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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2634
Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Staatssecretarissen van Financiën en
van Infrastructuur en Waterstaat over de ontbrekende oplossing voor
belastingvrijstelling asbestdaken bij tussenopslag (ingezonden 17 april 2019).
Mededeling van Staatssecretaris Snel (Financiën) (ontvangen 14 mei 2019).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat er nog steeds geen oplossing is
voor de toepassing van de vrijstelling van de afvalstoffenheffing voor
asbesthoudend afval van asbestdaken, onder meer voor de situatie waarin
sprake is van tussenopslag door asbestsaneerders?1
Vraag 2
Is het waar dat het Ministerie van Financiën niet wil garanderen dat als mocht
blijken dat er onterecht afval is vrijgesteld van de afvalstoffenheffing, maar er
wel een verklaring van de asbestsaneerder ligt, de naheffing niet bij de
stortplaatsbeheerder wordt gelegd, maar bij degene die de onjuiste verklaring
heeft verstrekt?
Vraag 3
Hoe waardeert u de verwachting dat stortplaatsbeheerders door het
achterwege blijven van de genoemde garantie de gewenste vrijstelling niet
zullen toepassen?
Vraag 4
Klopt de veronderstelling dat er nu al stortplaatsbeheerders zijn die in het
geheel geen vrijstelling van de afvalstoffenheffing voor asbestdaken
toepassen?
Vraag 5
Deelt u de mening dat dit geen gewenste ontwikkelingen zijn en dat een
betaalbare uitvoering van het voorgestelde verbod op asbestdaken per 2025
op deze wijze onnodig belemmerd wordt?
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Vraag 6
Bent u bereid met betrokken sectoren in overleg te gaan en met een
oplossing te komen c.q. de gevraagde garantie te geven?
Mededeling
Op 17 april 2019 zijn schriftelijke vragen door het lid Stoffer (SGP) aan de
staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat gesteld
over de ontbrekende oplossing voor belastingvrijstelling asbestdaken bij
tussenopslag (2019Z07925). In verband met de benodigde interdepartementale afstemming, is het niet haalbaar de vragen binnen de gestelde termijn te
beantwoorden.
Ik streef er naar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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