
S T E L L I N G E N

Behorende bij de dissertatie van G. Groenewegen
‘Fiscale aspecten gemeentelijke milieutaken’

1 Met een bekostigingsheffing kan niet worden gereguleerd als

daardoor de grondslag wegvalt en er niet evenredig minder kosten

worden gemaakt. Het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ kan in dat geval

slechts als kostenallocatie dienen.

2 Indien binnen een belasting bij de heffing onderscheid wordt

gemaakt naar milieukenmerken dan dient dat onderscheid voor die

betreffende belasting een ‘relevant onderscheidend criterium’ te zijn.

3 De Hoge Raad heeft het fiscale onderscheid tussen collectieve goede-

ren en quasicollectieve goederen beperkt door toe te staan dat ter

zake van de gemeentelijke riolering rioolrechten kunnen worden

geheven. Het is terecht dat rioolrechten zijn gewijzigd in rioolbestem-

mingsheffing(en).

4 Op basis van de Kaderrichtlijn Water geldt per 2010 de verplichting

om bij de bekostiging een prikkel tot zuiniger verbruik van water in

te bouwen. Deze prikkel ontbreekt binnen de huidige rioolbestem-

mingsheffingen gebaseerd op de Gemeentewet. Vanaf 2010 dienen

gemeenten een prikkel tot zuiniger verbruik van water in rioolbe-

stemmingsheffing ter zake van de gemeentelijke riolering te hebben

ingebouwd. Dit heeft tot gevolg dat die heffing van de gebruiker moet

worden geheven en naar de hoeveelheid ingenomen water.

5 Om het effect van vergroening van gemeentelijke belastingen te ver-

sterken moet dit worden gecombineerd met (fiscale) maatregelen op

rijksniveau en worden gekoppeld aan een monitor.
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6 De parkeerbelastingen zijn de enige belastingen waarbij reguleren en

opbrengst beogen per definitie samengaan.

7 Het gebruik van het energielabel van woningen zal worden versterkt

als binnen de onroerendezaakbelasting met het tarief naar dat ener-

gielabel kan worden gedifferentieerd. Het gevolg kan zijn dat

daardoor de WOZ-waarde van een dergelijke woning stijgt waardoor

het voordeel geheel of gedeeltelijk teniet wordt gedaan.

8 De lokale lastenverlichting (‘de Zalmsnip’) is ingevoerd vanwege

milieubeleidintensiveringen waarvan de lasten moesten worden

gecompenseerd. Deze lastenverlichting is inmiddels afgeschaft waar-

bij de milieubeleidintensiveringen (en de lasten daarvan) zijn blijven

bestaan. Het ware beter de achtergrond(en) van een regeling in het

oog te houden voordat een regeling wordt gewijzigd dan wel afge-

schaft.

9 De wielklem tot zekerheid van de betaling van de naheffingsaanslag

is buitenproportioneel.

10 Met het heffen van precariobelasting op leidingen van nutsbedrijven

importeert een gemeente belastingcapaciteit.

11 Elk einde is ook een begin.
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