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Bijlage:

Geachte heer Atsma,
Als gezamenlijke branches in de afval- en recyclingsector geven wij u graag het volgende mee om op te nemen in
uw Afvalbrief van juni aan de Tweede Kamer. Wij reageren hiermee ook op de voornemens van het ministerie van
Financiën 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 afvalstoffenbelasting
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 wegvallen van de
afvalstoffenbelasting op herbruikbaar en brandbaar afval een negatief effect hebben op de afval- en
recyclingstructuur 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 belang. 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 recyclinginfrastructuur en een verdere innovatie
hiervan Nederland grote kansen op meer export.
Het is ons gebleken dat de opinie van het departement 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 stortbelasting op € 0,-- dient te 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 sturingsperspectief 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 storten van de hoeveelheid herbruikbare 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.
Daarnaast verzoeken wij u:
4.

Beleid te formuleren waarmee recyclen verder gestimuleerd wordt.

Hiermee is de afvalstoffenbelasting hét (kostenneutrale) sturingsinstrument dat in de afvalsector nodig is om het
beleid inhoud te blijven geven. De fiscale doelen zijn van ondergeschikt belang, het sturingselement dient centraal te
staan.
Wij doen een beroep op u als Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu 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 Financiën, de heer Weekers.
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