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Geachte heer Wiebes, 

 

Op 2 juli jl. heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over de invulling van een afvalstoffenbelasting die 

vanaf 1 januari 2015 jaarlijks € 100 miljoen moet opleveren en die moet vergroenen. Deze opzet kan niet rekenen op 

het maatschappelijke draagvlak dat uw voorganger en u blijkens eerdere uitlatingen beoogden.  

 

De afval- en recyclingindustrie, het overige bedrijfsleven en de Nederlandse gemeenten vinden het niet verantwoord 

dat de beoogde belasting op restafval van huishoudens en bedrijven, tegen het advies van het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) in, geen exportheffing omvat. Dit resulteert in een ongelijkwaardig speelveld in Europa en 

binnen Nederland, waardoor het Nederlandse (afval- en recycling)bedrijfsleven op een forse 

concurrentieachterstand wordt geplaatst en de werkgelegenheid in deze sector onder druk kan komen te staan. 

Bovendien wordt de beoogde opbrengst van € 100 miljoen onhaalbaar, omdat afvalstromen naar het buitenland 

zullen uitwijken en zodoende dus buiten de grondslag van deze heffing vallen.  

 

Daarom vragen wij u per 1 januari 2015 een exportheffing te introduceren als onderdeel van de 

afvalstoffenbelasting. Ook verzoeken wij u af te zien van het laten voortbestaan van de contraproductieve belasting 

op het storten van restafval en de komende twee belastingjaren te gebruiken voor het onderzoeken van de 

mogelijkheden van een alternatieve, meer vergroenende heffing.  

Ontbreken exportheffing 

Het introduceren van een belasting op Nederlands restafval van huishoudens en bedrijven, die niet wordt 

geflankeerd door een exportheffing, leidt tot het grootschalig weglekken van recyclebare en brandbare afvalstromen 

naar het buitenland. Zo zou op termijn ruim een derde van het binnenlandse aanbod aan brandbaar restafval zijn 

weg kunnen vinden naar buurlanden waar men een dergelijke belasting niet kent. Nederlandse 

afvalenergiecentrales, die deels in publieke handen zijn, komen zonder brandstof te staan met alle gevolgen van 

dien voor de economie en de werkgelegenheid. Ook de doelstelling voor duurzame energie, waaraan deze sector 

met een aandeel van 18% een belangrijke bijdrage levert, komt onder druk te staan. Daarbij zal de belasting de 

beoogde € 100 miljoen niet genereren en zullen de kosten en gederfde inkomsten voor de Nederlandse samenleving 

dat bedrag nog eens ruimschoots overtreffen.  
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Om dit te voorkomen is noodzakelijk dat direct bij de introductie van deze belasting – per 1 januari 2015 – een 

exportheffing wordt geïntroduceerd. Indien daarin pas zou worden voorzien op het moment dat na enige tijd definitief 

komt vast te staan dat de export van recyclebaar en brandbaar afval inderdaad is toegenomen, is de schade voor de 

sector een feit en is het zeer twijfelachtig of deze markt in Nederland zich alsnog zou kunnen herstellen. 

 

De stelling dat het opnemen van een exportheffing lastig handhaafbaar zou zijn, vinden wij – zeker in het licht van de 

verstrekkende gevolgen voor de sector – moeilijk te begrijpen. Een quick scan over de periode 2010 - 2014 wijst uit 

dat slechts dertien partijen een (EVOA-)vergunning hebben ontvangen voor de export van brandbaar en/of gemengd 

afval. Dat lijkt ons prima te overzien, vooral ook omdat de Belastingdienst eenvoudig toegang heeft tot de 

betreffende informatie.  

 

Wij wijzen verder op het feit dat deze belasting grotendeels wordt doorvertaald naar de burger via de gemeentelijke 

afvalstoffenheffing. Een deel van de Nederlandse gemeenten zal het restafval echter in het buitenland laten 

verwerken en daarover dus geen belasting verschuldigd zijn. De (toch al beperkte) vergroenende prikkel die van de 

belasting moet uitgaan, treft daarmee voor deze gemeenten geen doel. 

Stortbelasting  

Het is voorts onterecht dat de belasting op het storten van restafval wordt gezien als vergroenende maatregel. Dat is 

het geenszins, zoals ook het PBL onderkent in zijn rapportage. Op de Nederlandse stortplaatsen komt vrijwel 

uitsluitend afval terecht dat niet-herbruikbaar en niet-brandbaar is. Storten van dit afval is de enige, gewenste optie. 

Belasten ervan werkt contraproductief, omdat ontdoeners op zoek gaan naar creatieve oplossingen om de belasting 

te ontlopen en naar alternatieve routes in het buitenland. De opmerking dat het tarief voor storten wordt verhoogd 

indien op 1 januari 2016 blijkt dat er een substantiële toename is van export van afval naar het buitenland, is naar 

onze mening dan ook misplaatst. Ze getuigt van een volstrekt verkeerde taxatie van de potentiële effecten van deze 

belasting op de Nederlandse afvalbeheerstructuur. De opmerking illustreert klip en klaar dat het onderdeel 

stortbelasting uitsluitend is gericht op het genereren van inkomsten voor de staatskas en niet op vergroening.  

Evaluatie en horizonbepaling 

Vanwege het beperkte vergroenende effect van de voorgestelde maatregelen, beijveren wij tot slot dat bij de nieuwe 

belasting een horizonbepaling wordt opgenomen, waarin wordt bepaald dat deze heffing na twee jaar eindigt, tenzij 

uit een evaluatie blijkt dat deze maatregelen daadwerkelijk effectief zijn gebleken. Bij deze evaluatie zou tevens 

gekeken kunnen worden naar alternatieven die effectiever en meer vergroenend zijn en die daadwerkelijk bijdragen 

aan verduurzaming van de samenleving, zonder te leiden tot verstoring van de (internationale) concurrentiepositie 

van het Nederlandse bedrijfsleven.  

 

Wij vertrouwen erop dat u onze overwegingen betrekt in uw beraadslagingen over het Belastingplan 2015 

 

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan minister Kamp van Economische Zaken, staatssecretaris 

Mansveld van Infrastructuur en Milieu en naar de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Financiën in 

de Tweede Kamer. 
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Hoogachtend,  

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNO-NCW   TLN 
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