uw collega van Infrastructuur en Milieu, de heet Atsma.

Met vriendelijke groeten,

NVPG NVRD VA TLNBRBS Recycling
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Datum
Betreft afvalstoffenbelasting

Geachtej___________________

Mede namens de Staatssecretaris van Financiën reageer ik op de brief van 1juni
ji. van u en vier andere brancheorganisaties uit de afvalsector, waarin u
gezamenlijk pleit voor de volgende zaken:
1. het verlagen van het lage belastingtarief voor het storten van afval naar

C 0,-;
2. het handhaven van het reguliere belastingtarief voor het storten van

afval;
3.a. het gelijkstellen van de interventiewaarde voor grond aan de

hergebruiknorm;
3.b. het handhaven van het huidige recyclingvolume voor minerale

afvalstoffen;
4. het formuleren van beleid waarmee recyclen verder gestimuleerd wordt.

Punten 1 en 2
In de Fiscale agenda is aangegeven dat het beperken van het aantal belastingen
past binnen het streven naar een eenvoudiger en begrijpelijker belastingstelsel.
Ook zorgt een minder groot aantal belastingen ervoor dat de administratie lasten
zullen dalen en dat de uitvoering van het belastingstelsel door de Belastingdienst
goedkoper wordt. De afvalstoffenbelasting is één van de belastingen die in
aanmerking komt voor afschaffing, indien daar budgettair ruimte voor bestaat.
Gelet op de fors gedaalde opbrengst van de afvalstoffenbelasting zijn er immers
vraagtekens te zetten bij de toekomst van deze belasting. Het primaire doel van
de afvalstoffenbelasting is het genereren van algemene middelen ter bekostiging
van de overheidsuitgaven. Bedroeg de opbrengst een paar jaar geleden nog € 177
miljoen, in 2010 was de opbrengst gedaald tot € 42 miljoen (€ 17 miljoen lager
dan geraamd). Uit recente cijfers komt naar voren dat de opbrengst in het eerste
halfjaar van 2011 ongeveer een derde lager was dan in dezelfde periode in 2010.

Directoraat-Generaal
Milieu
Duurzaam Produceren
AvaI en Ketens

Rijnstraat 8
Postbus 30945
2500 GX Den Haag
Interne postcode 625
www.rijksoverheid.nI

Contactpersoon

Kenmerk
DP2O 11053149

Uw kenmerk
11- 00 92 HvR
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In uw brief pleit u voor het handhaven van het reguliere belastingtarief voor het Directoraat-Generaal

storten van afval en het verlagen van het lage belastingtarief voor het storten van Milieu
Duurzaam Produceren

afval naar € 0,-. Het op nul zetten van het lage tarief zou leiden tot een halvering
AaI en Ketens

van de opbrengst zonder dat een vermindering van de administratieve lasten en
uitvoeringskosten optreedt. Het kabinet ziet daarom meer in het in zijn geheel Kenmerk

afschaffen van de afvalstoffenbelasting, zodat de administratieve lasten en DP2011053149

uitvoeringskosten verdwijnen en het belastingstelsel eenvoudiger wordt.

In mijn brief ‘Meer waarde uit afval’, die ik op 25 augustus ji. aan de Tweede
Kamer heb gestuurd, geef ik aan hoe ik bij afschaffing van de
afvalstoftenbelasting wil voorkomen dat er meer afval gestort gaat worden.
Momenteel wordt er gewerkt aan een wijziging van het Besluit stortpiaatsen en
stortverboden afvalstoffen (Bssa). Onderdeel van deze wijziging is de toevoeging
van ongeveer 14 nieuwe stortverboden, waardoor het storten verder gereguleerd
wordt.

Mocht er als gevolg van afschaffing van de afvalstoffenbelasting onverhoopt toch
een toename van het storten plaatsvinden, dan treed ik in overleg met het
bevoegd gezag over het verscherpen van de handhaving.

Ik deel uw vrees niet dat afschaffing van de afvalstoffenbelasting zal leiden tot het
uitblijven van innovatie binnen de afvalsector. Wij hebben regelmatig overleg met
het bedrijfsleven om innovatie te faciliteren of te stimuleren met andere
instrumenten. Momenteel wordt bijvoorbeeld onderzocht of er een stortverbod
kan worden toegevoegd voor cementgebonden asbest. Ook is er de mogelijkheid
tot aanpassen van minimumstandaarden bij de ontwikkeling van nieuwe
verwerkingstechnieken.

Punt 3a
De interventiewaarden en hergebruiknormen zijn normkaders die elk een eigen
doel dienen en dus een zelfstandig bestaansrecht hebben. Ik zal daarom beide
kaders niet gelijkstellen. Wel ben ik voornemens bij de wijziging van het Bssa het
stortverbod voor grond uit te breiden tot alle grond, met uitzondering van de niet
reinigbare grond. Hierdoor wordt de strekking van het stortverbod in
overeenstemming gebracht met de uitgangspunten van het afvalstoffenbeleid. Dit
sluit mijns inziens ook aan bij de achtergrond van uw voorwaarde, namelijk dat
grond die (eventueel na bewerking) een nuttige toepassing kan krijgen niet
gestort moet worden.

Punt 3b en 4
Voor de punten 3b en 4 verwijs ik eveneens naar mijn brief ‘Meer waarde uit
afval’. Daarin wordt uitgebreid aandacht besteed aan de stand van zaken, acties
en planning op het gebied van het recyclen van afval. Diverse stromen worden
specifiek uitgelicht, waaronder bouw- en sloopafval. U vindt in de brief ook een
paragraaf over kwantificeerbare doelen.
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De brief ‘Meer waarde uit afval’ kunt u downloaden via www.riiksoverheid.nl Directoraat-Generaal

onder documenten en publicaties / kamerstukken. Milieu
Duurzaam Produceren
Arvai en Ketens

Hoogachtend, Kenmerk
DP2011053 149

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Joop Atsma

Identieke versie van deze brief eveneens verstuurd aan:
-NVRD
-Vereniging afval bedrijven
-TLN
-BRBS Recycling
Bijlage (gezamenlijke brief afvalsector) dubbel, zie
documentnummer 16
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Betreft Afschaffing van de afvalstoffenbelasting (Wbm)

Geachte heer Weekers,

In het belastingsplan 2012 is aangekondigd dat de afvalstoffenbelasting (ook wel aangeduid als
de Wbm-heffing) per 1 januari 2012 wordt afgeschaft. Het betreft een wetsvoorstel dat nog door
het parlement moet worden bekrachtigd. Onze vereniging gaat ervan uit dat dit voorstel door het
parlement zal worden overgenomen.

Op 1 juni jI. hebben de vier afvalverwerkende brancheverenigingen gezamenlijk een schriftelijke
reactie gegeven op dit voornemen. In onze gezamenlijke reactie hebben wij onder andere gepleit
dat de afschatfing van de afvalstoffenbelasting niet zou mogen leiden tot een verhoging van het
stortvolume en vermindering van het recyclingvolume. Tevens heeft onze branche verzocht om
het stortverbod uit te breiden voor alle grond (niet alleen voor ernstig verontreinigde grond zoals
momenteel het geval is) en minerale recyclebare afvalstoffen.

Op 21 september jI. hebben wij van de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu een schriftelijke reactie ontvangen. In deze brief (citaat) wordt door de staatssecretaris
onder andere gesteld:

- Mocht er als gevolg van afschaffing van de afvalstoffenbelasting onverhoopt toch
een toename van het storten plaatsvinden, dan treed ik in overleg met het bevoegd
gezag over het verscherpen van de handhaving’;

- ‘Ik deel de vrees niet dat afschaffing van de afvalstoffenbelasting zal leiden tot het
uitblijven van innovatie binnen de afvalsector. Wij hebben regelmatig overleg met het
bedrijfsleven om innovatie te faciliteren of te stimuleren met andere instrumenten.
Momenteel wordt bijvoorbeeld onderzocht of er een stortverbod kan worden
toegevoegd voor cementgebonden asbest. Ook is er de mogelijkheid tot aanpassen
van de minimumstandaarden bij de ontwikkeling van nieuwe verwerkingstechnieken”.

Op 29 augustus jI. heeft de Staatssecretaris gevolg gegeven aan zijn toezegging om invulling te
geven aan de vermindering van het stortvolume door uitbreiding van het stortverbod. Onze
branchevereniging is zeer ingenomen met de uitbreiding van het stortverbod.

is van Financiën
t.a.v. dhr. F. Weekers
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

NVPG/afschaffing van afvalstoffenbelasting versus uitbreiding van het stortverbod



/PG

Op dit moment geldt alleen een stortverbod voor ernstig verontreinigde grond. KenmerIend voor
de beoordeling van ernstig verontreinigde grond is de vaststelling van de overschrijding van de
interventiewaarde voor één of meer parameters. Ernstig verontreinigde grond kan alleen worden
gestort indien AgentschapNc/Bodem+ hiervoor een niet-reinigbaarheidsverklanng hiervoor heeft
afgegeven. In onze brief aan de Staatssecretaris hebben wij aangegeven dat bij afschaffing van
de afvalstoffenbelasting voor matig verontreinigde grond (niet toepasbaar conform het Besluit
Bodemkwaliteit) geen stortverbod geldt. Van de door onze leden jaarlijks gereinigde/bewerkte
verontreinigde grond is het aandeel gereinigd/bewerkte matig verontreinigde grond circa 60% van
de totale hoeveelheid. Door de Staatssecretaris is door de uitbreiding van het stortverbod direct
hierop geanticipeerd. Het stortverbod wordt uitgebreid met een veertiental afvalstoffen. Bij
invoering van de uitbreiding van het stortverbod geldt een algeheel stortverbod voor grond en
tevens voor de meest voorkomende minerale afvalstoffen.

Helaas zal de invoering van de uitbreiding van het stortverbod niet gelijktijdig plaatsvinden met
de afschaffing van de afvalstoffenbelasting. Hierdoor ontstaat een leemte. Naar verwachting zal
de uitbreiding van het stortverbod niet eerder plaatsvinden dan 1juli 2012. De vermindering van
het aanbod van te storten afvalstoffen heeft geleid tot een significante verlaging van de
storttarieven. De verplichte sluiting van de stortplaats 3e Merwedehaven in Dordrecht op 31
december 2012 en de nog resterende stortcapaciteit op deze locatie leidt tot een verdere daling
van de storttarieven. Omdat voor matig verontreinigde grond gedurende de periode van
afschaffing van de afvalstoffenbelasting en uitbreiding van het stortverbod geen stortverbod voor
deze grond van kracht is, zal de matig verontreinigde grond voor een tarief van circa € 10,00 per
ton kunnen worden gestort. Concreet zal dit in houden dat deze stroom van matig verontreinigde
grond in deze periode wordt omgebogen van de reiniging-/bewerkingsbedrijven naar de
stortpiaatsen. In deze economisch moeilijke tijd voor de grondbewerkingsbedrijven kan dit grote
gevolgen hebben op het voortbestaan van onze bedrijven. Wij verzoeken u dringend om
maatregelen te nemen om te voorkomen dat in de tussenliggende periode tussen afschaffing van
de afvalstoffenbelasting en de uitbreiding van het stortverbod, goed te bewerken en/of te reinigen
grond op de stortplaats verdwijnt. De meest eenvoudige maatregel zou kunnen zijn om de
afschaffing van de afvalstoffenheffing gelijktijdig in te voeren met de uitbreiding van het
stortverbod. Een alternatieve maatregel zou kunnen zijn om de provincies (vergunningverlener)
op te leggen om ambtshalve de stortverboden per 1januari 2012 (gelijktijdig met de afschaffing
van de afvalstoffenbelasting) uit te breiden met een algemeen stortverbod voor grond.

Het zal u duidelijk zijn dat de leden van de Nederlandse Vereniging van Procesmatige
grondbewerkingsbednjven zich in ernstige mate ongerust maken indien een leemte ontstaat
tussen de uitbreiding van het stortverbod en de afschaffing van de afvalstoffenbelasting. Wij
stellen het bijzonder op prijs indien de ministeries van Financiën en van Infrastructuur en Milieu
op voorhand gezamenlijk maatregelen zullen nemen om de wettelijke ontstane vrijheid van het
storten van grond te voorkomen. Het verscherpen van de handhaving biedt wettelijk geen
mogelijkheid om op te treden indien in het eerste half jaar van 2012 een sterke toename zal
plaatsvinden van het stortvolumen.

Wij zijn gaarne bereid onze reactie mondeling toe tf)

Met vriendelijke groet,

Afschrift aan: Staatssecreta’li&fr-trlfîastructuur en Milieu
Alle kamerleden
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BRBS RecycLing

Aan de Staatssecretaris van Financiën

Zijne excellentie de heet mr. drs. F.H.H. Weekers

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Datum:

Ons kenmerk:

14november 2011

11-00143 HvR

1. Uiten, afdoening 2_f22cI

t Dossietnumm

TrefwoOtd/DSP code

Eparaat voor
ren

Uw kenmerk:

Betreft:

Bijlage:

afvalstoffenbelasijng

Geachte heer Weekers,

Als gezamenlijke branches in de afval- en recyclingsector reageren wij hierbij op uw voornemen om de

afvalstoffenbelasting af te schaffen. In onze gezamenlijke brief van 27 mei jI. hebben wij u reeds over ons standpunt

hieromtrent geïnformeerd, maar gezien de recente discussies in het overleg inzake het Belastingplan 2012 zijn wij

zo vrij deze visie nogmaals onder uw aandacht te brengen.

Ondergetekende branches zijn van mening dat, vooral dankzij de afvalstoffenbelastingen, Nederland een afval- en

recyclingindustrie heeft kunnen ontwikkelen, die zijn gelijke in de wereld niet kent. Naar onze mening zal het

wegvallen van de afvalstoffenbelasting op herbruikbaar en brandbaar afval een negatief effect hebben op de afval-

en recyclingstwctuur van Nederland. Nederland heeft de afgelopen 30 jaar, mede door de sturende werking van de

afvalstoffenbelasting, een sterke infrastructuur en afval- en recyclingmarkt weten neer te zetten, die uiteraard

behouden dient te blijven, uit milieuhygiënisch én economisch oogpunt. Voor het Nederlandse bedrijfsleven dreigt

met het afschaffen van de afvalstoffenbelasting de mogelijkheid verloren te gaan om Europees breed haar

exportproduct van kennis en kunde op het gebied van hoogwaardige afvalverwerking en recycling te benutten. Juist

in een Europa dat aanstuurt op een Recycling Society, biedt de huidige afval- en recyclinginfrastwctuur en een

verdere innovatie hiervan Nederland grote kansen op meet export.

Het is ons gebleken dat het de mening is van zowel u als uw ambtgenoot van Infrastructuur en Milieu dat de

belasting afgeschaft kan worden, omdat het voorkomen van storten van herbruikbare en brandbare stromen net zo

effectief via stortverboden geregeld kan worden. Echter, de reden dat de reguliere afvalstoffenbelasting fors heeft

bijgedragen aan innovatieve initiatieven in de sector, was omdat de belasting zekerheden gaf voor de economische

levensvatbaarheid van deze initiatieven. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de recente ontwikkeling van

verwerkingstechnieken voor de behandeling van asbest-, shredder- en bitumineus dakafval, al dan niet verkerend

in een nog zeer pul recyclingstadium. De reguliere afvalstoffenbelasting creëert dan ook aantoonbare en concrete

kansen voor verdere innovatie en moet daarom wat ons betreft ook om die reden in stand gehouden worden. De

verhoging van de hoge stortbelasting per 1januari2010 heeft reeds een zeer positief effect op recycling gehad en

wat ons betreft wordt de stijgende recyclinglijn verder voortgezet en waar mogelijk uitgebouwd.



De lage stortbelasting kan daarentegen op €0,-- worden gesteld omdat dit het storten van niet herbruikbaar en niet

brandbaar afval betreft, dat ook volgens het Landelijk Afvalbeheerplan dient te worden gestort. Om te voorkomen dat

deze stromen als gevolg van de afvalstoffenbelasting in het leefmilieu of via ongewenste routes in het buitenland

terecht komen, is deze heffing op gewenst handelen ongewenst. Storten is de gewenste verwerkingsvorm voor deze

stromen en uit sturings- en milieuperspectief biedt de lage heffing dan ook geen enkele toegevoegde waarde.

Wij herhalen daarom ons pleidooi de reguliere belasting te behouden en de lage heffing op € 0,— te zetten. Om de

hoge verwerkingsstandaard in Nederland te behouden en zelfs te doen verbeteren, stellen wij met betrekking tot de
afvalstoffenbelastingen concreet de volgende wijzigingen voor:

1. Het lage afvalstoffenbelastingtarief € 16,89 per ton wordt verlaagd naar €0,-;
2. Het reguliere afvalstoffenbelastingtarief€ 108,13 per ton blijft € 108,13;
3. Naast wat het ministerie van Financiën reeds eerder als voorwaarde heeft gesteld “.. moet niet leiden tot een

toename van het storten van de hoeveelheid herbniikbare of verbrandbare afvalstoffen.’ dient:

a. voor grond de interventiewaarde gelijkgesteld te worden aan de hergebruiknorm;

b. voor minerale afvalstoffen het huidige recyclingvolume tenminste gehandhaafd te blijven.

Hiermee is de afvalstoffenbelasting hét sturingsinstwment dat in de afvalsector nodig is om het beleid inhoud te

blijven geven. De fiscale doelen zijn naar ons oordeel van ondergeschikt belang, het sturingselement dient centraal

te staan.

Wij doen een beroep op u om bovengenoemde voorstellen alsnog over te nemen. Deze brief is verzonden en

ondertekend door de onderstaande brancheorganisaties uit de afval- en recyclingsector.

Met vriendelijke groeten,

BRBS Recycling NVRD VA TLN
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Datum 21DEC2011
Betreft Afschaffing afvalstoffenbelasting

Geachte heren,

In uw brief van 27 mei 2011 heeft u mij geïnformeerd over uw standpunt omtrent
mijn voornemen om de afvalstoffenbelasting (hierna:ASB) af te schaffen en heeft
u gepleit voor het behoud van het reguliere belastingtarief voor het storten van
afval en voor het verlagen van het lage belastingtarief naar € 0,-. In uw brief van
14 november 2011 brengt u nogmaals uw visie onder de aandacht.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft uw brief van 27 mei 2011
mede namens mij schriftelijk beantwoord. In het antwoord zijn wij uitgebreid
ingegaan op uw standpunt en pleidooi. De discussies tijdens de parlementaire
behandeling van het Belastingplan 2012 (waarvan de afschaffing van de ASB deel
uitmaakt) zijn voor mij geen aanleiding om alsnog af te zien van mijn voornemen
de ASB per 1 januari 2012 af te schaffen. Wel heb ik na overleg met uw sector
besloten een aantal overgangsbepalingen op te nemen in het Belastingplan 2012
die - gelet op de afschaffing van de ASB - vooral een soepele fiscale afhandeling
beogen van de voorraden die zich op 31 december 2011 nog in de inrichting
bevinden. Uw voorstel om de ASB te behouden neem ik echter niet over.

Inlichtingen

Ons kenmerk
DV/2011/539 U

Uw brief (kenmerk)
14 november 2011,
11-00 143 HvR

Hoogachteni
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Van:
Verzonden:
Aan:
cc:

________________

Onderwerp:
Bijlagen:

Beste mensen,

Hierbij de medeparaaf van de Stas I&M op de brief aan de Ned. Ver. Van procesmatige
grondbewerkingsbedrijven betr de afschaffing van de afvalstoffenbelasting.

Met vriendelijke groet

Stukkenstroom en Parlementaire Zaken

Directie Bestuursondersteuning
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

_______

Plesmanweg 1-61 2597 iGI Den Haag kameri______
Postbus 20901 1 2500EX Den Haag

TJ

Eenw.ni
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not inlended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulling from the risks inherent in the
eleettonic transmission of messages.

maandag 9 januari
2012D-DBoI minienmnI]

ii
,J(DV/AVM)I

:
1- CEND-FMC

77

Medeparaaf Stas
MP Stas op brief afschaffing afvalstotfenbelasting.PDF



Ministerie van Financiën
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Directie Douane en
Nederlandse Vereniging van orocesmatige grondbewerkingsbedrijven Vetbruiksbelastingen

T.a.v. de heer ing.I________________ KOfteVoorhout7

Pieter Zeemanweg 61 2511 CW Den Haag

3316 GZ DORDRECHT Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverhejuni

Inlichtingen

Datum 21DEC U11
Betreft Afschaffing van de afvalstoffenbelasting

Geachte heen 1
Mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu reageer ik op uw
brief van 9 november 2011. In uw brief geeft u aan zeer ingenomen te zijn met de
aankondiging van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om het
stortverbod voor grond uit te breiden tot alle grond (met uitzondering van de niet
reinigbate grond). De uitbreiding van dit stortverbod zal op z’n vroegst 1 juli 2012
in werking treden. U verzoekt mij maatregelen te nemen om te voorkomen dat
goed te bewerken en/of te reinigen grond op de stortplaats terechtkomt in de
periode tussen afschaffing van de afvalstoffenbelasting en inwerkingtreding van
het stortverbod, bijvoorbeeld door de afschaffing van de afvalstoffenbelasting
gelijktijdig in te voeren met de uitbreiding van het stortverbod.

Het verheugt mij dat u ingenomen bent het voornemen het stortverbod voor grond
uit te breiden tot alle grond. Tegelijkertijd deel ik uw vrees niet dat de afschaffing
per 1 januari 2012 van de afvalstoffenbelasting tot een toename van het storten
van (reinigbare) grond zal leiden. Voor dergelijke grond is de minimumstandaard
van verwerking immers nuttige toepassing. Op basis van die minimumstandaard,
die onderdeel moet uitmaken van de vergunning van een stortplaats, mogen
stortpiaatsen dergelijke grond niet accepteren. Alleen grond met een niet
reinigbaarheidsverklaring mag worden gestort. Ik zie derhalve geen aanleiding om
de afschaffing van de afvalstoffenbelasting uit te stellen of andere maatregelen te
treffen.

Hoogachtend,
--,-

mc. d ‘r.FCH. Wekrs —

Ons kenmerk
DV/2011/534 u
Uw brief (kenmerk)
O november 2011,
NVPG/1 1110701
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Ministerie van Financiën
î41.. J - Staatssecr.

_____

-

Secr. Gen.

Aan de Staatsecretaris van Financiën
— 1 f

— L.Ê______
de heermr. drs. F.H.H. Weekers Uiten. afdoeninq
Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG
Dossierr,ummet

Tretwoord/DSF code
Paraaf Voor
archiveren

______________

Datum: 27 mei 2011

Ons kenmerk: 1 1-OO93HvR

Uw kenmerk:

Betreft: afvalstoffenbeiasting

Bijlage:

Geachte heet Weekers,

Als gezamenlijke branches in de afval- en recyclingsectot geven wij u graag het volgende mee ten aanzien van uw

Fiscale Agenda. Wij reageren hiermee op uw voornemens om, zoals in de Fiscale Agenda van 14 april 2011 is

aangegeven, de afvalstoffenbelastingen af te schaffen dan wel de tarieven op € 0,= te stellen.

Ondergetekende branches zijn van mening dat, vooral dankzij de afvalstoffenbelastingen, Nederland een afval- en

recyclingindustrie heeft kunnen ontwikkelen, die zijn gelijke in de wereld niet kent. Een vergelijking met ‘Het kind met

het badwater weggooien’ dringt zich op bij het afschaffen van de afvalstoffenbelasting. Dat de afvaistoffenbelasting

nog steeds van belang is, bleek bij het per 1 januari 2010 verhogen van de belastingtarieven voor gevaarlijke

afvalstoffen. Hierdoor is hergebruik, nuttige toepassing en verbranding van gevaarlijk afval toegenomen, terwijl dat

middels handhaving in de jaren daarvoor niet is gelukt. Naar onze mening zal het wegvailen van de

afvalstoffenbelasting op herbwikbaar en brandbaar afval een negatief effect hebben op de afval- en

recyciingstructuur van Nederland. Nederland heeft de afgelopen 30 jaar, mede door de sturende werking van de

afvaistoffenbetasting, een sterke infrastructuur en afval- en recyclingmarkt weten neer te zetten, die uiteraard

behouden dient te blijven, uit milieuhygiënisch én economisch belang. Voor het Nederlandse bedrijfsleven dreigt met

het afschaffen van de afvalstoffenbeiasting de mogelijkheid verloren te gaan om Europees breed haar exportproduct

van kennis en kunde op het gebied van hoogwaardige afvalverwerking en recycling te benutten. Juist in een Europa

dat aanstuurt op een Recycling Society, biedt de huidige afval- en recyclinginfrastnictuur en een verdere innovatie

hiervan Nederland grote kansen op meer export.

Het is ons gebleken dat de opinie op ambtelijk niveau is dat de belasting eventueel afgeschaft zou kunnen worden

omdat het voorkomen van storten van herbruikbare en brandbare stromen net zo effectief via stortverboden

geregeld kan worden. Naar de mening van het bedrijfsleven zal de afschaffing van de afvalstoffenbelasting er echter

toe leiden dat verdere innovaties, om afvalstoffen die nu nog onder de reguliere heffing gestort worden, in de

toekomst zullen uitblijven. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de recente ontwikkeling van verwerkingstechnieken

voor de behandeling van asbest en shredderafval. De hoge afvalstoffenbelasting creëert dan ook aantoonbare en

concrete kansen op verdere innovatie en moet daarom ook om die reden in stand gehouden worden.



Verder merken wij op dat de lage stortberasting op € 0,— dient te worden gesteld omdat dit het storten van niet

herbruikbaar en niet brandbaar afval betreft, die ook volgens het Landelijk Afvalbeheerplan dienen te worden

gestort. Om te voorkomen dat deze stromen als gevolg van de afvalstoffenbelasting in het leefmilieu of via

ongewenste routes in het buitenland terecht komen, is deze heffing op gewenst handelen ongewenst. Storten is de

gewenste verwerkingsvorm voor deze stromen en uit stunngsperspectief biedt de lage heffing dan ook geen enkele

toegevoegde waarde.

Om de hoge verwerkingsstandaard in Nederland te behouden en zelfs te doen verbeteren, stellen wij met betrekking

tot de afvalstoffenbelastingen de volgende wijzigingen voor:

1. Het lage afvalstoffenbelastingtarief € 16,89 per ton wordt verlaagd naar € 0-;

2. Het reguliere afvalstoffenbelastingtarief€ 108,13 per ton blijft € 108,13;

3. Naast wat het ministerie van Financiën reeds als voorwaarde heeft gesteld .. moet niet leiden tot een toename

van het stoîten van de hoeveelheid hertwikbam of verbrandbare afvalstoffen.’ dient:

a. voor grond de interventiewaarde gelijkgesteld te worden aan de hergebruiknorm;

b. voor minerale afvalstoffen het huidige recyclingvolume tenminste gehandhaafd te blijven.

Hiermee is de afvalstoffenbelasting hét (kostenneutrale) sturingsinstrument dat in de afvalsector nodig is om het

beleid inhoud te blijven geven. De fiscale doelen zijn wat ons betreft van ondergeschikt belang, het stunngselement

dient centraal te staan.

Wij doen een beroep op u om bovengenoemde voorstellen over te nemen en zijn graag bereid om deze nader toe te

lichten.

Deze brief is verzonden en ondertekend door de onderstaande brancheorganisaties uit de afval- en recyclingsector.

Een zelfde brief zenden wij aan uw collega van Infrastructuur en Milieu, de heet Atsma.

Met vriendelijke groeten,

NVPG NVRD VA TLNBRBS Recycling
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NVPG

Datum
Betreft afvalstoffenbelasting

Geachtej___________________

Mede namens de Staatssecretaris van Financiën reageer ik op de brief van 1juni
ji. van u en vier andere brancheorganisaties uit de afvalsector, waarin u
gezamenlijk pleit voor de volgende zaken:
1. het verlagen van het lage belastingtarief voor het storten van afval naar

C 0,-;
2. het handhaven van het reguliere belastingtarief voor het storten van

afval;
3.a. het gelijkstellen van de interventiewaarde voor grond aan de

hergebruiknorm;
3.b. het handhaven van het huidige recyclingvolume voor minerale

afvalstoffen;
4. het formuleren van beleid waarmee recyclen verder gestimuleerd wordt.

Punten 1 en 2
In de Fiscale agenda is aangegeven dat het beperken van het aantal belastingen
past binnen het streven naar een eenvoudiger en begrijpelijker belastingstelsel.
Ook zorgt een minder groot aantal belastingen ervoor dat de administratie lasten
zullen dalen en dat de uitvoering van het belastingstelsel door de Belastingdienst
goedkoper wordt. De afvalstoffenbelasting is één van de belastingen die in
aanmerking komt voor afschaffing, indien daar budgettair ruimte voor bestaat.
Gelet op de fors gedaalde opbrengst van de afvalstoffenbelasting zijn er immers
vraagtekens te zetten bij de toekomst van deze belasting. Het primaire doel van
de afvalstoffenbelasting is het genereren van algemene middelen ter bekostiging
van de overheidsuitgaven. Bedroeg de opbrengst een paar jaar geleden nog € 177
miljoen, in 2010 was de opbrengst gedaald tot € 42 miljoen (€ 17 miljoen lager
dan geraamd). Uit recente cijfers komt naar voren dat de opbrengst in het eerste
halfjaar van 2011 ongeveer een derde lager was dan in dezelfde periode in 2010.

Directoraat-Generaal
Milieu
Duurzaam Produceren
AvaI en Ketens

Rijnstraat 8
Postbus 30945
2500 GX Den Haag
Interne postcode 625
www.rijksoverheid.nI

Contactpersoon

Kenmerk
DP2O 11053149

Uw kenmerk
11- 00 92 HvR
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In uw brief pleit u voor het handhaven van het reguliere belastingtarief voor het Directoraat-Generaal

storten van afval en het verlagen van het lage belastingtarief voor het storten van Milieu
Duurzaam Produceren

afval naar € 0,-. Het op nul zetten van het lage tarief zou leiden tot een halvering
AaI en Ketens

van de opbrengst zonder dat een vermindering van de administratieve lasten en
uitvoeringskosten optreedt. Het kabinet ziet daarom meer in het in zijn geheel Kenmerk

afschaffen van de afvalstoffenbelasting, zodat de administratieve lasten en DP2011053149

uitvoeringskosten verdwijnen en het belastingstelsel eenvoudiger wordt.

In mijn brief ‘Meer waarde uit afval’, die ik op 25 augustus ji. aan de Tweede
Kamer heb gestuurd, geef ik aan hoe ik bij afschaffing van de
afvalstoftenbelasting wil voorkomen dat er meer afval gestort gaat worden.
Momenteel wordt er gewerkt aan een wijziging van het Besluit stortpiaatsen en
stortverboden afvalstoffen (Bssa). Onderdeel van deze wijziging is de toevoeging
van ongeveer 14 nieuwe stortverboden, waardoor het storten verder gereguleerd
wordt.

Mocht er als gevolg van afschaffing van de afvalstoffenbelasting onverhoopt toch
een toename van het storten plaatsvinden, dan treed ik in overleg met het
bevoegd gezag over het verscherpen van de handhaving.

Ik deel uw vrees niet dat afschaffing van de afvalstoffenbelasting zal leiden tot het
uitblijven van innovatie binnen de afvalsector. Wij hebben regelmatig overleg met
het bedrijfsleven om innovatie te faciliteren of te stimuleren met andere
instrumenten. Momenteel wordt bijvoorbeeld onderzocht of er een stortverbod
kan worden toegevoegd voor cementgebonden asbest. Ook is er de mogelijkheid
tot aanpassen van minimumstandaarden bij de ontwikkeling van nieuwe
verwerkingstechnieken.

Punt 3a
De interventiewaarden en hergebruiknormen zijn normkaders die elk een eigen
doel dienen en dus een zelfstandig bestaansrecht hebben. Ik zal daarom beide
kaders niet gelijkstellen. Wel ben ik voornemens bij de wijziging van het Bssa het
stortverbod voor grond uit te breiden tot alle grond, met uitzondering van de niet
reinigbare grond. Hierdoor wordt de strekking van het stortverbod in
overeenstemming gebracht met de uitgangspunten van het afvalstoffenbeleid. Dit
sluit mijns inziens ook aan bij de achtergrond van uw voorwaarde, namelijk dat
grond die (eventueel na bewerking) een nuttige toepassing kan krijgen niet
gestort moet worden.

Punt 3b en 4
Voor de punten 3b en 4 verwijs ik eveneens naar mijn brief ‘Meer waarde uit
afval’. Daarin wordt uitgebreid aandacht besteed aan de stand van zaken, acties
en planning op het gebied van het recyclen van afval. Diverse stromen worden
specifiek uitgelicht, waaronder bouw- en sloopafval. U vindt in de brief ook een
paragraaf over kwantificeerbare doelen.
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De brief ‘Meer waarde uit afval’ kunt u downloaden via www.riiksoverheid.nl Directoraat-Generaal

onder documenten en publicaties / kamerstukken. Milieu
Duurzaam Produceren
Arvai en Ketens

Hoogachtend, Kenmerk
DP2011053 149

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Joop Atsma

Identieke versie van deze brief eveneens verstuurd aan:
-NVRD
-Vereniging afval bedrijven
-TLN
-BRBS Recycling
Bijlage (gezamenlijke brief afvalsector) dubbel, zie
documentnummer 16

Pagina 3 van 3



t



63

BRBS RecycLing

Aan de Staatssecretaris van Financiën

Zijne excellentie de heet mr. drs. F.H.H. Weekers

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Datum:

Ons kenmerk:

14november 2011

11-00143 HvR

1. Uiten, afdoening 2_f22cI

t Dossietnumm

TrefwoOtd/DSP code

Eparaat voor
ren

Uw kenmerk:

Betreft:

Bijlage:

afvalstoffenbelasijng

Geachte heer Weekers,

Als gezamenlijke branches in de afval- en recyclingsector reageren wij hierbij op uw voornemen om de

afvalstoffenbelasting af te schaffen. In onze gezamenlijke brief van 27 mei jI. hebben wij u reeds over ons standpunt

hieromtrent geïnformeerd, maar gezien de recente discussies in het overleg inzake het Belastingplan 2012 zijn wij

zo vrij deze visie nogmaals onder uw aandacht te brengen.

Ondergetekende branches zijn van mening dat, vooral dankzij de afvalstoffenbelastingen, Nederland een afval- en

recyclingindustrie heeft kunnen ontwikkelen, die zijn gelijke in de wereld niet kent. Naar onze mening zal het

wegvallen van de afvalstoffenbelasting op herbruikbaar en brandbaar afval een negatief effect hebben op de afval-

en recyclingstwctuur van Nederland. Nederland heeft de afgelopen 30 jaar, mede door de sturende werking van de

afvalstoffenbelasting, een sterke infrastructuur en afval- en recyclingmarkt weten neer te zetten, die uiteraard

behouden dient te blijven, uit milieuhygiënisch én economisch oogpunt. Voor het Nederlandse bedrijfsleven dreigt

met het afschaffen van de afvalstoffenbelasting de mogelijkheid verloren te gaan om Europees breed haar

exportproduct van kennis en kunde op het gebied van hoogwaardige afvalverwerking en recycling te benutten. Juist

in een Europa dat aanstuurt op een Recycling Society, biedt de huidige afval- en recyclinginfrastwctuur en een

verdere innovatie hiervan Nederland grote kansen op meet export.

Het is ons gebleken dat het de mening is van zowel u als uw ambtgenoot van Infrastructuur en Milieu dat de

belasting afgeschaft kan worden, omdat het voorkomen van storten van herbruikbare en brandbare stromen net zo

effectief via stortverboden geregeld kan worden. Echter, de reden dat de reguliere afvalstoffenbelasting fors heeft

bijgedragen aan innovatieve initiatieven in de sector, was omdat de belasting zekerheden gaf voor de economische

levensvatbaarheid van deze initiatieven. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de recente ontwikkeling van

verwerkingstechnieken voor de behandeling van asbest-, shredder- en bitumineus dakafval, al dan niet verkerend

in een nog zeer pul recyclingstadium. De reguliere afvalstoffenbelasting creëert dan ook aantoonbare en concrete

kansen voor verdere innovatie en moet daarom wat ons betreft ook om die reden in stand gehouden worden. De

verhoging van de hoge stortbelasting per 1januari2010 heeft reeds een zeer positief effect op recycling gehad en

wat ons betreft wordt de stijgende recyclinglijn verder voortgezet en waar mogelijk uitgebouwd.



De lage stortbelasting kan daarentegen op €0,-- worden gesteld omdat dit het storten van niet herbruikbaar en niet

brandbaar afval betreft, dat ook volgens het Landelijk Afvalbeheerplan dient te worden gestort. Om te voorkomen dat

deze stromen als gevolg van de afvalstoffenbelasting in het leefmilieu of via ongewenste routes in het buitenland

terecht komen, is deze heffing op gewenst handelen ongewenst. Storten is de gewenste verwerkingsvorm voor deze

stromen en uit sturings- en milieuperspectief biedt de lage heffing dan ook geen enkele toegevoegde waarde.

Wij herhalen daarom ons pleidooi de reguliere belasting te behouden en de lage heffing op € 0,— te zetten. Om de

hoge verwerkingsstandaard in Nederland te behouden en zelfs te doen verbeteren, stellen wij met betrekking tot de
afvalstoffenbelastingen concreet de volgende wijzigingen voor:

1. Het lage afvalstoffenbelastingtarief € 16,89 per ton wordt verlaagd naar €0,-;
2. Het reguliere afvalstoffenbelastingtarief€ 108,13 per ton blijft € 108,13;
3. Naast wat het ministerie van Financiën reeds eerder als voorwaarde heeft gesteld “.. moet niet leiden tot een

toename van het storten van de hoeveelheid herbniikbare of verbrandbare afvalstoffen.’ dient:

a. voor grond de interventiewaarde gelijkgesteld te worden aan de hergebruiknorm;

b. voor minerale afvalstoffen het huidige recyclingvolume tenminste gehandhaafd te blijven.

Hiermee is de afvalstoffenbelasting hét sturingsinstwment dat in de afvalsector nodig is om het beleid inhoud te

blijven geven. De fiscale doelen zijn naar ons oordeel van ondergeschikt belang, het sturingselement dient centraal

te staan.

Wij doen een beroep op u om bovengenoemde voorstellen alsnog over te nemen. Deze brief is verzonden en

ondertekend door de onderstaande brancheorganisaties uit de afval- en recyclingsector.

Met vriendelijke groeten,

BRBS Recycling NVRD VA TLN
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________________
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___________

T.a.v. de heen____________
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___________
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________________

Postbus 2184
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________

T.a.v. de heen________
Postbus 3008
2700 KS ZOETERMEER

Datum 21DEC2011
Betreft Afschaffing afvalstoffenbelasting

Geachte heren,

In uw brief van 27 mei 2011 heeft u mij geïnformeerd over uw standpunt omtrent
mijn voornemen om de afvalstoffenbelasting (hierna:ASB) af te schaffen en heeft
u gepleit voor het behoud van het reguliere belastingtarief voor het storten van
afval en voor het verlagen van het lage belastingtarief naar € 0,-. In uw brief van
14 november 2011 brengt u nogmaals uw visie onder de aandacht.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft uw brief van 27 mei 2011
mede namens mij schriftelijk beantwoord. In het antwoord zijn wij uitgebreid
ingegaan op uw standpunt en pleidooi. De discussies tijdens de parlementaire
behandeling van het Belastingplan 2012 (waarvan de afschaffing van de ASB deel
uitmaakt) zijn voor mij geen aanleiding om alsnog af te zien van mijn voornemen
de ASB per 1 januari 2012 af te schaffen. Wel heb ik na overleg met uw sector
besloten een aantal overgangsbepalingen op te nemen in het Belastingplan 2012
die - gelet op de afschaffing van de ASB - vooral een soepele fiscale afhandeling
beogen van de voorraden die zich op 31 december 2011 nog in de inrichting
bevinden. Uw voorstel om de ASB te behouden neem ik echter niet over.

Inlichtingen

Ons kenmerk
DV/2011/539 U

Uw brief (kenmerk)
14 november 2011,
11-00 143 HvR

Hoogachteni
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Ministerie van Financiën
î41.. J - Staatssecr.

_____

-

Secr. Gen.

Aan de Staatsecretaris van Financiën
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— L.Ê______
de heermr. drs. F.H.H. Weekers Uiten. afdoeninq
Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG
Dossierr,ummet

Tretwoord/DSF code
Paraaf Voor
archiveren

______________

Datum: 27 mei 2011

Ons kenmerk: 1 1-OO93HvR

Uw kenmerk:

Betreft: afvalstoffenbeiasting

Bijlage:

Geachte heet Weekers,

Als gezamenlijke branches in de afval- en recyclingsectot geven wij u graag het volgende mee ten aanzien van uw

Fiscale Agenda. Wij reageren hiermee op uw voornemens om, zoals in de Fiscale Agenda van 14 april 2011 is

aangegeven, de afvalstoffenbelastingen af te schaffen dan wel de tarieven op € 0,= te stellen.

Ondergetekende branches zijn van mening dat, vooral dankzij de afvalstoffenbelastingen, Nederland een afval- en

recyclingindustrie heeft kunnen ontwikkelen, die zijn gelijke in de wereld niet kent. Een vergelijking met ‘Het kind met

het badwater weggooien’ dringt zich op bij het afschaffen van de afvalstoffenbelasting. Dat de afvaistoffenbelasting

nog steeds van belang is, bleek bij het per 1 januari 2010 verhogen van de belastingtarieven voor gevaarlijke

afvalstoffen. Hierdoor is hergebruik, nuttige toepassing en verbranding van gevaarlijk afval toegenomen, terwijl dat

middels handhaving in de jaren daarvoor niet is gelukt. Naar onze mening zal het wegvailen van de

afvalstoffenbelasting op herbwikbaar en brandbaar afval een negatief effect hebben op de afval- en

recyciingstructuur van Nederland. Nederland heeft de afgelopen 30 jaar, mede door de sturende werking van de

afvaistoffenbetasting, een sterke infrastructuur en afval- en recyclingmarkt weten neer te zetten, die uiteraard

behouden dient te blijven, uit milieuhygiënisch én economisch belang. Voor het Nederlandse bedrijfsleven dreigt met

het afschaffen van de afvalstoffenbeiasting de mogelijkheid verloren te gaan om Europees breed haar exportproduct

van kennis en kunde op het gebied van hoogwaardige afvalverwerking en recycling te benutten. Juist in een Europa

dat aanstuurt op een Recycling Society, biedt de huidige afval- en recyclinginfrastnictuur en een verdere innovatie

hiervan Nederland grote kansen op meer export.

Het is ons gebleken dat de opinie op ambtelijk niveau is dat de belasting eventueel afgeschaft zou kunnen worden

omdat het voorkomen van storten van herbruikbare en brandbare stromen net zo effectief via stortverboden

geregeld kan worden. Naar de mening van het bedrijfsleven zal de afschaffing van de afvalstoffenbelasting er echter

toe leiden dat verdere innovaties, om afvalstoffen die nu nog onder de reguliere heffing gestort worden, in de

toekomst zullen uitblijven. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de recente ontwikkeling van verwerkingstechnieken

voor de behandeling van asbest en shredderafval. De hoge afvalstoffenbelasting creëert dan ook aantoonbare en

concrete kansen op verdere innovatie en moet daarom ook om die reden in stand gehouden worden.



Verder merken wij op dat de lage stortberasting op € 0,— dient te worden gesteld omdat dit het storten van niet

herbruikbaar en niet brandbaar afval betreft, die ook volgens het Landelijk Afvalbeheerplan dienen te worden

gestort. Om te voorkomen dat deze stromen als gevolg van de afvalstoffenbelasting in het leefmilieu of via

ongewenste routes in het buitenland terecht komen, is deze heffing op gewenst handelen ongewenst. Storten is de

gewenste verwerkingsvorm voor deze stromen en uit stunngsperspectief biedt de lage heffing dan ook geen enkele

toegevoegde waarde.

Om de hoge verwerkingsstandaard in Nederland te behouden en zelfs te doen verbeteren, stellen wij met betrekking

tot de afvalstoffenbelastingen de volgende wijzigingen voor:

1. Het lage afvalstoffenbelastingtarief € 16,89 per ton wordt verlaagd naar € 0-;

2. Het reguliere afvalstoffenbelastingtarief€ 108,13 per ton blijft € 108,13;

3. Naast wat het ministerie van Financiën reeds als voorwaarde heeft gesteld .. moet niet leiden tot een toename

van het stoîten van de hoeveelheid hertwikbam of verbrandbare afvalstoffen.’ dient:

a. voor grond de interventiewaarde gelijkgesteld te worden aan de hergebruiknorm;

b. voor minerale afvalstoffen het huidige recyclingvolume tenminste gehandhaafd te blijven.

Hiermee is de afvalstoffenbelasting hét (kostenneutrale) sturingsinstrument dat in de afvalsector nodig is om het

beleid inhoud te blijven geven. De fiscale doelen zijn wat ons betreft van ondergeschikt belang, het stunngselement

dient centraal te staan.

Wij doen een beroep op u om bovengenoemde voorstellen over te nemen en zijn graag bereid om deze nader toe te

lichten.

Deze brief is verzonden en ondertekend door de onderstaande brancheorganisaties uit de afval- en recyclingsector.

Een zelfde brief zenden wij aan uw collega van Infrastructuur en Milieu, de heet Atsma.

Met vriendelijke groeten,

NVPG NVRD VA TLNBRBS Recycling
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NVPG

Datum
Betreft afvalstoffenbelasting

Geachtej___________________

Mede namens de Staatssecretaris van Financiën reageer ik op de brief van 1juni
ji. van u en vier andere brancheorganisaties uit de afvalsector, waarin u
gezamenlijk pleit voor de volgende zaken:
1. het verlagen van het lage belastingtarief voor het storten van afval naar

C 0,-;
2. het handhaven van het reguliere belastingtarief voor het storten van

afval;
3.a. het gelijkstellen van de interventiewaarde voor grond aan de

hergebruiknorm;
3.b. het handhaven van het huidige recyclingvolume voor minerale

afvalstoffen;
4. het formuleren van beleid waarmee recyclen verder gestimuleerd wordt.

Punten 1 en 2
In de Fiscale agenda is aangegeven dat het beperken van het aantal belastingen
past binnen het streven naar een eenvoudiger en begrijpelijker belastingstelsel.
Ook zorgt een minder groot aantal belastingen ervoor dat de administratie lasten
zullen dalen en dat de uitvoering van het belastingstelsel door de Belastingdienst
goedkoper wordt. De afvalstoffenbelasting is één van de belastingen die in
aanmerking komt voor afschaffing, indien daar budgettair ruimte voor bestaat.
Gelet op de fors gedaalde opbrengst van de afvalstoffenbelasting zijn er immers
vraagtekens te zetten bij de toekomst van deze belasting. Het primaire doel van
de afvalstoffenbelasting is het genereren van algemene middelen ter bekostiging
van de overheidsuitgaven. Bedroeg de opbrengst een paar jaar geleden nog € 177
miljoen, in 2010 was de opbrengst gedaald tot € 42 miljoen (€ 17 miljoen lager
dan geraamd). Uit recente cijfers komt naar voren dat de opbrengst in het eerste
halfjaar van 2011 ongeveer een derde lager was dan in dezelfde periode in 2010.

Directoraat-Generaal
Milieu
Duurzaam Produceren
AvaI en Ketens

Rijnstraat 8
Postbus 30945
2500 GX Den Haag
Interne postcode 625
www.rijksoverheid.nI

Contactpersoon

Kenmerk
DP2O 11053149

Uw kenmerk
11- 00 92 HvR
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In uw brief pleit u voor het handhaven van het reguliere belastingtarief voor het Directoraat-Generaal

storten van afval en het verlagen van het lage belastingtarief voor het storten van Milieu
Duurzaam Produceren

afval naar € 0,-. Het op nul zetten van het lage tarief zou leiden tot een halvering
AaI en Ketens

van de opbrengst zonder dat een vermindering van de administratieve lasten en
uitvoeringskosten optreedt. Het kabinet ziet daarom meer in het in zijn geheel Kenmerk

afschaffen van de afvalstoffenbelasting, zodat de administratieve lasten en DP2011053149

uitvoeringskosten verdwijnen en het belastingstelsel eenvoudiger wordt.

In mijn brief ‘Meer waarde uit afval’, die ik op 25 augustus ji. aan de Tweede
Kamer heb gestuurd, geef ik aan hoe ik bij afschaffing van de
afvalstoftenbelasting wil voorkomen dat er meer afval gestort gaat worden.
Momenteel wordt er gewerkt aan een wijziging van het Besluit stortpiaatsen en
stortverboden afvalstoffen (Bssa). Onderdeel van deze wijziging is de toevoeging
van ongeveer 14 nieuwe stortverboden, waardoor het storten verder gereguleerd
wordt.

Mocht er als gevolg van afschaffing van de afvalstoffenbelasting onverhoopt toch
een toename van het storten plaatsvinden, dan treed ik in overleg met het
bevoegd gezag over het verscherpen van de handhaving.

Ik deel uw vrees niet dat afschaffing van de afvalstoffenbelasting zal leiden tot het
uitblijven van innovatie binnen de afvalsector. Wij hebben regelmatig overleg met
het bedrijfsleven om innovatie te faciliteren of te stimuleren met andere
instrumenten. Momenteel wordt bijvoorbeeld onderzocht of er een stortverbod
kan worden toegevoegd voor cementgebonden asbest. Ook is er de mogelijkheid
tot aanpassen van minimumstandaarden bij de ontwikkeling van nieuwe
verwerkingstechnieken.

Punt 3a
De interventiewaarden en hergebruiknormen zijn normkaders die elk een eigen
doel dienen en dus een zelfstandig bestaansrecht hebben. Ik zal daarom beide
kaders niet gelijkstellen. Wel ben ik voornemens bij de wijziging van het Bssa het
stortverbod voor grond uit te breiden tot alle grond, met uitzondering van de niet
reinigbare grond. Hierdoor wordt de strekking van het stortverbod in
overeenstemming gebracht met de uitgangspunten van het afvalstoffenbeleid. Dit
sluit mijns inziens ook aan bij de achtergrond van uw voorwaarde, namelijk dat
grond die (eventueel na bewerking) een nuttige toepassing kan krijgen niet
gestort moet worden.

Punt 3b en 4
Voor de punten 3b en 4 verwijs ik eveneens naar mijn brief ‘Meer waarde uit
afval’. Daarin wordt uitgebreid aandacht besteed aan de stand van zaken, acties
en planning op het gebied van het recyclen van afval. Diverse stromen worden
specifiek uitgelicht, waaronder bouw- en sloopafval. U vindt in de brief ook een
paragraaf over kwantificeerbare doelen.
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De brief ‘Meer waarde uit afval’ kunt u downloaden via www.riiksoverheid.nl Directoraat-Generaal

onder documenten en publicaties / kamerstukken. Milieu
Duurzaam Produceren
Arvai en Ketens

Hoogachtend, Kenmerk
DP2011053 149

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Joop Atsma

Identieke versie van deze brief eveneens verstuurd aan:
-NVRD
-Vereniging afval bedrijven
-TLN
-BRBS Recycling
Bijlage (gezamenlijke brief afvalsector) dubbel, zie
documentnummer 16
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DOSSIER WETGEVINGSOVERLEG d.d. 3 1-10-2011
PAKKET BELASTINGPLAN 2012

INHOUDSOPGAVE

1. Notitie ie wetgevingsoverleg met memo’s:

Buiten reikwijdte verzoek

afvalstoffenbelasting

Buiten reikwijdte verzoek



Memo overgangsregeling voor afvalstoffenbelasting (ASB) buiten reikwijdte

___________

[zoek

• 1 Iheeft als voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) meerdere malen
gepleit voor behoud van het reguliere tarief van de afvalstoffenbelasting (ASB) onder
afschaffing van het lage tarief van de ASB.

• Het afschaffen van het lage tarief zou de — toch al erg lage — opbrengst halveren, zonder dat
dit leidt tot vermindering AL en uitvoeringskosten. In reactie op een brief van de sector is dan
ook aangegeven dat het kabinet meet ziet in het in zijn geheel afschaffen van de ASB.

• Uit nader contact met de VA blijkt dat ze intern verdeeld zijn over hun standpunt. De
stortsector is positief over afschaffing. De recyclingbedrijven en afvalverbranders vrezen dat
door de afschaffing een deel van het afval dat hergebruikt of verbrand kan worden, op de
stortplaats terecht zal komen.

• Onlangs heeft 1 per mail aangegeven realistisch te zijn en er rekening mee te
houden dat de ASB toch per 1-1-2012 zal worden afgeschaft.

• Het ziet er naar uit dat ze hier vrede mee kunnen hebben, maar wijzen daarbij wel op de
noodzaak om een overgangsregeling te treffen. De VA erkent dat een overgangsregeling niet
oneigenlijk mag worden gebruikt door afval enkel een inrichting te laten verlaten om het
daarna elders belastingvrij te storten.

• 1 merkt op dat het erg goed zou zijn als u bij de behandeling van het
Belastingplan 2012 kunt melden dat er overeenstemming met de sector is over de fiscale
afwikkeling per 31-12-2011.

• Gisteren heeft nader overleg plaatsgevonden met de VA. Hieruit is duidelijk geworden dat zij
vooral een goede fiscale afhandeling willen ten aanzien van het “onderhanden werk” dat zich
op 31-12-2011 nog in de inrichting bevindt. Het gaat om aangeleverd afval dat in de inrichting
wordt bewerkt en gescheiden, en waarvan het herbruikbare deel de stortplaats na verloop van
tijd weer verlaat om elders te worden verbrand of nuttig te worden toegepast. Op dit moment
gelden hiervoor twee regelingen:
1. de in-/uitmethode: heffen bij binnenkomst en teruggaaf voor zover het herbruikbare afval
de stortplaats weer verlaat;
2. het verhoudingsgetal: bij binnenkomst direct schatten hoeveel van een duidelijk herkenbare
afvalstroom na verloop van tijd als hetbruikbaat afval weer wordt afgevoerd.

• Wij delen het standpunt van de VA dat et per 31-12-2011 een nette afwikkeling moet komen
voor het onderhanden werk dat zich in een inrichting bevindt. Dit betekent dat voor beide
methoden per 31 december 2011 de balans moeten worden opgemaakt en moet worden
afgerekend. Zowel de sector als de Belastingdienst zijn dan van veel nasleep verlost.

• Hiertoe is een overgangsregeling in de maak, die in de volgende nota van wijziging kan worden
opgenomen.

• De VA drong niet aan op een ruimere faciliteit waarbij nog jarenlang teruggaaf kan worden
verkregen voor afval dat in het verleden definitief is gestort, en dat de komende jaren wordt
opgegraven om alsnog het elders alsnog te verbranden of nuttig toe te passen.

• We zullen de VA vragen te bevestigen dat de conceptovergangsregeling inderdaad resulteert in
overeenstemming met de sector over de fiscale afwikkeling per 31-12-2011.

• buiten reikwijdte verzoek
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BRBS RecycLing

Aan de Staatssecretaris van Financiën

Zijne excellentie de heet mr. drs. F.H.H. Weekers

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Datum:

Ons kenmerk:

14november 2011

11-00143 HvR

1. Uiten, afdoening 2_f22cI

t Dossietnumm

TrefwoOtd/DSP code

Eparaat voor
ren

Uw kenmerk:

Betreft:

Bijlage:

afvalstoffenbelasijng

Geachte heer Weekers,

Als gezamenlijke branches in de afval- en recyclingsector reageren wij hierbij op uw voornemen om de

afvalstoffenbelasting af te schaffen. In onze gezamenlijke brief van 27 mei jI. hebben wij u reeds over ons standpunt

hieromtrent geïnformeerd, maar gezien de recente discussies in het overleg inzake het Belastingplan 2012 zijn wij

zo vrij deze visie nogmaals onder uw aandacht te brengen.

Ondergetekende branches zijn van mening dat, vooral dankzij de afvalstoffenbelastingen, Nederland een afval- en

recyclingindustrie heeft kunnen ontwikkelen, die zijn gelijke in de wereld niet kent. Naar onze mening zal het

wegvallen van de afvalstoffenbelasting op herbruikbaar en brandbaar afval een negatief effect hebben op de afval-

en recyclingstwctuur van Nederland. Nederland heeft de afgelopen 30 jaar, mede door de sturende werking van de

afvalstoffenbelasting, een sterke infrastructuur en afval- en recyclingmarkt weten neer te zetten, die uiteraard

behouden dient te blijven, uit milieuhygiënisch én economisch oogpunt. Voor het Nederlandse bedrijfsleven dreigt

met het afschaffen van de afvalstoffenbelasting de mogelijkheid verloren te gaan om Europees breed haar

exportproduct van kennis en kunde op het gebied van hoogwaardige afvalverwerking en recycling te benutten. Juist

in een Europa dat aanstuurt op een Recycling Society, biedt de huidige afval- en recyclinginfrastwctuur en een

verdere innovatie hiervan Nederland grote kansen op meet export.

Het is ons gebleken dat het de mening is van zowel u als uw ambtgenoot van Infrastructuur en Milieu dat de

belasting afgeschaft kan worden, omdat het voorkomen van storten van herbruikbare en brandbare stromen net zo

effectief via stortverboden geregeld kan worden. Echter, de reden dat de reguliere afvalstoffenbelasting fors heeft

bijgedragen aan innovatieve initiatieven in de sector, was omdat de belasting zekerheden gaf voor de economische

levensvatbaarheid van deze initiatieven. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de recente ontwikkeling van

verwerkingstechnieken voor de behandeling van asbest-, shredder- en bitumineus dakafval, al dan niet verkerend

in een nog zeer pul recyclingstadium. De reguliere afvalstoffenbelasting creëert dan ook aantoonbare en concrete

kansen voor verdere innovatie en moet daarom wat ons betreft ook om die reden in stand gehouden worden. De

verhoging van de hoge stortbelasting per 1januari2010 heeft reeds een zeer positief effect op recycling gehad en

wat ons betreft wordt de stijgende recyclinglijn verder voortgezet en waar mogelijk uitgebouwd.



De lage stortbelasting kan daarentegen op €0,-- worden gesteld omdat dit het storten van niet herbruikbaar en niet

brandbaar afval betreft, dat ook volgens het Landelijk Afvalbeheerplan dient te worden gestort. Om te voorkomen dat

deze stromen als gevolg van de afvalstoffenbelasting in het leefmilieu of via ongewenste routes in het buitenland

terecht komen, is deze heffing op gewenst handelen ongewenst. Storten is de gewenste verwerkingsvorm voor deze

stromen en uit sturings- en milieuperspectief biedt de lage heffing dan ook geen enkele toegevoegde waarde.

Wij herhalen daarom ons pleidooi de reguliere belasting te behouden en de lage heffing op € 0,— te zetten. Om de

hoge verwerkingsstandaard in Nederland te behouden en zelfs te doen verbeteren, stellen wij met betrekking tot de
afvalstoffenbelastingen concreet de volgende wijzigingen voor:

1. Het lage afvalstoffenbelastingtarief € 16,89 per ton wordt verlaagd naar €0,-;
2. Het reguliere afvalstoffenbelastingtarief€ 108,13 per ton blijft € 108,13;
3. Naast wat het ministerie van Financiën reeds eerder als voorwaarde heeft gesteld “.. moet niet leiden tot een

toename van het storten van de hoeveelheid herbniikbare of verbrandbare afvalstoffen.’ dient:

a. voor grond de interventiewaarde gelijkgesteld te worden aan de hergebruiknorm;

b. voor minerale afvalstoffen het huidige recyclingvolume tenminste gehandhaafd te blijven.

Hiermee is de afvalstoffenbelasting hét sturingsinstwment dat in de afvalsector nodig is om het beleid inhoud te

blijven geven. De fiscale doelen zijn naar ons oordeel van ondergeschikt belang, het sturingselement dient centraal

te staan.

Wij doen een beroep op u om bovengenoemde voorstellen alsnog over te nemen. Deze brief is verzonden en

ondertekend door de onderstaande brancheorganisaties uit de afval- en recyclingsector.

Met vriendelijke groeten,

BRBS Recycling NVRD VA TLN
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Ministerie van Financiën
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BRBS Recycling Directie Douane en
T.a.v. de heen_____________ Verbruiksbelastingen
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________________
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___________

T.a.v. de heen____________
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________________
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TLN

________

T.a.v. de heen________
Postbus 3008
2700 KS ZOETERMEER

Datum 21DEC2011
Betreft Afschaffing afvalstoffenbelasting

Geachte heren,

In uw brief van 27 mei 2011 heeft u mij geïnformeerd over uw standpunt omtrent
mijn voornemen om de afvalstoffenbelasting (hierna:ASB) af te schaffen en heeft
u gepleit voor het behoud van het reguliere belastingtarief voor het storten van
afval en voor het verlagen van het lage belastingtarief naar € 0,-. In uw brief van
14 november 2011 brengt u nogmaals uw visie onder de aandacht.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft uw brief van 27 mei 2011
mede namens mij schriftelijk beantwoord. In het antwoord zijn wij uitgebreid
ingegaan op uw standpunt en pleidooi. De discussies tijdens de parlementaire
behandeling van het Belastingplan 2012 (waarvan de afschaffing van de ASB deel
uitmaakt) zijn voor mij geen aanleiding om alsnog af te zien van mijn voornemen
de ASB per 1 januari 2012 af te schaffen. Wel heb ik na overleg met uw sector
besloten een aantal overgangsbepalingen op te nemen in het Belastingplan 2012
die - gelet op de afschaffing van de ASB - vooral een soepele fiscale afhandeling
beogen van de voorraden die zich op 31 december 2011 nog in de inrichting
bevinden. Uw voorstel om de ASB te behouden neem ik echter niet over.

Inlichtingen

Ons kenmerk
DV/2011/539 U

Uw brief (kenmerk)
14 november 2011,
11-00 143 HvR

Hoogachteni

Pagina 1 van 1



40

VNO NCW MKB
Zijne Excellentie
Mr. drs. F.H.H. Weekers
Staatssecretaris van Financiën
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

B t ie to emmer

11/11 .792/JlaJLou

Dossiernummer

tretwoord/DSP code
Paraat voor
arcPtiveren

Dce Haag

7 oktober 2011
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Commentaar VNO-NCW en
MKB-Nederland
op het Belastingplan 2012 c.a.

Excellentie,

T cle toon nu mme t

E-mail

________@vno-ncw.nl

Ter informatie zend ik u hierbij het commentaar van VNO-NCW en MKB
Nederland op het Belastingplan 2012 c.a.

Dit commentaar is vandaag gezonden naar de voorzitter en leden van de Vaste
Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer. Een afschrift is gezonden
naar de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie.

Hoog

Secretaris

Bijlage: 1

Ministerie van Financiën

flFP2oii—

Ulteti. afdoening 1

Mahetoren / Bezuidenhoutseweg 12? Postbus 93002 / 2509 AA Den Haag
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Aan de voorzitter en de leden van de
Vaste Commissie voor Financiën uit de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
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Briefnummer fle Haag

11/11 .727/Jia 6 oktober 2011

Oadewcrp TeIgfônnuamer

•CommentaarVNO-NCW en 070-1
MKB-Nederland op het Belastingplan mahI

Weledelgestrenge dames en heren,

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met veel interesse kennis genomen
van de verschillende wetsvoorstellen die samen het Belastingplan 2012
vormen. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om te reageren op het
Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen, de Geefivet
en het wetsvoorstel Wet uitwerking autobrief.

Ten eerste merken VNO-NCW en MKB-Nederland op dat het kabinet met
haar voorstellen laat zien te kiezen voor een sterk Nederlands bedrijfsleven als
motor voor innovatie, duurzaamheid en welvaart. Dit doet het kabinet met een
pakket aan maatregelen dat ondernemerschap, doorgroei van ondernemingen
en investeren aanmoedigt en innovatie stimüleert. Dergelijke
structuurversterkende maatregelen zijn van groot belang.

Een andere belangrijke pijler van het kabinetsbeleid is om te komen tot
vergaande vereenvoudiging van het belastingstelsel. Dit wordt in dit
Belastingplan bereikt door bijna een derde van de rijksbc]astingen te
schrappen. Zodoende behoren voortaan veel adffiinistratieve en
uïtvoeringslasten tot het verleden. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn
positief over deze voorstellen.

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat het voor een open economie
als de Nederlandse van cruciaalbelang is dat ons fiscale stelsel betrouwbaar,
berekenbaar en bestendig is en dat ons fiscale stelsel steeds internationaal
concurrerend moet zijn.
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Commentaar VNO-NCW en 070-J_____
MKB-Nederland op het Belastingplan maiI

2012 c.a.

_______

vno-ncw.n

Weledelgestrenge dames en heren,

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met veel interesse kennis genomen
van de verschillende wetsvoorstellen die samen het Belastingplan 2012
vormen. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om te reageren op het
Belastingplan 2012, het wetsvoorstël Overige fiscale maatregelen, de Geefwet
en het wetsvoorstel Wet uitwerking autobnef.

Ten eerste merken VNO-NCW en MKB-Nederland op dat liet kabinet met
haar voorstellen laat zien te kiezen voor een sterk Nederlands bedrijfsleven als
motor voor innovatie, duurzaamheid en welvaart. Dit doet het kabinet met een
pakket aan maatregelen dat ondernemerschap, doorgroei van ondernemingen
en investeren aanmoedigt en innovatie stimuleert. Dergelijke
structuurversterkende maatregelen zijn van groot belang.

Een andere belangrijke pijler van het kabinetsbeleid is om te komen tot
vergaande vereenvoudiging van het belastingstelsel. Dit wordt in dit
Belastingplan bereikt door bijna een derde van de rijksbelastingen te
schrappen. Zodoende behoren voortaan veel aditinistratieve en
uitvoeringsiasten tot het verleden. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn
positief over deze voorstellen.

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat het voor een open economie
als de Nederlandse van cruciaal belang is dat ons fiscale stelsel betrouwbaar,
berekenbaar en bestendig is en dat ons fiscale stelsel steeds internationaal
concurrerend moet zijn.

Malletoren / Bezuidenhoutseweg 12 / Postbus 93002 / 2509 M Den Haag
www.vno-ncw.nI / 070-349 03 491 www.mkb.nI / 015-219 12 12



:1

VN(O)NCW MkB
Nederland

Blad

2

Alle voorgestelde maatregelen — en met name de voorstellen op gebied van de
vennootschapsbelasting — mogen dan ook het vestigingsktimaat niet
verslechteren ten opzichte van andere landen om ons heen en moeten in geen
geval schade toebrengen aan het vertrouwen om te investeren in de
Nederlandse economie. Om te voorkomen dat maatregelen rechtstreeks
negatieve consequenties hebben voor de Nederlandse werkgelegenheid en de
ontwikkeling van de economie, is juiste maatvoering van de maatregelen
essentieel en moeten bestaande situaties altijd worden eerbiedigd. Zonder
eerbiedigende werking zal Nederland terecht een onbetrouwbaar fiscaal
klimaat worden verweten. Dit zal toekomstige binnenlandse en buitenlandse
investeringen frustreren.

Bij het concurrerend houden van het fiscale stelsel hoort naar de mening van
VNO-NCW en MKB-Nederland dat de opbrengst van maatregelen die de
lasten voor het bedrijfsleven verzwaren, steeds wordt teruggesluisd naar het
bedrijfsleven.

Voor een concurrerend fiscaal stelsel is tevens vereist dat de
inkomstenbelasting niet internationaal afwijkend is. Nederland kent al een
zeer steile progressie in de inkomstenbelasting en bovendien één van de
hoogste toptarieven ter wereld. Door het voorstel van het kabinet om de derde
schijf te verkorten, wordt de progressie nög steiler en wordt het Nederlandse
fiscale stelsel dus minder concurrerend. VNO-NCW en MKB-Nederland
vinden dit daarom een uiterst onverstandige maatregel.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen de invoering van een
bankenbelasting in Nederland. Een bankenbelasting kent geen enkele
inhoudelijke of beleidsmatige grond en is dus belastingheffing in vacuo.
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het buitengewoon onverstandig van
het kabinet dat zij overweegt een heffing voor te stellen die mogelijkheden
extra beperkt voor ondernemingen om krediet te krijgen, het gelijke speelveld
ten nadele van Nederland verstoort en uiteindelijk de mogelijkheid om
economisch herstel te financieren zal frustreren.

Ten slotte pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland ervoor om de
crisismaatregel omtrent willekeurige afschrijving permanent te maken, zeker
naarmate de financieel economische omstandigheden daartoe nopen. Het
definitief maken van deze maatregel past bij de voornemens van het kabinet
om maatregelen rondom ondernemerschap zo veel mogelijk te richten op
doorgroei en het doen van investeringen.
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In de bijlage wordt nader ingegaan op het Belasfingplan 2012, het
wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen, de Geefwet en het wetsvoorstel
Wet uitwerking autobrief. De eerste bladzijde bevat een inhoudsopgave,
waarin zo veel mogelijk de nummering van de diverse wetsvoorstellen is
gevolgd.

VNO-NCW en MKB-Nederland verzoeken u dit commentaar bij uw
overwegingen te betrekken.

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan de staatssecretaris van Financiën,
de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken, Landbouw
& Innovatie.

Hoogachtend,

Directeur Beleid
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2.1. Afschaffen kleine belastingen
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd over het voornemen van het
kabinet om 7 van de 22 njksbelastingen te schrappen. Wij delen de opvatting
van het kabinet dat veelal de intentie achter deze kleine belastingen niet altijd
verkeerd is, maai dat in de praktijk deze kleine heffingen wel altijd zorgen
voor uitdijende regelgeving, complexe uitvoering, hoge administratieve lasten
en andere nalevingskosten en hoge uiwoeringskosten voor de overheid. Het
uiteindelijke doel van deze kleine heffingen wordt veelal niet of slechts
marginaal bereikt. Kleine heffingen zijn dan ook uitermate inefficiënt en om
die reden hebben VNO-NCW en MKB-Nederland er veelvuldig voor gepleit
om ze af te schaffen. Door deze maatregelen neemt het kabinet veel irritatie
bij ondernemers weg. Dat is zeer positief.

Buiten reikwijdte, evenals de rest van dit document
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Nr. Document  Datu

m 
Beoordeling Toelichting Wob Afzender Ontvanger 

1.  20110114- RE: 
Startnotitie  

14-01-
2011 

Deels buiten reikwijdte  10.2.e/11.1 Intern Fin Intern Fin 

2.  20110118- Kleine 
Belastingen 

18-01-
2011 

Geweigerd Mail bevat geen inhoudelijke informatie 10.2.e/11.1 Intern Fin Intern Fin 

3.  20110127- RE: 
Conceptbijdrage t.b.v. 
notitie 

27-01-
2011 

Deels buiten reikwijdte   10.2.e/11.1 Intern Fin Intern Fin 
 

4.  20110128- RE : 
Conceptbijdrage t.b.v. 
notitie 

28-01-
2011 

Deels buiten reikwijdte  10.2.e/11.1 Intern Fin Intern Fin 

5.  20110228- Afschaffen 
kleinere belastingen 

28-02-
2011 

Deels buiten reikwijdte  10.2.e/11.1 Intern Fin Intern Fin 

6.  20110301 – Notitie 
AFP 2011-135 

01-03-
2011 

Deels openbaar Bijlage is concept van fiscale agenda 2011, 
waarvan het definitief online raadpleegbaar 
is via 
https://rijksoverheid.archiefweb.eu/#archiv
e 
 
 Zoekterm fiscale agenda 2011 
 

10.2.e/11.1 AFP Staatssecretaris 

7.  20110304 – Notitie DG 
Milieu 

04-03-
2011 

Deels buiten reikwijdte  10.2.e/11.1 Intern Fin Intern Fin 

8.  20110310 – FW: 
Overleg met DG Milieu 

10-03-
2011 

Deels buiten reikwijdte 
 

Mails bevatten geen inhoudelijke informatie 
of vallen buiten de reikwijdte. Bijlage is 
deels gelijk aan bijlage bij documentnr. 7 
(20110304) en valt voor het overige buiten 
de reikwijdte 

10.2.e Intern Fin Intern Fin 

9.  20110314 – Gesprek 
met dhr. Atsma 

14-03-
2011 

Deels buiten reikwijdte 
verzoek 

 10.2.e/11.1 AFP Staatssecretaris 

10.  20110426 – Bestuurlijk 
Overleg 

26-04-
2011 

Deels buiten reikwijdte  10.2.e/11.1 AFP Staatssecretaris 

11.  Concepten Fiscale 
agenda 2011 

 Deels buiten reikwijdte Definitieve versie is online raadpleegbaar 
via:  
https://rijksoverheid.archiefweb.eu/#archiv
e 

10.2.e/11.1 AFP  

https://rijksoverrheid.archiefweb.eu/#archive
https://rijksoverrheid.archiefweb.eu/#archive
https://rijksoverheid.archiefweb.eu/#archive
https://rijksoverheid.archiefweb.eu/#archive
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Zoekterm Fiscale agenda 2011. 

12.  20110519 - Overzicht 
vragen fiscale agenda 

19-05-
2011 

 Deels buiten reikwijdte Definitief is online raadpleegbaar via : 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst
-32740-3.html 

10.2.e/11.1 Intern Fin Intern Fin 

13.  20110523 - Vragen 
Fiscale agenda  
vergroening 

23-05-
2011 

 Deels buiten reikwijdte De definitieve antwoorden zijn online 
raadpleegbaar via:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst
-32740-3.html 

10.2.e / 11.1 Intern Fin Intern Fin 

14.  20110523- FW Fiscale 
agenda inbreng 

23-05-
2011 

 Deels buiten reikwijdte De definitieve antwoorden zijn online 
raadpleegbaar via:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst
-32740-3.html 

10.2.e / 11.1 Intern Fin Intern Fin 

15.  Schriftelijke 
beantwoording vragen 
Fiscale Agenda Tweede 
Kamer 

26-05-
2011 

Reeds openbaar Online raadpleegbaar via:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst
-32740-3.html 
 

   
 

16.  20110527 – Brief 
afvalsector 

27-05-
2011 

Deels openbaar  10.2.e Verschille
nde 
afvalbedri
jven 

Staatssecretaris 

17.  20110530 -  Brief Actal 30-05-
2011 

Reeds openbaar  Online raadpleegbaar via:  
http://www.actal.nl/adviezen/fiscale-
agenda-en-regeldruk-3682/ 
 

 Actal Staatssecretaris 

18.  20110706 – Notitie 
AFP 2011-436 

06-07-
2011 

Deels openbaar  10.2.e/11.1 AFP Staatssecretaris 

19.  20110726 - FW VSO 
Fiscale Agenda 

26-07-
2011 

Deels buiten reikwijdte Mails bevatten geen inhoudelijke informatie 
en de definitieve antwoorden zijn online 
raadpleegbaar via:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst
-32740-7.html 

10.2.e/11.1 Intern Fin Intern Fin 

20.  
 

FW: Vraag verslag TK 27-07-
2011 

Deels openbaar Definitieve versie bijlage reeds openbaar 
via: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst
-32740-7.html 

10.2.e/ 11.1 Intern Fin Intern Fin 

21.  RE: Vraag verslag TK 27-07-
2011 

Deels openbaar Definitieve versie bijlage reeds openbaar 
via: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst
-32740-7.html 

10.2.e / 11.1 Intern Fin Intern Fin 

22.  20110808 - 0715 
antwoorden nader 
verslag 

08-08-
2011 

Deels buiten reikwijdte Mail bevat geen inhoudelijke informatie en 
de definitieve antwoorden zijn online 
raadpleegbaar via:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst
-32740-7.html 

10.2.e / 11.1 Intern Fin Intern Fin 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-3.html
http://www.actal.nl/adviezen/fiscale-agenda-en-regeldruk-3682/
http://www.actal.nl/adviezen/fiscale-agenda-en-regeldruk-3682/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-7.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-7.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-7.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-7.html
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23.  Notitie AFP 2011-503 – 
Bespreking insteek en 
strategie belastingplan 

09-08-
2011 

Deels buiten reikwijdte   10.2.e/11.1 AFP Staatssecretaris 

24.  Notitie AFP 2011-526 – 
nader schriftelijk 
overleg FA 

09-08-
2011 

Deels buiten reikwijdte  10.2.e AFP Staatssecretaris 

25.  Antwoorden nader 
schriftelijk overleg 

16-08-
2011 

Reeds openbaar  
 

Online raadpleegbaar via: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst
-32740-7.html 
 

   

26.  Mail wijzigingen in 
WMB 

16-08-
2011 

Deels buiten reikwijdte Bijlagen online raadpleegbaar via: 
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorber
eiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpa
ge=/content/2012/belastingplan/Belastingpl
an-2012.xml 
 

10.2.e Intern Fin Intern Fin 

27.  Adviesnotitie met 
concept Belastingplan 
2012 

24-08-
2011 

Deels openbaar Definitieve versie Belastingplan 2012 online 
raadpleegbaar via: 
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorber
eiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpa
ge=/content/2012/belastingplan/Belastingpl
an-2012.xml 
 

 
10.2.e /11.1 

Intern Fin Intern Fin 

28.  Wetsvoorstel 
belastingplan 2012 

26-08-
2011 

Reeds openbaar Online raadpleegbaar via:   
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorber
eiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpa
ge=/content/2012/belastingplan/Belastingpl
an-2012.xml 
 

   

29.  Brief Actal 02-09-
2011 

Reeds openbaar Online raadpleegbaar via : 
http://www.actal.nl/fiscale-agenda-
uitwerking-in-belastingplan-2012-964/ 

 

 

 Actal Staatssecretaris 

30.  Factsheet 
Afvalstoffenbelasting 

06-09-
2011 

Deels buiten reikwijdte  10.2.e   

31.  Notitie t.b.v. 
verwerking 
Belastingplan 

07-09-
2011 

Deels buiten reikwijdte/ 
Deels reeds openbaar  

Bijlagen online raadpleegbaar via : - 
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorber
eiding/begroting,kst160741.html 
& 
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorber
eiding/begroting,kst160738.html 
 

 AFP Staatssecretaris 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-7.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-7.html
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpage=/content/2012/belastingplan/Belastingplan-2012.xml
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpage=/content/2012/belastingplan/Belastingplan-2012.xml
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpage=/content/2012/belastingplan/Belastingplan-2012.xml
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpage=/content/2012/belastingplan/Belastingplan-2012.xml
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpage=/content/2012/belastingplan/Belastingplan-2012.xml
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpage=/content/2012/belastingplan/Belastingplan-2012.xml
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpage=/content/2012/belastingplan/Belastingplan-2012.xml
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpage=/content/2012/belastingplan/Belastingplan-2012.xml
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpage=/content/2012/belastingplan/Belastingplan-2012.xml
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpage=/content/2012/belastingplan/Belastingplan-2012.xml
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpage=/content/2012/belastingplan/Belastingplan-2012.xml
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting?hoofdstuk=4.1&contentpage=/content/2012/belastingplan/Belastingplan-2012.xml
http://www.actal.nl/fiscale-agenda-uitwerking-in-belastingplan-2012-964/
http://www.actal.nl/fiscale-agenda-uitwerking-in-belastingplan-2012-964/
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting,kst160741.html
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting,kst160741.html
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting,kst160738.html
http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting,kst160738.html
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32.  Mail 
overgangsmaatregelen 

09-09-
2011 

     Document is reeds in een eerder Wob-
verzoek aangetroffen, maar toen niet 
openbaar gemaakt. 

-Art. 10 
(2)(e) 
-Art. 11.1 

Intern Fin Intern Fin 

33.  Advies Raad van state 
belastingplan 2012 

12-09-
2011 

Reeds openbaar, 
evenals de bijlagen 

Online raadpleegbaar via: 
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-
adviezen/tekst-
advies.html?id=9867&summary_only=&q=No.W0
6.11.0343%2FIII 
& 
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-
adviezen/tekst-
advies.html?id=9867&summary_only=&q=No.W0
6.11.0343%2FIII 
 

    

34.  Brief I&M aan 
afvalsector 

13-09-
2011 

 Zelfde brief aan verschillende afvalbedrijven 
verstuurd. 

10.2.e/11.1 I&M Verschillende 
afvalbedrijven 

35.  Brief aan de Koningin 
betreft nader rapport 
belastingplan 2011 

16-09-
2011 

Reeds openbaar Online raadpleegbaar via: 
https://rijksoverheid.archiefweb.eu/#archiv
e 
 
Zoekterm: nader rapport belastingplan 
2012 
 

 
 

  

36.  20110920- FW: Memo 
afvalstoffenbelasting 

20-09-
2011 

 Bijlage in Doc 20110922 – notitie AFP 
2011-677 

10.2.e/11.1 Intern Fin Intern Fin 

37.  FW: Voorstel CU 2 20-09-
2011 

Deels buiten reikwijdte  10.2.e11.1 Intern Fin Intern Fin 

38.  Notitie AFP 2011-677 22-09-
2011 

Deels buiten reikwijdte  10.2.e/11.1 AFP Staatssecretaris 

39.  RE: Notitie actiepunten 
stas 

22-09-
2011 

 Bijlage in Doc 20110922 – notitie AFP 
2011-677 

10.2.e/11.1 Intern Fin Intern Fin 

40.  Brief VNO-NCW-MKB 
Nederland 
Commentaar 
Belastingplan 2012 

07-10-
2011 

Deels buiten reikwijdte. 
 
Zienswijze VNO-NCW-
MKB p.m. 

 10.2.e VNO-
NCW & 
MKB 
Nederlan
d 

Fin 

41.  Brief Ecolegis 
(DV2011-482) - 
Verzoek om 
aanvullende regeling 
mbt overgangsregeling 
afvalstoffenbelasting 

12-10-
2011 

Reeds openbaar Online raadpleegbaar via: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-
verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-
belastingplan-2012 

   

42.  Beantwoording 
Kamervragen 
Belastingplan 2012 

17-10-
2011 

 Deels buiten reikwijdte De definitieve antwoorden zijn online 
raadpleegbaar via:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst

10.2.e Intern Fin Intern Fin 

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=9867&summary_only=&q=No.W06.11.0343%2FIII
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=9867&summary_only=&q=No.W06.11.0343%2FIII
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=9867&summary_only=&q=No.W06.11.0343%2FIII
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=9867&summary_only=&q=No.W06.11.0343%2FIII
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=9867&summary_only=&q=No.W06.11.0343%2FIII
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=9867&summary_only=&q=No.W06.11.0343%2FIII
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=9867&summary_only=&q=No.W06.11.0343%2FIII
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=9867&summary_only=&q=No.W06.11.0343%2FIII
https://rijksoverheid.archiefweb.eu/#archive
https://rijksoverheid.archiefweb.eu/#archive
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33003-10.html
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versie 17 oktober -33003-10.html 
 

43.  FW_ Beantwoording 
Kamervragen 
Belastingplan 2012 
versie 17 oktober 

18-10-
2011 

 Deels buiten reikwijdte De definitieve antwoorden zijn online 
raadpleegbaar via:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst
-33003-10.html 
 

10.2.e/11.1 Intern Fin Intern Fin 

44.  FW NnavV afschaffen 
afvalstoffenbelasting 

18-10-
2011 

 De definitieve antwoordenzijn online 
raadpleegbaar via: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst
-33003-10.html 
 

10.2.e Intern Fin  

45.  RE vragen specifiek 
over 
afvalstoffenbelasting 

19-10-
2011 

Geweigerd Mails dubbel met nr. 46 (20111019 - FW 
Vragen specifiek over afvalstoffenbelasting) 
op 1 na, deze bevat geen inhoudelijke 
informatie. 

10.2.e Intern Fin Intern Fin 

46.  FW Vragen specifiek 
over 
afvalstoffenbelasting 

19-10-
2011 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

In de mail wordt gesproken over een bijlage 
met vragen die specifiek gaan over de 
afvalstoffenbelasting. Deze bijlage is 
openbaar via:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/do
ssier/33003/kst-33003-9 

10.2.e/11.1 Intern Fin Intern Fin 

47.  FW_ Beantwoording 
Kamervragen 
Belastingplan 2012 
versie 18 oktober 
(11_28) 

19-10-
2011 

 Deels buiten reikwijdte De definitieve antwoorden zijn online 
raadpleegbaar via:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst
-33003-10.html 
 

10.2.e Intern Fin Intern Fin 

48.  Beantwoording 
Kamervragen 

19-10-
2011 

 Deels buiten reikwijdte De definitieve antwoorden zijn online 
raadpleegbaar via:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst
-33003-10.html 
 

10.2.e Intern Fin Intern Fin 

49.  20111019-  Nota n.a.v. 
Verslag m.b.t. 
afschaffen 
afvalstoffenbelasting 

19-10-
2011 

 Deels buiten reikwijdte Definitieve versie bijlage online 
raadpleegbaar via :  
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/2
0111025/nota_naar_aanleiding_van_het_5/
document3/f=/ 
 

10.2.e Intern Fin Intern Fin 

50.  FW Spoed 21-10-
2011 

  De definitieve tekst is online raadpleegbaar 
via: 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/2
0111025/nota_naar_aanleiding_van_het_5/
document3/f=/viu0h9l7y0zv.pdf 
 

10.2.e Intern Fin Intern Fin 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33003-10.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33003-10.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33003-10.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33003-10.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33003-10.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33003-10.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33003-10.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33003-10.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33003-10.html
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111025/nota_naar_aanleiding_van_het_5/document3/f=/
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111025/nota_naar_aanleiding_van_het_5/document3/f=/
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111025/nota_naar_aanleiding_van_het_5/document3/f=/
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111025/nota_naar_aanleiding_van_het_5/document3/f=/viu0h9l7y0zv.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111025/nota_naar_aanleiding_van_het_5/document3/f=/viu0h9l7y0zv.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111025/nota_naar_aanleiding_van_het_5/document3/f=/viu0h9l7y0zv.pdf
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51.  Mailwisseling betreft 
overgangsrecht  

28-10-
2011 

Documenten zijn reeds 
openbaar (nl. in een 
eerder Wob- verzoek 
opgenomen)  
 
 

Online raadpleegbaar via: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-
verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-
belastingplan-2012 
Het betreft document 20 in het eerdere 
verzoek 
 

   

52.  Bijdrage notitie stas 28-10-
2018 

Geweigerd Mail bevat geen inhoudelijke informatie en 
bijlage hetzelfde als nr. 55 (20111028 - 
Weekendtas WGO Memo 
afvalstoffenbelasting) 

   

53.  Weekendtas WGO 
Memo 
afvalstoffenbelasting 

28-10-
2018 

Deels buiten reikwijdte,  
deels openbaar 

 10.2.e Intern Fin Intern Fin 

54.  Mailwisseling betreft 
overgangsrecht ASB en 
GWB 

31-10-
2011 

Document is reeds 
openbaar (nl. in een 
eerder Wob-verzoek 
opgenomen) 
 
 
 

Online raadpleegbaar via: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-
verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-
belastingplan-2012 
Het betreft documenten 23, 24 en 25 in het 
eerdere verzoek 

   

55.  Mailwisseling betreft 
ASB en GWB 

01-11-
2011 

Documenten zijn reeds 
openbaar (nl. in een  
eerder Wob-verzoek 
opgenomen) 

Online raadpleegbaar via: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-
verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-
belastingplan-2012. Zie eveneens de 
documenten 23, 24 en 25 eerdere verzoek 

   

56.  Blok 1 CDA 3 tm 5 en 
SP 14 

01-11-
2011 

 De definitieve tekst is online raadpleegbaar 
via: 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/2
0111103/brief_regering_beantwoording/doc
ument3/f=/viu4e90mdvvc.pdf 
 

10.2.e Intern Fin Intern Fin 

57.  Brief NVPG 09-11-
2011 

Deels openbaar  10.2.e NVPG Fin 

58.  Monitoring 
afvalstromen 

10-11-
2011 

Deels openbaar https://www.eerstekamer.nl/behandeling/2
0111116/voortzetting_behandeling_van_he
t_3/document3/f=/vixdmthv15bg.pdf 

10.2.e DV Staatssecretaris 

59.  RE 
Conceptovergangsrecht 

11-11-
2011 

Deels buiten reikwijdte, 
deels openbaar 

 10.2.e Intern 
FIN 

Intern FIN 

60.  Brief afvalsector 14-11-
2011 

Deels openbaar  10.2.e Verschille
nde 
Afvalbedri

FIN 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012.%20Zie%20eveneens%20de%20documenten%2023
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012.%20Zie%20eveneens%20de%20documenten%2023
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012.%20Zie%20eveneens%20de%20documenten%2023
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012.%20Zie%20eveneens%20de%20documenten%2023
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/03/09/besluit-wob-verzoek-over-afvalstoffenbelasting-in-belastingplan-2012.%20Zie%20eveneens%20de%20documenten%2023
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111103/brief_regering_beantwoording/document3/f=/viu4e90mdvvc.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111103/brief_regering_beantwoording/document3/f=/viu4e90mdvvc.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111103/brief_regering_beantwoording/document3/f=/viu4e90mdvvc.pdf
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jven 

61.  FW: 
afvalstoffenbelasting 

14-11-
2011 

  10.2.e/11.1 FIN – I&M FIN – I&M  

62.  Memo afschaffing 
afvalstoffenbelasting 

14-11-
2011 

  10.2.e/11.1 Intern 
FIN 

Intern FIN 

63.  Plenair debat - CDA 
vraag 1 - Omtzigt over 
afvalstoffenbelasting 

16-11-
2011 

 De uitgesproken tekst is online 
raadpleegbaar via: 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/2
0111116/voortzetting_behandeling_van_he
t_3/document3/f=/vixdmthv15bg.pdf  

10.2.e Intern 
FIN 

Intern FIN 

64.  EK kleine belastingen 
algemeen GL (9 en 10) 
PvdA (3 en 4) D66 (5) 
(2) 

30-11-
2011 

 De definitieve tekst is online raadpleegbaar 
via: 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/2
0111202/memorie_van_antwoord_4/docum
ent3/f=/viuwne1xnyyv.pdf  

10.2.e/11.1 Intern 
FIN 

Intern FIN 

65.  Memorie van antwoord 
belastingplan 2012 

02-12-
2011 

Reeds openbaar/deels 
buiten reikwijdte 

Online raadpleegbaar via: 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/2
0111202/memorie_van_antwoord_4/docum
ent3/f=/viuwne1xnyyv.pdf 

  

  
 
 

 

66.  Voorlopig verslag 
wetsvoorstel 33003 
belastingplan 2012 

07-12-
2011 

Reeds openbaar Definitief online raadpleegbaar via: 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/2
0111208/verslag/document3/f=/viv3fva0c0
vm.pdf 
 

   
 
 
 
 

67.  RE_ concept 
spreektekst CDA 

9-12-
2011 

 De uitgesproken tekst is online 
raadpleegbaar via: 
https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9v
vkfvj6b325az/viwedqt2ovxe/f=y.pdf 
 

   

68.  20111209 - 
doorgeleiding verzoek 

9-12-
2011 

Deels buiten reikwijdte 
/ deels reeds openbaar  

De definitieve tekst is online 
raadpleegbaar via: 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstuk
ken/verslagen/verslag.jsp?vj=2011-
2012&nr=24  
 

10.2.e Intern 
FIN 

Intern FIN 

69.  Vraag Essers-CDA over 
afval versie 12122011 

12-12-
2011 

 De uitgesproken tekst is online 
raadpleegbaar via: 
https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9v
vkfvj6b325az/viwedqt2ovxe/f=y.pdf  
 

10.2.e Intern 
FIN 

Intern FIN 

70.  Achtergrondinformatie 
ASB 

12-12-
2011 

  10.2.e/11.1 Intern 
FIN 

Intern FIN 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111116/voortzetting_behandeling_van_het_3/document3/f=/vixdmthv15bg.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111116/voortzetting_behandeling_van_het_3/document3/f=/vixdmthv15bg.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111116/voortzetting_behandeling_van_het_3/document3/f=/vixdmthv15bg.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111202/memorie_van_antwoord_4/document3/f=/viuwne1xnyyv.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111202/memorie_van_antwoord_4/document3/f=/viuwne1xnyyv.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111202/memorie_van_antwoord_4/document3/f=/viuwne1xnyyv.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111202/memorie_van_antwoord_4/document3/f=/viuwne1xnyyv.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111202/memorie_van_antwoord_4/document3/f=/viuwne1xnyyv.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111202/memorie_van_antwoord_4/document3/f=/viuwne1xnyyv.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111208/verslag/document3/f=/viv3fva0c0vm.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111208/verslag/document3/f=/viv3fva0c0vm.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111208/verslag/document3/f=/viv3fva0c0vm.pdf
https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvkfvj6b325az/viwedqt2ovxe/f=y.pdf
https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvkfvj6b325az/viwedqt2ovxe/f=y.pdf
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2011-2012&nr=24
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2011-2012&nr=24
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2011-2012&nr=24
https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvkfvj6b325az/viwedqt2ovxe/f=y.pdf
https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvkfvj6b325az/viwedqt2ovxe/f=y.pdf
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71.  Brief Advocatenkantoor 
Van Diepen – Van der 
Kroef 

20-12-
2011 

Deels openbaar  10.2.e Advocate
nkantoor 
Van 
Diepen – 
Van der 
Kroef 

FIN 

72.  Antwoord op 
gezamenlijke brief 
afvalsector  

21-12-
2011 

Deels openbaar  10.2.e FIN Verschillende 
Afvalbedrijven 

73.  Antwoord Brief 
advocatenkantoor 

05-01-
2012 

Deels openbaar  10.2.e FIN  
Advocatenkanto
or Van Diepen – 
Van der Kroef 

74.  Antwoord op brief 
NVPG 

09-01-
2012 

Deels openbaar  10.2.e FIN NVPG 
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