
t

Inventarisatie

Gezien de snelheid van de besluitvorming is tijdens de parlementaire

behandeling toegezegd dat met de sector mogelijke knelpunten zullen worden

gemventariseerd met rapportage aan de Kamer rond de zomer Eventuele •

bijstellingen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 Inmiddels zijn

bijdragen binnen vartVewin koepei leidingwaterbedrijven VNO NCW MKB en

LTO Recron koepei recreatiebedrijven de Unie van Waterschappen en het

Platform Duurzame Glastuinbouw Ook heeft een papierfabriek de eigen

problematiek nog eens separaat onder de aandacht gebracht

De gesignaleerde knelpunten iaten zich als vpigt samenvatten

a Afhaken grootverbruikers
Voor kleinverbruikers zijn de gevolgen beperkt enkele tientjes meer belasting

per jaar en is er doorgaans geen alternatief Voor grootverbruikers ligt dat

anders Onder de oude leidingwaterbelasting was maximaal € 50 per jaar

verschuldigd In de nieuwe opzet kan dat opiopen tot_rnlliQenen per jaar terwiji
vaak ook het goedkopere alternatief van zelfwinning voorhanden is grondwater
of oppervlaktewater Vanuit milieuoogpunt zijn bedrijven soms bereid toch

leidingwater te gebruiken rtwar hetjrijsverschil moet riiet te |io 2 e| wordem

Daarbij speelt ook een rol dat de grondwaterbelasting in 2012 juist is afge^chaft
waardoor zelfwinning van grondwater in gebieden waar dlt mogelijk Is nog

aantrekkelijker is geworden Door de afschaffing van het heffingsplafond zullen

bedrijven weer kiezen voocde goedkopere opiossina van zelfwinning Pit is

vanuit milieuoogpunt vaak niet wenselijk Vewin signaleert zowel planner tot

afhaken bij bestaande klanten als het verlies van potentiele klanten die geen

belangstelling meer hebben om over te stappen op leidingwater Ook andere

waterleveranciers zullen naar verwachting worden geconfronteerd met verlies

van afnemers

A

3^

b Afzonderlijke watervoorzieningen bedrijventerreinen ontmoedigd
Naast de leidingwaterbedrijven die drinkwater leveren zijn zgn afzonderlijke

watervoorzieningen belastingplichtig voor de BOL Het gaat dan om water dat zij
winner of bewerken en doorleveren in de vorm van leidingwater Op

bedrijventerreinen is vaak sprake van een of meer afzonderlijke

watervoorzieningen die meerdere bedrijven van leidingwater voorzien Zo n

afzonderlijke watervoorziening kan zich beperken tot het winner en distribueren

van leidingwater maar kan ook aebruikt bedriifswater terugnemen zuiveren en

^nieuw leveren aan op het netweds_aangesloten bedrijven Daarbij wordt

g^uiverd afvalwater soms vermengd met nieuw ingenoTrien water Bij levering
van het water is de afzonderlijke watervoorziening BOL verschuldigd ongeacht
de kwaliteit of de herkomst van het leidingwater Door het vervallen van het

heffingsplafond valt deze manier van watervoorziening en hergebruik van water

op bedrijventerreinen volledig onder de BOL en kan daarmee te duur worden

Verwacht wordt dat bedrijven de belasting gaan ontlopen door zelf het eigen

water te gaan winner en bewerken maar zo n fiscaal gestuurde keuze leidt vaak

niet tot de meest wenselijke inrichting van bedrijfsprocessen

c Hergebruik effluent en innovatie ontmoedigd
Effluent is afvalwater van bijvoorbeeld bedrijven of rioolwaterzuiveringen dat

voldoende is gezuiverd om te mogen worden geloosd in het oppervlaktewater
Verschillende bedrijven en waterschappen proberen afnemers te vinden voor

effluent zodat het niet meer hoeft te worden geloosd Bijkomend voordeel is dat

de afnemer dan zelf geen oppervlaktewater of grondwater meer hoeft te winner

Het kan hierbij gaan om gebruik als industriewater koelwater of gietwater in

land en tuinbouw maar bijvoorbeeld ook om grijswatergebruik in een pretpark

Bij de levering van effluent is vanaf 1 juli 2014 over de volledige hoeveelheid
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BOL verschuldigd waardoor deze projecten voor de afnemers te duur worden en

nieuwe projecten niet meer van de grond komen

Een stap verder is de ontwikkeling van precedes om afvalwater op te werken tot

hogere kwaliteit en terug te leveren aan bedrijven Het gaat dan mede om het

groene imago van deze bedrijven die minder of geen afvaiwater meer willen

lozen en vrijwillig afzien van de winning van grondwateV of opperviaktewater De

levering van het gezuiverde water is echter vanaf 1 juli 2014 voUediq belast met

BOL waardoor deze projecten te duur worden Een naar veriuid door EZ

finarrcieel ondersteund project waarbij enkele bedrijven het afvalwater zouden

laten zuiveren met opwekking van biogas en teruglevering van gezuiverd water

en warmte is inmiddels vooriopig stopgezet

d Positie spedfieke bedrijven
In de inventarisatie wordt ook aandacht gevraagd voor specifieke bedrijven die

niet of nauwelijks de gestegen waterprijs kunnen doorberekenen aan de kianten

maar de lastenverzwaring ook niet zeif kunnen dragen Daaronder zijn

zwembaden die verplicht zijn per bezoeker een vaste hoeveeiheid vers water

toe te voegen en vaak afhankelijk zijn van subsidies en de inzet van vrijwilligers

autowasbedrijven die juist de vervuiling door het zelf wassen kunnen inperken
en papier en levensmiddeienfabrieken die in het gebied waar zij zijn gevestigd
zelf geen water kunnen winnen maar moeten concurreren met bedrijven in

binnen en buitenland die dat wel kunnen

e Vijfschijventarief en overgangsregeling relatief complex voor beperkte

meeropbrengst
De nieuwe structuur met een degressief vijfschijventarief blijkt gecompliceerder
dan gedacht en leidt tot veei vragen In vanuit de sector voorgelegde
rekenvoorbeelden^itten vrilwei altild fouten waarbij de herberekening

tijdrovend is en niet voor iedereen inzichtelijk Daarbij speelt ook het verschil

tussen voorschotkianten en op maandbasis betaiende kianten Met name de

overgangsregeiing in het tweede haifjaar 2014 maakt de berekening zeer

complete Vanaf de tweede schijf geiden tijdelijk dubbele tarieven en gehalveerde
^

tariefschijven zodat ook in 2014 de beoogde extra opbrengst van € 80 min

wordt gehaald In de overgangsregeling kunnen nadelige seizoenseffecten

optreden voor verbruikers die vooral in het tweede haifjaar leidingwater
afnemen zoals recreatiebedrijven en fandbouwbedrijven Verder blijkt een

reparatie nodig om te voorkomen dat de verschuldigde belasting bij

voorschotbetalingen in de overgangsperiode verschilt afhankelijk van het

tijdstip dat de eindfactuur wordt opgemaakt

v

Er wordt verder nog gezocht naar een opiossing voor particuliere installaties

voor centrale watervoorziening De levering aan dergelijke installaties is belast

maar het water wordt doorgeleverd aan meerdere WOZ objecten die zelf geen

contractuele relatie hebben met het waterbedrijf Bekend was dat deze opzet

voorkomt bij woningcomplexen Gezien het degressieve tarief is bepaald dat in

dat geval altijd het hoogste tarief van toepassing is zodat voor woningen achter

zo n installatie niet minder belasting verschuldigd is dan voor woningen met een

eigen aansluiting Uit de inventarisatie blijkt echter dat derqelilke installaties ook

veei voorkomen op bedrijventerreinen en b|j recre^e^ar1 en De agnomen
hoeveelheden water per WOZ object kunnen Waarbij sterk verschillen Voor

leidingwaterbedrijven is het niet mogelijk en op dit moment overigens ook niet

toegestaan om daarmee rekening te houden Het leidingwaterbedrijf heeft geen

rechtsrelatie met de verbruikers achter de installatie en weet ook niet welke

hoeveelheden water per WOZ object worden verbruikt Wel is een regeling
denkbaar waarbij het waterbedrijf de tariefschijven mag toepassen aan de hand

van het gemiddelde waterverbruik per WOZ object Dit doet echter geen recht

aan de bedoeling van het degressieve tarief gezien de in de vaak grote
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verschillen tussen de hoeveelheden leidingwater per WOZ object De enige

opiossing zou zijn om louter vanwege het degressieve tarie^ de BOL

afzonderlijke aansluitingen op het leidingwaternet aan te laten leggerT
f\itj

Afgezet tegen de administratieve en uitvoeringstechnische drukte is de

meeropbrengst van ca € 80 min relatief beperkt Oorzaak is dat maar een

beperkte groep bedrijven met deze belasting te maken krijgt omdat zij veel

leidingwater nodig hebben in het productieproces en in een gebied zijn gevestigd
waar zij niet zelf het juiste water kunnen winnen Ter iltustratie

Ca 7 Q00 000

Ca 200 000

‘

1 ^00
301 100 000 J
10Q 0^_ 5pO poo
500 001 2 500 000

Meer dan 2 500 000

295

180

20

oO ^

lOOWat betreft de waterleveranciers nemen de administratieve lasten bij afschaffing
van het heffingsplafond aanzienlijk toe De administrate van deze bedrijven is

nu vaak niet ingericht op meten en afrekenen per m^ Verder is de waterlevering
aan elke derde belast ook in concernverband De BOL kan leiden tot

aanpassingen in de bedrijfsstructuur die louter een fiscaal doel dienen

n

Opschorting invoering vijfschijventarief
Onze verwachting is dat de BOL in ieder geval op voorname punten moet

worden aangepast naar aanleiding van de inventarisatie Dit zal dan in het

Belastingplan 2015 zijn beslag krijgen Welke optie ook wordt qekozen het Mjkt

raadzaam om de invoering vaji het deqressieve vjirschnventahef per 1 jylj 2014

met als extra comelicatie de dvergangsregeling op te sBiStten tot tenminste 1
1 januari 2015 en de sector daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen
Daarmee kan worden voorkomen dat de sector en de Belastingdienst moeten

investeren in een ingewikkeld nieuw systeem dat na een chaotisch halfjaar op

belangrijke onderdelen wordt gewijzigd of zelfs wordt teruggedraaid Opschorten
naar 1 januari 2015 zorgt voor een budgettaire derving van € 80 min in 2014

Voor het lopende jaar 2014 lijkt dekking niet meer mogelijk De derving van

€ 80 miljoen in 2014 kan in het uiterste geval worden gedekt in 2015 of

desgewenst uitgesmeerd over 2015 en 2016 Dit betekent dan wel extra

lastenverzwaring in 2015 en 2016 Concreet wordt gedacht aan de volgende

dekkingsmogelijkheden of een combinatie daarvan verhooen van het

heffingsplafond in de BOL naar 50tLm^ fopbrenost ca € lQ Jtim en of verteoen

van de belastingvermindering in de energiebeTasting op elektriciteit € 10 eutjo
verlaging leverfopbrengst € 76 min mate van verlag^g kan worden

gefinetuned op € 80 min

o

y
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10 2 eni0 2 410 2 C AFP ANALYSE

Tue 4 22 2014 4 03 23 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject vraag over BOL

MAIL RECEIVED Tue 4 22 2014 4 03 24 PM

5

10 2 eHoi

Hierbij alvast een antwoord op de vraag wat de budgettaire gevolgen zijn indien we de cap wederom introduceren en op

500 i p v 300 zetten en daarbij een tarief van 33 cent nerren zoals het tarief in de eerste schijf

Berekening opbrengst bij verhoging cap

naar 500

aantalm^ aantal tarief opbrengst
in € in €

200 23 528 520 0 33€ 7 764 412

200 29 410 650 0 33€ 9 705 515

percentage aantal

boven500m^ gebmikers boven300

0 6 117 643

0 75 147 053

Ik ben er in eerste instantie even vanuit gegaan dat ca 60 van de gebruikers uit de verbruikskiasse tussen 300 en

3000 m® tenminste ook 500 gebruikt Na overleg met io 2 e heb ik dit bijgesteid naar 75 Tarief dat ik genomen

heb is dat uit de eerste schijf i p v de tweede schijf

Voor wat betreft het vrijsteilen van industriewater is het eerst noodzakeiijk om af te bakenen wat we beieidsmatig
precies verstaan onder industriewater

We zouden bijv ervan uit kunnen gaan dat ai het water dat door aansluitingen gebruikt wordt vanaf 3000 m3 onder het

industriewater valt

Maar daar valt dan bijv ook de agrarische Industrie onder

Indien het er om gaat om een vrijstelling toe te passen voor niet drinkwater wordt het al een stuk lastiger omdat we

daarvan nog niet de hoeveeiheid in beeld hebben Een wijziging in heffingsgrondslag en of tarief kan ais ik het goed

begrepen heb ook voor onbedoelde neveneffecten zorgen

Voor het vrijsteilen van specifieke doelgroepen zoals bijv publieke zwembaden is nader onderzoek noodzakeiijk

Groeten

10 2 e

793940 00304
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]l0 2 ^l|3^|e[l0 2 ^ FISCALITEIT

Wed 4 23 2014 11 25 43 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE BLKB 2014 BD inzake BOL bij l0 2 g

MAIL_RECEIVED Wed 4 23 2014 11 2^ 0Q7M

BLKB 2014 BD inzake BOL bii 10 2 g

10 24

Ik had er nog wat aarzelingen bij Wat vind je van bijgevoegde tekst

Groeten

1Q 2 e^

Van |io 2 ^4 2^sjlo 2 4 BLKB BENB AM

Verzonden dinsdag 22 april 2014 14 39

AanipiO S elifgiifaz^jfFISCALITEITj
Onderwerp BLKB 2014 BD inzake BOL bij 9

Hallo 10 2 e

10 2 gHier een eerste aanzet voor de brief inzake

Graag je commentaar

Met vriendelijke groet

10 2 10 2 6

milieubelastingen10 2 6

Belastingdienst Directie Vaktechniek Belastingen

Team Brieven en beleidsbesluiten

Ministerle van FInancIen | Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE Den Haag

t1 10 2 6

755093 00305
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Ministerievan Financien

Retouradres Postbus 20201 2500 £E Den Haag

Directie Douane en

Verbruiksbelastingen

Korte Voortiout 7

2511 CW Den Haag
Postbus 20201

2500 EE Den Haag
vKww rijksoverbeid nl

Tata Steel Nederland BV

Ter attentie van de Voorzitter van de Directie

De heer| io 2 e ^
10 2 e

1951 JZ Velsen Noord

Inlichtin^en

mw 10 2nt23

T 10 2 e

F

02 APR20U
Or5 kenmerk

DV 2014 144 U

Uw brief kenmerk

TH3014 D01

Bijiagen

Datum

Betreft Uw brief van 11 februarj 2014

Geachte heer io 2 e

Hartelijk dank voor uw brief van 11 februari j l waarin u mij feliciteert met mijn
benoeming tot staatssecretaris van Financien

In uw brief gaat u in op de gevolgen van de energiebelasting voor de

concurrentiepositie van uw bedrijf In het bijzonder noemt u de energiebelasting
op aardgas voor metallurgische procedes die u niet in lijn vindt met de

belastingregimes in andere Europese lidstaten

Naar aanleiding van een brief van uw hand van 30 September 2011 is mijn
ambtsvoorganger in zijn antwoord van 6 januari 2012 op het door u naar voren

gebrachte punt ingegaan Kern van zijn reactie was dat er voor een vhjstelling
voor metallurgische procedes geen budgettaire ruimte bestaat In die situatie is

geen verandering gekomen Tijdens de SER onderhandelingen afgeiopen jaar over

het Nationale Energieakkoord voor duurzame groei is onder meer een voorste voor

de vrijstelling van energiebelasting op aardgas voor metallurgische en

mineralogische procedes aan de orde geweest Dat voorstel kwam erop neer dat
door een verhoging van de aardgastarieven ruimte wordt gecreeerd voor de

bedoelde vrijstelling Voor dit voorstel bleek echter onvoldoende draagviak te zijn
Ook vanuit dit oogpunt zie ik daarom geen ruimte voor de door u gewenste
vrijstelling

Zoals ook al in de brief van 6 januari 2012 door mijn ambtsvoorganger is

toegelicht dient wat betreft de concurrentiepositie ten opzichte van onze

buurianden niet alleen naar de energiebelasting te worden gekeken maar naar alle

aspecten die van belang zijn voor de concurrentiepositie in uw sector inclusief het

hele fiscale lastenbeeld
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U gaat in uw brief ook in op de wijziging in de beiasting op ieidingwater Deze ai
bestaande beiasting wordt met ingang van 1 januari 2014 verhoogd en vanaf 1 juii
2014 verbreed naar waterverbruik boven 300 Op dit moment vindt er een

onderzoek plaats naar mogelijke kneipunten als gevoig van deze verbreding van
de heffingsgrondslag van de ieidingwaterbelasting Dit onderzoek wordt uitgevoerd
in nauw overieg met de sector waarin ook

Directie Douane en

Verbruiksbelastingen

Ons kenmerk

DV 2014 144 U

onderneming vertegenwoordigd is
Conform de toezegging van mijn ambtsvoorganger zal ik v66r de zomer de Kamers
mformeren over de uitkomsten van dit onderzoek en de daaruit te trekken
conclusie

uw

Hoogachtend

de staatssecretaris van Financier

10 2 e

Eric Wiebet
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Ministerievan Finanden

Rciwuradres Postbus 20201 2500 £E Den Haag

0»rect»e Douane «n

Verfarvihsiwlaftingen

Korte Voort^out 7

25U CW Ofi Haag
Postbus 20201

2500 EE Den Haag
WWW n]ksoverheicl nl

Tata Steel Nederland BV

T a v de heerl 10 2 e |

10 2 6

Inlichtino^n

10 2 errirt

10 2 e

10 2 6

0 6 JAH MDatum

Betreft Energiebelastmg op aardgas voor duals toepassingen

Ons kenmerli

OV 011 47fi u

Uiw brief kenmwti

30 seplember 2011

Geachte heer| 10 2^

Op 6 September jl is bet rapport Belastmgen op energieproducten elektriciteit en

COj gevolgen van herzienmg van de energiebelastingrichtlijn voor Nederland

aangeboden aan de Tweede Kamer Naar aanleidlng van dit onderzoek wijst u op
een mogelijkheid om de concurrentiekracht van Nederlandse energie intensieve

bedrijven waaronder Tata Steel in IJmuiden te verbeteren en het vlgerende
belastingregime In lijn te brengen met belastingregimes m Europese lidstaten waar

uw concurrenten gevestigd zijn U geeft aan dat u graag net als uw concurrenten
in Duitsland Frankrljk en Belgie een vnjstelllng van de energiebelasting wilt

krijgen voor het aardgas dat duaal wordt gebruikt

In dit verband wijst u op een omissie in tabel 6 punt 5 van het eerder genoemde
rapport In dat punt wordt ten onrechte gesteld dat met uitzondering van

mineralogische precedes het duaal gebruik van energieproducten in Nederland

volledig is vri]gesteld CE Delft en Ecofys is inmiddels verzocht om een rectificatie

aangezien Nederland geen algemene vrijstellmg kent voor duaal gebruik
energieproducten in de Industrie Nederland kent wel In de kolenbelasting
vrijstelling voor kolen die duaal worden gebruikt Naar Ik begrijp maakt uw bedrijf
van die vrijstelling gebruik

van

een

Daarnaast kan uw bednjf gebruik maken van een aantal vrijstellingen in de

energiebelasting Ik denk dan aan de vnjstelling ter zake van de levering van

elektriciteit die wordt gebruikt voor chemische reductie en elektrolytlsche en

metallurgische precedes Ook kan uw bedrijf als deelnemer aan een convenant met

de Rtjksoverheid om de energie efficientie te verbeteren in aanmerking komen

voor de vrijsteMing van energiebelasting voor het zakelijk etektriciteitsverbruik dat

hoger Is dan 10 miljoen kWh De energiebelasting kent geen vnjstelling voor duaal

gebruik van aardgas maar wel een vrijstelling voor aardgas dat wordt gebruikt
anders dan als brandstof Het aardgasverbruik in bijvoorbeeld uw warmband en

gloeiovens wordt gebruikt als brandstof en valt dan ook btnnen de heffmg Op
basis van het door u genoemde bedrag aan energiebelasting ga Ik er echter van

uit dat het overgrote deel van dit zakelijke verbrulk in de tanefschljf valt voor het

gedeelte van de geleverde hoeveelheid aardgas dat hoger is dan 10 miljoen
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kubieke meter In die schijf is het laagste belastmgtanef voor aardgas van

toepassing € 0 0082 per kubieke meter

Het genoemde aardgasgebruik is in Nederland al lange tijd belast Oaar staat
tegenover dat de afgelopen jaren in Nederland de tarieven van de

vennootschapsbelasting fors zijn verlaagd Zo bedroeg het reguliere tanef van de

vennootschapsbelasting nog 35 in 1995 {het jaar voor de invoenng van de
energiebefasCing In 2012 zal dit tarief 25 bedragen Ook op andere gebieden
dan de fiscahteit heeft Nederland het bednjfsleven veel te bieden Zo valt te
denken aan de infrastructuur de arbeidsmarkt het opieidingsniveau en de

maatschappelijke en politieke stabiliteit In vergelijkingen met andere landen
scoon Nederland v at betreft vestigingsklimaat bovengemiddeld Het totaalbeeld is

dan ook zeker met ongunstig

Overigens zou de budgettaire derving als gevolg van een vrijstelling voor het duale
gebruik van aardgas een veelvoud zijn van het bedrag dal u in uw brief noemt
doordat een dergelijke vrijstelling voor diverse sectoren zou gelden Zo wordt in de
Europese energiebelastingrichtlijn het gebruik van energieproducten
chemische reductie of elektrolytische en metallurgische precedes als duaal gebruik
beschouwd Ook wordt het gebruik van energieproducten voor mineralogische
precedes vaak gezlen als duaal verbruik Gelet op de budgettaire gevolgen en het
streven naar een meer solide en eenvoudiger belastingstelsel ligt het invoeren
een vrijstelling voor het duale gebruik van aardgas dan ook niet voor de hand

Hoogachtend

Oirectie Douane en

Verbrulksbelasiingen

0ns kenfncfk

DV JOl 1 4 76 u

voor

van

10 2 e
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10 2 e | |l0 2 e| DV AVM

Thur 4 24 2014 8 50 07 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject FW Belasting op leidingwater aanvullende informatie

MAIL RECEIVED Thur 4 24 2014 8 50 00 PM

Voorschriften voor zwembaden volaens het Belsuit hygiene en veiliaheid badinrichtinaen en zwemaeleaenheden pdf

En nog een probleem zie punt 2 Inderdaad zouden we nog wat regelen voor de pivcw s van grootverbruikers Morgen

kijk ik wel even naar een aanvullende regel voor de notitie

Van |i^rio^ [
Verzonden donderdaq 24 april 2014 16 14

Aan |lQ 2 e|lf2[^|l0 2 4 PISCALITEIT |1Q 2 6|1^^ lQ 2 e | dv AVM

Onderwerp Fwd Belasting op leidingwater aanvullende informatie

]@recron nl]10 2 e

10 2 6 HMiil DV AVM

Beste [ iQ 2 e enpH

Hierbij stuur ik jullie een e mail die wij vandaag hebben uitgestuurd naar de WD Hierin benoemen wij 2 problemen Het

eerste probleem is inmiddels een tijdje bekend bij jullie maar probleem 2 is relatief nieuw Daarom wil ik lullie speciFiek

vragen om een reactie op probleem 2 Delen jullie onze observatie en oplossing In een eerdere e mail aan

inmiddels beter is Als dit niet het geval is wil ik vragen aan

of om contact op te nemen om ons uitsluitsel te geven De tijd begint inmiddels te dringen Het is al snel 1 juli

met’0 2 410 2 6 en

ccheb ik deze vraag ook al gesteld Ik hoop dat10 2 6 10 2 6

Alvast dank en met vriendelijke greet

10 2 6 10 2 6

Manager Public European Affairs

RECRON

Hoofdstraat 82

Postbus 102

3970 AC Driebergen

Tel
10 2 e

GSM

E mail io 2 e @recron nl

10 2 6Twitter

10 2 e
EC register for interest representatives ID number

793878 00308



RECKON behartigt de collectieve en individude bdangen van mim 2 000 professionde bedrijven in de toeristische en recreatieve sector en

vertegenwoordigt hieiinee circa vijfentaclitig piocent van de omzet in de branche fwww Tecion nn

Dezemail en het et entuele bijbehorende attadnment bevat maleriaal datalleen bedoeldis voor degeadresseerde Alsudit met bent bentu niet gerechtigd tze mail ccfhet attachment te lezen openem kopiCTen cfte

distribueren waarbij zij opgenerkrt dat elke andereactie in Telalietot dse email en bet eventnele attachment uitckulclcelJjkveitodeD is lodien u deze mail per vergissing be^t ontvangen wcr n veizccht hetn naar de

afzender teing te sturen en vervolgens de mail te deleten

— Doorgestuurd bericht

Van ho 2 e| I0 2 e j I0 2 e lfSrecron nl

Datum 24 april 2014 16 05

Onderwem Belasting op leidingwater aanvullende infomiatie

Aan @tv^eedekamer nl P o 2 e @tweedekamer nl10 2 6 10 2 e

0 2 @recron nlCc 10 2 6

Geachte mevrouw 10 2 6

Zeer veel dank voor het korte gesprek van vorige week We zijn blij dat u zich als fiscaal woordvoerder van de WD in wilt

spannen om te kijken naar oplossingen voor de negatieve gevolgen van de belasting op leidingwater voor
recreatieondememers Kosten per jaar lopen op tot meer dan 35 000 euro per bedrijf per jaar Hieronder schets ik in het kort

de problemen waar recreatieondememers tegenaan lopen

Probleeni 1 verplichting om te spoelen vs belasten om gebruik te verminderen

De verhoging van de BOL leidt bij ondememers met zwembaden niet tot waterbesparing Ondememers zijn namelijk wettelijk
verplicht om 30 liter per zwembadbezoeker te spoelen zie ook het document in de bijlage Deze wettelijke verplichtingen zijn
gebaseerd op normen betreffende veilig en schoon zwemwater van het ministerie van Infrastractuur milieu Kortom de

overheid belast water om het gebraik te verminderen en verplicht tegelijkertijd ondememers om water te gebmiken

Wat betreft het niet wettelijk verplichte verbruik zoals douchen na afloop hebben ondememers al geinvesteerd in

waterbesparing of zijn dit voomemens in het kader van het intemationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie

en vrijetijdsbranche ‘Green Key’ Deze investeringen kosten geld en tijd In de recreatiebranche staan de prijzen al jaren onder

druk en bij veel ondememers is de rek er uit De bedrijven die graag willen investeren in verduurzaming zullen als gevolg van
de forse verhoging van de BOL waarschijnlijk van investeringen moeten afeien of deze faseren Een lastenverzwaring van

10 000 euro levert een vermindering van investeringscapaciteit op van 100 000 euro bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar
Het verhogen van de belasting op leidingwater schaadt dus de investeringsmimte van ondememers voor een duurzame

bedrijfsvoering
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Oplossing

Namens de recreatieondememers in Nederland vragen wij u om het plafond van 300m3 weer in te stellen Dit kost de

Rijksoverheid stmctureel 80 miljoen euro maar verlost het bedrijfsleven dat afhankelijk is van het gebmlk van water van een

molensteen om de nek Deze 80 miljoen kan onderdeel uitmaken van een aantal maatregelen die samen zorgen voor

lastenverlichting voor het bedrijfsleven in de begroting van 2015 Dit is bij uitstek een onderwerp dat onze ondememers

vinden passen bij de WD Het pleidooi van RECRON sluit aan bij de oproep van VNO NCW en MKB om deze

belastingverhoging terug te draaien

Probleem 2 Ongewenste effecten van nieuwe wetteksten

Bij de uitvoering van deze belastingwetgeving voor 2014 lopen we aan tegen aan ander zeer groot probleem Het blijkt dat in

de praktijk veel MKB recreatieondememers geen gebruik kunnen maken van het mede door de WD bedongen MKB tarief

Want de nieuwe wettekst in het bijzonder 18 lid 2 van de Wet Belastingen op Milieugrondslag brengt mee dat de

recreatieondememer met meer dan een WOZ object op het park 0 33 cent per m3 moet afrekenen over de totale hoeveeUieid

water die hij via het distributienet via de waterleverancier heeft ingenomen in plants van € 0 20 per m3 Wij kunnen ons niet

voorstellen dat dit zo bedoeld is

Artikel 18 eerste lid van de wet introduceert een schijven tarief waarbij het tariefper m3 afheemt naarmate het verbruik hoger
is Het tweede lid maakt hierop een uitzondering

Wanneer het water bij een camping of een bungalowpark binnenkomt en het wordt vervolgens verdeeld over meer dan een

WOZ object zoals bijvoorbeeld de recreatiebungalows op een recreatiebedrijf is het tweede lid van toepassing en moet €

0 33 per m3 worden betaald over de totale hoeveeUieid leidingwater De staffel van artikel 18 lid 1 is niet van toepassing

Daarop richten onze bezwaren

Oplossing

De tekst zou kunnen worden uitgebreid tot

Artikel 18 tweede lid

In afwijking van het eerste lid bedraagt het tariefvoor leidingwater € 0 330 per kubieke meter voor de totale hoeveelheid

leidingwater die wordt geleverd aan een particuliere installatie voor centrale watervoorziening De afwijking geldt niet indien

de vorenbedoelde particuliere installatie voor centrale watervoorziening gelegen is op een recreatiebedrijf dat bestaat uit meer

dan een onroerende zaak

Toelichting

Campings en bungalowparken met een eigenaar zonder dat er sprake is van afzonderlijke WOZ objecten worden volgens de

nieuwe wettekst belast volgens het grootverbruiktarief Zo is het door de wetgever ook bedoeld Wanneer de bungalows in

eigendom zijn bij verschillende rechts personen en de rest van de feiten exact hetzelfde is kan met de voorgestelde regeling
geen gebruik worden gemaakt van het grootverbruiktarief en wordt het basistarief berekend over de totale hoeveelheid

leidingwater De voorgestelde tekstwijziging beoogt dit laatste te voorkomen en leidt er toe dat ook op deze situaties de staffel

van artikel 18 lid 1 kan worden toegepast Wij willen u vragen om bij het ministerie van Financien aan te dringen om deze

onwenselijke situatie te herstellen
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Mocht u nog meer informatie nodig hebben dan kunt u altijd contact opnemen Na 9 mei za1 ikniefTnee^ werkzaam zijn voor
RECRON na deze datum kunt u contact opnemen met 10 2 6 ^^iaip ^terecron nl en 10 2 e

Alvast dank en met vriendelijke greet

10 2 6 10 2 6

Manager Public European Affairs

RECRON

Hoofdstraat 82

Postbus 102

3970 AC Driebergen

10 2 6Tel

GSM 10 2 6

E mail io 2 e @recron nl

Twitter 10 2 6

10 2 6EC register for interest representatives ID number

RECRON behartigt de collectieve en individuele belangen van ruim 2 000 professionele bedrijven in de toeristische en recreatieve sector en

vertegenwoordigt hiermee circa vijfentachtig procent van de omzet in de branche iwww recron nn

Dezemail en het ev entuele bijbehorende attadiment bev^at materiaal datalleen bedoeld isvoor degeadresseerde Alsudit nietbent bentu niet gerechtigd deze mail of het attachment te lezen openem kopieren te

distribueren waarbij zij opgemerktdat elkeandereactiein relatietot deze email en het e\ entuele attachmentuitdmkkelijkverbodenis Indien u dezemail pervergissing herft ont\ angen wordt uverzochthem naar de

afzenderterugtestiiren en verT olgensdemail te deleten
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Voorschriften voor zwembaden volgens het Besluit hygiene en

veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Voor zwembaden gelden volgens het Besluit hyge ne en veiligheid badinrichtingen en

zwemgelegenheden allerlei voorschiften en regels

Waterkwaliteit

Er zijn normen opgesteld waaraan het zwemwater minimaal moet voldoen

Onder andere zijn er normen voor het aantal bactere n de hoeveelheid chloor de zuurgraad het

doorzicht het gehalte ureum De normen weergegeven in bijiage I van Besluit hygene en veiligheid

badinrichtingen en zwemgelegenheden

Controle van de waterkwaliteit

De kwaliteit van het zwemwater moet regelmatig gecontroleerd worden

controle door de houder

De houder moet minimaal twee keer per dag het zwemwater van alle bassins controleren namelijk
voor opening en na sluiting En verder zo vaak als nodig is om de waterkwaliteit in de gaten te

houden

Hi] controleert onder andere het chloorgehalte de zuurgraad en het doorzicht

De gegevens van het onderzoek noteert de houder in een logboek samen met andere gegevens

zoals het aantal bezoekers of er filters zijn gespoeld en hoeveel vers water is toegevoegd

controle door een laboratorium

De houder van een zwembad is verplicht om een laboratorium in te schakelen om maandelijks het

zwemwater te onderzoeken Het laboratorium maakt niet van te voren een afspraak maar komt

onverwachts steeds op een andere dag en een ander tijdstip Het laboratorium doet uitgebreider
onderzoek dan de houder Ook de bacteriologische kwaliteit wordtonderzocht De resultaten van het

onderzoek stuurt het laboratorium naar de houder en naar de provincie De provincie houdt in de

gaten of de waterkwaliteit aan de normen voldoet

In bijiage I van het Besluit hygene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden is

weergegeven op welke parameters de houder en het laboratorium het zwemwater moeten

controleren

Waterbehandeling
Er worden allerlei eisen gesteld aan de waterbehandelingsinstallatie

• Er is een eis voor de minimale hoeveelheid water die per uur moet worden rondgepompt over

de waterbehandelingsinstallatie De hoeveelheid is afhankelijk van de inhoud en de diepte van

het bassin en het aantal zwemmers Een debietmeter is voorgeschreven om dit te kunnen

controleren

• Minimaal 30 van het rondgepompte water moet uit het bassin worden afgevoerd door

middel van overloopgoten Dit is nodig om ook het drijvende vuil uit het bassin te verwijderen
• De filters in de waterbehandelingsinstallatie moeten regelmatig worden gereinigd Zandfilters

worden gespoeld met zwemwater Dit spoelwater wordt daarna afgevoerd naar het riool

• Om de goede werking van de zandfilters te kunnen controleren moeten er kijkglazen in de

filters zijn aangebracht
• Wekelijks moet per zwemmer minimaal 30 liter vers water aan het badwater worden

toegevoegd Een watermeter is voorgeschreven om ditte kunnen controleren Het toe te

voegen water moet van drinkwaterkwaliteit zijn

Voorzieningen
Er moeten voldoende voorzieningen aanwezig zijn zoals

• voldoende douches en toiletten

• voldoende kleed en garderoberuimten bij openbare zwembaden

• de kleedruimten douches en toiletten zich moeten bevinden zich op voorgeschreven
plaatsen
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Veiligheid
Er gelden allerlei voorschriften voor de veiligheid van de zwemmers zoals

• de vioeren waar met blote voeten wordt gelopen moeten voldoende weerstand bieden tegen

uitglijden
• er moet een voorziening voor noodverlichting aanwezig zijn
• in ondiepe bassins heeft de bodem geen steilere helling dan 0 06 meter per strekkende meter

en biedtde bodem voldoende weerstand tegen uitglijden
• bij de overgang van ondiep naar diep water is in bepaalde gevallen een drijflijn verplicht
• bij bassins met een waterdiepte van meer dan 1 40 meter zijn sta en grijpranden verplicht
• de diepte van het zwemwater moet duidelijk zichtbaar worden aangeven

• de springplanken moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen

• openingen onder de waterspiegel moeten zodanig zijn uitgevoerd dat zwemmers en baders

niet kunnen worden vastgezogen of bekneld kunnen raken

Hygiene
Er zijn voorschriften voor de hyge ne zoals

• de deuren en wanden van doucheruimten zijn voorzien van vlak afgewerkt waterdicht

materiaal

• de vioeren waar met blote voeten wordt gelopen zijn vervaardigd van vlak afgewerkt
waterdicht materiaal

• de vioeren zijn van een zodanig afechot voorzien dat zich geen plassen kunnen vormen

• de vioeren zijn zodanig aangelegd dat het afvloeien van schrobwater of regenwater in het

bassin niet mogelijk is

• in toiletten douche kleed garderobe en wachtruimten wordt gedurende de openingsuren
de lucht in voldoende mate ververst

• de toiletten douche kleed garderobe en wachtruimten en de vioeren waar met blote voeten

wordt gelopen worden regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd
• de bodem en wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak en waterdicht materiaal

• de bodem en wanden van het bassin worden regelmatig gereinigd
• de bodem en wanden van bassins met eenmalig gebruik worden tevens in voldoende mate

gedesinfecteerd
• voorwerpen die met de zwemmers of het zwemwater in aanraking komen zijn van zodanig

materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden

Toezicht op hetzwemmen

In het zwembad wordt gedurende de openstelling in voldoende mate toezicht op hetzwemmen

uitgeoefend

Toezicht op het zwemmen is niet verplicht voor baden die niet openbaar toegankelijk zijn en een

waterdiepte hebben minder dan 1 40 meter

Of het toezicht voldoende is hangt zowel af van het aantal toezichthouders als de vaardigheden
waarover deze personen beschikken

aantal toezththouders

Elk zwembad is weer anders dus is het niet goed mogelijk om precies aan te geven hoeveel

toezichthouders er nodig zijn en waar deze zich moeten bevinden De houder van een zwembad moet

hier zelf goede een inschatting van te maken
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Er zijn wel enkele algemene richtlijnen te geven

• Doorgaans hoort bij ieder bassin ten minste een persoon toezichtte houden Bij grote drukte

of wanneer een springplank of glijbaan in gebruik is zijn over het algemeen meer

toezichthouders nodig
• Wanneer er maar weinig bezoekers zijn en het staat vast dat deze goed kunnen zwemmen

mag het toezicht met onderbrekingen worden uitgevoerd
• Op momenten dat openbare zwembaden alleen toegankelijk zijn voor bepaalde groepen

zoals schooizwemmers of leden van een vereniging mag op die tijdstippen het toezicht

worden uitgeoefend door bijvoorbeeld een gymnastiekonderwijzer of een lid van de

vereniging

vaatdigheid van de toezichthouders

Als er bassins aanwezig zijn met een diepte van meer dan 1 40 meter dient ten minste een van de

toezichthouders te beschikken over de vaardigheid van het reddend zwemmen

Verder is het van belang dat in het zwembad een persoon aanwezig is die in het bezit is van een

geldig EHBO diploma Ook moet er een verbandtrommel aanwezig zijn en een ruimte waar eerste

hulp bij ongelukken kan worden verleend

794227 00309



| plo 2 ¥1 DV AVM [1 10 2 6 |@minfin nl]
3 10 2V I n AFP BELEID

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject FW DV2014 0284 N Leidingwaterbelasting inventarisatie knelpunten en opiossingen
MAIL RECEIVED Fri 4 25 2014 10 42 39 AM

10 2 e| | 10 2 e

Fri 4 25 2014 10 42 37 AM

Normal

7 7

I 10 2 e II 1j10 2 e

Beleidsmedewerker

Algemene Fiscale Politiek ] Beleid

T

10 2 e

F

Van [
Verzonden donderdag 24 apPH 2014 23 31

Aan |i0Mh0 2 a|

10 2 e AFEP10 2 e

10 2 e AFP BELEID

h |0 2 4 AFP BELEID

Onderwerp Re DV2014 0284 N Leidingwaterbelasting inventarisatie knelpunten en opiossingen

10 2 eCC

Hoi I 10 2 e L

Notitie is holder over problematiek met de leidingwater
Er wordt nu voorgesteld om die degressieve heffing per 1 juli voor bedrijven niet in te voeren Dit levert derving van 80

miljoen in 2014 Er wordt daarbij gesproken over intertemporele dekking
Dit is voor het eerst dat ik hoor dat jullie overwegen boel per 1 juli 2014 niet in te voeren Had graag gezien dat dit soort zaken

voordat ze in notitie worden gezet eerst met AFEP wordt besproken betreft immers het inkomstenkader Wellicht is dit

besproken met | Zij is nu op vakantie en heb van haar niet meegekregen

Ik moet dit dus nu morgen even intern bij AFEP bespreken mogelijk lukt dat morgen

Groet

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original message—■

From |l0 2 e[ I0 2 e j I0 2 e

Sent 24 apr 2014 19 50

To i io 2 e I ] 10 2 6 I al DGFZ ^ i0 2e |@minfin nl ”1 | j^ ] 10 2 6 \ aFP

~

10 2 e \\\ 10 2 e | ^0 2 ^] DB MGT T
310 2 6 |@minfin nl | 1

^2 ^^ f^| AFP ANALYSE

|@minFin nl^

AFP BELEID @minfin nl10 2 6

@minfin nl10 2 6

f5 minfm nl | i0 2 e AFP BELEID

10 2 6 |@minfin nl j io 2^|i^ 2j6 ^^ FISCALITEIT

SminFin nl j^
@minfin nl

10 2 6

AFP ANALYSE i0 2 e

AFEP ] ^O 2 e

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

AFEP

Cc I 10 2 6 I 10 2 6

Subject DV2014 0284N

10 2 6 fgniintin hl 10 2 6

DV AVM M |@minfm nl

Leidingwaterbelasting inventarisatie knelpunten en opiossingen

Beste collega’s

Bijgaand sturen wij Jullie een concept notitie over de belasting op

leidingwater Deze notitie zouden wiJ graag morgen in de tassen van

15 30 16 00 uur willen stoppen Wij vragenjullie om eventuele opmerkingen
en aanvullingen morgen voor 12 00 uur naar ons toe te sturen

793892
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Groeten

10 2 e 10 2 een
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10 2 e
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Oorspronkeliik bericht
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AFP IFZ BILATERAAL [|
DV OAO

Onderwerp cc gesprek VNO Stas

|0^ AFP SECR
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NOTITIE

VOORZITTER VNO NCWAan

Via

C C

10 2 e10 2 e

Van 10 2 e

Betreft Gesprek staatssecretaris van Financien Wiebes

buiten verzoek

mrbV N O N C W
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4

buiten verzoek

c Temgdraaien belasting op leidingwater L

De belasting op leidingwater is een schoolvoorbeeld van een milieuheffing die het

tegenovergestelde van zijn vergroeningsdoelstelling bereikt slecht is voor werkgelegenheid
en investeringen bemoeilijkt Uit een inventarisatie onder de leden is gebleken dat de

belasting op leidingwater

hergebruik van water ontmoedigt
efficient inrichten van bedrijfsprocessen bestraft

zorgt voor tegenstrijdig beleid van de overheid

de lasten verzwaart voor de industrie mkb ondememingen en in specifieke sectoren

leidt tot een verstoring van de concurrentieverhoudingen binnen Nederland

De lastenverzwaring van 80 min euro voor het bedrijfsleven moet daarom in 2015 worden

teruggedraaid Wij hebben hiervoor medeondertekend door de voorzitters van MKB

Nederland en LTO Nederland een brief met daarbij de uitgebreide inventarisatie naar de

staatssecretaris gestuurd Deze brief is bijgevoegd

• Ook over dit punt zullen wij met de Ifacties spreken die overleggen over de begroting
en dan met name D66 Het zou goed zijn dat de staatssecretaris bereid zou zijn deze

heffing voor het bedrijfsleven temg te draaien Dat voorkomt ook gezien de

inventarisatie een hoop uitvoeringsproblemen en discussies bij de Belastingdienst

buiten verzoek

IViRBV N O N C W
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10 2 6 I AFP [l 10 2 e I@minfin nl1

1^ I io 2^ AFP BELEID o 2 6|@minfin nl1 | io 2 e[
I0i e I

I |10 2 6| 110 2 e^ | 10 2 e I 1 AFP BELEID^H 10 2 e ^©minfin nll

^©minfin nll

To

IdI 10 2 e

dlO 2 4 AFP7ANALYSE]|1 10 2 6 |@mintin nl1 |l0 2 e|l|3 2j^0 2 ^ FISCALITEIT [| l0 2 e |@minfin nl1

AFEP

10 2 e 0 2 1^ |DB MGT I1 10 2 e

10 2 e

I@minfin nl1 [AFEPIll io 2 e |@minfin nl]10 2 e 10 2 6

10 2 61 DV AVM [l 10 2 6 |@minfin nl]
10 2 6 |e I ^0 2 61 AFP ANALYSE

Fri 4 25 2014 11 26 04 AM

Normal

10 2 6Cc

From

Sent

Importance

Subject RE DV2014 0284 N Leidingwaterbelasting inventarisatie knelpunten en opiossingen
MAIL RECEIVED Fri 4 25 2014 11 26 06 AM

DV2Q14 0284 N Leidingwaterbelasting inventarisatie knelpunten en opiossingen ms docx

Hoi 10 2 6 en 10 2 6

Zie bijgevoegd ik heb twee kleine dingen ter verduidelijking

Klopt het nu dat er niet echt uitvoerbare altematieve opiossingen zijn binnen de BOL Tiissen de ooghoren lees ik een bee^e
dat ter dekking men beter elders kan kijken

Voor mij is dit onderwerp nieuw deze notitie geefit een grondig overzicht van de issues dat is prettig

Hartelijke groet

10 2 6

Van |io 2 e| io 2 6|
Verzonden donderdag 24 april 2014 19 50

Aan 10 2 e | 10 2 e I AL DGFZ 1Q 2 e |lp1e plQ 2 e AFP I 10 2 6 I |l0 2 e| j^ DB MGT

AFP BELEID |l0 2 eL j0 2 ^^ AFP ANALYSE | |l0 2 6|lf 4e|l0 2 4 tFISCALITEIT
I 10 2 6 I AFEP

10 2 6

10 2 6 AFP BELEID

10 2 6

10 2 6 ] 10 2 61 AFP ANALYSE 10 2 6

AFEP10 2 6

110 2 61 DV AVM

Onderwerp DV2014 02S4 N Leidingwaterbelasting inventarisatie knelpunten en opiossingen

CC

Beste collega s

Bijgaand sturen wij jullie een concept notitie over de belasting op leidingwater Deze notitie zouden wij graag morgen in

de tassen van 15 30 16 00 uur willen stoppen Wij vragen jullie om eventuele opmerkingen en aanvullingen morgen

voor 12 00 uur naar ons toe te sturen

Alva St bedankt

Groeten

I 10 2 6 I en 10 2 6
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From

Sent

Importance

Subject RE SPOED Medeparaaf piv DGFZ

MAIL RECEIVED Fri 4 25 2014 3 46 00 PM

10 2 e U

10 2 6 |l3 2j^10 2 e[
To 10 2 6

1@rriinfin nl]Cc 10 2 6J \IVI^J

l@minfin nl]10 2 6

IQ 2 6 110 2 6 I DV AVM

Fri 4 25 2014 3 46 19 PM

Normal

33

10 2 6Hoi

Het was inderdaad mool geweest als dit had kunnen worden Ingebracht bij het overleg over het zorgakkoord

Wat betreft de dekking In de notitle worden twee mogelljkheden van intertemporele dekking In de mllieubelastingen

genoemd verhoging van het heffingsplafond In de BOL van 300 naar 500 m^ en of verlaging van de vermlnderlng In de

EB voor elektriciteit maar er zijn natuurlijk ook andere opties denkbaar zoals verhoging van het BOL tarief met een

paar cent

Groet

10 2 6

Van I 10 2 6 1
Verzonden vriidaq 25 april 2014 15 07

Aan |10M ^ I AFP BELEIDj |10 2 6|lp]^|l0 2 6 DB MGT

CC I 10 2 6 Id 10 2 61 f DV AVM |l0 2 6| 1^6p0 2 6 | fDV AVM

Onderwerp Re SPOED Medeparaaf pIv DGFZ

10 2 6

Over inhoud notitie weinig opmerkingen Vind de timing we ll super onhandig Besluitvorming waarin dit had mee moeten

lopen net afgerond Als het de bedoeling is dat wij zelf 80 min intertemporeel compenseren dan graag aangeven Groeten

10 2 6

From

Sent Friday April 25 2014 02 551^6
To 110 2 6|ipe [i0 2 61 db MGT

Cc | 10 2 6 Id

AFP BELEID

ChO 2 eb DV AVM |io 2 6|i^6 | 10 2 6 | dv AVM10 2 610 2 6

Subject SPOtu meaeparaar piv J DGFZ

Hoi 10 2 e I

Zou jij naar bijgevoegde notitie kunnen kijken ten behoeve van een paraaf AFEP past nog een enkele zin aan maar die

hebben DV of ik nog niet ontvangen Ik zal je deze doorsturen zodra ik die ontvang

Alvast bedankt

Met vriendelijke groeten

I 10 2 6 II Ijl0 2 e

Beleidsmedewerker

Algemene Fiscale Politiek | Beleid

T

10 2 6

F

10 2 e 110 2 6 |] DV AVM

Verzonden vrijdag 25 april 2014 14 37

Aan

FISCALITEIT fl 10 2 6

793936
^

Van

I 10 2 6 I AFP BEI^ID
10 2 6 | |l0 2 e| ^ DB MGT |l0 2 e| f^ |id 2 ^ AFP ANALYSE

10 2 6 MaFEP |l0 2 6[l[ 2lg 10 2 6 I DV AVM f1 1Q 2 e [6 10 2 6PaFP ANALYSE

00315



CC |10 2H |10 2 e| 1 I0 2 e ^ | AFP BELEID | 10 2 e | lp |6^ 10 2 e | AFP

AFP BELEID hO 2 6| 1o 24^ 1Q 2 e ^ AFEP

Onderwerp RE DV2014 0284 N Leidingwaterbelasting inventarisatie knelpunten en opiossingen

AFEP I 10 2 e | | iqo 2 410 2 e

Dank voor jullie inbreng

Bijgaand de bijgewerkte versie schoon en met revisies nu zonder opties aan heteinde met mogelijke

dekkingsrichtingen en met nog een ingevoegde passage over particuliere installaties voor centrale watervoorziening

Als je nog opmerkingen hebt zou je die dan meteen willen doorgeven Over een kwartier gaan we ermee lopen

Greet

10 2 6

Van [m2^6_[^Je[l0^ AFP ANALYSE

Verzonden vrijdag 25 april 2014 11 26

Aan |io 2 e| |l0 2 a|

^ AFP BELEID

10 2 6 I AFEP

CC I 1Q 2 6

Onderwerp RE DV2014 0284 N Leidingwaterbelasting inventarisatie knelpunten en opiossingen

AFP BELEID | 10 2 e [Iplad 10 2 e | AFP I 10 2 g I DB MGT

Jo 2 f |l0 2 ^ AFP ANALYSE |l0 2 e|l | 2[^0^ FISCALITEIT n

10 2 6

10 2 6 10 2 6 AFEP [ 10 2 6

|l0 2 e| DV AVM

Hoi 10 2 6 en 10 2 6

Zie bijgevoegd ik heb twee kleine dingen ter verduidelijking

Klopt het nu dat er niet echt uitvoerbare altematieve opiossingen zijn binnen de BOL Tussen de ooghoren lees ik een bee^e
dat ter dekking men beter elders kan kijken

Voor mij is dit onderwerp nieuw deze notitie geefit een grondig overzicht van de issues dat is prettig

Hartelijke groet

10 2 6 5

Van h0 2 e| | i0 2 e \ AFP BELEID

Verzonden donderdag 24 april 2014 19 50

Aan ^Q 2 4 e | I0 2 e | al DGFZ lQ 2 e |lp1e | I0 2 e AFP | 10 2 6 | |1Q 2 6| DB MGT

AEP BELEID |i0 2e| l0 2 k^^ AFP ANALYSE ]io^P^|iO 2 4 FISCALITEIT il AFP ANALYSE i0 2 e

I 10 2 e I | AFEP I

^ 10 2 e

10 2 6

J AFEP10 2 6

|l0 2 e| DV AVM

Onderwerp DV2014 0284 N Leidingwaterbelasting inventarisatie knelpunten en opiossingen

Beste collega s

Bijgaand sturen wij jullie een concept notitie over de belasting op leidingwater Deze notitie zouden wij graag morgen in

de tassen van 15 30 16 00 uur willen stoppen Wij vragen jullie om eventuele opmerkingen en aanvullingen morgen

voor 12 00 uur naar ons toe te sturen

Alva St bedankt

Groeten

10 2 6 en 10 2 6

793936 00315



~

^1 10 2 e \ ILT t
^l0 2 e| DV AVM

Fri 4 25 2014 6 59 09 PM

Normal

]@ileninl]To 10 2 S 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE morgen even contact

MAIL RECEIVED Fri 4 25 2014 6 59 00 PM

10 2 e

5 5 555

Beste I0 2 e

Met is er inderdaad niet meer van gekomen deze week maar ik hoor graag na volgende week alsnog van je wat er wel

en niet mogelijk is Dat wordt dan dus 6 of 7 mei Graag tot dan en fijne week

Groet

10 2 e | | 10 2 e

| | 10 2 e

Ministerie van Financlen

DGFZ Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

7[ nn FF ncn naan

10 2 etel

Id 10 2 e [ ILT [_ @ilent nl]Van

Verzonden vriidaq 25 april 2014 10 05

Aan

Ondenverp RE morgen even contact

10 2 610 2 e

10 2 6 QMiiJ DV AVM

Beste 10 2 e |

Bedankt voor de informatie Met maakt het voor mij al iets duidelijker waar jullie naar op zoek zijn

We hebben nog geen tel contact gehad en Ik ben volgende week niet aanwezig Zullen we na volgende week nog eens

een poging doen

Met vriendelijke groet

10 2 e10 2 6

Inspectie Leefomgeving en Transport

10 2 6 d 10 2 e I DV AVM [ 10 2 6 @minfin nl1Van

Verzonden dinsdag 22 april 2014 16 17

CC |l0 2 e[^o 2 ^0 2 ^ AFP ANALYSE |l0 2 e| |l0 2 e|

Onderwerp morgen even contact

Aan 10 2 6

AFP BELEID |l0 2 e|l^6 | 10 2 e ^ DV AVM10 2 6

10 2 6Beste

Sorry voor de onderbreking net morgen zal ik zoals telefonisch afgesproken opnieuw even contact met je opnemen Ter

toelichting vast het volgende

De afgelopen periode heeft een inventarisatie plaatsgevonden van mogelijke knelpunten in de belasting op leldingwater
Dit i v m de zeer snel in het Belastingplan 2014 opgenomen wijzigingen in deze belasting als gevolg van de

Begrotingsafspraken 2014

per 1 januari jl is het tarief verdubbeld naar € 0 33 per m^

per 1 juli 2014 vervalt het heffingsplafond van 300 m^ per jaar per aansluiting en wordt een degressief tarief met vijf

schijven ingevoerd

793934 00316



Door de wijziging per 1 juli worden grootverbruikers ineens ook over het voile verbruik van leidingwater met deze

belasting geconfronteerd Hetgaat daarbij niet alleen om de afgenomen hoeveelheden drinkwater maar ook om ander

water vaak aangeduid met industriewater Voor de leidingwaterbelasting maakt het namelijk geen verschil of het water

al dan niet van drinkwaterkwaliteit is

Vanuit de sector zijn inmiddels diverse knelpunten aangedragen ook rond de heffing van afzonderlijke

watervoorzieningen op bedrijventerreinen Daarbij gaat het vaak om hergebruik van opgewerkt afvaiwater Hoeveel

industriewater omgaat in Nederland en hoeveel leidingwater aan bedrijven wordt geleverd via afzonderlilke

watervoorzieningen was bij de totstandkoming van het Belastingplan 2014 niet goed in beeld

noemde vorige maand in dat verband je naam als mogelijk contact Bij het verwerken van de gei nventariseerde punten
komt nu opnieuw de vraag op over welke hoeveelheden leidingwater we het hier eigenlijk hebben Graag zou ik met je
verkennen wat er op dit terrein aan gegevens beschikbaar is of kan komen

T 0 2 4 10 2 e

Vriendelijke groeten

1 | 10 2 e

n~l pio 2 en
Ministerie van FInancIen

DGFZ Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tel 10 2 e

DitbEnchtkan rnformatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nretde geadresseerde bent ofditbericht abusiarelijk aan u rstoegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmissian cf messages

793934 00316



10 2e l plO^ DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl] 10 2 6 ^ | AFP BELEID ^ 10 2 e |@minfin nl1
10 2 6 |e no 2 f1fAFP SECmfl io 2e |@minfin nn

AL DGFZ

To

Cc

10 2 e 10 2 eFrom

Sent

Importance
Subject Belafspraak gemaakt
MAIL RECEIVED Mon 4 28 2014 9 42 21 AM

Mon 4 28 2014 9 42 20 AM

Normal

P

f

■

■

4

if

w

10 2 610 2 6 en

Woensdag 6 mei om 09 30 uur gaat rrevrouw[
bellen inzake BOL Ik heb jullie laatste notitie voor haar op ibabs gezet is dit voldoende

]10 2 6 10 2 6 10 2 6

Groetjes

10 2 6

793858 00317



0 2 41 P@vemw nl1
10 Ze I I 110 2^1 DV AVM

Wed 4 30 2014 3 15 07 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE contact

MAIL RECEIVED Wed 4 30 2014 3 15 00 PM

Morgen in de ochtend zou moeten lukken

Tot dan

10 2 e

Van io 2 ^ io 2 e [| io 2 e l@vemw nl]
Verzonden woensdag 30 april 2014 15 12

Aan

Onderwerp RE contact

10 2 6 DV AVM

Dank voor je reactie

week Ik hoor het graag

Einde middag komt mij niet goed iiit Wellicht morgen in de ochtend of anders begin volgende10 2 6

Groet

h0 2 e| DV AVM [|
Verzonden woensdag 30 april 2014 15 09

Aan l0 2 ^ I0 2 e

CC |l0 2 eL |10 2 6| | 10 2 e~

Onderwerp RE contact

10 2 6 10 2 6 ©minfin nllVan

AFP BELEID |l0 2 e|l^6^ 10 2 e ^ DV AVM

Bestel^

Bind van de middag kunnen we even bellen maar je vragen kan ik ook vast per mail beantwoorden

Je bericht van 3 april was duldelijk en riep bij ons geen vragen op De inventarlsatie door de verschillende

koepelorganisaties geeft een redelijk compleet beeld van waar we zoal tegenaan lopen in de nieuwe opzet van de

leidingwaterbela sting

Na het meireces willen we zo snel mogelijk voor iedereen duidelijkheid bereiken over de vraag tot welke bijstelling de

geinventariseerde knelpunten zullen leiden Dat vereist nog wel wat interne afstemming aan onze kant plus uiteraard de

in dit soort dossiers noodzakelijke politieke afstemming Zodra we meer weten hoor je van ons streven is binnen zo n

twee tot drie weken

Vriendelijke groeten

10 2 6

| | 10 2 6

Ministerle van Financien

DGFZ Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

7Snn FF npn Haan

10 2 6tel

Van iO 2 4| io 2 e ] [| 10 2 6 l^vemw nll

Verzonden woensdag 30 april 2014 14 46

Aan

Onderwerp contact

10 2 6 DV AVM

■n

D 2

793916 00318



Zie jij kans om binnenkort even contact met mij op te nemen Ik zou graag van je willen vememen ofhet bericht hieronder

vragen oproept en hoe jullie momenteel koersen richting 1 jiili

Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet

10|l0 2 ^ | 10 2 e ^ 10 2 e

10 2 e

10 2 e

^ SVemw nl

iioa

I
VEMW

kcnnlKcntruni cn k

Scbn^cnbcKartigrt voor £jkdl^

cncil^lr en w^Etr^ebiuikm

\i

VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM | Woeiden

Op dit bericht is de disclaimer van VEMVp^ van toepassing U kunt deze vinden op de website van VEMVi^ www vemwnl

Van io 2 ^ I0 2 e

Verzonden donderdag 3 april 2014 16 42

Aan I |@minfin nl

Onderwerp update

Beste |

Tij dens de bij eenkomst op 11 februari j 1 spraken we af dat we de gevolgen van de nieuwe regels zouden inventaris eren en de

ontbrekende cijfers mb t het industriele wateigebruik zouden uitvragen bij de bedrijven Aangezien de gevolgen niet alleen

merkbaar zijn voor onze achterban maar ook voor andere wateigebruikers zoals zwembaden campings en landbouwbedrijven
hebben we ervoor gekozen om samen op te trekken met andere organisaties zoals Recron LTO en BOVAG Aangezien VNO

NCW al deze organisaties vertegenwoordigt hebben zij een coordinerende rol vervult De resultaten van de inventarisatie en

de in onze ogen noodzakelijke acties zijn opgenomen in een brief inclusief bijlage gericht aan de staatssecretaris Wij
verzoeken hem om de nieuwe regels zo snel mogelijk terug te draaien en in overleg met ons te bezien hoe op een

betekenisvolle wijze invulling kan worden gegeven aan de verduurzaming van het watergebruik De brief heeft dus een

politiek karakter Ik ga er vanuit dat jij op zeer korte termijn een afschrift ontvangt Graag bericht ikje kort over de resultaten

Effecten casuistiek

De inventarisatie bevestigt dat de nieuwe regels omtrent de BOL foi^e effecten hebben op de bedrijfsvoering van

watergebruikers In de bijlage bij de brief komen 13 casussen aan bod Daaruit blijkt onder meer dat

V effecten optreden die de Nederlandse economic in de voile breedte raken Sectoren die getroffen worden zijn onder meer
industrie landbouw recreatie en autowasbedrijven Ook de overheid zelf gemeenten en waterschappen wordt op achterstand

gezet

V effenten Optreden die niet voorzien waren Zo wordt hergebruik van water ontmoedigd en worden keuzes die tot doel hadder

793916
66
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om de watervoorziening efficient en duurzaam in te richten afgestraft

V duurzame en innovatieve initiatieven zwaar onder druk komen te staan en investeringen in duurzaam wateigebruik niet

langer rendabel zijn

V winst die bereikt is op het gebied van duurzaamheid en doelmatigheid grotendeels teniet wordt gedaan

V bedrijven in toenemende mate zullen overgaan op zelft^oorziening In dat geval haken zij afvan het drinkwatemet hetgeen
leidt tot overgedimensioneerde netten en kwaliteitsverlies

Voor de uitvoeringsregelgeving is het volgende van belang

V onze interpretatie van de wet is dat de levering van warmte ofkoude binnen een gesloten systeem niet onder de BOL valt

De uitvoeringsregelgeving zou dit moeten bevestigen

V er dient een oplossing te komen voor de problematiek met betrekking tot de particuliere installaties voor centrale

watervoorziening Tijdens het overleg op 11 februari is toegezegd dat er vanuit het ministerie een oplossing zou worden

voorgesteld Dit is essentieel gezien de draconische financiele consequenties die opdoemen Graag vemeem ik hoe jullie
hieraan uitvoering hebben gegeven

Waterverbruik

De inventarisatie heeft zich gericht op het in beeld brengen van waterleveringen die niet in de ramingen van het ministerie zijn

meegenomen Dit betreft primair bedrijven die als ‘afzonderlijke watervoorziening’ water leveren aan andere bedrijven Uit

onze inventarisatie is gebleken dat de opbrengst van de maatregel hoger uitvalt dan geraamd Ter illustratie de levering van

leidingwater door alleen al genereert een extra opbrengst van ruim € 6 3 miljoen euro10 2 g

Bij de gegevens dient een kanttekening te worden geplaatst De gegevens geven namelijk geen volledig en landsdekkend beeld

van de waterleveringen die onder de BOL vallen Oorzaak is dat veel leveringen van water die volgende de huidige wet en

regelgeving onder de BOL lijken te vallen niet standaard worden gemeten en geregistreerd Dit is niet vreemd aangezien het

tot op heden niet nodig was om ze te nauwkeurig te registreren De verwachting is dat het om zeer significante hoeveelheden

gaat Daamaast hebben niet alle bedrijven gereageerd op het verzoek om deel te nemen aan onze de enquete en kan uiteraard

niet worden uitgesloten dat er bedrijven in bepaalde sectoren zijn ‘gemisf

Ik zou graag binnenkort met je van gedachten willen wisselen over het vervolg Wellicht kun je daartoe contact met mij

opnemen

Met vriendelijke groet

10|l0 2 ^ | 10 2 e 10 2 6

10 2 6

^ fSjvemw nl

1303

793916 00318



I
VEMW
KM kcnnlKcntruni cn dt

hcbn^cnbclurtip r voor fjkdl^kr

cncil^E^ m wjErr^ebiuEkm

v

VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM | Woeiden

Op dit bericht is de disclaimer van VEMW van toepassing U kunt deze vinden op de website van VEMW www vemw nl

793916 00318



| plo 2 ¥1 DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl] 1Q 2 e | DV AVM fl 10 2 e |@minfin nl1

1^ I 10 2 6^ AFP BELEID Hio 2 e|@minfin nn
10 2 e

To 10 2 e

HCc

10 2 4 I 10 2 e|^
Wed 4 30 2014 4 55 33 PM

From

Sent

Importance
Subject FW Concept stukken hoogambtelijk vooroverleg Bolv

MAIL RECEIVED Wed 4 30 2014 4 55 35 PM

AFP BELEID

Normal

Gezamenliike annotaties hoogambtelijk vooroverleg 7 mei 2014 docx

Agenda hooaambteliik vooroverleg 7mel2014 doc

Conceotagenda Bofv 19mei2014 doc

Hoi |l0 2 e| en | 10 2 e |

Het ziet ernaar uit dat tijdens de rondvraag van de Bofv op 19 mei de belasting op leidingwater toch aanbod komt We moeten t z t

maar even kijken of de stas aanvullingen nodig heeft of niet

Groetjes

10 j 1|10 2 4

Beleidsmedewerker

Algemene Fiscale Politiek | Beleid

T

10 2 e

F

|cAFP BELEID10 2 eVan 10 2 e |
Verzonden vjoensdag 30 april 2014 14 49

Aan |i0M h0 S ^l \ ^ I AFP BELEID

CC i|o 2 4o Vo 2 ^] i rf BZK

Onderwerp FW Concept stukken hoogambtelijk vooroverleg Bofv

Ha 10 2 e

Zie agenda hoogambtelijk vooroverleg Hieruit maak ik op dat belasting op leidingwater tijdens de rondvraag bij het Bofv

van 19 mei wordt opgebracht We zullen hier dus nog wel een reactie op moeten maken voor onze stas maar wellicht is

hij inmiddels voldoende op de hoogte van wat er op en rood dit dossier speelt

Groet

10 2 e

Van |o 2 4o 2|o 2 ^] I rf BZK

Verzonden woensdag 30 april 2014 9 30

793887 00319



] IRF BZK I 10 2 e | | 10 2 e I^AFP BELEIDIRF BZK h0 2 e|
Onderwerp FW Concept stukken hoogambteliik vooroverleg Bofv

Aan 10 2 e 10 2 6

Lukt het jullie om vandaag voor 15 00 uur te reageren op bijgevoegde stukken Alvast bedankt

Groet

10 2 6 10 2 6 [ 10 2 6 @minbzk nnVan

Verzonden flin^rl^^n ^nril 7fl14

Aan ^ 10 2 6 BZ BBL

CC 10 2 6

Onderwerp Concept stukken hoogambtelijk vooroverleg Bofv

Ha 0 2 6 0 2 6

Op basis van de uitkomst van het voortgangsoverleg heb ik de conceptstukken voor het hoogambtelijk vooroverleg opgesteld
zie bijlagen Gmag jullie reactie Woensdag eind van de dag wil ik het naar de koepels sturen voor afstemming Lukt het om

morgen in de loop van de dag te reageren

Vrijdag gaan de definitieve stukken uit

Het lijkt me goed om deze stukken als uitgangspunt te nemen voor ons overleg om 16 15 uur

Groet hO 2 e

Dttbenchtkan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het beridit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are reguested to inform the sender and d^ete the

rnessage The State accepts no liability for damage of any kind resuming from the risks inherent in the electronic transmission of messages

793887 00319



AGENDA HOOGAMBTELIJK VOOROVERLEG BOFV

Datum

Tijd
Locatie

7 mei 2014

16 00 uur tot 17 00 uur

Z28 423 ministerie van BZK

10 2 e 10 2 e10 2 e I voorzitter BZK

10 2 S | IPO | 10 2 6

FIN VNG 10 2 eAanwezigen

UvW BZK10 2 6

1 Opening

2 Mededelingen

buiten verzoek

de volgende onderwerpen als rondvraag mededeling worden ingebracht

buiten verzoek

belasting op leidingwater

buiten verzoek

buiten verzoek

794232 00320



Aan

DGBel Cluster Fiscaliteit

t a v p^10 2 e[]
Belastingdienst DirectTe

Vaktechniek Belastingen

Inlichtingen

110 2

T
10 2 6

F

|10 2 e|@minfin nl

Datum

1 mei 2014

memo 10 2 g Auteur

|0 2 p 2j^

Inleidinq

De belasting op leidingwater BOL wordt per 1 juli 2014 drastisch gewijzigd Door

deze wijzigingen worden sommige bedrijven geconfronteerd met een

disproportionele belastingverhoging Tata Steel heeft contact opgenomen met de

Belastingdienst en gevraagd om een tegemoetkoming Door de wijzigingen zou de

verschuldigde belasting op jaarbasis ca € 10 miljoen bedragen voortieenC 50j

Situatieschets

Tata Steel betrekt leidingwater van NV watertransportmaatschappij Rijn
Kennemerland WRK WRK is voor deze levering belastingplichtig Tata Steel

verbruikt zelf meer dan 95 van dit water en levert de rest door aan derden

Achter de aansluiting bevinden zich daardoor meerdere onroerende zaken die van

water worden voorzien Volgens de wettelijke bepalingen is er dan sprake van een

particuliere installatie voorcentrale watervoorziening PIvCW Bij levering aan

een PIvCW wordt de totale hoeveelheid water belast tegen het tarief van de 1®^

schijf € 0 33 per m3 Het tarief bij de BOL is degressief Het tarief van de 1®

schijf geldt voor leveringen tot 300 m3 Naarmate meer wordt geleverd daalt het

tarief Grote verbruikens worden dus belast met een lager tarief Dit geldt echter

niet voor PIvCW s Hierdoor wordt Tata Steel disproportioneel belast voor de BOL

Qplossing

10 2 g

Pagina 1 van 1
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0 2 2Nio 2 f] BLKB BENB AM^[r o ^@minnn nl1
io 2 e^ 2|i|io z^ FISCALITEIT

Fri 5 2 2G14 11 56 35 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Memo bij BLKB 2014 803 BD inzake BOL bi

MAIL RECEIVED Fri 5 2 2014 11 56 00 AM

10 2 g

Memo bii BLKB 2014 803 BD inzake BOL
10 2 g

10 24

Bedankt Misschien zou de gedachtegang hier en daar nog wat verduidelijkt kunnen worden Wat vind je van de

tekstsuggesties in het document

Groeten

10 2 4

Van02 4 | BLKB BENB AM

Verzonden donderdag 1 mei 2014 15 43

AanJ~|l O g elipf^a^nCFISCALITEITj
Onderwerp Memo bij BLKB 2014 803 BD inzake BOL bij 10 2 g

Hallo 110 2 4

Zoals afgesproken

Graag je commentaar

Met vriendelijke groet

10 2|l0 2 e| RAdrs

milieubelastingen10 2 e

Belastingdienst Directie Vaktechniek Belastingen

Team Brieven en beleidsbesluiten

Ministerie van Financien | Korte Voortiout 7 | 2511 CW Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE Den Haag

755123 00322



T

10 2 e

110 2 elaminfin nl

http www belastinqdienst nl

www minfin nl

755123 00322



10 2 e 10 2 e|^ 10 2 a AFP BELEID [ I0 2 e |@minfin nl1

1 1 io 2 ^ AFP BELEID [liO 2 e|@minfin nl1 l io 2 e | | ^io 2 e|
IZV AVM | 10 2 e |@minfin nl1 |l0 2 e|lp ^ 1Q 2 e I IZV AVM inO 2 e I@minfin nl1 | lO ie |

10 2 6 I AFP H I0 2 ^@minfin nl1 |i0 2 6|l|3 2|^|i^ FISCALITEIT fl I02 e |@minfin nn
I0 2 e U lO^dO a ^ IZV II I0 2 e l@minfin nl]

From

Sent

Importance

Subject RE DV 14 284

MAIL RECEIVED Tue 5 6 2014 12 29 19 PM

To

HCc

1 1 10 2 e | AFEP

Tue 5 6 2014 12 29 17 PM

10 2 e

Normal

Hoi I 10 2 e I

Dank voor je reactie Heeft de stas dan antwoord op zijn viagen gehad bij de notitie van 25 april
En what about de voorgestelde dekking

Groet I 10 2 e

10 2 8 10 2 6 10 2 8

10 2 6 10 2 8

I 10 2 8 10 2 8|1|0^| 10 2 810 2 6 10 2 6

10 2 8 |1|0 2 ^| 10 2 6 10 2 8 1 jl 2[ej0^ 10 2 8 I |10 2 6| jO 2 ^

I 10 2 6

10 2 6

Dubbel

10 ^ Ijl0 2 e|

10 2 6 I10 2 6

10 2 6 |l|g^| 10 2 6 110 2 6 1^1^40^
10 2 6 1^ 2 6

10 2 6 [10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 0 2 10 2 6 jO 2 4 10 2 4
10 2 e ld0 2 i10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 ^0 2 4 10 2 6

0 2 4 6 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6

794761 00324



10 2 e I |10 2 6| KlZV AVM ^ 1Q 2 e |@minfin nl1
10 2 e[ |io 2 en i0 2 e I | AFP BELEID^|j io 2 e n@minlin nl^][|iO 2e|ijQ 2 H iQ 2 e | | |ZV AVM H io 2e |@minfin nn
10 2 e 10 2 ^ tlZV i I0 2 e |@minfin nl] [l R | AFP BELEID |110 2 e|@minfin nl]
I0 2 4e [Tl^2 e 1 AL DGFZ

Wed 5 7 2014 9 55 44 AM

Normal

To

Cc

I 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject Re Telefonisch overleg met

MAIL RECEIVED Wed 5 7 2014 9 55 47 AM

10 2 e over de leidingwaterbelasting

Hoi

heeft niet gebeld
Zijn er ook kamervragen gesteld over de BOL

10 2 e

10 2 e

Verstuurd vaiiafmijn iPad

Op 2 mei 2014 om 19 25 heeft | e ] 10 2 e \ IZV AVAf i 10 2 e @minfin nl het volgende geschreven

En de bijiage

Van I0 2 e jlQ 2 e| DV AVM

Verzonden vriidaa 2 mei 2014 19 24

Aan | l0 2^e | | ia2 e | |
CC |10 2 ent0 2 era ^7AFP BELEID [110 2 epP^ nnZV AVM1 r 10 2 e |q 10 2 e | iO 2 4 |ZV

10 2 e I AFP BELElD

Onderwerp Telefonisch overleg met 10 2 e overde leidingwaterbelasting

Hoi I0 2 e

Hierbij wat input voor het telefonische overleg met[
mei

] directeur Vewin over de leidingwaterbelasting op dinsdag 610 2 e

V Je kunt aangeven dat van diverse kanten meerdere knelpunten zijn gemeld Dank ook voor de uitgebreide input van Vewin We

overleggen nog even met onze counterpart bij Vewin
Kamers

ljo 2 4 io 2 e [ wat er eventueel meegestuurd mag worden aan de

VVerder kun je melden dat de inventarisatie een goed beeld lijktte geven waar de watersector en de betrokken afhemers in het

bedrijfeleven zoal tegenaan lopen Het is duidelijk dat er in de nieuwe opzet zoals die per 1 juli 2014 is opgenomen in de wet

situaties kunnen optreden die eerder niet goed in beeld waren De komende weken bekijken we wat dit moet betekenen voor een

bijstelling van de regeling Je zou eventueel nog kunnen doorgeven dat als het echt nodig is we daarbij ook vooruit kunnen lopen

op wetgeving In het Belastingplan 2015 kan dat dan met terugwerkende kracht worden geformaliseerd

V Het is nog niet mogelijk tegenover Vewin al verdere mededelingen te doen over waar we been willen met de leidingwaterbelasting

Volledigheidshalve voeg ik wel de notitie van vorige week nog eens bij over opschorting van het vervallen van het heffingsplafond en

invoering van een vijfschijventarief per 1 juli 2014 Daarin zitook een samenvatting van de gei nventariseerde problemen De minister

is inmiddels akkoord met opschorting al moet de dekking nog verder worden uitgewerkt

V Verdere planning

o Woensdag hebben we overleg met l M en EZ over de BOL we hopen vbbr die tijd uitsluitsel te hebben van de stas

o Als de stas akkoord is kan via de pa s afstemming met de vijf partijen worden gezocht

o Na politiek akkoord zullen de Kamers bij briefworden gemformeerd met persbericht

o Aansluitend kunnen meteen de sector en de Belastingdienst op de hoogte worden gebracht

Groet

10 2 6

794778 00325



MiO 2 6| | IZV AVM fl 1Q 2 e |@minfin nl1To 10 2 e

0 2 ^ 10 2 e I
Wed 5 7 2014 10 04 31 AM

Normal

From

Sent

Importance

Subject vertrouwelijkheid
MAIL RECEIVED Wed 5 7 2014 10 04 40 AM

5 5

Beste 10 2 e

De ingediende casmstiek dit betreft een bijlage bij de brief van VNO NCW kan een op een door naar de kamer Ik heb

hierover ruggespraak gehad met de betreffende bedrijven en die hebben daar geen problemen mee

Met vriendelijke groet

10|l0 2i 10 2 e e 10 2 6

10 2 6 Water

10 2 6

j@vemw nI

iioa

M
VEMW
KM kcnnlKcntruni cn k

btbn^cnbcKartigrr voor £jkdl^

cncil^lr en w^Etr^ebiuikm

VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM | Woeiden

Op dit bericht is de disclaimer van VEMVp^ van toepassing U kunt deze vinden op de website van VEMVi^ www vemw nl

794792 00326



1 plo 2 ¥1 |ZV AVM fl 1Q 2 e I@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Gesprek met| l0 2 e inzake Crown Van Gelder 8 mei 11 12 uur

MAIL RECEIVED Wed 5 7 2014 5 04 51 PM

10 2 e | 10 2 e io 2 e

Wed 5 7 2014 5 04 48 PM

Normal

Dank je well

Van | 10 2 | | |l0 2 e| IZV AVM

Verzonden woensdag 7 mei 2014 16 58

10 2 e 1 1 10 2 6 10 2 eAan

CC [i0 2 e| |10 2 e| | 1Q 2 e

Onderwerp FW Gesprek met

AFP BELEID |lQ 2 e|l^ | I0 2 e |j IZV AVM

1 o 2 e 0 2 4 inzake Crown Van Gelder 8 mei 11 12 uur

@ IZV10 2 S 10 2 6

Hoi 10 2 6

Hierbij een bijdrage voor bet gesprek morgen met Crown Van Gelder

Samenvatting bezwaren Crown Van Gelder

V Onze waterinzetbetreft oppervlaktewater uit de Lek en het Ijsselmeer die doorN V Watertransportmaatsch^pij Rijn Kennemerland

WRK naar ons fabrieksterrein wordt getransporteerd Na gebmik in het productieproces voeren wij dit weer gezuiverd temg naar het

oppervlaktewater van het Noordzeekanaal

V De wijziging van de BOL leidt tot een additionele jaarlijkse kostenpost van ongeveer € 400 000 In het perspectiefvan het

verlies dat Crown Van Gelder over 2013 heeftgeleden € 8 miljoen en de winst van de ondememing over 2012 € 1 2

miljoen is dit een bedrag van zeer materiele omvang

V De huidige invulling van de BOL brengt de continuiteit van onze ondememing in gevaar vanwege

o de in verhouding zeer omvangrijke extra kosten

o het feit dat Crown Van Gelder als enige papierfabriek binnen de sector in deze mate wordt getroffen waardoor grote
concurrentieachterstand

o achterstand ontstaat juist omdat de ondememing heeft gekozen voor een milieuvriendelijke route voor haar waterinzet namelijk een

variant waar oppervlaktewater wordt ingezetin plaats van het schaarsere grondwater c q drinkwater

V De intentie van de BOL betreft verduurzaming van watergebruik maar de huidige invulling werkt in ons geval contrair Het belast

onevenredig de keuze van onze ondememing voor een ook afgezien van de additionele kosten als gevolg van de toename van het BOL

tarief reeds duurdere maar duurzame waterstroom

V Graag toepassing hardheidsclausule maar dat is zaak DGBel en lijkt hier niet van toepassing

Van 10 2 e 10 2 e

Verzonden woensdag 7 mei 2014 13 34

Aan

Onderwerp RE Gesprek met

102 6

10 2 6 dio 2 e| qzv AVM

10 2 610 2 4 inzake Crown Van Gelder

Dank je i0 2 e doe het maar digitaal

Van | 10 2 6 | | |l0 2 e| IZV AVM

Verzonden woensdag 7 mei 2014 13 33

Aan I l0 2 e |
CC | iO 2 endiPM AFP SECR

Onderwerp RE Gesprek met 10 2 6 [ a2i^ inzake Crown Van Gelder

10 2 6

10 2 6Hoi

794765 00327



Het is een dun dossiertje geworden behalve de knelpuntennotitie BOL alleen de brief van Crown Van Gelder waarin ze

hun probleenn voorieggen Ikhebnueen overieg tot ca 15 30 16 00 zai hetdaarna iangsbrengen kan evt ook

digitaai

Groet

10 2 6

10 2 ^ l| 10 2 eVan lo z e | io 2 e

Verzonden woensdaq 7 mei 2014 13 20

Aan

CC [10 2 6 |e
Onderwerp RE Gesprek met| 10 2 6 HlQ 2 ^ jnzake Crown Van Gelder

10 2 6

10 2 6 I ^ 10 2 61 | IZV AVM

|I0 2 4 7aFP SECR

10 2 6

Komen er nog stukken voor dit overleg

10 2 6

Van 10 2 6 |lQ 2 e| DV AVM

Verzonden donderdag 24 april 2014 10 29

Aan I iQ 2 e

Onderwerp RE Gesprek met | 10 2 6^0 2 ^ inzake Crown Van Gelder

10 2 6

Doen we en ik schuif graag aan

Groetjes

10 2 6

Van I0 2 e | 10 2 6 io 2 e

Verzonden donderdag 24 april 2014 8 39

Aan

CC [io 2 6 6

Onderwerp FW Gesprek met | 10 2 e HlO 2 4 inzake Crown Van Gelder

10 2 6 ^ 10 2 61 DV AVM

10 2 6

10 2 6 wil jij dit gesprek voorbereiden en evt aanschuiven

Groetjes

10 2 6

Van Miklas Dronkers [
Verzonden woensdag 23 april 2014 16 40

Aan

CC C

Onderwerp Re GespreK met

10 2 6 @cvg nl1

10 2 6 10 2 6

[ 1 10 2 6 ]
2 6 f|io 2 4 inzake Crown Van Gelder

10 2 6

Geachte mevrouw 10 2 6

Hierbij bevestig ik de afspraak op 8 mei om 11 00 uur Ook de beer Jacques van den Hoven voorzitter raad van

commissarissen van Crown Van Gelder zal aanwezig zijn

Met vriendelijke groet

Miklas Dronkers

Algemeen directeur

Crown Van Gelder NV

794765 00327



Op 23 apr 2014 om 10 38 heeft j IQ 2 6 |@mmFin iil hetvolgende geschreven10 2 e 10 2 e 10 2 e

Geachte hear Dronkers

N a v uw verzoek om op korte termijn een overleg met

genoteerd t w

io 2 e |io 2 e| jn te plannen heb ik wat data voor u

Dinsdag 6 mei om 17 00 uur

Donderdag 8 mei tussen 11 00 12 30 uur

Dinsdag 13 mei tussen 14 30 17 30 uur

Kunt u mij z s m laten weten of een deze dagen u schikt

Met vriendelijke groet

10 2 e ^ 10 2 e

10 2 e

794765 00327



H|0 2 H 1Q 2 e |[pl0X^@vewin nl1
io 2 eUio 2 e^ io 2 e | AFP BELEID^H i0 2e |@minlin nl1 |io 2 e[ip ^ I0 2 e I IZV AVM H io 2e I@minfin nl1

10 2 6 | |10 2 6|] |ZV AVM

Wed 5 7 2014 6 12 08 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Update leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Wed 5 7 2014 6 12 00 PM

1Q 2 ejQ 2 ^Beste

Zoals het er nu uitziet heb je daar nog zeker een week voor Met zal waarschijnlijk wel lets langer worden maar het kan

ook snel gaan Daarbij speelt een rol dat een eventuele bijstelling van de BOL zo snel mogelijk zou moeten worden

doorgegeven aan de sector en de Belastingdienst zeker als die bijstelling al vanaf 1 juli 2014 gevolgen zou hebben De

druk richting openbaarmaking zal in dat geval groot zijn

io 2 eheeft inmiddels overigens doorgegeven dat de bedrijven die worden genoemd in de inbreng van VNO NCW MKB en

LTO geen bezwaar hebben tegen het doorsturen van de inbreng aan de Kamers

Groet

10 2 6

1l|0 2 ^ 10 2 6] |] 10 2 e @vewin nl]Van

Verzonden woensdag 7 mei 2014 17 13

10 2 e ^10 2 e|j IZV AVMAan

Onderwerp RE Update leidingwaterbelasting

Beste lO 2 e

Dank voor je update Ik ga met de anonimisering aan het werk Wat is daarvoor de deadline

Groet

io 2 eio 2 k

10 2 6 10 2 6 10 2 6

1l|0 2 ^ 10 2 6

1Q 2 e|l^e| 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6j0 2 ^

10 2 6

Dubb6l

794789 00328



10 2 6 I 110 2 6 I DGRW II 10 2 6 I@minienm nl1 | 2 e I0 2 4 | 10 2 e | | 10 2 g | 10 2 6 |@| I0 2 g |
io 2 6[| io 2 e|rio 2 e [ UAFP BELEIDIfl ioi^ |@minfin nIiyTTO 2 e|jp 2 ^1^2 e IniZV AVM^ io 2e |@r^nfin nl1

10 2 g I 10 2 6 |@| I0 2 g ||ia2 e|1p ^6^0 2 4 FlSCALITEIT]r IO 2 e I@minfin nl1 |10 2 6| f^ ^^
AhP ANALY5b || i0 2 e Iccpminiin nll
From

Sent

Importance

Subject Inventarisatie knelpunten leidingwaterbelasting

MAIL_RECEIVED Wed 5 7 2014 6 31 00 PM

Inventarisatie knelpunten belasting op leidingwater docx

To

Cc

10 2 6

IQ 2 6 110 2 6 I IZV AVM

Wed 5 7 2014 6 31 44 PM

Normal

Hoi 10 2 e I 10 2 6 I

Bijgaand onze inventarisatie van knelpunten zoals samengevat uit de inbreng vanuit de sector We komen nog terug op

het proces
i0 2 e [ we reageren zo nog even op jouw concept

Groet

10 2 6 en 10 2 6

10 2 6 110 2 6 [ DGRWI 10 2 6 ©minienm nl]Van

Verzonden \Yoensdag 7 mei 2014 18 04

10 2 6 10 2 6 gzV AVMAan

CC ri0 2 e| |10 2 6|

Onderwerp beslisnota naar Stas en M lenM graag nog een check

AFP BELEID |l0 2 6|l^6f| 10 2 6 |j IZV AVM 110 2 61 10 2 6 I MinEZ10 2 6 10 2 6

Dag 10 2 6 I

Hierbij de nota aan de Stas en de Minister tot dusver Zou je willen checken of alles correct is weergegeven Liefst

vanavond dan kan het meteen door

Groet

10 2 6

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektranisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resuming from the risks inherent in the electronic transmissian of messages

794727 00329



Ministerievan Financien

Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Oirectie Internationale Zaken

en Verbruiksbelastingen

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag
Postbus 20201

2500 EE Den Haag
www rijksoverheid nl

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018

2500ie3eDEN HAAG

Inllehtingen

]Q lu z e^

T
10 2 e

F

iminfin nl1U 2 e

“8MEI 20U
Ons kenmerk

DV 2014 0280 U

Uw brief kenmerk

8 april 2014 nr 2014Z06411

Bijiage
Antwoorden op Kameruragen
8 april 2014 nr 2014ZO6411

Datum

Betreft Vragen van het lid Bontes Bontes over de oproep van de

directievoorzitter van Vitens om de waterbelasting af te schaffen

Geachte voorzitter

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke vragerl van het lid Bontes over

de oproep van de directievoorzitter van Vitens om de waterbelasting af te schaffen

Hoogachtend

^0 \ afi Finj ni ^n

10 2 e

Eric Wiebes

Pagina 1 van 1
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1@minienm nl1
10 2 e[| io 2 erti~io 2 e | | AFP BELEIDlH ioi1e n@minlin nl1 |io 2 e[ip ^ io 2 e I IZV AVM H io 2e I@minfin nl1
10 2 e I 10 2 e | MinEZ [1 1Q2 |@minez nl1

1 10 2 e I | |10 2 e| IZV AVM

Thur 5 8 2014 10 05 50 AM

Normal

10 2 6 I ^ 10 2 6 |1 DGRWlTo 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE beslisnota naar Stas en M lenM graag nog een check

MAIL_RECEIVED Thur 5 8 2014 10 05 00 AM

20140507 uitstel en moaeliik afstel inwerkinatredina aewiiziade Bal^elocx

Bijgaand alsnog de bijiage

110 2 6 [ DGRW [ @minienm nl]Van

Verzonden woensdag 7 mei 2014 20 42

Aan I 10 2 g I dl0 2 e|l gzy AVMI

CC |l0 2 e|Jl0 2 e| d 10 2 6 | AFP BELEID |lQ 2 e|lp1 | 10 2 6 \ IZV AVM |l0 2 e|
Onderwerp Re beslisnota naar Stas en M lenM graag nog een check

10 2 0 10 2 0

10 2 e b MinEZ10 2 6

Hoi 10 2 S je bent de bijiage helaas vergeten mee te stiiren

GroetJ io 2 e

010 2 6 5 IZV AVM D
Verzonden Wednesday May 07 2014 08 02i|o 2 |^ Europe Standard Time

Aan

Cc |l0 2 e| |10 2 6 I 10 2 0

1 10 2 6 @minez nl

Onderwerp RE beslisnota naar Stas en M lenM graag nog een check

@minfin nl1Van 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 6 DGRW

]fl I MinEZAFP BELEID |l0 2 6|lp 2jqj 10 2 6 izv AVM |l0 2 e| 10 2 0

Hoi 10 2 6 I

Dank voor je snelle tekst Bijgaand onze suggesties De tekst kan zo meer zeifdragend zijn zonder al te zeer in te gaan

op de standpunten en voornemens van ambtelijk Financien en onze bewindspersonen Wij hebben overigens ook niet op

alle punten die je noemt al duidelijkheid over de standpunten en voornemens van onze bewindspersonen

Groet

10 2 6

110 2 61 DGRW [ minienm nllVan

Verzonden woensdag 7 mei 2014 18 04

10 2 0 10 2 0

10 2 0 ^10 2 01 IZV AVM

10

Aan

CC [lO M |io 2 6|
Onderwerp beslisnota naar Stas en M lenM graag nog een check

AFP BELEID |l0 2 e|lp]6^ 10 2 6 ^ IZV AVM |10 2 6| 10 2 6 1^ 10 2 6 b MinEZ

794745 00331



Dag 10 2 e I

Hierbij de nota aan de Stas en de Minister tot dusver Zou je willen checken of alles correct is weergegeven Liefst

vanavond dan kan het meteen door

Groet

10 2 8

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indian u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkfieid voor scfiade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektroniseh verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electranictransmissian cf messages

Dit bericht kah informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte 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 elektroniseh verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If 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 resulting from the risks inherent In the electronic transmission of messages
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Inleiding
In de Begrotingsafspraken 2014 is vastgelegd dat de Belasting op leidingwater hierna Bol

vanaf 1 januari 2014 wordt verdubbeld en het heffingsplafond van 300 m3 vervalt Bij het

Belastingplan 2014 is dit nader uitgevwerkt Per 1 januari 2014 is inderdaad het tarief

verdubbeid van € 0 165 naar € 0 33 per m^ maar het vervallen van het heffingslafond met

invoering van een degressief tarief met vijf schijven is uitgesteid tot 1 juii 2014 Gezien de

snelle parlementaire behandeling heeft toenmalig staatssecretaris Weekers verder toegezegd
dat met de sector mogelijke kneipunten in de Boi zulien worden onderzocht met rapportage

aan de Kamers rond de zomer Eventuele aanpassingen kunnen dan worden meegenomen bij
het Belastingplan 2015

De inventarisatie van de effecten is begin april afgerond Uitde resultaten kan worden

geconcludeerd dat het verstandig is om het vervallen van het plafond van 300 m^ per 1 juii
2014 op te schorten Dit is binnen Financien aan de bewindslieden voorgelegd waarbij in

beginsel akkoord is verkregen om nadere ambtelijke en politieke afstemming in gang te zetten

Beide Kamers en de sector kunnen pas worden geinformeerd wanneer deze afstemming heeft

geleid tot de beslissing om de inwerkingtreding van het vijfschijventarief per 1 juii 2014 op te

schorten

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u de Staatssecretaris van Financien te steunen en hem de ruimte te geven om dit

te bespreken met de 5 partijen van het najaarsakkoord Concreet zou dit betekenen dat

de verdubbeling van de Bol €0 33 per m3 tot 300 m3 overeind blijft Deze was al vanaf

1 januari 2014 inwerking getreden en levert jaarlijks €250 min op Dit wordt

voomamelijk opgebracht door huishoudens

het degressief tarievenstelsel niet wordt ingevoerd per 1 juii 2014 oftewel het plafond

blijft vooralsnog gehandhaafd
Er moet nog wel dekking worden gevonden voor opschorting €80mln voor 2014 Wanneer

wordt besloten tot afstel is structurele dekking van € 80 min nodIg

Beslistermijn
Ik verzoek u zo spoedig mogelijk te reageren op deze nota Flet streven van Financien is om

volgende week te komen tot afstemming met de 5 partijen van het najaarsakkoord waama zo

snel mogelijk de Kamers en de sector geinformeerd zulien worden Snelle duidelijkheid is nodig
omdat de sector al volop bezig is met het treffen van voorbereidingen van de afschaffing van

het heffingsplafond per 1 juii aanstaande

Argumentatie
De wijziging van Bol moet jaarlijks €329 min opieveren Dit is €205 min meerdan in 2013

Door de snelle besluitvorming rond het Begrotingsakkoord 2014 en de daarop volgende

wetgeving heeft het ontbroken aan diepgaand onderzoek Tijdens de parlementaire

behandeling is daarom toegezegd dat de gevolgen van de aanpassing van de Bol in overleg met

de sector in de eerste helft van 2014 nader in beeld zouden worden gebracht

Flet ministerie van Financien heeft de effecten inmiddels in beeld gebracht en overleg gevoerd
met diverse koepelorganisaties van waterbedrijven en waterverbruikers in onder andere de

Industrie en de recreatiesector De volgende effecten worden genoemd
Vewin merkt dat potentiele en bestaande afnemeics van leidingwater gaan afhaken

bedrijven gaan zelf oppervlaktewater of grondwater oppompen om de Bol te ontlopen

oneerlijke concurrence tussen bedrijven het ene bedrijf kan als altematief voor de Bol

zelf grond of oppervlaktewater oppompen geen Bol terwiji een ander bedrijf water

moet blijven inkopen van het drinkwaterbedrijf wel Bol

ontmoediging van hergebruik innovaties en sluiten van kringlopen op

industriecomplexen omdat bedrijven de Bol bij elkaar in rekening moeten brengen

Pagina 1 van 4
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recreatiebedrijven en zwembaden krijgen te maken met zeer hoge kosten onderandere

vanwege hogere kosten voor zwemwater

hoge uitvoeringskosten van zow^el bedrijven als de Belastingdienst doordat er sprake is

van complexe situaties en er veel maatwerk nodig is terwiji het deel dat boven het

heffingsplafond wordtgeTnd slechts €80 min perjaar bedraagt

Op grond van het bovenstaande wordt voorgesteld de Bol per 1 juli niet te vifijzgigen maar de

huidige situatie vooralsnog te handhaven waarbij de Bol wellsw aar is verdubbeld maar er

tevens sprake is van een plafond van 300m3

Krachtenveldr afstemming financiele en juridische implicaties communicatie

Krachtenveld Het bedrijfsieven heeft zlch zeer kritisch uitgelaten over de Invoering van de Bol

VNO NVW MKB LTO de Vewin de Unie van Waterschappen de Recron de Provincle Noord

Holland het Platform Duurzame Glastuinbouw en een papierfabriek hebben brieven gestuurd
en casuTstlek verzameld

Afstemming Er heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen Financien inclusiefde

Belastingdienst Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu Op basis van de inventarisatie

van de effecten en complexe uitvoering was overeenstemming over de onwenselijkheid van het

loslaten van het plafond
Financiele implicaties Er wordt nog gezocht naar een alternatief voor de €80 min die het

kabinet misloopt bij het opschorten van deze maatregel
Juridische implicaties Wetswijziging op zo korte termijn is niet mogelijk maar er kan volgens
informatie van Financien wel worden vooruitgelopen op een regeling die voor

belastingplichtigen begunstigend uitwerkt

Communicatie Communicatie over de Bol ligt zekertot aan de eventuele bekendmaking van

uit en afstel Bol bij de Staatssecretaris van Financien

10 2 e
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BIJLAGE

Overzicht Belasting op leidingwater

Tot 1 januari 2014 oude regeling
Kubieke meter leidingwater per jaar Tarief m3

Plafond 300 m3 €0 165

1 januari 30 juni 2014 huidige regeling
Kubieke meter leidingwater per jaar Tarief m3

Plafond 300 m3 €0 330

1 juli 31 december 2014 overgangsregeling
Kubieke meter leidingwater per jaar Tarief m3

1 300 €0 330

301 50 000 €0 400

50 001 250 000 €0 360

250 001 1 250 000 €0 260

Meerdan 1 250 000 €0 050

Vanaf 1 januari 2015 definitieve regeling
Kubieke meter leidingwater per jaar Tarief m3

1 300 €0 330

301 100 000 €0 200

100 001 500 000 €0 180

500 001 2 500 000 €0 130

Meerdan 2 500 000 €0 025

Pagina 3 van 4
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Toelichting
Deze informatie is niet nodig voor de besluitvorming en bevat net als eventuele bijiagen geen

politiek gevoelige punten
Ga hier beknopt in op achtergronden onderbouwingi van argumenten krachtenvelden

analyses verslagen aanschouwelijke voorbeelden inzicht in de tastbare en evalueerbare

resultaten et cetera

Werk nnet heldere tussenkoppen zodat de bewindspersoon snel kan beslissen wat te lezen

Pagina 4 van 4
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1^1p]e|l^ FISCALITEIT^^ 10 2 e |@minfin nn f^ p[ ^ BLKB BENB AM ^ 10 2 6 |@minfin nn
10 2 e I I 10 2 e I IZV AVM

Thur 5 8 2014 10 36 18 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject FW Kamervragen lid Bontes over de belasting op leidingwater DV2014 280 U

MAIL RECEIVED Thur 5 8 2014 10 36 00 AM

DV2014 280 U Brief antwoorden Kamervragen leidlnawaterbelasting lid Bontes van 8 april 2014 docx

DV2014 280 Biilaqe Antwoorden Kamervragen leidinawaterbelasting van het lid Bontes def docx

Ter info als het goed is worden de antwoorden vandaag verstuurd

Groet

10 2 e

dl0 2 e^ IZV AVMVan

Verzonden donderdag 8 mei 2014 10 15

Aan Tenslotte

CC |l0 2 e|l^ | 10 2 e | IZV AVM |l0 24 |l0 2 e|

Onderwerp Kamervragen lid Bontes over de belasting op leidingwater DV2014 280 U

10 2 6

10 2 6 AFP BE LEI D

Beste collega

Bijgaand de bestanden van de nog lets aangevulde antwoorden op de Kamervragen van 8 april jl over de

leidingwaterbelasting De minute breng Ik zo weer langs

Groet

10 2 6

I
Ministerie van FInancIen

DGFZ Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

10 2 6tel

794717 00333



10 2 e|| ^0 2 e || 10 2 6]@recron nil r

10 2 e|l^ 2 ^| 10 2 e I tlZV AVM^H 10 2 e |@minfin nil |l0 2 e| |l0 2 e p
10 2 6 | |10 2 e|i IZV AVM

Thur 5 8 2014 4 55 53 PM

Normal

To

] AFP BELEID [[ ]@minfin nl]Cc 10 2 e 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE Update leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Thur 5 8 2014 4 55 00 PM

Beste pP 2 e|

Dank voor je snelle reactie De insteek is inderdaad dat onze staatssecretaris een brief aan de Kamers stuurt rret daarin

de resultaten van hetonderzoek naar mogelijke knelpunten met ook de conclusles die daaruit worden getrokken Ik kan

je verzekeren dat de geconstateerde knelpunten problemen en complexiteit inmiddels redelijk goed in beeld zijn en dat

we daar zeker niet lichtvaardig over denken We zitten nu in de interne afstemmingsfase gericht op een snelle

besluitvormlng zodat we zo gauw mogelljk de Kamers en natuurlljk ook de sector kunnen Informeren over mogelijke

bijstelling van de regeling

Vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

Piinistene van rindncien

DGFZ Directie Internationale Zaken en VeHoruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeeren Milieu [AVM
Postbus 20201

2500 EE Den Haao

10 2 etel

De afdeling AVM vatt vanaf 1 mei 2014 onder de Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Van io 2 e

Verz^
Aan

j@recron nl]
mei 2014 15 32

IZV AVM

Onderwerp Re Update leidingwaterbelasting

10 2 e

10 2 S

Beste IP 2 e

Wij volgen de suggestie van Financien om onze stukken mee te sturen in de bijlage Wei denken wij dat het belangrijk is om

ook een appreciatie van Financien te geven op de grote problemen die er liggen in de uitvoering en de ongewenste
beleidseffecten In de bijlage trefje twee bijlagen de excelsheet is nu geanonimiseerd Overigens ga ik ervan uit dat er in de

rapportage aan de Tweede Kamer expliciet melding word gemaakt van de oplossing op het gebied van de seizoenseffecten

Dat is een voor onze ondememers belangrijke stap
794787 00334



Ook wil ik hierbij nogmaals aandacht vragen voor het probleem dat veel recreatieondememers geen beroep kumien doen op

het mkb tarief omdat zij WOZ objecten op het park hebben Hieronder nogmaals de informatie over dit probleem om het op te

lossen en een plek te geven in de rapportage aan de Kamer

Probleem 2 Ongewenste effecten van nieuwe wetteksten

Bij de uitvoering van deze belastingwetgeving voor 2014 lopen we aan tegen aan ander zeer groot probleem Het blijkt dat in de praktijk
veel MKB recreatieondememers geen gebruik kunnen maken van het mede door de WD bedongen MKB tarief Want de nieuwe

wettekst in het bijzonder 18 lid 2 van de Wet Belastingen op Milieugrondslag brengt mee dat de recreatieondernemer met meer dan een

WOZ object op het park 0 33 cent per m3 moet afrekenen over de totale hoeveelheid water die hij via het distributienet via de

waterleverancier heefl ingenomen in plaats van € 0 20 per m3 Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit zo bedoeld is

Artikel 18 eerste lid van de wet introduceert een schijven tarief waarbij het tarief per m3 afheemt naarmate het verbruik hoger is Het

tweede lid maakt hierop een uitzondering

Wanneer het water bij een camping of een bungalowpark binnenkomten hetwordt vervolgens verdeeld over meer dan een WOZ object
zoals bijvoorbeeld de recreatiebungalows op een recreatiebedrijf is het tweede lid van toepassing en moet€ 0 33 per m3 worden

betaald over de totale hoeveelheid leidingwater De staffel van artikel 18 lid 1 is niet van toepassing Daarop richten onze bezwaren

Opiossing

De tekst zou kunnen worden uitgebreid tot

Artikel 18 tweede lid

In alwijking van het eerste lid bedraagt het tarief voor leidingwater € 0 330 per kubieke meter voor de totale hoeveelheid leidingwater die

wordt geleverd aan een particuliere installatie voor centrale watervoorziening De afwijking geldt niet indien de vorenbedoelde particuliere
installatie voor centrale watervoorziening gelegen is op een recreatiebedrijf dat bestaat uit meer dan een onroerende zaak

Toelichting

Campings en bungalowparken met een eigenaar zonder dat er sprake is van afzonderlijke WOZ objecten worden volgens de nieuwe

wettekst belast volgens het grootverbruiktarief Zo is het door de wetgever ook bedoeld Wanneer de bungalows in eigendom zijn bij
verschillende rechts personen en de rest van de ferten exact hetzelfde is kan met de voorgestelde regeling geen gebruik worden

gemaakt van het grootverbruiktarief en wordt het basistarief berekend over de totale hoeveelheid leidingwater De voorgestelde

tekstwijziging beoogt dit laatste te voorkomen en leidt er toe dat ook op deze situaties de staffel van artikel 18 lid 1 kan worden toegepast

Wij willen u vragen om bij het ministerie van Financien aan te dringen om deze onwenselijke situatie te herstellen

buiten verzoek

Met vriendelijke groet

ho Z ell I0 2 e
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10 2 e

RECRON

Hoofdstraat 82

Postbus 102

3970 AC Driebergen

Tel 10 2 e

GSM 10 2 e

E mail io 2 e @recron nl

Twitter @ 10 2 e

10 2 eEC register for interest representatives ID number

RECKON behartigt de collectieve en individuele belangen van ruim 2 000 professionele bedrijven in de toeristische en recreatieve sector en

vertegenwoordigt hiennee circa vijfentaclitig piocent van de omzet in de branche iwww iecion nn

Dezemail en het et entuelebijbehorendeattadimentbevat maleriaal datalleen bedoeldisvoor degeadresseerde Alsudit nietbent bentu nietgerechtigd tzemaiJ cfhetattachmenttelezen openem kopi«en cf te

distribueren waarbij zij opgemerkt dat elkeandereactie inTdalietot deze email en bet eventuele attachment uitdmkkehjkverboden is Indien n deze mai] per vergissing hedt ontvangen weed Tiverzochl hon naarde

afzenderterugtesturen en venolgensdemail te deleten

Op 2 mei 2014 17 25 schreef d 10 2 e [ IZV AVM ] 10 2 6 |@minfin nl10 2 6

Beste |i0 2 e|

Even een update zoals ik die ook heb doorgegeven aan VEMW en Vewin

De inventarisatie door de verschillende koepelorganisaties geeft een redelijk compleet beeld van waar we zoal tegenaan

lopen in de nieuwe opzet van de leidingwaterbelasting Na het meireces willen we zo snel mogelijk voor iedereen

duidelijkheid bereiken over de vraag tot welke bijstelling de geinventariseerde knelpunten zullen leiden Dat vereist nog

wel wat interne afstemming aan onze kant plus uiteraard de in dit soort dossiers noodzakelijke politieke afstemming
~7r\r\rsi \me meer weten hoor je van ons streven is binnen zo n twee tot drie weken
794787 00334



Vender is telefonisch nog de vraag opgekomen hoe we de inbreng aan de Eerste en Tweede Kamer kunnen voorleggen
We vragen ons af of het niet nuttig zou zijn als de inbreng van de koepels kan worden meegestuurd metde rapportage
aan de Kamers over de resultaten van de inventarisatie Datgeeft waarschijnlijk een beter beeld dan een samenvatting
van onze kant Mijn vraag is of het nnogelijk is daarvoor een geanonimiseerde versie van de inbreng van Recron te

maken Ik neem tenminste aan dat de bedrijven die worden vermeld in de brief niet allemaal met naam en toenaam

genoemd willen worden in een openbaar stuk Een optie zou nog zijn de bedrijven dat te vragen maar je hebt al eerder

gezegd dat de vermelde gegevens vertrouwelijk moeten blijven

We zouden eventueel ook zelf bedrijfsnamen kunnen weglakken maar daarbij worden snel fouten gemaakt en het kan

er ook wat knullig uit gaan zien Laat maar even weten of het mogelijk is om een geanonimiseerde versie te maken Als

alternatief is een samenvatting natuurlijk toch ook nog een optie

Groet en prettig weekend

10 2 6

II 10 2 6

Ministerie van FInancIen

DGFZ Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tel 10 2 6

794787 00334



10 2 6 M 10 2 e 1 1 10 2 6 ^©cvq nll
10 2 e I ^ 10 2 6 I AL DGFZ [1 1Q 2 e l@minfin nl] I e

10 2 6 I 110 2 6 I IZV AVM

Fri 5 9 2014 6 38 28 PM

Normal

To

[Mi l2V t ]@minfin nl]Cc 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject RE Crown Van Gelder

MAIL RECEIVED Fri 5 9 2014 6 38 00 PM

Geachte heer |

Ook van mijn kant dank voor het overleg over de leidingwaterbelasting dat wij gisteren met u en de heer

mochten hebben Zoals met u gedeeld is het niet zeker dat staatssecretaris Wiebes bij de brief aan de Kamers over de

leidingwaterbelasting ook alle inbreng zal meesturen maar het is inderdaad handig dat wij ook digitaal over uw teksten

kunnen beschikken

10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 I
Ministerie van Financial

DGFZ Directie Intanationale Zaken en Verlmiksbelastingen

Afdeling Accijns Veikeer en Mlieu

Postbus 20201

2500 FF Den Haap

tel 10 2 6

@cvg nl]Van

Verzonden donderdag 8 mei 2014 15 09

Aan

CC J A J M Hoven’
_

Onderwerp Crown Van Gelder

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 AL DGFZ 1 I IZV AVM10 2 6

10 2 6 10 2 6

Geachte mevrouw I0 2 ^en mevrouw 10 2 6

Hierbij wil ik u nogmaals danken voor de tijd die u vanochtend voor mijn voorzitter rvc Jacques van den Hoven en mijzelf heeft willen

794754 00336



nemen om de belastingheffing op leidingwater te bespreken Ik ben erg content dat wij de impact van de belasting op leidingwater in

brede zin samen hebben kunnen bespreken en ik heb mogen vaststellen dat op u op alle aspecten zeer goed op de hoogte bent

Tijdens het gesprek vroeg u of uw dienst de casus van Crown Van Gelder eventueel mag gebruiken in de brief naar de Tweede Kamer

Dat heb ik toegezegd en het leek mij verstandig dat u de position paper van Crown Van Gelder ook digitaal ontvangt Tevens voeg ik bij

de casuistiek over Crown Van Gelder en Tata Steel uit de bijiage bij de brief van VNO NCW van 2 april jl

Ik ben gaarne bereid u verder van dienst te zijn

Met vriendelijke greet 1 10 2 e

S cva nnVan

Verzonden dinsdag 8 april 2014 21 59

Aan | io 2 e |@nninfin nr

Onderwerp Crown Van Gelder

10 2 e 10 2 e

Geachte mevrouwho 2e|

De wijzigingen betreffende de belastingheffing op leidingwater BOL zoals afgesproken in het Herfstakkoord

hebben een zeer grote impact op de papierfabriek Crown Van Gelder in Velsen

Bijgaand treft u een afschrift aan van de brief die de voorzitter van de raad van commissarissen van Crown Van

Gelder aan de minister van Financien heeft geschreven

Hierbij vraag ik om uw aandacht voor ons verzoek om een overleg op korte termijn over de vraag welke

mogelijkheden erzijn om met gebruikmaking van de hardheidsclausule te komen tot een voor Crown Van Gelder

meer redelijke toepassing van de BOL

Ik ben te alien tijde beschikbaar voor vragen en overleg

Hopende op uw spoedige reactie met vriendelijke groet 1 10 2 e

794754 00336



Crown Van Gelder N V CEO I T 31 0 251 262 270 | M 31 0 1002 6870 | F 31 0 251 262 399 | E10 2 e [ 10 2 0

@cvg nl I W wv\v\ cvg nl10 2 6

Ifyou print this email please recycle it Paper is renewable recyclable and the natural support ofideas www vaveronline ors

WE BRING PAPER TO LIFE

U

fU

FOR THE FUTURE

OF HIGH SPEED

INKJET

WHAT CAM HIGH SPEED INKJET

PAPERS DO FOR YOUR BUSINESS A

□it e mail bericht is slechts bestemd voor de persoon of organisatle aan wie het Is gerichl Het bericht kan Infoimatle bevatten die persooniijk of vertrouwelijk is Tevens

kan het infoimatie bevatten die niet pubiiekstoegankelijk van aard is CVG aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit berichten eventuele bijiagen in strijd
is met wet of goede zeden indien de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is wordt hlerbij vermeld dat verdere verspreiding openbaamiaklng
of vermenigvuldiging van dit bericht striktverboden Is en veizoeken wlj u de inhoud niette gebrulken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren

Dank voor uw medeworking

This e maii message is meant solely for the person or organisation to whom it is addressed The message may contain personal or confidential information or information

that is not public in nature CVG accepts no Fesponsibility for message content and possible attachments that are unlawful or of questionable decency Further

dissemination publication or duplication of this message is stricliy prohibited If the person or organisation receiving this message Is not the intended recipient In the

event lhatyou are not the intended recipient we request you to refrain from using the contentand to immediately infonn the sender of the error by returning the message

Thank you foryour co operalion

794754 00336



]@rvo nl]To 10 2 e 10 2 e

I 10 2 e I 10 2 6 KlZV AVM
Mon 5 12 2014 11 28 43 AM

Normal

From

Sent

Importance

Subject RE Update leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Mon 5 12 2014 11 28 00 AM

5 5 555

10 2 eGeachte nnevrouw beste 10 2 6

Dat is prima we verwachten niet dat er deze of volgende week al een brief naar de Kamers gaat Misschien is bet goed
om van mijn kant nog even te verduidelijken dat we op dit moment niet weten in hoeverre de staatssecretaris de

inbreng inderdaad mee wil sturen Om straks tijdverlies te voorkomen stemmen we niettemin vast af in welke vorm de

brief eventueel mee zou kunnen

Vriendelijke groeten

1l| 10 2 6

]l 10 2 6

Ministerie van Financien

DGFZ IZV Afdeling Accijns Verkeer en Milieu AVM

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tel[ 10 2 6

De afdeling AVM valt met ingang van 1 mei 2014 onder de directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

10 2 6 @rvo nl]Van

Verzonden rnaandag 12 mei 2014 10 52

Aan | I0 2 e |o 2 ^ 1072 61 [IZV AVM
Ondenverp RE Update leidingwaterbelasting

10 2 6

Geachte mevrouw ^0 2 e [

Dank voor uw bericht In verband met mijn verlof liet een reactie even op zich wachten Ik heb zojuist de sector gevraagd na te

gaan hoe de bij de waterfabriek betrokken partij en hier tegenover staan Ik geef u zo snel mogelijk een antwoord en of

aangepaste tekst

Vriendelijke groet 10 2 6

10 2 6

10 2 61Tfinsprtor Tiiinhoiiw Si liitnnnnsmatprialpn

10 2 6 platform Duurzame Glastuinbouw

Rjjksdienst voor Ondernemend Nederland

Team Agro Productie

Croeselaan 15 | 3521 E | Utrecht
Postbus 8242 I 3503 RE I Utrecht

10 2 6

10 2 ^10 2 6] tiZV AVM [■
Verzonden vrildag 2 mei 2014 17 52

Aan I

Onderwerp Update leidingwaterbelasting

^minfin nllVan 10 2 6

10 2 6

]AFP BELEID r|lP 2 e|^ipR 10 2 e nqzV AVMj10 2 6

Geachte mevrouw[ 10 2 6

Naar aanleiding van de inbreng van onder meer het Platform Duurzame Glastuinbouw over de belasting op leidingwater
is de vraag opgekomen of het niet nuttig zou zijn om de inbreng van de verschillende koepels mee te sturen met de

rapportage aan de Kamers over de resultaten van de inventarisatie Dat geeft waarschijnlijk een beter beeld dan alleen

een samenvatting van onze kant De vraag is nu of het Platform daarmee zou instemmen en zo ja hoe dan zou moeten

794788 00337



worden omgegaan met het voorbeeld bovenaan bladzijde 2 In dat voorbeeld wordt immers een bedrijf bij naam

genoemd met ook een aantal nadere gegevens Mocht het Platform geen bezwaar hebben tegen doorzending naar de

Kamers maar dan wel in een geanonimiseerde versie dan zou u wellicht het beste die aangepaste versie van uw kant

zelf kunnen maken De rapportage aan de Kamers is toegezegd voor rond de zomer maar het is denkbaar dat dit al in

de loop van deze maand zijn beslag krijgt

Graag hoor Ik van u hoe wij hiermee kunnen omgaan

Met vriendelijke groeten

10 2 6 10 2 6

Mlnisterie van Financien

DGFZ DIrectle Douane en Verbrulksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Miliej

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tel[ 10 2 6

De Rijksdienst voor OndememendNederland RVO nl bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en

Dienst Regelingen RVO nl stimuleert ondememers bij duurzaam agrarisch innovatief en intemationaal ondememen

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
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 intended for you If 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 resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages

794788 00337



110 2 e|H0 2 e I | AFP BELEID^H 10 2 e |@minfin nl1
io 2 e|j^ 2 ^| io 2 e I IZV AVM^H io 2 e |@minfin nil | io^e |ip j io 2 e ^ I IZV AVM H i0 2 e I@minfin nl1

10 2 6 I 110 2 6 I IZV AVM

Mon 5 12 2014 7 02 47 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject FW Stelselherziening bijdrage
MAIL RECEIVED Mon 5 12 2014 7 02 00 PM

Belasting op leidingwater biidrage stelselherziening docx

En het bestand

Van I0 2 e |lQ 2 e| IZV AVM

Verzonden maandag 12 mei 2014 19 02

Aan hP M ^ I AFP BELEID

CC |l0 2 e|l^ 2j6 | 10 2 6 I IZV^M 1Q 2 e |l^6 | 10 2 e ^
Onderwerp Stelselherziening bijdrage

IZV AVM

Hoi 10 2 6

Het kan ook korter met name bij de schets van pioblemen die als bet goed is op dat moment ook at in de Kamers ligt via de eerder verzonden brief over

opschorting A1 is het ook makkelijk dat ze die brief er niet bij hoeven te pakken Voor nu laat tk bet in ieder geval maar even staan Over de dekking
heb ik niet veel gezegd weet niet of dat al hoort in zo’n brief en we moeten het trouwens eerst nog berekenen

Groeten

|10 2 6

AFP BELEID

Verzonden vrildag 9 mei 2014 17 44

Aan |lP 2 e| |l0 2 e|^ 10 2 e | AFP BELEID 1Q 2 e |lp^gj 10 2 e ^
AFP BE LEI D | io 2 e | |io 2 ^ ji^ IZV AVM

10 2 6

Onderwerp Stelselherziening bijdrage

10 2 6Van

IZV AVM

IZV AVM

10 2 e Jl0 2 e^ IZV AVM 10 2 6

10 2 6

AFEPpB AVCC 10 2 6

Beste alien

10 2 6Voor de brief ova de stelselherziening voorheen reactie op rapport commissie

op een aantal specifieke dossiers Het betrefl onderwerpen die deze week zijn toegevoegd aan de brief Het gaat om

willen we jullie vrEgar om een stuk mee te schrijven

leidingwaterbelasting repareren trede 1 ^ 110 2 61 10 2 e | | 10 2 e |

altematieve invulling belasting op afval storten trede 0 10 2 61 | 10 2 6 j | 10 2 6

Accijnzen intemationaal gezien mea evenwichtig trede 3 ^ 0 2 4 10 2 e II 10 2 e | ^e

Milipii en grondstoffenbelasting overwegen tot nog toe niet uitvoerbaar dan wel intemationaal verstorend trede 3 ^ 110 2 61 10 2 e | 10 2 6

~l94 Z22 00338



ons inziens kan worden ingevuld aau de hand van de analyse van PBL

Kunnen jullie de bijdrage aan de hand van onderstaande schrijfwijzer opbouwen zie ook een voorbeeld in de bijlage

Wij zullen die bullits dan verwerken in de tekst van de brief waaivan een concept uiteraaid wordt afgestemd metjullie

Graag uiterlijk dinsdag a s 12 00 uur aanleveren

Mocht er iets niet helemaal duidelijk zijn loop dan genist even bij ear van ons binnen

Groeten

Schriifwijzer bijdrage voor de brief

De Kamerbrief start met een inleidend hoofdstuk waarin de hoofddoelen van een stelselherziening benoemd worden

complexiteitsreductie arbeidsparticipatie en economische groei Vervolgens worden diverse maatregelen besproken deze

maatregelen zijn onderverdeeld in 4 treden Via deze treden zou een stelselherziening vormgegeven moeten worden Bijgaand
deze treden schematisch weergegeven

We willen jullie vragen om mee te schrijven aan dit hoofdstuk Daarbij denken wij aan onderstaand stramien

Bouw het stuk op volgens de volgende structuur

1 beschrijf kort de huidige situatie enkele regels

2 beschrijf kort de complicaties

a leg waar mogelijk een relatie met de doelstelling en voor de stelselherziening Voor trede 1 is complexiteitsreductie het

meest van belang voor trede 2 en 3 economische groei en arbeidsparticipatie [1] Trede 0 betreft reeds gemaakte afspraken
waarbij de uitwerking uiteraard liefst voldoet aan beide doelstellingen

b leg een relatie met de doelstelling van de trede zie bijgevoegd plaatje j2]

c onderbouw zoveel mogelijk met exteme bronneniSI

3 beschrijf kort een oplossingsrichting

794722 00338



a centraal dient te staan dat de economisch meest verstandige keuze dient te worden gemaakt

b onderbouw zoveel mogelijk met exteme bronnen

c breng de oplossingsrichting als mogelijkheidvoor nader onderzoek

d leg een relatie met bet tijdstip waarop de evt oplossingsrichting geboden kan worden

Stem de tekst af met de betrokken dossierhouders bij AFP AFEP en DGBEL

ni Arbeidsparticipade bevordering economische graei en complotiteilsreductie

[21 Evidente verstoringj grondslagverbredingj inkomenspolitiek instrumentariunij belastingmix

[31 Commissie Van Weeghel Commissie Van Dijkhuizen OESO CPB CBS SER oi d
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Importance
Subject RE Terugkoppeling gesprek] i0 2 e |en hoogambtelijk overleg Bofv

MAIL RECEIVED Tue 5 13 2014 9 44 34 AM

MiO 2 6| hZV AVM | 10 2 e |@minfin nn l| 10 2 6 ^0 2 6To

|l0 2 e| I I0 2 e I 10 2 e | AFP BELEID

Tue 5 13 2014 9 44 33 AM

Normal

5

Hoi P0 2 i

Ik zal er vandaag naar kijken©

Groetjes

10 j 1j10 2 e]

Beleidsmedew erker

Algemene Fiscale Politiek | Beleid

T

10 2 e

F

Van i^10 2f^ IRF BZK

Verzonden dinsd^ag 13 mei 2014 9 43

Aar^ I0 2 e | P I0 2 enriTV AVMj 10 2 eto 2 e

CC |l0 2 e| |l0 2 ey2
^AFP BELEID

10 2 e AFP BELEID

Onderwerp RE Terugkoppeling gesprekl io 2 e |en hoogambtelijk overleg Bofv

Hoi

io 2 e is er donderdag pas weer Kan iemand anders naar het stuk kijken Alvast bedankt

Groet

Van i rf BZK

Verzonden dinsdag 13 mei 2014 9 42

Aanil I0 2 e | | ^I0 2 e|j gzV AVM j 10 2 e o 2 e

CC |l0 2 e|JlO^
Onderwerp RE Terugkoppeling gesprek io 2 e en hoogambtelijk overleg Bofv

AFP BELEID

10 2 e AFP BEleiU

Hoi 10 2 e I

Ik heb juilie input m b t ieidingwater in bijgevoegde dossierbijdrage t b v het bestuurlijk overleg verwerkt onze STAS

wil het op deze manier aangeleverd krijgen Zou jij hier nog een biik op willen werpen

Ik heb bij de UvW nagevraagd of zij een punt maken van betrokkenheid bij besiuitvorming begrotingsakkoord 2014

Dit doen zij niet Daarom heb ik dit punt achterwege gelaten in de spreeklijn

Groet

10 2 €

10 2 e ^h0 2 e| IZV AVMVan

Verzonden donderdag 8 mei 2014 17 22

Aan po^2TfM^
CC |l0 2 e|Jl0 2T^
Onderwerp RE Terugkoppeling gesprek 10 2 e bn hoogambtelijk overleg Bofv

□ AFP BELEID P^N 2 ^0 2 ^ IRF BZK

^■2 e I AFP BELEID
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Hoi ^1^^

Bijgaand onze bijdrage voor het eventuele rondvraagpunt leidingwaterbelasting Het bestand van de brief van 27 maart

metde inbreng van de UvW is bijgevoegd

Groet

I0 2 e en I0 2 e

Tijdens de rondvraag Bofv zai de Unie van Waterschappen mogeiijk nog eens aandacht vragen voor de

leidingwaterbeiasting Waterschappen die gezuiverd afvalwater ieveren aan bedrijven moeten vanaf 1 juli 2014

leidingwaterbeiasting gaan betaien over de voiiedige hoeveeiheid geleverd water door het vervailen van het

heffingsplafond van 300 m^ Dit is in maart ai op ambtelijk niveau besproken met UvW en door de UvW toegelicht in de

brief van 27 maart ji aan u met c c aan minister Schuitz en minister Kamp kopie bijgevoegd

Samenvatting brief UvW

V Waterschappen hebben met de Rijksoverheid diverse afspraken gemaakt over duurzaam omgaan met water en

innovaties op dit gebied Daarin passen projecten waarbij effiuent voldoende gezuiverd afvaiwater niet op het

opperviaktewater wordt geloosd maar wordt geleverd aan bedrijven in iand en tuinbouw en industrie De afnemers

hoeven dan zeif geen opperviaktewater of grondwater te winnen voor bedrijfsdoeleinden Waterschappen die dergelijk
water Ieveren moeten vanaf 1 juli 2014 belasting op leidingwater betaien over de voiiedige hoeveeiheid water Dit zet

een rem op initiatieven gericht op duurzaamheid en innovatie in de waterketen

V Daarnaast valt tussen de regels wat onvrede te lezen dat een maatregel waar de UvW niet bij betrokken is geweest

gevolgen blijkt te hebben voor projecten van waterschappen Uit de brief kan worden afgeleid datde UvW daar pas

begin dit jaar achter is gekomen

Mogelijke reactie

U kunt aangeven dat het goed is dat de Unie van Waterschappen is aangehaakt bij dit onderwerp en de UvW bedanken

voor hun inbreng in het lopende onderzoek naar knelpunten in de leidingwaterbeiasting Ditonderzoek is toegezegd bij
de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2014 omdat de inpassing van maatregelen uit de

Begrotingsafspraken 2014 zeer snel moest gebeuren Het onderzoek is bijna afgerond

U kunt verder melden dat u binnenkort een brief aan de Kamer stuurt over de resultaten van het onderzoek en over de

mogelijke bijstelling van de regeling op basis van die resultaten ledereen is zich ervan bewust dat er zo snel mogeiijk

duidelijkheid moet komen over eventuele bijstelling van de leidingwaterbeiasting

Eventuele toelichting op het niet betrekken van de UvW bij de besluitvorming

Het vervailen van het heffingsplafond was een politieke keuze^ vastgelegd In de Begrotingsafspraken 2014 De levering
van leidingwater is op zichzelf geen aan de waterschappen opgedragen taak en speelt zich af in de ondernemingssfeer
Er was dan ook geen reden om de waterschappen^ als specifieke belastingplichtige te betrekken bij de uitwerking van

de begrotingsafspraken Voor het ondernemersaspect Hep het overleg via de koepelorganisaties Vewin VEMWj VNO

NCW inclusief MKB en LTD en Recron Overigens had het noodgedwongen zeer snelle wetgevingsproces ook nauwelijks
ruimte geboden voor overleg met andere mogeiijk betrokken instances Verder hebben wij ambtelijk direct contact

opgenomen met de UvW zodra bij ons bekend was dat de leidingwaterbeiasting ook gevolgen heeft voor een aantal

waterschappen

Van || l0 2 » P 2 e

Verzonden donderdag 8 mei 2014 11 27

Aai^1P 2 eU^0 S e|
CC l|0 2 N0 2fo^m IRF BZK

Onderwerp FW Terugkoppeling gesprek 10 2 e en hoogambtelijk overleg Bofv

AFP BELEID

][IZV AVM 10 2 e | | | IZV AVM10 2 e AFP BELEID 1Q 2 e 1 2 fe 1Q 2 e s

Ha 10 2 e en 10 2 e

Zie onderstaande terugkoppeling van^
hoogambtelijk overleg beide in voorbereiding op het Bofv van 19 mei a s

en hetbulten verzoek

bulten verzoeK
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Ook zullen we voor de stas een reactie rroeten opstellen voor vraag UvW tijdens rondvraag Bofv over belasting op

leidingwater

Volgende week woensdag 14 mei gaat de notitie naar de stas ter voorbereiding van het Bofv van 19 mei Op vrijdag 16

mei is in de agenda van de stas van 16 30 tot 18 00 uur ruimte ingeboekt voor een interne voorbespreking

Groet

10 2 e

Van 1|0 2 ^0 2l0 2 t| IRF BZK

Verzonden donderdag 8 mei 2014 9 52

Aan h0 2 e[
BZ BBL

CC |lQ 2 e| j0 24c^ 10 2 e [ IRF

Onderwerp Terugkoppeling gesprek 10 2 e en hoogambtelijk overleg Bofv

IRF BZK d
BZ BBL

1 TRF R7KV I 10 2 e

10^
10 2 e 10 2 6 AFP BELEID10 2 6 10 2 6

{a^10 2 6 10 2 6 BJZ BBO

Hoi

Gisteren heeft het gesprek plaatsgevonden tussen onze STAS en| io 2 e alsook het hoogambtelijk overleg Hieronder

een uitgebreide terugkoppeling van zowel het gesprek tussenpl0 2 e |en de STAS als van het hoogambtelijk overleg

Groet

10 2 6

10 2 6

buiten verzo6k

Hoogambtelijk overleg

buiten verzoek
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buiten verzoek

9 Rondvraag

V Wij FIN geven in rondvraag de stand van zaken rr b t belasting op leidingwater aan

buiten verzoek
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NormalImportance

Subject RE DV 14 284 Belasting op leidingwater BOL inventarisatle knelpunten mogelijk

heroverweging maairegel
MAIL RECEIVED Tue 5 13 2014 11 25 40 AM

PrLma allemaal Wei moeten we natuuilijk ia de gaten houden dat sector en BD tijdig worden gemformeerd
over Diet doorgaan maatregel BOL

Groet

Oorspronkeliik bericht

Van ] 1o 2 e | p
Verzonden dinsCag ljmei2U14 1U 33

M I AFP BELEID

10 2 e | AFP BELEID] | 10 2 e | jl0 2 et 0ZV AVM | 10 2 e [ |l0 2 e

10 24 aZV T 10 2 e |l|0 2 ^ 10 2 e | AFP

Onderwerp RE DV 14 284 Belasting op leidingwater BOL inventarisatie knelpunten mogelijk
heroverweging maairegel

I0 2 e

nCC

Prima heel fijn
Als ik even tel kom Ik dan op de week van 1 juni Dat is kort na of tegelijk met de accijnsbrief Ik vraag

commimicatie vast om hierover na te denken maar laten we dat zelf ook doen

Merci

10 2 e

Oorspronkeliik bericht

Van 1 10 2 e | 10 2 e | AFP BELEID

Verzonden dinsdag 13 mei 2014 10 31

Aan 0 2 4 e | [ 10 2 e

I 10 2 e I AFP BELEID | 10 2 e | l0 2 et IZV AVM | 10 2 e [ |l0 2 e|CC

dO 24 IZV 10 2 6 |i|0 2 4| 10 2 e [ AFP

Onderwerp RE DV 14 284 Belasting op leidingwater BOL inventarisatie knelpunten mogelijk

heroverweging maairegel

Hoi allemaal

Bijgaand een korte update Ik voel zelf ook meer voor afstel de problemen blijven voor een groot deel

hetzelfde en ik zie daar niet meteen een oplossing voor j 10 2 e |heeft gisteren een voorzet gemaakt voor

een nieuwe notitie aan de minister en de stas Ik zal daar vanda^ naar kijken en doorsturen naar DGbel en

AFEP De bedoeling is om deze notitie donderdag in de tas te doen en om in te gaan op de vragen van de

stas en minister dus ook dekking en wat te doen in 2015

Van 10 2 e^eb Ik begrepen dat we pas kunnen sonderen als er een complete oplossing ligt Die hopen we te

bereiken met deze notitie Dan zouden we volgende week kunnen sonderen bij de C5 De bedoeling is om

na afstemming dan een persbericht naar buiten te brengen Wei zal er ook nog gewerkt moeten worden aan

een beleidsbesluit en een eventuele wetswijziging Van EZ hebben we inmiddels vernomen dat minister

Kamp akkoord is met opschorting Van I M verwachten we binnenkort een reactie
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I0 2 eIn dit geheel moeten we nog good kijken naar de relatie met en accijnzen

Groetjes

I 1Q 2 e II Ijl0 2 e|
Beleidsmedewerkei

Algemene Fiscale Politiek [ Beleid

T 070
^

F 070
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OorspronkelLik bericht

Van j l0 2 e 10 2 e

Veizonden dinsdag 13mei2014 10 15

Aan h0 24n0 2 e M \ \ AFP BELEID
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dO 2 ^ a^V 10 2 6 |l|0 2 ^ 10 2 6 [ AFP

Ondeiwerp RE DV 14 284 Belasting op leidingwater BOL inventarisatie knelpunten mogelijk

heroverweging maaiiegel

Hi

Dankje
Aan jullie de gewetensvraag kiezen we voor uitstel of afstel

Ikzelfvoel meer vooi afstel maai we hebben natuuilijk ook polLtieke paitijen nodig die ons daarin steunen

Ik denk dat we op korte tennijn een voorstel moeten doen over hoe en wanneer we hiermee naar buiten

gaan maai wellicht werken jullie hier al aan staat overigens niet los er is ook een relatie metfM3

Jiccijnzen10 2 6

10 2 6 [Groeten

Oorspronkeliik bericht

Van d0 2 | 10 2 6 | \ 10 2 e \ \ AFP BELEID

Veizonden maandag 12 mei2Q14 16 32

Aan j 10 2 6 | [ 10 2 6

J| KAFT7BELElD

Onderwerp FW DV 14 284 Belasting op leidingwater BOL inventarisatie knelpunten mogelijk

heroverweging maatregel

CC

Hoi 10 2 6

bijgaand het antwoord van de stas op de BOL notitie

Groetjes

10 j ljl0 2 6|
Beleidsmedewerker

Algemene Fiscale Politiek [ Beleid

T 070

F 070
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CC 10 2 e

Oorspronkelijk bericht
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heroverweging maatregel
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Met vriendelijke groet

10 2 6

Tel 10 2 6

Mobielj 10 2 6 ~|
Email | 10 2 6 |@minfin Dl

Oorspronkelijk bericht

Van [ ^
Verzonden dinsdag 6 mei2014 12 10

]@mmfm nl |1 J@minfin nl]10 2 6 10 2 6

bjz bbo stas

Onderwerp Gescand document van Xerox WorkCentre

Aan 10 2 6

10 2 6Bestemevrouw

Hierblj uw gescande document als PDF bestand

De inhoud Is doorzoekbaar en kan geselecteerd worden

Met vriendelijke groet

Xerox WorkCentre

Afdeling B C ICT
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To
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From

Sent

Importance

Subject 2014 05 11 Bofv agendapunt 10 Rondvraag
MAIL RECEIVED Tue 5 13 2014 11 31 15 AM

2014 05 11 Bofv agendapunt 10 Rondvraag docx

Hoi lO 2 4e

Bijgaand een paar aanpassingen op de brief Helaas kunnen we niets concreter aangeven dan binnenkort Voor de zorrer

is te laaten we werken er nu aan om zo snel mogelijk iets naar buiten te communiceren maar daarvoor kunnen we ons

helaas niet aan een exacte termijn binden Aan de VEMW en VEWIN is doorgegeven twee tot drie weken maar ik zou

het persoonlijk bij binnenkort willen houden

Met vriendelijke groeten

I0 2 e

794696 00341



Ministerie van Financien
1

dossierbijdrage Inspectle der RTjksfinancTen

Inlichtingen

10 2 eVergadernaam

Vergaderdatum

Agendapunt

Bofv F

10 2 teminf n nl19 mei 2014

10 Rondvraag
Datum

11 mei 2D 14

Notitlenummer

2D 14 0
Rondvraag
In de rondvraag brengt de Unie van Waterschappen twee punten in te weten 1

de belasting op leidingwater en 2 de wijziging van de wet Houdbare

Overheidsfinancien wet HOF

Rubriek

Decentrale overheden

1 Belasting op Leidingwater

Samenvatting brief UvW 27 maartjl
• Waterschappen hebben met de Rijksoverheid diverse afspraken gemaakt

over duurzaam omgaan met water en innovaties op dit gebied Daarin

passen projecten waarbij effluent voldoende gezuiverd afvalwater niet

op het oppervlaktewater wordt geloosd maar wordt geleverd aan

bedrijven in land en tuinbouw en Industrie De afnemers hoeven dan zelf

geen oppervlaktewater of grondwater te winnen voor bedrljfsdoeleinden
• Waterschappen die dergelijk water leveren moeten vanaf 1 juli 2014

belasting op leidingwater betalen over de volledige hoeveelheid water Dit

zet een rem op initiatieven gericht op duurzaamheid en innovatie in de

waterketen

• De UvW vraagt uw aandacht voor dit probleem in het Bofv In maart is dit al

op abmtelijk niveau besproken met UvW en door de UvW toegelicht in de

brief van 27 maart jl aan u met c c aan minister Schultz en minister

Kamp zie bijiage

iq 10 2 e|
10 2 e

Spreeklijn woordvoering FIN

• Het is goed dat UvW is aangehaakt bij dit onderwerp en wij zijn dankbaar

voor de inbreng in het lopende onderzoek naar knelpunten in de

leidingwaterbelasting
• Dit onderzoek is toegezegd bij de parlementaire behandeling van het

Belastingplan 2014 omdat de inpassing van maatregelen uit de

Begrotingsafspraken 2014 zeersnel moest gebeuren Het onderzoek is

bijna afgerond
• Binnenkort kan dit concreter bijvoorbeeld voorde zomer stuur ik een

brief aan de Kamer over de resultaten van het onderzoek en de mogelijke

bijstelling van de regeling op basis van die resultaten ledereen is zich

ervan bewust dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over

eventuele bijstelling van de leidingwaterbelasting

2 Wijziaingen Wet Hof

io 2 e wat zegt UvW en wat is onze reactie

Pagina 1 van 1
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From

Sent
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Subject Belasting op Leidingwater
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10 2 e

Tue 5 13 2014 3 13 03 PM

Normal

Brief Vitens BOL € 0 33 1 pdf

geachte mevrouw 10 2 e

ik begreep vandaag dat u tot morgen in Stockholm bent en dat bet niet zeker was ofu deze week nog telefonisch op kantoor te

bereiken was Vandaar even deze email met bet verzoek zo mogelijk eind deze week nog even een telefonisch contact te

hebben

Zoals u weet is

reactie van 8 mei jongstieden gezien en vroeg me af wat op dit moment de stand van zaken is in bet dossier met name rond de

effecten voor campings en bungalowparken zie onze email van 8 mei

vertrokken bij RECRON en volg ik momenteel de voortgang op dit dossier Ik heb uw laatste10 2 e

Bijgaand treft u terzake een uitvoeringsbrief aan van Vitens een van de drinkwaterleveranciers Concreet gaat bet in dit geval
om een bungalowpark zoals we die veel kennen in Nederland waarbij de vakantiehuisjes voor toeristische doeleinden telkens

voor korte periodes weekend midweek of week aan steeds wisselende personen worden verhuurd Dit wordt gedaan door de

exploitant van bet bedrijf De betreffende vakantiehuisjes worden wel aangemerkt als aparte WOZ obJecten Vaak is dat omdat

die huisjes met ondergrond zijn verkocht aan particulieren die via de verhuur door die exploitant rendement widen halen uit

zo n vakantiehuisje

De exploitant van bet bedrijf koop bet water in in dit geval bij Vitens en via een eigen watemetwerk wordt dat water

afgeleverdbij de vakantiehuisjes en overigens ook bij andere waterpunten zoals horecavoorzieningen op bet bedrijf bet

zwembad en de daaiin opgenomen sanitaire voorzieningen eventuele sanitaire voorzieningen op bet terrein voor bet camping
deel Doorgaans hebben de huisjes geen eigen meters dat hoeft ook niet want de ondememer exploitant betaalt de rekening

op basis van bet totaal verbruik door zijn meter
De bedoeling van invoering van bet MKB tarief in de wet voorkomen dat deze bedrijven te maken krijgen met buitensporige

verhoging wordt thans voor de vele honderden recreatiebedrijven niet gehaald Het totale waterverbrmk wordt kunstmatig
opgesplitst over de diverse WOZ objecten op een recreatieterrein en daarbij wordt over elke m3 die via de centrale watermeter

binnenkomt op het bedrijf € 0 33 afgerekend in plaats van € 0 20 Dat kan tot vele tienduizenden euro’s per jaar aan extra

kosten opleveren

Wij rekenen op bijstelling van de regeling in de geest van de goede gesprekken die wij hebben gevoerd en die hebben geleid
tot invoering van het MKB tarief

Kunnen wij deze week hierover nog een telefonisch contact hebben over de stand van zaken

Met vriendelijke groet
10 2 e

RECRON

Secretaris Verenigingszaken
Hoofdstraat 82

Postbus 102

3970 AC DRIEBERGEN

10 2 e

E iP 2fe}recron nl

http www recron nl

794703 00343



RECRON behartigt de callectieve en individuele belangen van ruim 2 000 professionele bedrijven in de toeristische en recreatieve sector en

vertegenwoordigt hiermee circa vijfentachtig procent van de omzet in de branche www recron nil

Dezemail en het eventuele bijbehorende attachment bev d mderiaal datalleea bedoeldisvoordegeadresseerde Alsuditnietbent bentu niet gerechtigd deze mail of bet attadiment te lezen openen fcopieren fte

distribueren waarbij zij opgemerktdat elkeandereactiein relabetot deze email en het e\ entuele attachmentuittiukkelijkverbodenis Indien u dezemail pervergissing herft ont\ angen word uverzochthem naarde

afzenderterugtesturen en ven olgensdemail te deleten
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Klantenservice

Postbus 12DS

SOOl BE Zwolle

0900 0650

www vlteriE nl

Klantnummer

Datum

Levaringsadres

S mei 2014

Verhoging Befasting op leidingwater

Geachte heer mevrouw

Per 1 januari 2014 heeft de overheid het tarief van de Beiasting op leidingwater Bol verhoogd

€ 0 165 per naar € 0 33 per in deze brief leggen we u uit wat dit voor uw factuur betekent

van

Wat is Beiasting op leidingwater

De Bol is sen heffing van de rijksoverheid De Belastingdienst legt deze befasting op De waterbedrijven

moeten deze voor de overheid innen De hoogte van de beiasting is afhankelijk van het aantal water

dat u verbruikt De Bol staat apart op uw factuur vermeld

Wat betekent dit voor mijn factuur

Particulieren en bedrijven betaalden in 2013 € 0 165 per met een maximum van 300 De

overheid heeft per 1 januari 2014 de Beiasting op ieidingwater verhoogd naar€ 0 33 per m^ Per 1 jult

2014 zal ook het maximaal beiastbare verbruik van 300 per WOZ object geschrapt worden Over

iedere m^ water dient voortaan Bol betaald te worden

In de Wet is geregeld dat er bij de PIVCW {Particuiiere Instaliatie Voor Centraie Watervoorziening over

de totaie hoeveelheid geleverd leidingwater beiasting moet worden berekend Voor hettotale

waterverbrulk dat door de centraie watermeter loopt wordt per m^ € 0 33 aan Bol geheven

Wat betekent dit voor mijn factuur

Binnenkort ontvangt u uw periodeafrekening Hrerop staat uw nieuwe termijnbedrag vermeld inclusief de

verhoging ten gevoige van de Bol

Waar vind ik meer informatie

Voor meer ultleg verwijzen we u naar de www vitens ni bol Op onze website vindt u aanvullende

informatie Extra informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid www rijksoverheid nl

zoek op ieidingwater

Met vriendelijke groet

Manager Kiant Facturatie

Vitens N V

j
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Ministerie van Financien

Directie Internationale Zaken

en Verbriiiksbelastlngen

TER BESLISSING ^datum«ietour^21^iBel9

Aan

de Minister

de Staatssecretaris

Inlichtingen
H] 10 2 ^

T
10 2 e

F

10 2 6 l@nninfin nl

Datum

19 mei 2014

Notitienummer

IZV 2014 68

Rubriek

Waterbelasting

notitie Leidingwaterbelasting BOL opschorting en afstel

afschaffing heffingsplafond dekking

Auteur

Paraaf

de Min

10 2 6 Paraaf

de Staatssecretaris

Via hu z eB lau z e
10 2 6dgf

10 2 6 Van
10 2 6

de direaeur IZVMedeparaaf Mede paraafMdriAnara

AFP
Kopie aan

2xpa COMM

Bglagen

10 2 6
10 2 6

10 2 6

Aanleiding

In reactie op de notitie DV 2014 284 stemde u in met opschorting van de

wijziging van de belasting op leidingwater BOL per 1 juli 2014 opschorting van

afschaffing van het heffingsplafond van 300 m® met invoering van een

degressief vijfschijventarief Daarbij heeft u minister gevraagd om

verduidelijking van de dekking van opschorting ca € 80 min Verder heeft u

staatssecretaris enkele inhoudelijke punten aan de orde gesteld

Kern

Wij zien niet direct een opiossing voor de in de vorige notitie geschetste

problemen Dat betekent dat afstel inderdaad een beter idee is dan opschorting
Echter dan zal vanaf 2015 structured € 80 min moeten worden gedekt Omdat

opschorting en afstel vrijwel geheel ten goede komt aan bedrijven wordt

dekking ook in deze richting gezocht Binnen de milieubelastingen zien wij
daarvoor alleen mogelijkheden in de energiebelasting Daarnaast is deels

incidentele dekking denkbaar via de EIA MIA Vamil of via de WBSO RDA De

p ekking moet ook worden afgestemd met de bewindslieden van EZ en I M

Omdat per 1 juli 2014 de overgangsregeling in werking treedt is het van belang
dat de sector zo snel mogelijk wordt gei nformeerd over de opschorting Hiervoor

dient opschorting en afstel eerst besproken te worden met de C5 Als de C5

akkoord is kunnen de Tweede Kamer met een brief en de sector^ via een

persbericht gelijktijdig worden geinformeerd streven is volgende week

Beslispunten
• Gaat u akkoord met a1 ing van het degressieve schijvenstelsel en herstel

van het heffingsplafoir dfi de leidingwaterbelasting per 1 januari 2015

• Gaat u ermee akkoom^lit tegelijk met de opschorting bekend te maken

• Gaat u akkoord met de dekking voor afstel via een structurele verhoging van

de tarieven in de energigpelasting voor bedrijven buiten verzoek

buit6n verzoek

796060 60347



Toelichting

EZ lenM

Vorige week is bij ambtelijk I M en EZ steun gezocht en gevonden voor

opschorting waarna aan de bewindslieden van deze ministeries de vraag is

voorgelegd of zij hiermee instemmen De minister van EZ en staatssecretaris

Mansveid zijn daarmee ai akkoord gegaan Minister Schuitz heeft daarbij

aangegeven dat het inddenteie en mogelijke structurele tekort niet als een

inhoudeitjk probieem van I M wordt beschouwd maar als een fiscaal probieem
dat door Finanden moet worden opgeiost

Er is weinig kans op een opiossing in de sfeer van de leidingwaterbeiasting Ook

van de kant van I M en EZ zijn daarvoor geen ideeen aangedragen Wei is

gekeken naar verschillende vrljsteilingsmogeiijkheden Dat blijkt echter

uitvoeringstechnisch iastig Voorde Belastingdienst is de herkomst en kwaliteit

van geieverd ieidingwater niet te achterhaien Daarbij speeit ook dat

waterstromen vaak worden vermengd voor en na zuivering Ten siotte zou een

vrijstelling voor gezuiverd afvaiwater zo al uitvoerbaar naar verwachting ieiden

tot een aanzieniijk derving mogeiijk zeifs meer dan de € 80 min meeropbrengst
die met de grondslagverbreding werd beoogd

Dekking

Structurele dekking vanaf2015

Wanneer wordt besioten tot afstel van het vervallen van het heffingsplafond is

een structurele dekking van € 80 min nodig Het handhaven van het

heffingsplafond komt vrijwel geheel ten goede aan bedrijven Huishoudens zitten

met het verbruik gemiddeld ver onder de 300 m® per jaar en betalen dan

leidingwaterbeiasting over het volledige waterverbruik Bovendien is per

1 januari 2014 het tarief voor kleinverbruikers al verdubbeld Het ligt daarom in

de rede dat de dekking voor het opschorten van het vervallen van het

heffingsplafond geheel ten laste komt van de bedrijven

Een dekkingsmaatregel binnen de leidingwaterbeiasting die eerder is overwogen

is verhoging van het heffingsplafond van 300 m^ naar bijvoorbeeld 500 m^ Dit

levert echter relatief weinig op ca € 10 mln J en komt vooral ten laste van het

MKB en huishoudens met een bovengemiddeld verbruik waaronder grote

gezinnen Het heffingsplafond zou dus wel lets verhoogd kunnen worden

bijvoorbeeld naar 500 m^ of 1000 m^ maar niet heel veel meer dan dat Als het

heffingsplafond namelijk nog verder wordt verhoogd dan wordt het aantal

bedrijven dat niet wordt geraakt door de verhoging snei aanzieniijk kleiner

waardoor sprake zou kunnen zijn van staatssteun

buiten verzoek
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buiten verzoek

Incidentele dekking 2014

buiten verzoek

Voor de wijziging per 1 juli 2014 gaat het om een buitenwettelijke opschorting
van de in het Belastingplan 2014 opgenomen overgangsregeling met aangepaste

tarieven en schijflengtes die op 1 juli 2014 onontkoombaar in werking treedt

De opschorting zal vervolgens bij het Belastingplan 2015 moeten worden

geformaliseerd met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2014

o
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Ministerie van Finanden

m

Directie Internationale Zaken

en Verbruiksbelastingen

TER BESLISSINC datum retour 21 mei

Aan

Inlichtlngende Minister

de Staatssecretaris
I U Z 6 1

T 07Q

F 070cio^^]s isoo
10 2 e

10 2 e 1tgiTTimrn nl

Datum

19 me 2014

notitie
Notitienummer

IZV 2014 68

Rubriek

Waterbelasting

Leidingwaterbelasting BOL opschorting en afstel

afschaffing heffingsplafond dekking

Auteur

HJ I0 2T^

Paraaf

de Staatssec

Paraaf

de Minister

Via Via 12310 2 e

etacis SG DGFZ

10 2 e

Van

de directeur IZV

10 2 e

Medeoaraaf y

dqbA
Medeparaaf

I iIAA

Medeparaaf
■ iflPP

10 2 e Kopie aan

2xpa COMM

BIjIagen

10 2 e 10 2 e

1

Aanleiding
In reactie op de notitie DV 2014 284 stemde u in met opschorting van de

wijziging van de belasting op leidingwater BOL per 1 juli 2014 opschorting van

afschaffing van het heffingsplafond van 300 met invoering van een

degressief vijfschijventarief Daarbij heeft u minister gevraagd om

verduidelijking van de dekking van opschorting ca € 80 min Verder heeft u

staatssecretaris enkele inhoudelijke punten aan de orde gesteld

Kern

Wii zien niet direct een oplossing voor de in de vorige notitie oeschetste

\ problemen Pat betekent dat afstel inderdaad een beter idee is dan opschorting
Echter dan zal vanaf 2015 structureel £ 80 min moeten worden gedekt Omdat

opschorting en afstel vrijwel geheel ten goede komt aan bedrijven wordt

dekking ook in deze richting gezocht Binnen de milieubelastingen zien wij
daarvoor alleen mogelijkheden in de energiebelasting Daarnaast is deels

incidentele dekking denkbaar vla Se EIA MIA Vamil of via de WBSO RDA De

dekking moet ook worden afgestemd mpf rip hswindjilipden van EZ en I M

Omdat per 1 juli 2014 de overgangsregeling in werking treedt is het van belang
dat de sector zo snel mogelijk wordt gefnformeerd over de opschorting Hiervoor

dient opschorting en afstel eerst besproken te worden met de C5 Als de C5

akkoord is kunnen de Tweede Kamer met een brief en de sector via een

persbericht gelijktijdig worden geinformeerd streven is volgende week

o

ly

Beslispunten
• Gaat u akkoord met afschaffing van het degressieve schijvenstelsel en herstel d

van het heffingsplafond in de leidingwaterbelasting per 1 januari 2015

• Gaat u ermee akkoord dit tegelijk met de opschorting bekend te maken

• Gaat u akkoord met de dekking voor afstel via een structurele verhoging van

de tarieven in de energiebelasting voor bedrijven
• Wilt u de incidentele derving van € 80 min in 2014 dekken uit de

EIA MIA Vamil de WBSO RDA of uit beide regelingen
—

0
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Toelichting

EZ ZenM

Vorige week is bij ambtelijk r M en EZ steun gezocht en gevonden voor

opschorting waama aan de bewindslieden van deze ministeries de vraag is

voorgelegd of zlj hiermee instemmen De minister van EZ en staatssecretaris

Mansveld zijn daarmee al akkoord gegaan Minister Schultz heeft daarbij

aangegeven dat het incidentele en mogelijke structurele tekort niet als sen

inhoudelijk probleem van I M wordt beschouwd maar als een fiscaal probleem
dat door FInancien moet worden opgelost

Er is weinig kans op een opiossing in de sfeer van de leidingwaterbelasting Ook

van de kant van I M en EZ zijn daarvoor geen ideeen aangedragen Wei is

gekeken naar verschillende vrijstellingsmogelijkheden Dat blijkt echter

uitvoeringstechnisch lastig Voor de Belastingdienst is de herkomst en kwaiiteit

van geieverd leidingwater niet te achterhalen Daarbij speelt ook dat

waterstromen vaak worden vermengd voor en na zuivering Ten slotte zou een

vrijstelling voor gezuiverd afvalwater zo al uitvoerbaar naar verwachting leiden

tot een aanzienlijk derving mogelijk zelfs meer dan de € 80 min meeropbrengst
die met de grondslagverbreding ward beoogd

Dekking

Structurele dekking vanaf 2015

Wanneer wordt besloten tot afstel van het vervallen van het heffingsplafond is

een structurele dekking van € 80 min nodig Het handhaven van het

heffingsplafond komt vrijwel geheel ten goede aan bedrijven Huishoudens zitten

met het verbruik gemiddeld ver onder de 300 per jaar en betalen dan

leidingwaterbelasting over het volledige waterverbruik Bovendien is per

1 januari 2014 het tarief voor kleinverbruikers al verdubbeld Het ligt daarom in

de rede dat de dekking voor het opschorten van het vervallen van het

heffingsplafond geheel ten laste komt van de bedrijven

Een dekkingsmaatregel binnen de leidingwaterbelasting die eerder is overwogen

is verhoging van het heffingsplafond van 300 m^ naar bijvoorbeeld 500 m^ Dit

levert echter relatief weinig op ca € 10 min en komt vooral ten laste van het

MKB en huishoudens met een bovengemiddeld verbruik waaronder grote

gezinnen Het heffingsplafond zou dus wel lets verhoogd kunnen worden

bijvoorbeeld naar 500 m^ of lOOO maar niet heel veel meer dan dat Als het

heffingsplafond namelijk nog vender wordt verhoogd dan wordt het aantal

bedrijven dat niet wordt geraakt door de verhoging snel aanzienlijk kleiner

waardoor sprake zou kunnen zijn van staatssteun

Eerder is ook gedacht aan dekking in de energiebelasting via een verlaging van

de vermindering voor elektriciteit per aansluiting Ook dit zou echter relatief

zwaar neerslaan bij de huishoudens en lijkt daarom bij nader inzien geen optle

Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn de mogelijkheden voor een structurele

verhoging bij de milieubelastingen beperkt WiJ zien echter wel mogelijkheden in

het verhogen van de energiebelasting voor bedrijven Wij verwachten wel dat

VNO NCW weerstand zal bieden aan een verhoging van de energiebelasting voor

het bedrijfsleven maar VNO NCW is ook voorstander van het handhaven van

het heffingsplafond in de BOL

De inwerkingtreding van het definitieve vijfschijventarief per 1 januari 2015 kan

via de normale weg vooraf ongedaan worden gemaakt in het Belastingplan

2015 Met name de waterbedrijven en de Belastingdienst hebben echter baat bij
snelle duidelijkheid ook over de situatie vanaf 1 januari 2015 Het is daarom

Psgina 2 van 3
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gewenst een beslissing hierover zo spoedig mogelijk bekend te maken b j

voorkeur tegelljk met de bekendmaking van de opschorting en daarmee niet te

wachten tot de indiening van het Belastingplan 2015

Incidenteie dekking 2014

Naast structurele dekking moet ook dekking worden gevonden voor de derving
van € 80 min voor het lopende jaar 2014 door opschorting van de afschaffing
van het heffingspiafond per 1 juli 2014

Een mogelijkheid om incldenteel € 80 min op te halen bij bedrijven is via de

EIA MIA Vamil of via de WBSO RDA

Dekking via de EIA MIA Vamil

De EIA MIA en Vamil zijn faclfiteiten voor ondernemers ondernemingen
die bedoeld zijn om investeringen in energiebesparende en

milieubesparende bedrijfsmiddelen te stimuleren De EIA MIA en Vamil

hebben een gezamenlijk budgettair beslag van € 232 min structureel

vanaf 2016 Het budget voor de EIA MIA Vamil wordt zowel door grote

bedrijven 40 als MKB 60 gebruikt

Dekking via de WBSO RDA

De WBSO en RDA stimuleren private investeringen in innovatie De

WBSO en RDA hebben een gezamenlijk budgettair beslag van circa

€ 1 mid vanaf 2015 Deze incidenteie dekking uit de WBSO RDA

halen komt faovenop taakstellingen die zijn afgesproken bij het

Begrotingsakkoord 2014 structureel 50 min en het regeerakkoord Het

merendeel van het budget van de WBSO wordt gebruikt door MKB

Dekking via deze opties betekent in beide gevallen dat het budget voor deze

regelingen kleiner wordt en er dus minder geld beschikbaar is voor het

stimuleren van energie efficientie milieu investeringen terwiji met de BOL

vergroening werd beoogd en innovatie

Voor de wijziging per 1 juli 2014 gaat het om een buitenwettelijke opschorting
van de in het Belastingplan 2014 opgenomen overgangsregeling met aangepaste
tarieven en schijflengtes die op 1 juli 2014 onontkoombaar in werking treedt

De opschorting zal vervolgens bij het Belastingplan 2015 moeten worden

geformaliseerd met terugwerkende krachttot en met 1 juli 2014

o
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10 2 e I QOZ^ IZV AVM fl 1Q 2 e |@minfin nl1To

From

Sent

Importance

Subject afspraak
MAIL RECEIVED Mon 5 19 2014 5 16 15 PM

10 2 e

Mon 5 19 2014 5 16 05 PM

Normal

Geachte mevrouw [
Wij bespraken enkele data voor een overleg over de gevolgen van de wijzigingen in de BOL voor recreatiebedrijven 11 juni
a s van 10 12 uiir past ons het beste Kunt u de datum bevestigen Ik ga er van nit dat wij u dan ontmoeten op het Ministerie

van Financien aan het korte Voorhout

Ik zal daarbij overigens vergezeld worden door mw

voor ons en vele leden een adviesrol vervult

Met vriendelijke groet
10 2 e

die in onze sector op het terrein van dit soort belastingen10 2 e

RECKON

Secretaris Verenigingszaken
Hoofdstraat 82

Postbus 102

3970 AC DRIEBERGEN

T
10 2 e

F

M 10 2 6

Eio 2 ferecroii nl

http www recron nl

RECKON behartigl de colleclieve en individuele belangen van ruim 2 000 professionele bedrijven in de toeristische en recreatieve sector en

vertegenwoordigt hiermee circa vijfentachtig procent van de omzet in de branche www recron nl1

Dezemail en he eventuele bijbehorende attachment bev dt mderiaal dat all een bedoeldisvoordegeadresseerde Alsuditnietbent bentu niet gerechtigd deze mail of het attadiment te lezen openen kopieren of te

distribueren waarbij zij opgemerkt dal elkeandereactiein relalietot deze email en het e\ entuele attachment uittkukkelijkverboden is Indien u deze mail per vergissing herft ont\ angen word uverzocht hem naar de

afzenderterugtesturen en ven olgensdemail te deleten
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10 2 e KplO^HIZV AVM ^ 1Q 2 e |@minfin nl]
io 2 e |i|0 2 ^i0 2 e| IZV ^ io 2 e |@minfin nl]
10 2 6 I [10 2 6 I 10 2 ^ IZV

Tue 5 20 2014 1 16 01 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE IZV2014 0068 N Vervolgnotitie leidingwaterbelasting opschorting en afstel afschaffing heffingsplafond dekking
MAIL RECEIVED Tue 5 20 2014 1 16 02 PM

5

Ik vind het prachtig Laatste opmerking ikzou achter TER BESLISSING bovenaan een datum retour 21 mei zetten

Van i0 2 e |io 2 e| IZV AVM

Verzonden dinsdag 20 mei 2014 13 14

Aan |l0 2 e|Jl0 2 ^ | I0 2 e

nZV AVMj I 10 2 e I h0 2 s| jO 2 ^ gzvj

10 2 6 | DB WINST

AFP BELEID |l0 2 e|lP^|i^j FISCALITEITj |l0 2 e| 1p]6^ 10 2 e |j IZV AVMj 10 2 e |l^
111 102 a1 fAFP BELEIDj

10 2 6 T

10 2 6

1 110 Mi fAFP BELEIDk

kAFP ANALYSE1 110 2 6

fPB MGTI^ 10 2 6 |ip 2K| 10 2 6 [|

10 2 6 0 2 6 I

rAFP ANALYSE 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6 afep 7 10 2 6AFEP

10 2 6 |4 0 2 |^10 2 e| jzV |l0 2 e| ^ 10 2 6

10 2 6AFEP

AFP

Onderwerp RE IZV2014 0068 N Vervolgnotitie leidingwaterbelasting opschorting en afstel afschaffing heffingsplafond dekking

1 AL LUjrZ J

Beste collega s

Bijgaand de nog bijgewerkte notitie De volgorde is omgedraaid zodat de structurele aanpassing met dekking nu niet

alleen op biz 1 maar ook in de toelichting als eerste aan de orde komt Verder zijn er nog een paar kleine tekstuele

aanpassingen

Groet

10 2 6 en 10 2 6

Van |l0 2 e| |l0 2 6|
Verzonden dinsdag 20 mei 2014 11 49

Aan |10 2 6|iPf|i^ FISCALITEIT |10 2 6| 1^6^ 10 2 6 | fizV AVM | 10 2 6 | i^« [

^ ^ L|19Q ^ 4 AFP BELEp J~
^ 10 2 6 nCAFP ANALYSE 10 2 6 | foI|

AFP BELEID10 2 6

IQ 2 6 I IZV AVM 10 2 6 I |10 2 6| f^ IZV

1 DB WINST J 10^2^7^\ l0 ^ 6 AFP BELEID

AFP ANALYSE P 102e

Jafep^

10 2 6 10 2 6

IQ 2 6 aFEP

10 2 6 [i]0 2 ^10 2 6| IZV I0 2 4e
AFEI^

DB MGT lQ 2 e |l^ 2 4^ 10 2 6 | AFP □

10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 610 2 6

10 2 6 I AL DGFZ
^

CC I 110 2 61 IZV AVM

Onderwerp IZV2014 0068 N Vervolgnotitie leidingwaterbelasting opschorting en afstel afschaffing heffingsplafond dekking

Beste collega s

Hartelijk dank voor jullie opmerkingen Bijgaand de notitie die we zonder tegenbericht rond 12 00 uur de lijn in willen

doen

Met vriendelijke groeten

10 2 6 en 10 2 6

795652 00350



| plo 2 ¥1 |ZV AVM ^ 1Q 2 e

3 10 2V I n AFP BELEID
]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject FW Belasting op leidingwater tweede notitie

MAIL RECEIVED Wed 5 21 2014 5 39 28 PM

10 2 e| | 10 2 e

Wed 5 21 2014 5 39 26 PM

Normal

5 5 555

Misschien morgen io 2 e fen io 2 e bellen

10 j 1j10 2 e]

Beleidsmedewerker

Algemene Fiscale Politiek | Beleid

T 070

10 2 e

F 070

DB WINST

Verzonden woensdaq 21 mei 2014 17 23

Aan h0 2 e|

Onderwerp Fw Belasting op leidingwater tweede notitie

Van 10 2 e

10 2 e AFP BELEID

DGMI [|
Verzonden Wednesday May 21 2014 05 13 PM

iDB WINST

@minienm nnVan 10 2 e 10 2 e

10 2 eAan

Onderwerp Fw Belasting op leidingwater tweede notitie

Beste|_ip^ zegt dit bericht jou lets Groet l0 2 e

Van DGMI

Verzonden Wednesday May 21 2014 04 10’|pe
Aan

Onderwerp FW Belasting op leidingwater tweede notitie

10 2 e

10 2 6 DGMI

buiten verzoek

Van 10 2 e DGMI

Verzonden woensdaq 21 mei 2014

Aan

^ 03

10 2 6 i e h DGRW

r dgm

FMC DGRW10 2 610 2 6

CC 10 2 6

Onderwerp RE Belasting op leidingwater tweede notitie

Ha 10 2 6 I

Ik probeer vanavond de stukken door te lezen en uiterlijk morgenvroeg je van advies te voorzien In de beslisnota die

zie je hebt meegestuurd heb ik de volgende vragen die ik nodig heb bij het advies aan jullie

1 Het voorlopig opschorten van de maatregel om het plafond van 300 m3 per 1 juli a s af te schaffen onder gelijktijdige

invoering degressief vijf schijventarief Het opschorten was bedoeld om politieke afstemming in gang te zetten binnen

I M en EZ en de coalitiepartijen In de brief van FIN wordt al gesproken dat onze minister en Stas hebben ingestemd
met de maatregel Klopt dit Er is toch alleen ambtelijk akkoord gegeven door I M Is het punt van de afstemming
coalitiepartijen geen eis meer zoals in jullie nota gesteld Zo ja dan lijkt de haast van een MR advies vooruitlopend op

standpunt coalitie partijen prematuur

2 Het loslaten van het plafond levert een belastingderving op van 80 min In de beslisnota minister zie je bij

argumentatie dat o a hoge uitvoeringskosten als argument worden genoemd om deze laatste 80 min niet te innen

Uitvoeringskosten moeten altijd in relatie staan tot de opbrengst Kun je mij vertellen hoe de uitvoeringskosten
Belastingdienst zich verhouden tot de belastingderving 80 min Idem voor de categorie bedrijven

795583 00351



m vr gr

10 2 S

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Unit Coordinatie en Strategie

Plesnnanweg 1 6

Den Haag

10 2 6

telefoon werk

10 2 8

telefoon prive

110 2 61 DGRWVan

Verzonden woensdag 21 mei 2014 9 07

FMC

10 2 6

Aan DGRW10 2 610 2 6

h DGMI
Onderwerp FW Belasting op leidingwater tweede notitie

CC 10 2 6

10 2 6Dag

Vanuit de Directie Water en Bodem DGRW ben ik betrokken bij de Belasting op Leidingwater Hierover is de laatste

maanden veel discussie geweest Onze Minister was er bepaald geen voorstander van Ook heeft Financien een

inventarisatie gemaakt van de effecten Al met al komen ze tot de conclusie dat de invoerina zoals was beooad

buiten verzo6konwenselijk is Hierdoor komt Wiebes echter met een tekortte zitten van 80 mln jaar

Moet ook wordenbuiten verzoek

afgestemd met de partijen van het Najaarsakkoord

buiten verzoek

De Directie Water en Bodem is niet de aangewezen directie om de Minister en de Stas op dit punt te adviseren Het lijkt
me dat FMC het stokje nu moet overnemen Ben ik bij jou op het goede adres Moet ik eventueel iemand anders

benaderen

Wellichtten overvloede het heeft allemaal vreselijke haast

buiten verzoek

buiten verzoek

De BoL althans het opheffen van het plafond van 300 m3 zou per 1 juli worden ingevoerd

Graag je reactie

Met vriendelijke groet

795583 00351



10 2 6

10 2 6

Van I0 2 e |lQ 2 e^ IZV AVM [_
Verzonden dinsdag 20 mei 2014 15 12

Aan I 10 2 e |f| 10 2 6 |io2 atl 10 2 e I DGRW

CC 10 26fAFP ANALYS^ 10 2 e ^ 10 2 e □ AFP ANALYSE

raazv
Onderwerp Belasting op leidingwater tweede notitie

gminfin nll10 2 6

10 2 6 IfAFP BELEID 10 2 6 10 2 6

10 2 6
^
beste 10 2 e |Beste

Bijgaand een vervoignotitie leidingwaterbelasting met het voorstel voor afstel van de komende wijzigingen vervallen

heffingsplafond en invoering vijfechijventarief De notitie gaat hier vandaag in de tas van de minister en de

staatssecretaris buiten V6rz06k

bulten verzoeK

buit6n verzo6k

De opzet is dat volgende week de Kamer wordt geinformeerd met meteen ook bericht naar de sector en de

belastingdienst

Groet

10 2 6 en 10 2 6

1 1 10 2 6

Ministerie van Flnancien

DGFZ DIrectle Internationale Zaken en Verfaruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tel[ 10 2 6

Dit benefit kan rnformatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusiewelijk aan u is feegezonden wordt u verzoctitdat aan de afeenderte mefden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden aan het eiektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electranictransmissian cf messages

795583 00351



1 plo 2 ¥1 |ZV AVM ^ 1Q 2 e I@minfin nl1
10 2 e[| 10 2 e|^ 10 2 e | | AFP BELEID^|j

I I0 2 e I DGRW

Sun 5 25 2014 12 05 26 PM

Normal

To 10 2 e

]@min fin nl]Cc 10 2 e

10 2 6From

Sent

Importance
Subject RE Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

MAIL RECEIVED Sun 5 25 2014 12 05 29 PM

Hoi| s goede afspraak ik reageer morgen nog op de bekende passages
10 2 6

■Original Message
10 2 6

^

\ I IZV AVM n 10 2 e I@minfin nl1From

Sent Saturday May 24 2014 10 58 PMW Europe Standard Time

] 10 2 6 | DGRW10 2 6To

AFP BELEIDCc 10 2
6^

10 2 e

Subject RE Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

10 2 6

Hoi I 10 2 e [

Dank voor je snelle reactie We zullen maandag voor de passage over dekking contact opnemen met
10 2 6

De passages over de reden waarom we niet verder gaan met de eerdere plannen zullen je voor een deel bekend

voorkomen Zouje maandag nog even kunnen doorgeven ofje akkoord bent met opneming van deze conceptteksten in de brief

aan beide kamers Mocht je nog opmerkingen of suggesties hebben dan horen we dat graag

Bij voorbaat dank

10 2 6

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original message—
From

Sent 24mei 2014 14 12

To

Cc 10 2 6^I 10 2 6 |

Subject RE Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

10 2 6 10 2 6 DGRW

] 10 2 6 \ gzV AVM10 2 6

10 2 6 AFP BELEID

dank voor het concept Ik hebDag
DGMI fiscale vergroening gevraagd om de coordinatie te voeren rondom de

dekking van 80 mki omdat deze voorstellen op het terrein liggen van DGMI
Daar is onze Directie Water en Bodem niet in thuis Hij heeft inmiddels

gereageerd richting

10 2 6 10 2 6 10 2 6en

10 2 6

Ik heb het concept daarom meteen doorgestuurd naar hem en enkele van zijn

collega s Zouje volgende week met hem willen afstemmen

MvGroet

10 2 6

■Original Message

1 10 2 e IZV AVM [ @minrin nlFrom 10 2 6 10 2 6

1

795666 00352



Sent Friday May 23 2014 07 49iO 24W Europe Standard Time

io 2 e| io 2 r] MinEZ I i0 2 e \ DGRWTo |10 2 6^

10 2 e|l^ 2jq^0 2 ^ FISCALnEIT 10 2 6 |J10 2 ^ ]l0 2 e| APP ANALYSE 10 2 e L
0 2 ^ ] 10 2 e I azv AVM | 10 2 e | 2 ^ ] 10 2 e

Rob AFP BELEID

^ AFEP

10 2 e

gZV AVM iQ 2e I^RM
I 10 2 S b AFEP I 10 2 6 I |io 2 e| j 10 2 6 ^10 2 6

ra aZV 10 2 6 AFP BELEIDCc 10 2 6 10 2 6

Subject Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

Beste collega’s

Bijgaand mede namens

over de leidingwaterbelasting De bedoeling is dat de brief maandag wordt

aangevuld en afgestemd Maandag komen we ook met een notitie

het concept voor een brief aan beide Kamers10 2 6

Streven is de dekking maandag in onderlinge afstemming beter in te vullen

Doel is maandag de tas van de staatssecretaris te halen en te zorgen dat de

briefuiterlijk maandag 2 Juni in de Kamers ligt met begeleidend
persbericht voor de sector Vrijdag 30 mei zou beter zijn maar dat is een

blokdag en we hebben weinig hoop dat verzending op die dag lukt

Prettig weekend

Groet

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

DGFZ Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag
T[ 10 2 6

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht 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

weIke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you Ifyou

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 resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages

795666 00352



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is besfemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan

de alzendertemeiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weikeaard ook die verband houdtmet risico s veibonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform

the sender and deiete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

795666 00352



10 2 6 I Qo 2 6]]^grw
10 2 eUl0 2 e| ^ 10 2 e I | AFP BELEID [[

10 2 6 | |10 2 6|] |ZV AVM

Mon 5 26 2014 10 32 34 AM

Normal

^@minienm nl1
lo ze l@minlin nl]

To 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

MAIL RECEIVED Mon 5 26 2014 10 32 00 AM

Hoi 10 2 6

Dank voor je reactie op de argumentatie in het concept Er is nog geen contact geweest met de C5 partijen helaas

omdat de dekking nog niet duidelijk is We komen er op terug

Groet

10 2 6

10 2 6 d 10 2 6 b DGRWI 10 2 6 ©minienm nl]Van

Verzonden maandag 26 mei 2014 10 05

Aan

CC ri0 2 6[ |10 2 6| j 10 2 6

Onderwerp RE Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

10 2 6 ^ 10 2 61 IZV AVM

AFP BELEID

Dag 10 2 6 en 10 2 6 I

We hebben geen opmerkingen bij de brief daar waar het de argumenten betreft om het heffingspiafond te handhaven Ik

denk dat het overtuigend genoeg is voor de Kamers Is er al contact geweest met de politieke partijen voor zover juliie
weten

Vriendelijke groet

10 2 6

Van 1Q 2 e [^lO^ IZV AVM [
Verzonden zaterdag 24 mei 2014 22 58

Aan

CC [io 2 e| |io 2 6| | 10 2 6

Onderwerp RE Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

10 2 6 giminfin nll

10 2 6 10 2 6 j DGRW

AFP BELEID

Hoi I 10 2 6 L

Dank voor je snelle reactie We zullen maandag voor de passage over dekking contact opnemen met 10 2 e

De passages over de reden waarom we niet verder gaan met de eerdere plannen zullen je voor een|io 2 e| deel bekend
voorkomen Zouje maandag nog even kunnen doorgeven ofje akkoord bent met opneming van deze conceptteksten in de brief

aan beide kamers Mocht je nog opmerkingen of suggesties hebben dan horen we dat graag

Bij voorbaat dank

10 2 6

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original message—
From \ @minienm nl10 2 6 ] 10 2 6 b DGRW 10 2 6

Sent 24 mei 2014 14 12

To
” 10 2 6 I ] 10 2 6 I IZV AVM I0 2 e |@minfin nl

Cc ’|io 2 6[| 10 2 6 | ] 10 2 6 ] AFP BELEID H l@minfin nl

795660^
brief aan Kamers

00353



dank voor het concept Ik heb 10 2 eDag
DGMI fiscale vergroening gevraagd om de coordinatie te voeren rondom de

dekking van 80 min omdat deze voorstellen op het terrein liggen van DGMI

Daar is onze Directie Water en Bodem niet in thuis Hij heeft inmiddels

gereageerd richting

10 2 0 en 10 2 0

10 2 0

Ik heb het concept daarom meteen doorgeshiurd naar hem en enkele van zijn
collega’s Zou je volgende week met hem willen afstemmen

MvGroet

10 2 0

■Original Message

] IZV AVM [ 1P 2 S l@minfin nl

@minfm nl ]
Sent Friday May 23 2014 07 49 o^W Europe Standard Time

To hQ 2 e dhr mr | io 2 © i0 2 e [ MinEZ

10 2 0 |i^ 2j0^^ HSCALITEIT I ]io 2 0| AEP ANALYSE i0 2 e [
0 2 ^ j 10 2 0 I azv AVM | 10 2 e 10 2 6

| aFP^ELEID

o^sl^EP

From 10 2 0

10 2 0

10 2 s DGRW10 2 0

qZV AVM 10 2 0 IJi0 2 0

10 2 0 | AFEP I 10 2 6 I io 2 0| ] io 2~T]10 2 0

10 2 e I ^ IZV I
Subject Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

10 2 0 AFP BELEIDCc 10 2 0

Beste collega’s

Bijgaand mede namens

over de leidingwaterbelasting De bedoeling is dat de brief maandag wordt

aangevuld en afgestemd Maandag komen we ook met een notitie

het concept voor een brief aan beide Kamers10 2 0

Streven is de dekking maandag in onderlinge afstemming beter in te vullen

Doel is maandag de tas van de staatssecretaris te halen en te zorgen dat de

brief uiterlijk maandag 2 juni in de Kamers ligt met begeleidend
persbericht voor de sector Vrijdag 30 mei zou beter zijn maar dat is een

blokdag en we hebben weinig hoop dat verzending op die dag lukt

Prettig weekend

Groet

10 2 0

10 2 0

Ministerie van Financien

DGFZ Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

795660^^2^^ 00353



2500 EE Den Haaa

10 2 e TT

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht 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

weIke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you Ifyou

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 resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk 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 intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

795660 00353



H|0 2 H 1Q 2 e |[pl0X^@vewin nl1
io 2 eUio 2 e^ io 2 e | AFP BELEID^H i0 2e |@minlin nl1

10 2 6 | |10 2 6|] |ZV AVM

Mon 5 26 2014 11 01 37 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE BoL

MAIL RECEIVED Mon 5 26 2014 11 01 00 AM

1Q 2 ejQ 2 ^Beste

Met is inderdaad zaak de waterbedrijven zo snel mogelijk te informeren in ieder geval over de situatie per 1 juli
aanstaande We zijn ons daar zeer van bewust Voor dit moment kan ik alleen zeggen dat het verstandig is om even te

wachten tot er meer duidelijkheid is Zodra het kan hoor je van ons

Groet

10 2 e

H|0 2 ^ 10 2 r| |] 10 2 e @vewin nl]Van

Verzonden maandag 26 mei 2014 9 57

Aanil
Onderwerp RE BoL

Urgentie Hoog

IZV AVM

Beste

Zou je me willen laten weten op het moment dat de brief met buitenwereld gedeeld kan worden evt onder embargo Ik zou

de boodschap het liefst zo snel mogelijk met de drinkwaterbedrijven willen delen aangezien zij druk doende zijn met uitrollen

van informatiemiddelen callcenters etc

Veel dank alvast

Groet

10 2 6^0 2 ^

Van io 2 e |io 2 e| IZV AVM [_
Verzonden vriidag 23 mei 2014 11 09

Aan

CC |l0 2 e|l^ 2j6 | 10 2 6 | IZV AVM hO M |10 2 6| I 10 2 6

Onderwerp RE BoL

@minfin nl110 2 6

1l|D 2 ^ 10 2 6

AFP BE LEID

1Q 2 ej0 2 ^Beste

Het is inderdaad beter dat de leidingwaterbedrijven nog even wachten met het versturen van voorschotfacturen met de

nieuwe tarieven

Groet

10 2 6

Mlnlsterie van Financien

DGFZ Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeeren Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

10 2 e

t\0 2 ^ 10 2 r| |] 10 2 6Van

Verzonden vrijdag 23 mei 2014 8 33

795638

in

00354



^l0 2 e| IZV AVM |10 2 e|1pj | 10 2 e [ IZV AVMAan iQ 2 e

Onderwerp BoL

Urgentie Hoog

Beste en |

Gisteren begreep ik van Vitens dat zij vanafvolgende week al de eerste voor^chotfacturen met nieuwe BoL tarieven aan

zakelijke afnemers gaan sturen Is het verstandig om hen aan te raden die actie nog even uit te stellen

Zoudenjiillie mij spoedig kunnen berichten

Groet

1|0 2 ^ 10 2 e

Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2509 LP DEN HAAG

T
10 2 e

I0 2 e @vewin n

www vewin nl

Als u cm ber c^i per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht de afeenderte informeren en het berichtte wissen Het is niet toegestaan om dit bericht geheel of gedeeltelijk
zondertoestemming te gebruiken of te verspreiden Vewin aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade wanneer informatie in deze e mail niet correct onvolledig of als

het niet tijdig overkomt noch voor schade ten gevolge van deze e mail of die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

795638 00354



| plo 2 ¥1 |ZV AVM ^ 1Q 2 e

3 10 2V I n AFP BELEID
]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

MAIL RECEIVED Mon 5 26 2014 12 32 17 PM

10 2 e| | 10 2 e

Mon 5 26 2014 12 32 16 PM

Normal

555

Hoi 10 2 e I

Ik zou eerst even vraqen aan |l0 2 e| waarom hij dit weghaalt en daarna dit maiitje sturen Ik begreep eerder in een

overleg met en DJ dat er bij de BD 00k wat uitvoeringsproblemen zijn Die kunnen we toch wel beschrijven en

dan inderdaad met een korte verwijzing naar de brede agenda

Groetjes

I 10 2 e |j 1j10 2 e

Beleidsmedewerker

Algemene Fiscale Politiek | Beleid

T

10 2 6

F

Van 10 2 6 | 10 2 61 IZV AVM

Verzonden maandaq 26 mei 2014 12 14

Aan |10 2 6| |l0 ^ e| ^ I0 2 e | AFP BELEID

Onderwerp RE Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

Hoi 10 2 6

Eens met deze reactie aan |10 2 6|

io 2 e| dank je ik neem het zo over

Nog een vraag over de brede agenda Belastingdienst Een aparte alinea is misschien inderdaad wat teveel eer maar ik

zou toch graag een zin opnemen waarmee we een link naar de brief aan de Kamer leggen Bijvoorbeeld onder punt f zie

hieronder Zou je daar nog even naar willen kijken

Groet

10 2 6

f Vijfschyventariefen overgangsregeling relatiefcomplex

De nieuwe structuur met een degressiefvijfschijventarief blijkt gecompliceerder dan gedacht en leidt tot veel vragen Daarbij
speelt 00k hetverschil tussen voonschotklanten en op maandbasis betalende klanten Verder maakt de overgangsregeling in het

tweede halQaar 2014 de regeling extra complex In deze overgangsregeling kunnen nadelige seizoenseffecten optreden voor
verbruikers die vooral in het tweede hal^aar leidingwater afnemen zoals recreatiebedrijven en landbouwbedrijven

De administratieve lasten van waterleveranciers en de uitvoeringskosten van de Belastingdienst nemen aanzienlijk toe bij
afschaffmg van het heffingsplafond Daar komt bij dat de administratie van waterbedrijven voor de levering aan

grootverbruikers vaak niet is ingericht op meten en afrekenen per m^ Voor de Belastingdienst is het in die situatie niet goed
mogelijk de juistheid van de aangegeven bedragen te controleren Ten slotte merk ik op dat deze regeling zich slecht verhoudt

tot de wenselijke complexiteitsvermindering van de belastingheffing zoals toegelicht in de brede Brede agenda
Belastingdienst die ik op 19 mei jl aan uw Kamer heb verstuurd

Van 10 2 6 | 10 2 61 iZV AVM

Verzonden maandag 26 mei 2014 12 12

I0 2 e I fAFP RFI FTPg 110 2 61 C^
795662 00355



Onderwerp FW Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

Van |1Q 2 e|3^4^ FISCALITEIT

Verzonden maandaq 26 mei 2014 11 41

Aan 10 2 6 Ml0 2 e| gzV AVM

CC 10 2 6 |Jio 2 e| jo 2 ^gzV |
IZV AVM I 10 2 6 10 2 6 I gzV AVM

Onderwerp RE Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

I 10 2 6 I AFP BELEID AFP ANALYSE |io 2 6|i^sj io 2 e ^

10 2 6

Bij dezen wat tekstsuggesties

Groeten

10 2 6|

|l0 2 e| IZV AVM

Verzonden vrijdag 23 mei 2014 19 49

Aan |i0 2 e| [

Van 10 2 6

] 10 2 6 DGRW |l0 2 e|ip^^ FISCALITEIT |l0 2 e| f^dlo^
10 2 6

10 2 6 10 2 6 MinEZ 10 2 6

AFP ANALYSE |iQ 2 6|i^ 2j6 | 10 2 6 | gzV AVM hO 2 6 | i^ 2j6
I 10 2 6 I AFEP |10 2 V| 0 2 ^ 110 2 6 6 | AFEP

10 2 6 IZV AVM 110 2 6 LI 10 2 6 I AFP BE LEID

CC | 10 2 e I |l0 2 e| j0 2 ^ IZV

Onderwerp Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

10 2 6 AFP BELEID

Beste collega s

I0 2 e I het concept voor een brief aan beide Kamers over de leidingwaterbelasting DeBijgaand mede namens

bedoeling is dat de brief maandag wordt aangevuld en afgestemd Maandag komen we ook met een notitie

Streven is de dekking maandag in onderlinge afstemming beter in te vullen Doel is maandag de tas van de

staatssecretaris te halen en te zorgen dat de brief uiterlijk maandag 2 juni in de Kamers ligt met begeleidend

persbericht voor de sector Vrijdag 30 mei zou beter zijn maar dat is een blokdag en we hebben weinig hoop dat

verzending op die dag lukt

Prettig weekend

Groet

10 2 6

Ministerie van Flnancien

DGFZ Directie Internationale Zaken en Verfaruiksbelastingen

Afdellng Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haao

T 10 2 6

795662 00355



| plo 2 ¥1 |ZV AVM ^ 10 2 e

n AFP BELEIDM

To 10 2 e ®minfin nll

io 2 e I@minlin nl1 1 i0 2 e L i0 2 e| f^ |ZV ||
10 2 6 | AFP BELEID][|l0 2 e|@minlin nl1 |10 2 e|li^ ^^HAFP ANALYSE || I0 2 e |@minfin nl1 |l0 2 611^ 2 ^

i I0 2 e I IZV AVM || I0 2 e |@minfin nl1 [10 2 6 |jp | I0 2 e ^ | IZV AVM i io~^2 ^@minfin nn

From |l0 2 6|lt3 2]9 |l0 2 6| FISCALITEIT

Sent Mon 5 26 2014 2 55 01 PM

Importance

Subject RE Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

MAIL RECEIVED Mon 5 26 2014 2 55 02 PM

l@minfin nl]Cc 10 2 6 10 2 6 10 2 6

L [

Normal

10 2 6

Akkoord maar Never noodzaak In plaats van wens Suggestie

Dit 00k met het oog op de wens tot noodzaak van complexiteitsveraiindering van de belastinghefFmg zoals toegelicht in de

brede Brede agenda voor de Belastingdienst die ik op 19 mei jl aan uw Kamer heb vergestuiird

Groeten

10 2 6|

10 2 6 110 2 6 I IZV AVMVan

Verzonden maandag 26 mei 2014 13 56

Aan |10 2 ellP^fai ^ FISCALITEIT]

CC |l0 2 eL 10 2 e| I 10 Z6

^0 2 ^ AFP ANALYSEb|l0 2 e| lp1 | 10 2 6 | gzV AVM [10^1PR
Onderwerp RE Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

AFP BELEIDj | 10 2 6 | |1Q 2 6| jdip \ZV \

10 2 8 IZV AVM

10 2 6 I AFP BELEID |lQ 2 6| jdp

10 2 e|

Dank voor je reactle Zoals net besproken heeft het geen zin een aparte paragraaf g op te nemen over problemen die bij
de Belastingdienst naar voren zijn gekomen omdat het om dezelfde punten gaat die in de eerdere paragrafen a t m f

worden toegelicht

Wei zouden we in de conclusie een zin over de brede agenda Belastingdienst kunnen opnemen om toch een link te

leggen naar de brief aan de Kamer Hieronder een aanzet zou je daar nog even naar willen kijken

Groet

10 2 6

Conclusie

Zoals eerder met uw Kamer gedeeld was de intentie om na afronding van het onderzoek eventuele bijstellingen van de

leidingwaterbelasting mee te nemen in het Belastingplan 2015 De resultaten van het onderzoek zijn echter dusdanig dat het

naar het oordeel van het kabinet niet wenselijk is om de in het Belastingplan 2014 opgenomen wijzigingen van de

leidingwaterbelasting per 1 juli 2014 en 1 januari 2015 daadwerkelijk in te voeren Dit 00k met het oog op de wens tot

complexiteitsvermindering van de belastingheffing zoals toegelicht in de brede Brede agenda Belastingdienst die ik op 19

mei jl aan uw Kamer heb verstuurd Het kabinet is daarom voomemens het vervallen van het heffingsplafond weer in te

trekken

10 2 e|lp[6|iap

10 2 6 10 2 6

10 2 6 jO 2 ^ |10 2 ^ 10 2 6|lpje| 10 2 610 2 6| jO 2 ^10 2 6 10 2 6

ip]6| io 2Ty10 2 6
0ubb6l

10 2 6

795664 00356



| plo 2 ¥1 |ZV AVM ^ 1Q 2 e I@minfin nl1 1 | [To^ IZV [l
3 102V I n AFP BELEID^II |@minlin nl1

bl 10 2 e AFP BELEID

]@minfin nl]To 10 2 e 10 2 e

10 2 el 10 2 eCc

From

Sent

Importance
Subject RE Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

MAIL RECEIVED Tue 5 27 2014 9 32 29 AM

Tue 5 27 2014 9 32 27 AM

Normal

Hoi 10 2 e I

Bedankt 00k richting I M voor de info

Groet

M0 2 e| IZV AVM

Verzonden maandag 26 mei 2014 19 30

Aan

CC [io 2 e|^ |10 2 6| I 10 2 e

Onderwerp FW Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

10 2 eVan

|l0 2 e| IZV| i0 2e AFP BELEID

AFP BELEID

10 2 e

IS10 2 eHoi

Onderstaande reactie van I M op de vragen van hadden jullie nog tegoed10 2 e

Groet

I 10 2 e

10 2 e 110 2 61 DGRW [ 10 2 0 minienm nilVan

Verzonden maandag 26 mei 2014 12 57

10 2 0 I ^lolel IZV AVMAan

Onderwerp RE Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

Dag 10 2 0

Terechte vragen maar het beantwoorden daarvan is minder eenvoudig en enigszins speculatief

1 Door zelf grondwater of oppervlaktewater te ontrekken kunnen er negatieve natuur milieueffecten optreden in het gebied
waar het bedrijf is gevestigd Er kan zelfs schade ontstaan aan gebouwen fundering als het grondwaterpeil te veel daalt Ik

kan me voorstellen dat bedrijven dat niet voor hun rekening willen nemen

Je kunt de alinea ook simpel houden door de zin “Vanuit milieuoogpiint zijn bedrijven soms bereid toch leidingwater te

gebmiken als het prijsverschil niet te groot wordfTBll te schrappen en te wijzigen in Bedrijven zijn soms vanuit bereid om

toch leidingwater te gebmiken als het prijsverschil niet te groot is

2 Een autowasstraat lijkt inderdaad milieuvriendelijker dan zelf wassen Zie artikel van Bovag en Milieucentraal hieronder

Een vieze auto Voor steeds meet mensen een mooie reden om enthousiast zelf met sop en spons tekeer te gaan

We geven onze auto ongeveerzes keer per jaar een poetsbeurt Wei zeven miljoen wasbeurten in totaal Zelf

wassen is in opkomst gemiddeld wast40 van de autobezitters hun wagen voor de deur De resterende 60 gaat
naar een autowasservice

Niet wassen voor de deur

Tijdens het rijden kleeft er van alles aan je auto Nu vooral veel strooizout en pekel vanwege de sneeuw maar ook

bijvoorbeeld allerlei insectjes olie en rubberresten V\fenneer je je auto zelf wast loopt het afvalwater rechtstreeks

het riool in Dit vieze water loopt dan of onbehandeld slootjes en rivieren in of wordt samen met het vuile water uit

huizen gezuiverd in een energieslurpende waterzuiveringsinstallatie Dat hangt af van het rioolsysteem van je wijk

795665 00358



Autowasstraat milieuvriendelijker
In een autowasstraat wordt het al het gebruikte water 70 tot 80 gerecycled Daarnaast wordt alle troep die van je
auto afkomt zorgvuldig opgevangen en verwerkt door bedrijven die daarin zijn gespecialiseerd Daardoor komter

geen vuil in het oppervlaktewater en hoeft de zuiveringsinstallatie minder hard te werken Kortom voel je niet

bezwaard en ga lekker naar de autowasstraat Goed voor het milieu en je vrije tijd

Bronnen Bovag Milieu Centraal

Van | I0 2 e | |l0 2 e| IZV AVM []
Verzonden maandag 26 tnei 2014 10 50

Aan

CC [io 2 e| |1Q 2 6| | 1Q 2 e AFP BELEID

Onderwerp FW Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

1@minfin nl110 2 6

10 2 6 10 2 6 DGRW

Hoi 10 2 6 I

Bijgaand toch nog twee inhoudelijke vragen op jouw terrain Zou je even kunnen kijken wat we hierover kunnen

zeggen

Groet

10 2 6

10 2 6 AFP BELEIDVan

Verzonden maandag 26 mei 2014 9 15

IZV AVM |l0 24 10 2 e|10 2 6 10 2 6 AFP BELEIDAan

Onderwerp RE Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

Hoi 10 2 6 en 10 2 6

Mooie voorzet Bijgaand een aantal kleine redactionele punten

Groet

Van | 10 2 e | | 10 2 6^ IZV AVM

Verzonden vrijdag 23 mei 2014 19 49

Aan |l0 2 e[
AFP ANALYSE 71lO 2 6pl0 2j6 | 10 2 e | IZV AVM 10 2 e | 1 10 2 6 ^
I 10 2 6 I AFEP |lO 2eL 0 2 t^ ] 10 2 6

CC I 1012 6 | |10 2 e| |0 Z^ izV l

Onderwerp Leidingwaterbelasting brief aan Kamers

J 10 2 6 DGRW |io 2 6|ip^|io 2 ^ FISCALUEIT |i0 2 6

IZV AVM 110 2 6 1 1 10 2 6 KAFP BELEID

10 2 6 I0 2 g10 2 6 10 2 6

10 2 6

AFEP

Ji ] I 10 2 6 I AFP BELEID

Beste collega s

Bijgaand mede namens i0 2 e het concept voor een brief aan beide Kamers over de leidingwaterbelasting De

bedoeling is dat de brief maandag wordt aangevuld en afgestemd Maandag komen we ook met een notitie

Streven is de dekking maandag in onderlinge afstemming beter in te vullen Doel is maandag de tas van de

staatssecretaris te halen en te zorgen dat de brief uiterlijk maandag 2 juni in de Kamers ligt met begeleidend

persbericht voor de sector Vrijdag 30 mei zou beter zijn maar dat is een blokdag en we hebben weinig hoop dat

verzending op die dag lukt

Prettig weekend

Groet

10 2 6

o z e I
795665 00358



Mlnisterie van Financien

DGFZ DIrectle Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

T 10 2 6

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditberieht abusievelijk aan u is toegezanden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwiideren De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If 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 resuiting from the risks inherent in the eiectronic transmission cf messages

Waarom is leidingwater milieuvriendelijker

795665 00358



10 2 6 I ^ 10 2 6 DGRWl
10 2 e[| 10 2 e|^ 10 2 e | AFP BELEID [[

l@minienm nl]

I 10 2 6 I 110 2 61 IZV AVM

Tue 5 27 2014 2 47 55 PM

Normal

^@minienm nll
io Ze l@minlin nl]

To 10 2 6

Cc 10 2 6

DGMI|[
From

Sent

Importance

Subject RE Stand van zaken Kamerbrief leidingwaterbelasting IZV2014 0089 I versie 26mei2014

MAIL RECEIVED Tue 5 27 2014 2 47 00 PM

10 2 6

Ha 10 2 6 I

Dank voor je snelle inbreng ook gisteren

0ns argument over de opbrengst heb Ik verduidelijkt ging over belastingopbrengst en het extra argument van de

waterprijs toegevoegd in een aparte zin zie hieronder Vewin had dit inderdaad ook aangevoerd

Groet

10 2 e

a Ajhaken grootverbruikers

Onder de oude leidingwaterbelasting was per aansluiting maximaal € 50 per jaar verschuldigd In de nieuwe opzet kan dat

oplopen tot miljoenen euro’s per jaar terwijl vaak ook het goedkopere altematiefvan zelfwinning voorhanden is grondwater
of oppervlaktewater Bedrijven zijn soms bereid ondanks de mogelijkheid van zelfwinning toch leidingwater te gebmiken als

het prijsverschil niet te groot wordt Door de afschaffing van het heffmgsplafond zullen bedrijven vaker kiezen voor de

goedkopere oplossing van zelfwinning Vewin signaleert zowel plannen tot afhaken bij bestaande klanten als het verlies van

potentiele klanten die geen belangstelling meer hebben om over te stappen op leidingwater Naast mogelijke milieueffecten

komt bij afhaken van grootverbruikers de beoogde belastingopbrengst onder druk te staan Verder kan afhaken van

grootverbruikers bij de waterbedrijven leiden tot verhoging van de prijs van leidingwater voor de overige klanten

10 2 6 110 2 6 I DGRW [ 10 2 6 ©minienm nl]Van

Verzonden dinsdag 27 mei 2014 11 12

Aan

CC [io 2 6[ |io 2 6|
Onderwerp RE Stand van zaken Kamerbrief leidingwaterbelasting IZV2014 0089 I versie 26mei2014

10 2 6 ^ 10 2 61 IZV AVM

AFP BELEID 10 2 6 |lp1e | 10 2 6 ^10 2 6 IZV AVM DGMI10 2 6

Dag 10 2 6

Een aanvulling zie onderstreept verder akkoord met de gemarkeerde passages

dekkingsvoorstel

10 2 6 ial je nog mailen over

MvGroet

10 2 6

a Ajhaken grootverbruikers

Onder de oude leidingwaterbelasting was per aansluiting maximaal € 50 per jaar verschuldigd In de nieuwe opzet kan dat

oplopen tot miljoenen euro’s per jaar terwijl vaak ook het goedkopere altematiefvan zelfwinning voorhanden is grondwater
of oppervlaktewater Bedrijven zijn soms bereid ondanks de mogelijkheid van zelfwinning toch leidingwater te gebmiken als

het prijsverschil niet te groot wordt Door de afschaffing van het heffmgsplafond zullen bedrijven vaker kiezen voor de

goedkopere oplossing van zelfwinning Vewin signaleert zowel plannen tot afhaken bij bestaande klanten als het verlies van

potentiele klanten die geen belangstelling meer hebben om over te stappen op leidingwater Naast mogelijke milieueffecten

komt de beoogde opbrengst hiermee onder druk te staan waardoor de prijs van leidingwater voor de bestaande klanten

mogelijk hoger wordt

10 2 6 110 2 61 IZV AVM [ 10 2 6 @minfin nl1Van

Vor7nnHen maandag 26 mei 2014 18 38

795669 00359



10 2 e 10 2 e pGRWAan

CC |l0 24|l0 2 6| j 1Q 2 e | AFP BELEID | 10 2 e \ ^^\ 1Q 2 e | IZV AVM

Onderwerp RE Stand van zaken Kamerbrief leidingwaterbelasting IZV2014 0089 I versie 26mei2014

10 2 e DGMI

Hoi 10 2 e

Zou je nog even kunnen kijken of de iets aangepaste gemarkeerde passages wat jou betreft o k zijn zo

Greet

I 10 2 e

10 2 e h0 2 e| IZV AVMVan

Verzonden maandag 26 mei 2014 18 36

Aan
^

CC 10 2 6 ] ^ 10 2 e| dgRW |10 24 |1Q 2 6| ^ 1Q 2 e AFP BELEID 10 2 6 1Q 2 e ^

Onderwerp Stand van zaken Kamerbrief leidingiwaterbelasting IZV2014 0089 I versie 26mei2014

10 2 6

IZV AVM

Beste 10 2 e

Bind van de middag kregen we je telefonisch niette pakken daarom even per mail de stand van zaken

Met de brief aan de Kamers over de leidingwaterbelasting zijn we vandaag minder ver gekomen dan gehoopt omdat de

uitwerking van een mogelijke dekking in de energiebelasting meer tijd in beslag nam dan gedacht

Bijgaand de conceptbrief aan beide Kamers over de leidingwaterbelasting zoals die nu luidt nog steeds zonder nadere

uitwerking van de dekking aan het siot

uiten verzoelHet gaat nu alleen nog over hoe en wat in de energiebelasting We streven ernaar om de definitieve versie van

de brief rnorgen af te stemmen en in de tas te krijgen met ook een wat nadere invulling van de dekking in de

energiebelasting

bulten verzoek

Greet

10 2 6

[ I 10 2 6

Ministerie van FInancIen

DGFZ DIrectie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Afdeling Aceijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag
T 31

M 31
10 2 6

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusia elijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het berictit 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 intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you ate requested to inform the sentJer and deiSe the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission c messages

795669 00359



| plo 2 ¥1 |ZV AVM ^ 1Q 2 e

3 10 2V I n AFP BELEID
]@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE IZV2ai4 0089 I versie 26mei2014

MAIL RECEIVED Tue 5 27 2014 3 22 34 PM

10 2 e| | 10 2 e

Tue 5 27 2014 3 22 33 PM

Normal

Hoi 10 2 e I

Prima brief Ik heb geen opmerkingen Ik zal voor de Brede agenda nog even de bronverwijzing uitzoeken Dat laatste

stukje moet nu weer worden aangepast na ons overleg met AFEP maar dat zie ik straks wel langskomen

Groetjes

io j 1110 2^

Beleidsmedewerker

Algemene Fiscale Politiek | Beleid

T

10 2 e

F

Van 10 2 6 |l0 2 e| IZV AVM

Verzonden dinsdag 27 mei 2014 14 31

Aan |i0 2 e| |10 2 6| 1 I0 2 a ^ | fAFP BELEID | 10 2 6 |ip]€f| 10 2 6 ^
fIZV1 l U bl I fAFP BELEIDj |l0 2 e| io 2 ff^~0 2 4 AFP ANALYSE 110 2 6[ o 2 ^f| 10 2 6^ 6

10]2 e I | j^EPj
CC 10 2 6 [e| 10 2 61 | AFP ANALYSEj

Onderwerp IZV2014 0089 I versie 26mei2014

[ IZV AVM |10 2 6|iPf|i^j FISCALITEIT I iQ 2 6 1 110 2 6|
AFEP

10 2 6

Beste college s

bulten verzoek
Bijgaand een bijgewerkt concept van de brief leidingwaterbelasting aan de EK en TK

Verder is eenbuiten verzoek

zin van I M ingevoegd Zie markeringen

We streven ernaar dat de brief vandaag in de tas gaat

Groet

10 2 6

795655 00360



VDGMnf |@minienm nil

I@minienm nl1 |iQ 2^ 110 2 61 | io 2 e \

IZy AVM || I0 2 e I@minfin nl1

DGMIll i0 2 e ]@minienm nl1

To 10 2 60 2 6

ITI 10 2 6 I UGKWiI
|@minfin nII

@minienm nl1

Qo^ IZV AVM

Tue 5 27 2014 3 36 38 PM

Cc 10 2 6 10 2 6

AFP BELBPf
DGMif
From

Sent

Importance

Subject RE Stand van zaken Kamerbrief leidingwaterbelasting IZV2014 0089 I versie 26mei2014

MAIL RECEIVED Tue 5 27 2014 3 36 00 PM

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Normal

IZV2014 0089 I versie 27mei2014 docx

Dag 10 2 6

Dank voor je reactie Je veronderstelling klopt de dekking is nu gevonden in de tweede en derde tariefschijf voor zowel

aardgas als elektriciteit

Bijgaand de conceptbrief aan de EK en TK zoals die nu luidt Op biz 4 wordt de dekking kort toegelicht We hopen de

brief vandaag nog in de tas te krijgen

groeten

10 2 6

]@minienm nl]DGMI[ 10 2 6Van 10 2 6

Verzonden dinsdag 27 mei 2014 11 24

Aan IZV AVM

I 10 2 6 I DGRW |l0 2 e| [10 2 6 | 10 2 6 \

\ DGMI

Onderwerp RE Stand van zaken Kamerbrief leidingwaterbelasting IZV2014 00S9 I versie 26mei2014

10 2 6

10 2 6 AFP BELEID 10 2 6 |l l 2[6 10 2 6 IZV AVMCC 10 2 6

DGMI [10 2 6 10 2 6

Ha 10 2 6 I

Mijn telefoon stand uit en je telefoonnummer was onbekend zodatikje niet kon terugbellen Ik begrijp dat de dekking
uit de EB nog problemen opievert Mag ik aannemen dat de dekking gezocht wordt vanaf schijf 2 en hoger en in 1®

instantie niet neerslaat bij de burger I8 M is gezien de geconstateerde knelpunten akkoord metde huidige opzet van de

brief

De terugval van een degressief tarief rret vijfschijven naar het oorspronkelijke heffingsplafond is wel een punt van

aandacht Naast het willen terugdringen van milieuschadelijke subsidies kabinetsbeleid is het gedachtegoed om

externe milieukosten zoals nanodeeitjes plastic hormonen pesticiden zware metalen etc uiteindeliik in rekening te

brengen bi1 de vervuiler Uiteraard snap ikde problemen en

H I TaM

10 2 6 heeft deze goed toegelicht maar het lijkt redelijk
op termijn naar priisprikkels en financiele instrumenten zoekt om het gedachtegoed van internaliseren va

_ _

795668 00361



externe milieukosten en zuinia wateraebruik mee te nemen en fiscal© prikkels conform het kabinetsbeleid Groene

Groeibrief aan te brengen _

Goed te horen dat in overleg met EZ en I M besloten is om de incidentele dekking niet uit MIA VAMIL EIA of

WSBO RDA te halen

Morgen ga Ik op vakantie en zal Ik niet meer kunnen bijdragen aan de verdere afhandeling van de brief Mijn college s

zullen zover mogelijk deze coordinatie overnemen10 2 e10 2 e en

m vr gr

10 2 e

10 2 e

Coordinator fiscale vergroening

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Directie Duurzaamheid taakveld

Economie en Fiscaliteit

Plesmanweg 1 6

Den Haag

10 2 0

telefoon werk
10 2 0

telefoon prive ■ 10 2 0

795668 00361



ho 2 e| IZV AVM [ @ininfin nl1Van I i0 2 e

Verzonden maandag 26 mei 2014 18 36

10 2 e

Aan DGMI

ItI 10 2 6 I DGRW |10 24 |l0 2 e|
Onderwerp Stand van zaken Kamerbrief leidingwaterbelasting IZV2014 0089 I versie 26mei2014

10 2 e

AFP BELEID 10 2 6 10 2 e ^10 2 6 10 2 6 IZV AVMCC

Beste 10 2 6

Bind van de nniddag kregen we je telefonisch niet te pakken daarom even per nnail de stand van zaken

Met de brief aan de Kamers over de leidingwaterbelasting zijn we vandaag minder ver gekomen dan gehoopt omdat de

uitwerking van een mogelijke dekking in de energiebelasting meertijd in beslag nam dan gedacht

Bijgaand de conceptbrief aan beide Kamers over de leidingwaterbelasting zoals die nu luidt nog steeds zonder nadere

uitwerking van de dekking aan het slot Dekking via MIA Vamil EIA of WSBO RDA is wat ons betreft in ieder geval van

de baan Het gaat nu alleen nog over hoe en wat in de energiebelasting We streven ernaar om de definitieve versie van

de brief morgen af te stemmen en in de tas te krijgen met ook een wat nadere invulling van de dekking in de

energiebelasting

Greet

10 2 6

1 | 10 2 6

Ministerie van FInancIen

DGFZ DIrectle Internationale Zaken en VertDruiksbelastingen

Afdeling Aceijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

T 311 10 2 e I

M 3l1 10 2 6

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronic transmission messages

795668 00361



0■««

Z
Ministerievan Financien

_•■

^

fTc^‘

TER BESLISSING Directie Internationale Zaken

en Verbruiksbelastingen\Aan

Inlichtinaende Staatssecreta ris
|[
T

10 2 e
F

0 2 e Biminfin nl

Datum

28 mei 2014

notitie
Notitfenummer

IZV 2014 102

Leidlngwaterbelasting toelichting bij brief aan EK en TK

IZV2014 89 M
Rubriek

Waterbelasting

Auteur

[ T
Paraaf

de Staatss

Via Medeparaaf [ lO n g j 2 6

rr
DGF2

lOZ e

10 2 e
10 2 eVan

de direrteur Internationale

Zaken en Verbruiksbelastingi

Kopie aan

Minister 2xpa COMM

Bijiagen

10 2 e

Medeparae Medeparaaf Med

m
caliteit COM

^ C10 2 e 10 2 e 10 2 e

Aanleiding

Bijgaand treft u de brief aan de Eerste en Tweede Kamer aan over de

leidingwaterbelasting opschorting en afstel vervallen heffingspiafond

Kern

In de brief worden beide Kamers zoals toegezegd gemformeerd over de

resultaten van de inventarisatie van kneipunten bij afschaffing van het

heffingspiafond van 300 en invoering van een degressief vijfschijventarief
De inventarisatie vormt aanleiding tot intrekking van deze maatregel Dit wordt

in de brief toegelichtbuiten verzoek

In reactie op de notitie IZV2014 90 N van 26 mei jl ging u akkoord met dekking
van de intrekking van deze maatregel via verhoging van het tarief van de

energiebelasting in de tweede en derde schijf voor zowel aardgas en elektriciteit

optie 2 Deze dekking wordt kort toegelicht op biz 4 van de brief Daarbij
wordt geen onderscheid gemaakt tussen structurele dekking vanaf 2015 en

Incidentele dekking van de derving in het lopende jaar 2014

Beslispunten
Stemt u ermee in dat de derving voor 2014 vooralsnog ook wordt gedekt
in de energiebelasting
Gaat u akkoord met bijgaande brief aan de Eerste en Tweede Kamer en

zo ja wilt u dan beide exemplaren tekenen

Stemt u ermee in dat de brief zo mogelijk vandaag nog wordt verstuurd

uiteraard mits de C3 akkoord zijn gegaan met deze intrekking —

buiten verzoek

Pagina 1 van 2
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■

Toelichting

buiten verzoek

Overigens zijn de gevolgen van de EB verhoging inclusief

inddentele dekkitig veel evenwichtiger gespretd over de bedrijven dan de

gevolgen van het vervallen van het heffingsplafond in de leidingwaterbelasting
In plaats van miljoenen euro s voor grootverbruikers van leidingwater gaat het

in de EB bij grootverbruikers van aardgas en elektriciteit eerderom

tienduizenden euro s per bedrijf

buiten verzoek

Pagina 2 van 2
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|10 2 e| f^^10 2 e^ e KaFEP^H 10 2 e |@minfin nl1 FISCALITEIDH 10 2e |@minfin nl1 | |
] | io 2 e | AFP BELEID [liQ^@minlin nl1 l io^ e [ip ^|io 2 e| IZV ^ io 2 e |@minfin nl1 | lo^ e | i[a^ io 2 e

AFP^ll |@minfin nil I I ^0 2 ^ I AL DGFZ [110 2 el@minfin nl1
^^ ^^

io 2 e I I I0 2 e I AFEP H i0 2 e |@minfin nl1 | io 2 e I0 2 e I IZV AVM [1 I0 2 e |@minfin nl1
10 2 e [ 110 2 e|^0 2 ^ IZV J I0 2 e |@minfin nl] |10^ |l0 2 e| j 1Q 2 e | AFP BELEID [] 10 2 e |@minfin nl]

10 2 e | |10 2 6|HIZV AVM1
Sent Wed 5 28 2014 11 15 11 AM

Importance

Subject IZV2014 0102 N Leidingwaterbelasting Opdeknotitie bij brief aan EK en TK IZV2014 89 M versie a

MAIL_RECEIVED Wed 5 28 2014 11 15 00 AM

IZV2014 0102 N Leidinqwaterbelastinq Opdeknotitie bii brief aan EKen TK IZV2014 S9 M versie a docx

To

Cc

From

Normal

Beste collega s

Bijgaand de begeleidende notitie bij de brief aan Eerste en Tweede kamer over de leidingwaterbelasting De brief sturen

we hierna breder rond ook aan EZ en I8iM

We willen proberen de brief vandaag uitte krijgen zodra we akkoord hebben van de C3 Daarmee sluiten we aan bij de

verzending van de accijnsbrief zoals eerder afgesproken De opschorting is dan een maand van tevoren bekend

gemaakt klinkt beter dan minder dan een maand van tevoren

Greet

10 2 0 en 10 2 0

795609 00363



10 2 6 | |ZV AVM || I0 2 e I@minfin nl1
io 2 e |1|0 2 ^~ io 2 e ^ | IZV AVM ^ lO ^V |@minfin nl1
10 2 6 | |l0 2 6| j0 2 ^ QZV

Wed 5 28 2014 7 22 21 PM

Normal

10 2 6To

Cc

From

Sent

Importance
Subject A4

MAIL RECEIVED Wed 5 28 2014 7 22 26 PM

Hail 10 2 6

Maaudag bespieekt de minister de BOL met de C5 Hij vraagt om een A4 met de kaupuuten
waarom geen BOL

Loe ziet de dekking eruit paai kernelementeu maximaal bedi ag per bediijf enfin supakorte

samenvatting van dekeru

Kun jij een A4 voorbereideu eu mij dat uiterlijk vrijdagmiddag toestureu zodat ik hem dag kan toesturen

Wiljemelaten weteu alsje dit bericht bebt ontvangen

Excuus voor de overlast en dank voor de hulp

Greet

Verstuurd vanaf mijn iPhone

795574 00364



I 10 2 6 I AFP BELEID [|i^@minfin nl1

| |io 2 e| izv AVM ^ 10 2 6 ]@minfin nl1 |io 2 6| ip ^ io 2 e | lZV AVM [l i02 e |@minfin nn io 2 e

IZV ll 10 2 6 I@minlin nl1 1 10 2 e | 1|0 2^ 1Q 2 e |

To 10 2 e

10 2 eCc

I 10 2 6 dO 2 ^ |ZV [1
AFP^H 10 2^ ]@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject 20140528 Memo tbv overleg met C5 over o a BOL

MAIL RECEIVED Wed 5 28 2014 7 46 40 PM

l@minfin nl]10 2 6 10 2 6

10 2 6[ 10 2 6 j 10 2 6 AFP BELEID

Wed 5 28 2014 7 46 38 PM

Normal

20140528 Memo tbv overleg met C5 over o a BOL docx

Hoi 10 2 6

Zou jij hier even naar willen kijken in verband met het C5 overleg maandagochtend Is dit in de snelheid nog een

redelijk verhaal Alvast bedankt

Groetjes

10 2 6 en 10 2 6

795573 00365



Directie Algemene Fiscale

Politiek

Aan

De minister

Inrichtingen

iQ 2 €rnia^l
T

10 2 e
F

10 2 e bminfin nt

Datum

28 mei 2014

memo
Auteur

1Q |iq0 2 ^Beiasting op leidingwater
iq 10 2 e I

Aanleiding

Op maandag 2juni as heeft u een overleg metde C5 Wij verzoeken u om tijdens
dit overleg de maatregel handhaving van het heffingspiafond in de beiasting op

leidingwater af te stemmen metde C5 Zo kan er zo snel mogelijk [het liefst

maandag een brief naar de EK en TK waarin dit beleidsvoornemen wordt

vermeld Het is van belang om de sector tijdig te informeren zodat zij kunnen

stoppen met de impiementatie van het overgangsrecht dat per 1 juli 2014 in

werking treedt

Kernpunten
• In de Begrotingsafspraken 2014 is vastgelegd dat de beiasting op leidingwater

wordt verhoogd en dat het heffingspiafond van 300m^ vervalt

• Per 1 januari 2014 is het tarief verhoogd van € 0 165 naar € 0 33 per m^

Vervoigens zal per 1 juii 2014 het heffingspiafond van 300 m^ per aansluiting

per jaar vervallen waarbij een degressief tarief met vijf schijven wordt

ingevoerd metdubbele tarieven en gehaiveerde schijven [overgangsrecht om

in een half jaar tijd de volledige jaaropbrengst te behalen Per 1 januari 2015

gaan de gewone tarieven en schijven in werking
• Tijdens de pariementaire behandeiing van het Belastingplan 2014 is toegezegd

dat met de sector zai worden onderzocht wat de effecten en mogelijke

knelpunten zijn van deze wijzigingen
• Dit deze inventarisatie is gebieken dat er sprake is van negatieve

miiieueffecten ontmoediging van innovatie en willekeurig ogende gevoigen
voor een beperkte groep bedrijven Verder wordt een goed uitvoerbare

beiasting voor zowel waterbedrijven als Beiastingdienst zeer complex
• U de staatssecretaris van Financien en de ministers van EZ en I M hebben

ingestemd met het handhaven van het heffingspiafond De structurele derving
vanaf 2015 [€ 80 min zal worden gedekt uit een verhoging in de

energiebelasting bij bedrijven Ook de incidentele derving voor het iopende

jaar 2014 [€ 80 min wordt vooraisnog gedekt in de energiebeiasting Deze

tariefswijzigingen worden meegenomen in het belastingplan 2015

• Op dit moment ligt er een interdepartementaal afgestemde brief klaar ter

tekening bij de staatssecretaris en wordt gewacht op een akkoord van de C5

• Het is van belang de sector zo snel mogelijk te informeren zodat ze kunnen

stoppen met impiementatie van het overgangsrecht dat 1 juli 2014 in werking
treedt

• Wij verzoeken u om C5 akkoord te laten gaan met verzending van bijgevoegde
brief aan de Eerste en Tweede Kamer

Pagina 1 van 4
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Toelichting

Dekking
Structurele dekking is gevonden in een vet ioging van zowel het EB tarief voor

aardgas € 40 min als voor elektriciteit € 40 min De verhoging in de 2^ en 3^

schijf aardgas en de 2^ en 3® schijf elektriciteit in centen is als voIgt
weerqeqeven op basis van de sleuteltabel

Huidig Verhoging Nieuw

tarief
Opbrengst

^£

Aardgas
0 170 000 m3

170 000 1 000 000 m3

I OOO OOO IO OOO OOO m3

10 000 000 m3
_

Elektriciteit

0 10 000 kWh

10 000 50 000 kWh

50 000 10 000 000 kWh

10 000 000 kWh

Totaal

18 94 0 18 94 0

1 819 26 5
_

0 43195 26 5 X

4 46 5 62 30

1 63 2 05 10

1 17 0 1 17 0

11 85

4 31

0 11 85

4 53j
0

0 22412 5 2 i
0 0598 5 2 J_

21

1 15 1 21 20

0 05 0 0 05 0

80

Deze tariefsverhogingen resulteren in een evenwichtige verdeling overde diverse

sectoren Deze verdeling is aanzienlijk evenwichtiger dan de verdeling van de

lasten zou zijn in de belasting op leidingwater met het degressieve schijvenstelsel

Het verlaagde tarief aardgas voor de glastuinbouw in de tweede tariefschijf stijgt
in Ibeginsel proportioneel mee met de reguliere tariefstijging in deze schijf In de

derde tariefschijf geldt voor de glastuinbouw het reguliere tarief

Maximaal effect aardgas

Bedrijf met verbruik

300 min m3 1 schijf
2 schijf
3 schijf

€ 32 198 00

€ 37 018 00

€ 146 700 00

€ 3 393 000 00 4 schijf
€ 3 608 916 00 nu

€ 32 198 00

€ 46 646 00

€ 184 500 00

€ 3 393 000 00

C 3 656 344 00 variant 2Betaalt totaal

De stijging energiebelasting als gevolg van de tariefsverhoging voor aardgas is

€ 47 428 00 Overigens gaat elk bedrijf met verbruik boven 10 min dit bed rag betalen

Maximaal effect elektriciteit

De toename als gevolg van de verhoging in de 2
^
en 3

^

schijf elektriciteit bedraagt maximaal ca

e 5 000

Belasting op leidingwater

Een grootverbmiker van leidingwater zou onder het degressieve schijvenstelsel miljoenen euro s extra

betalen aan leidingbelasting

Op de volgende pagina wordt in twee grafieken de belastingverhoging per

verbruikscategorie weergegeven voor aardgas en elektriciteit

Overzicht toename energiebelasting aardgas in euro s in de verschillende

verbruikscategorieen
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Tarief energiebelasting op aardgas
30D COO 2S

20

203 000
00

S 25 ts
fQ

iS 0^

^ 150 000 Ji

41

E£f
10 fg

o c
s 41
^ 100 000

5

50 000 ■

0 0

0 1 000 000 2 000 000 3 M0 000 4 000 000 S OOO OOO 6 000 000 7 000 000 S OOO OOO 9 000 000 10 000 000

Verbrijik iTi’

■Huidig [arlef Tarief na wijiiging Toename in K

Tarief energiebelasting op elektriciteit

1^0 000 6

12 M3
5

I

100 000
I

4
DA

c

■K so ooo •

41

«

A3

Eu} eo ooo

o
c

c
UJ

2

40 00Q

1
20 000

00

0 1 000 00D 2 000 000 3 000 000 4 O0Q OOO 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 00010 000 000

Verbruik m^

HuidigtJfieF Tanof na wi ziging ToAnamglin

Overzicht toename energiebelasting elektriciteit in euro s in de verschillende

verbruikscategorieen
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110 2 e|^ 10 2 e | AFP BELEID^H 10 2 e |@minfin nl1
10 2 e|j^ 2 ^| 10 2 e I IZV AVM^H io 2 e |@minfin nl]

10 2 6 | |10 2 e |] IZV AVM

Wed 5 28 2014 9 50 48 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject BOL lijstje mailadressen contactpersonen sector

MAIL RECEIVED Wed 5 28 2014 9 50 00 PM

5

10 2 eHoi

Hierbij dus nog even de mailadressen van de sector voor als er maandag ai lets verstuurd moet worden

Groetjes

I 10 2 e

t^0 2 ^| io 2 e I VewiniQ 2 e @vewin nl

[j iivemw nl 0 2 41 VEMW

1^ 10 2 6 I VNO NCW MKBio 2 e l@vnoncvtf mkb nl

I0 2 e ailtb nl LTO Nederland10 2 e

0^2 fearecron nl 10 2 6 Recron

]bovag10 2 6 @bovag nl 10 2 6

10 2 6 @cvg nl 10 2 6 I 10 2 6 Crown van Gelder

@rvo nl Platform Duurzame Glastuinbouw10 2 6
10 2 6

I 10 2 6 | auvw nl [
Waterschappen

10 ^ 10 2 6 I Unie van Waterschappen 10 2 6 | auvw nl I 10 2 6 [ | 10 2 6 I Unie van

anoord holland nl10 2 6 provincie Noord Holland10 2 6

795578 00367



10 2 e I | plo 2 ^ IZV AVM fl 1Q 2 e |@minfin nl]
10 2 e iq ia2 e|i0 2 ^| |ZV

Tue 6 3 2014 5 59 45 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject Fwd BoL

MAIL RECEIVED Tue 6 3 2014 5 59 45 PM

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht

Van \ AL DGFZ |@minfin nl

Datum 3 jmii 2014 17 16 55 CEST

Aan ’1 i0 2 e F 2 ^ IZV Stoiinfin nl 10 2 e L 1Q 2 e| |_iaz^ BJZ BBO10 2 e 10 2 e

fSniinrin nl10 2 e

f^ ]l0 2 e| IZV10 2 6 10 2 6 @minfin nlKopie

Onderwerp Antw BoL

Hoi I 10 2 6 i

Denk je dat ik de watersector kan vertellen dat wij uiterlijk donderdag de brief over BOL naar de Kamer doen

Zoals je ziet begint het een beetje te knellen

1^^

10 2 6 10 2 6 1 10 2 6Van

Verzonden dinsdag 3 juni 2014 13 19

Aan I I0 2 e | | lO ie | AL DGFZ

1l|0 2 |^ 10 2 el

@vewin nl1 Namens

CC

Onderwerp BoL

Beste 10 2 6

Hoewel ik weet dat er vanuit Financien veel druk staat op de besluitvorming rond het belasten van leidingwater wil

ik toch graag nogmaals je aandacht vragen voor de praktijk van de drinkwaterbedrijven Flet uitblijven van de brief

aan de Tweede Kamer waarin mogelijk wijziging van de BoL maatregelen wordt aangekondigd stelt onze leden

nog deze week voor een dilemma

De automatisering van de drinkwaterbedrijven staat in de startblokken voor het administreren afdrukken en

verzenden van de voorschotfacturen voor de komende maandjuli Op aangeven van Financien hebben de

drinkwaterbedrijven hmi voorbereidingen voor het factureren van de nieuwe BoL tarieven echter tot nader order

stopgezet om te voorkomen dat veel administratieve problemen ontstaan vanwege veranderde belastingtarieven
Echter de eerste batches voorschotfacturen moeten echt deze week bij Vitens vanaf donderdag naar de klanten

worden verstuurd om qua bedrijfsvoering niet in problemen te komen

De drinkwaterbedrijven kunnen niet langer wachten en dat stelt hen voor de vraag welk BoL tarief zij in rekening
zullen brengen de geldende wet volgen en mogelijk administratief ingewikkelde verrekeningen uitvoeren of

anticiperen op lopende besluitvorming met het risico een naheffing aan de klanten te moeten sturen

Wellicht zou je ons kunnen adviseren welke route te volgen en of kunnen laten weten wanneer de brief aan de

Tweede Kamer wordt verzonden

Met vriendelijke groef
796552 00368



I 10 2 0

Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Postbus 90611

2509 LP DEN HAAG

10 2 0

10 2 0 @vewin nl

www vewin nl

Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht de afzenderte inform eren en het berichtte wissen Het is niet toegestaan om dit bericht geheei of

gedeeiteiijk zondertoestemming te gebruiken ofte verspreiden Vewin aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade wanneer informatie in deze e maii niet

correct onvoiiedig of niet tijdig overkomt noch voor schade ten gevoige van deze e mail of die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten

796552 00368



10 2 e I piai ^ gzV AVM ^ 1Q 2 e |@minfin nl1 110 2 e | j 10 2 e | AFP BELEID H 1Q 2 e

10 2 e | |l0 2 e| DGRW

Wed 6 4 2014 11 54 59 AM

Normal

]@minlin nl]To

From

Sent

Importance

Subject RE Informatie BOL glastuinbouw
MAIL RECEIVED Wed 6 4 2014 11 55 02 AM

20142613 Factsheet format tbv AO Waterkwaliteit 11 iunl2014 Belastina oa Leidinawater docx

Dag iP 2 e I en 10 2 e

Ik ben voor volgende week woensdag het AO Waterkwaliteit aan het voorbereiden Daartoe worden altijd factsheets rret

QenA s voor de Minister opgesteld Zouden jullie bijgevoegde factsheet willen checken Het is niet ai te iang

Ik ben er bij het opstelien vanuit gegaan dat de brief van Wiebes al is verstuurd Mocht dat niet het gevai zijn dan

trekken we deze factsheet en QenA s uiteraard weer uit het dossier van de Minister

Vriendelijke groet

10 2 e

PS hopeiijk lukt het in de drukte om even te reageren

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 e10 2 10 2 e 10 2 6

10 2 e| |10 2J 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

buiten verzo6k

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 e| |10 2^ 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

796610 00372



10 2 10 2 e 10 2 6 10 2 6

|l0 2 e| |l0 2 e~] 10 2 e \

10 2 6 I10 2 6

10 2 6

bulten verzoek

10 2 6 I 10 2 6 I

Drt bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde

geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u

verzochtdataan de afeenderte melden en het bericht teverwijderen De Staal

aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risica s verbonden aan het ^efctronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not

the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender andd^ete the message The State accepts no iiabiiity far

damage of any kind resuiting from the risks inherent in the eiectronic

transmission of messages

796610 00372



Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van

Economische Zaken

Baud er dan rekening mee dat u een geldig

identitetsbewijs paspoort ID kaart rijbewijs of rijkspas dient

te tonen_ Indien u bij de receptie geen g^dig identtteitsbewijs
kunt tonen word u geen toegang verleend LegitimatiebewijzEn
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bes^emd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan

de afeender te meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van weike aard ook die verband houdtmet risico s verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform

the sender and deiete the message The Slate accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

796610 00372



[Ta2 p^lo^ BLKB BENB AM^[r o ^@minnn nl1 ll iQ 2 e ^ e

^^stingdienstnl1 | iQ 2 e ijioliil loi e ifSbelastinadienstnll

^0 2^^rBLKB || I0 2 e l@mintin nlI

i^1p]l|i^ [FISCALITEIT^
Wed 6 4 2014 5 39 33 PM

]@belastingdienstnl][

rminfin nl]

Tn 10 2 0 10 2 0

10 2 0 [ 10 2 0

MT]|1 10 2 010 2 0

From

Sent

Importance

Subject Wijziging belasting op leidingwater
MAIL RECEIVED Wed 6 4 2014 5 39 00 PM

Normal

Allen

Vanmiddag heeft staatssecretarls WIebes een brief verstuurd aan de Eerste en Tweede Kamer over de Inventarisatie van

de knelpunten als gevolg van de afschaffing van het heffingsplafond in de belasting op leidingwater en de invoering van

een tarief met vijf schijven Hieronder is een directe link naar de brief opgenomen

http www riiksoverheid nl documenten en publicaties kamer5tukken 2014 06 04 bela5tinq op leidinqwater html

Zoals in de brief is vermeld zijn de resultaten van het onderzoek dusdanig dat het naar het oordeel van het kabinet niet

wenselijk is om de in het Belastingplan 2014 opgenomen wijzigingen van de leidingwaterbelasting per 1 juli 2014 en

1 januari 2015 daadwerkelijk in te voeren Dit betekent dat het heffingsplafond van 300 m^ ook na 1 juli blijft gelden

Met vriendelijke groet

10 2 e|e

10 ^10 2 0

Ministerie van Financim

Directoraat generaal Belastingdienst

Cluster Fiscaliteit

Tel 10 2 0

E mail[joJ^@minfin nl

755981 00373



10 2 6 D dZV AVM^H 10 2 e l@tninfin nn |l^ plO^ i 1Q 2 e \ \ AFP BELEID [l 10 2 e

10 2 6 I I 110 2 61 IZV AVM

Wed 6 4 2014 5 53 23 PM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject FW Belasting op leidingwater brief aan Eerste en Tweede Kamer

MAIL RECEIVED Wed 6 4 2014 5 53 00 PM

5 5 5

t i reactie Crown van Gelder

Van |l0 2 eH I0 2 en [[ ]@cvg nl]10 2 6

Verzonden woensdag 4 juni 2014 17 50

Aan 10 2 e ]l0 2 e| IZV AVM

Onderwerp Re Belasting op leidingwater brief aan Eerste en Tweede Kamer

Beste

Dank voor al jullie inspanningen om deze complexe wetgeving te beoordelen en een redelijke uitweg te vinden Erg fijn dat je

mij ook meteen infomieert Als ik lets kan betekenen ooit of in de nabije toekomst dan boor ik bet graag

Gt I 10 2 6 ^ 10 2 6 I

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Dul

Dubbel

10 2 6 10 2 6

10 1 10 2 6

10 2 6 I

796535 00374



J 10 2e Upia^ IZV AVM fl 1Q 2 e |@minfin nl1
i|o 2 ^i0 2^0 2 4 hRF BZKI

Wed 6 4 2014 7 18 53 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject Re Belasting op leidingwater brief aan Eerste en Tweede Kamer

MAIL RECEIVED Wed 6 4 2014 7 18 54 PM

Super

From | 1Q 2 e | jl0 2 e | IZV AVM

Sent Wednesday June 04 2014 07 02 PM

To 1|0 2 |ao 2|i0 ^ IRF BZK

Subject RE Belasting op leidingwater brief aan Eerste en Tweede Kamer

Hoi

Jazeker de mail is ook gestuurd naar 10 2 e 10 2 6 en 10 10 2 6 van UvW

Groet

10 2 6

Van ^llo^2jo^2|o^ IRF BZK

Verzonden woensdag 4 juni 2014 18 59

Aan

Onderwerp Re Belasting op leidingwater brief aan Eerste en Tweede Kamer

10 2 6 d IO 2 eb IZV AVM

Hoi I 1P 2 e L

Bedankt Is UvW ook geinfomieerd valtUvW onder de sector

Groet

IQ 2 ^

|l0 2 e| IZV AVMFrom

Sent Wednesday June 04 2014 05 441^6
To |l0 2 e

10 2 6

@minienm nl 1|0 2 ho 2|iO ^ 4 | IRF BZK10 2 6 d I MinEZ 10 2 6 I dGRW 10 2 6

10 2 6 10 2 6 AFP BELEID

AFP BELEID |10 2 6| 1^ 2]6 ] 10 2 6 | IZV AVMCc |l0 2 e| ]l0 2 6 f
Subject FW Belasting op leidingwater brief aan Eerste en Tweede Kamer

10 2 6

Beste collega s

De brief over de leidingwaterbelasting is aan het eind van de middag verstuurd aan de Eerste en Tweede Kamer De

sector is inmiddels geinformeerd

Groet

10 2 6 en 10 2 6

10 2 6 10 2 6

1l|0 2 ^ 10 2 e~| 0 2 4| 10 2ie 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 1 10 2 6 10 2 6

10 2 6 I lO j 10 2 6

Dubbel

796585 00376



110 2 e I i 10 2 e | AFP BELEID^H 10 2 e |@minfin nl1
Normal

To

Importance

Subject 20142613 Factsheet format tbv AO Waterkwairteit 11 juni 2014 Belasting op Leidingwater 2

MAIL RECEIVED Thur 6 5 2014 11 46 04 AM

20142613 Factsheet format tbv AO Waterkwaliteit 11 juni 2014 Belasting op Leidingwater 2 docx

10 2 eHoi

Ik heb onze opmerkingen samengevoegd In dit document Daarblj heb ik ook een vraag veranderd en naar voren

gehaald Sommige dingen staan er nu driedubbel in maar dat krijg je bij fake vragen

Je had bij de vraag over de gevolgen voor huishoudens in het antwoord verhoging en verbreding van de Bol

ingevoegd daar heb ik alleen verhoging overgenomen omdat de verbreding voor huishoudens nauwelijks gevoigen had

en ook niet doorgaat

796519 00377



10 2 6 D dZV AVM^H 10 2 e l@tninfin nn |l^ plO^ i 1Q 2 e \ \ AFP BELEID [l 10 2 e

10 2 e I I 110 2 6 I IZV AVM

Thur 6 5 2014 12 12 59 PM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject FW Belasting op leidingwater brief aan Eerste en Tweede Kamer

MAIL RECEIVED Thur 6 5 2014 12 12 00 PM

5 5 555

En opvolger bij Recron[ 10 2 6

10 2 6 ©recron nl]
Verzonden donderdag 5 juni 2014 9 24

Aan

Van

10 2 6 ^10 2 e| IZV AVM

CC 10 2 6

Onderwerp Re Belasting op leidingwater brief aan Eerste en Tweede Kamer

Geachte mevrouw [ beste i0 2 e

graag willen wij jou ook bedanken voor de prettige wijze waarop wij de problematiek die samenhing met de BOL met jou en

het ministerie hebben kunnen bespreken Wij zijn bijzonder content dat de Staatssecretaris op de ingezette koers is terug

gekeerd en dus blij met het resultaat Het zal voor heel veel bedrijven in onze sector een opluchting zijn dat de staatssecretaris

aldus besloten heeft Dank voor de prettige samenwerking

Met vriendelijke groet
10 2 6

RECRON

Secretaris Verenigingszaken

Hoofdstraat 82

Postbus 102

3970 AC DRIEBERGEN

T

F 10 2 6

EP 2ferecron nl

http www recron nl

RECRON behartigt de collectieve en individuele belangen van ruim 2 000 professionele bedrijven in de toeristische en recreatieve sector

en vertegenwoordigt hiermee circa vijfentachtig procent van de omzet in de branche www recron nlT

Dezemail en het ev^entuele bijliehorende attadiment bev^at maleriaal dat all een bedoeldisYoor degeadresseerde AJsudit nietbent bentu niet gerechtigd deze mail of het attachment te lezen openem kopieren of te

distribueren waarbij zij opgemerktdat elkeandereactiein relahetot deze email en het e\ entuele attachmentuittkukkelijkverbodenis Indien u dezemail pervergissing herft ont\ angen word uverzochthem naar de

afzender terug testuren en ven olgensdemail te deleten

Op 4 juni 2014 17 34 schreef d 10 2 6 \ IZV AVM 10 2 6 |@minfin nl10 2 6

Vanmiddag heeft staatssecretaris Wiebes een brief verstuurd aan de Eerste en Tweede Kamer over de inventarisatie met

de sector van knelpunten door de afschaffing van het heffingsplafond in de ieidingwaterbelasting en de invoering van

een degressief tarief met vijf schijven Vanuit uw organisatie is inbreng geieverd voor deze inventarisatie

Zoals biijkt uit de in de brief samengevatte inventarisatie van het onderzoek zijn de resuitaten dusdanig dat het naar

het oordeel van het kabinet niet wenseiijk is om de in het Beiastingplan 2014 opgenomen wijzigingen van de

ET^ r aterbeiasting per 1 juii 2014 en 1 januari 2015 daadwerkelijk in te voeren De directe link naar de brief aa _ _

yooo 00378



beide Kamers op www overheid nl is

http www riiksoverheid nl docunnenten en publicaties kannerstukken 2014 06 04 belastina op leidinawater html

Graag wilien wij u bij dezen nog eens bedanken wij u voor uw bijdrage aan het onderzoek

Met vriendelijke groeten

1l| 10 2 e

10 2 6 1 10 2 6

n~i niM en
Mlnisterie van Financien

DGFZ DIrectle Internationale Zakenen Verbrulksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

10 2 6

796537 00378



10 2 6 D dZV AVM^H 10 2 e l@tninfin nn |l^ plO^ i 1Q 2 e \ \ AFP BELEID [l 10 2 e

10 2 6 I 110 2 61 IZV AVM

Thur 6 5 2014 12 13 48 PM

Normal

]@minfin nl]To

From

Sent

Importance

Subject FW Belasting op leidingwater brief aan Eerste en Tweede Kamer

MAIL RECEIVED Thur 6 5 2014 12 13 00 PM

5 5 5

Reactie VNO NCW

Van [
Verzonden donderdag 5 juni 2014 10 05

Aan

Onderwerp RE Belasting op leidingwater brief aan Eerste en Tweede Kamer

11 1Q 2 e lr[ ]@vnoncw mkb nl]10 2 6

10 2 6 ^10 2 61 IZV AVM

Daiikjewel hiervoor Het spreekt voor zich dat wij hier zeer content mee zijn10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 8 10 2 8

10 2 8 Fiscaliteit Corporate Governance en Ondernemingsrecht

VNO NCW MKB Nederland

tel 10 2 8

Postbus 93002 2509 AA Den Haag

e mail 10 2 e |g vnoncw mkb nl

web www vno ncw nl en www mkb nl

10 2 6

“

10 2 6 10 2 6

1l|0 2 ^ 10 2 6 10 2 6^ 10^10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 10 2 610 2 6

lO j 10 2 6

Dubb6l

n| 10 2 6

10 2 6 1 10 2 6

10 2 6

796538 00379



10 2 6 I ^ 10 2 6 DGRWl
10 2 e[| 10 2 e|^ 10 2 e | AFP BELEID [[

10 2 6 | |10 2 6|] |ZV AVM

Thur 6 5 2014 3 06 17 PM

Normal

^@minienm nl1
lo ze l@minlin nl]

To 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject 20142613 Factsheet format tbv AO Waterkwairteit 11 juni 2014 Belasting op Leidingwater fin

MAIL RECEIVED Thur 6 5 2014 3 06 00 PM

20142613 Factsheet format tbv AO Waterkwaliteit 11 juni 2014 Belasting op Leidingwater fin docx

Hoi 10 2 6 I

Er kwam van alles tussendoor rraar bijgaand onze suggesties voor het factsheet aangepast aan de uiteindelijke versie

van de brief

Groeten

I 10 2 6 I en I 10 2 6

[ 1 nio^2^
Mlnisterie van Financien

DGFZ DIrectle Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haao

10 2 6tel

796520 00380



Project Belasting op Leidingwater Bol

Korte beschrijving project

In het najaarsakkoord van 2013 is afgesproken

De Bol te verhogen Dit is uitgewerkt in het Belastingplan

2014 met een verdubbeling van het tarief per 1 januari

2014 De meeropbrengst van ca € 125 min slaat

voornamelijk neer bij huishoudens en zakelijke

kleinverbruikers

Het heffingsplafond 300 m3 te laten vervallen Dit moet

€ 80 min extra opbrengen en wordt betaald door

bedrijven Dit is uitgewerkt in het Belastingplan 2014 met

invoering van een degressief vijfschijventarief per 1 juli

2014

Samenvatting kern of boodschap

De effecten van de nieuwe Bol zijn op verzoek van de

Kamers door de Stas van Financien onderzocht

Sinds 1 januari 2014 wordt 33 eurocent per m3 geheven

in plaats van 16 5 eurocent per m3 Daarbij geldt nog

steeds het heffingsplafond van 300 m^ per aansluiting per

jaar Jaarlijks gaan huishoudens gemiddeld €20 tot €35

extra betalen Dit komt bovenop een rekening van circa

€130 per jaar bij een jaarlijks gebruik van 170 m3 Bij

een verbruik van 300 m^ of meer gaat de afnemer per

jaar € 49 50 extra betalen

De gevolgen van het weanemen van het heffingsplafond

797025 00381



zijn dermate negatief dat de Stas Financier gesteund door U

en de minister van EZ het heffingsplafond wil handhaven

Het handhaven van het heffingsplafond leidt tot een

derving van € 80 miljoen per jaar vanaf 2014

Het kabinet is voornemens deze derving te dekken in de

sfeer van de milieubelastingen Omdat handhaving van het

heffingsplafond uitwerkt ten gunste van het bedrijfsieven

wordt de dekking zo vormgegeven dat deze op een

evenwichtige manier neerslaat bij bedrijven Huishoudens

blijven hierbij gespaard die betalen sinds januari 2014

een dubbele Bol

Deze maatregel zal worden uitgewerkt in het Belastingplan

2015

Op 4 juni jl heeft Stas Wiebes de Kamers hierover bij brief

gemformeerd Voor nadere vragen kunt u naar hem

verwijzen

Te verwachten vragen van 2® Kamerleden

Vraag Wat zijn de effecten van het wegnemen van het

heffingsplafond

Antwoord

Dit staat in de brief die de Stas van Financien naar de Tweede

Kamer heeft verzonden Het gaat om de volgende effecten

Afhaken grootverbruikers bij waterbedrijven goedkoper

797025 00381



om zelf grondwater of oppervlaktewater te winnen

Hergebruik effluent en innovatie wordt ontmoedigd water

dat nu wordt hergebruikt of doorgeleverd zou voortaan

worden belast Voor bedrijven wordt het dan interessant

om zelf water te winnen in plaats van her te gebruiken

Positie specifieke bedrijven bijvoorbeeld zwembaden

recreatiebedrijven en papierfabrieken zouden onevenredig

worden belast Zij kunnen^ vanuit concurrentie oogput

deze verhoging lang niet altijd doorberekenen aan

afnemers

Particuliere installaties voor centrale watervoorziening dit

zijn installaties met een aansluiting op het waterleidingnet

die meerdere WOZ objecten van leidingwater voorzien Bij

toepassing van een degressieve tarief kan daarmee geen

rekening worden gehouden waardoor de heffing per WOZ

object niet klopt Dit is ook moeilijk te controleren voor de

belastingdienst

Vijfschijventarief en overgangsregeling relatief complex

belastingdienst zou veel maatwerkoplossingen voor

specifieke gevallen moeten bedenken hoge

administratieve kosten

Vraag

Is het niet raar dat het heffingsplafond van de Bol blijft

gehandhaafd en dus burgers twee keer zoveel waterbelasting

moeten bijdragen maar bedrijven gespaard blijven

797025 00381



Antwoord

Bedrijven blijven tot 300 m3 gewoon Bol betalen

Daarnaast zal de dekking voor het handhaven van het

heffingsplafond zo worden vormgegeven dat deze op een

evenwichtige manier neerslaat bij bedrijven

Gezien de negatieve effecten van de Bol vind ik het

handhaven van het heffingsplafond een goed besluit

Vraag Is al bekend hoe de handhaving van het

heffingsplafond van 300 zal worden gedekt

Antwoord

De dekking voor het handhaven van het heffingsplafond

€ 80 min zal zo worden vormgegeven dat deze op een

evenwichtige manier neerslaat bij bedrijven

Gedacht wordt aan dekking in de sfeer van de

milieubelastingen Dit wordt nog uitgewerkt en

meegenomen in het Belastingplan 2015 Staatssecretaris

Wiebes zal u daar verder over informeren

Vraag

Het COELO Centrum voor Economie van Lagere

Overheden concludeerde onlangs dat de Bol

waarschijnlijk geen effect heeft op het waterverbruik van

huishoudens en alleen tot lastenverzwaring leidt Waarom

wordt de Bol dan toch verhoogd

797025 00381



Antwoord

De verhoging van de Bol is afgesproken in het

najaarsakkoord met de C5 en is onderdeei van een

evenwichtig pakket van maatregeien waarbij de belasting

op arbeid wordt verlaagd en verdere vergroening van de

belastingen piaatsvindt

Zoais elke andere beiasting is ook deze belasting primair

gericht op het verwerven van algemene middeien om ter

bekostiging van de overheidsuitgaven

Het gaat^ geiukkig om een bescheiden verhoging

gemiddeid zo n €20 35 per jaar van de waterrekening

voor huishoudens Dat lijkt mij een aanvaardbare

prijsverhoging in het geheel van maatregeien Bij een

bovengemiddeld verbruik gaat het om een verhoging van

maximaai € 49 50 per jaar

Of dit ieidt tot minder watergebruik zai moeten blijken Op

zich kunnen huishoudens door zuiniger watergebruik de

waterrekening bemvioeden

Een verhoging van de prijs van ieidingwater kan ook

bijdragen aan grotere bewustwording rondom

watergebruik

Fase besluitvorming

P M

797025 00381



Actuele planning mijipalen n v t

Overig relevant

797025 00381



COMMlH 10 2 6 I@minfin nl1
I0 2 en I0 2 e|l 10 2 e | HaFP BELEID^H i0 2e 1@minlin nl1 |io 2 6|ip ^^[io 2 6| FISCALITEIT^H io 2 e l@minfin nl]

I0 2 e I | |10 2 6|] |ZV AVM

Thur 6 5 2014 4 07 31 PM

Normal

To 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE bericht over belasting op leidingwater
MAIL RECEIVED Thur 6 5 2014 4 07 00 PM

Belasting op leidingwater ci mhVdocx

Hoi 10 2 6

Hier is ie weer Zo klopt het in ieder geval De beeldspraak over eb vloed laten we maar staan

Groet

10 2 6

COMM

Verzonden donderdag 5 juni 2014 12 05

Aan

Van 10 2 6

^10 2 e| IZV AVM

Onderwerp FW bericht over belasting op leidingwater

10 2 6

Ha 10 2 e I

Kijk jij even mee Volgens nnij rannmelt het Tariefsverhoging wordt toch niet teruggedraaid

Groet 10 2 6

Van io 2 e pbelastinadienst nl [
Verzonden donderdag 5 luni 2014 11 46

COMM

@belastinadienst nn Namens io 2 e @belastinadienst nl10 2 6

10 2 6Aan

CC r l@belastinadienst nl

Onderwerp bericht over belasting op leidingwater

Hoi 10 2 6

Zoals net telefonisch afgesproken stuur ik je het bericht dat de Beeidkrant wil plaatsen Graag zsm je reactie

Zie het bijgevoegde bestand Belasting op leidingwater docx

10 2 6

Redactie Beeidkrant voor al uw nieuws

796596 00382



Uitgeverij Team Bedrijfscommunicatie
Centrum voor kennis en communicatie

Belastingdienst
Herman Gorterstraat 75 | 3511 EW | Utrecht 11 10 2 e

Postbus 18200 I 3501 CE | Utrecht

10 2 e

I0 2 e l@belastinadienst nl

De Belastingdienst gebruikt e mail niet voor de uitwisseling van

vertrouwelijke infonnatie met de burger of voor de bekendmaking
van beslissingen De Belastingdienst hanteert conventies voor het

gebmik van e mail Deze zijn te vinden op www belastingdienst nl

796596 00382



Heffingsplafond belasting op leidingwater blijft in stand

De geplande afschaffing van het heffingsplafond in de leidingwaterbelasting en invoering van een

degressief tarief met vijf schijven wordt ingetrokken

Dat schrijft staatssecretaris Wiebes gisteren in een brief aan de Tweede Kamer Per 1 januari 2014 is

het tarief verhoogd van €0 165 naar € 0 33 per kubieke meter Per 1 juli 2014 zou verder het

heffingsplafond van 300 kubieke meter worden iosgeiaten met invoering van een degressief tarief

met vijf schijven

Onderzoek

Het intrekken van de maatregel per 1 juli 2014 vioeit voort uit een onderzoek met de betrokken

sectoren Argumenten voor deze stap zijn naast negatieve miiieueffecten en ontmoediging van

innovatie en hergebruik van water ook de verhoogde administratieve lasten bij bedrijven en

uitvoeringskosten bij de Belastingdienst Door het handhaven van het heffingsplafond loopt de

overheid € 80 miljoen aan geraamde inkomsten mis De opiossing daarvoor wordt gezocht in de

sfeer van milieubelastingen zo laat Wiebes weten

De intrekking van deze maatregel past ook in de noodzaaktot complexiteitvermindering van de

belastingheffing zoals bepleit in de brief over de Brede agenda Belastingdienst

Eb en vioed

De belasting op leidingwater kent een eb en vloedbeweging In het Belastingplan 2012 was

afschaffing van deze belasting voorzien Vereenvoudiging van belastingstelsel was het argument In

het vijfpartijenakkoord van 26 april 2012 werd dit voornemen echter om budgettaire redenen

teruggedraaid

Lees de hele brief over de belasting op leidingwater op Rijksoverheid nl

797071 00383



10 2 6 n@pmail comll 1Q 2 e |@gmail com1
10 2 6 |7| 10 2 61 IZV AVM

Thur 6 5 2014 10 35 46 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject Re FW Belasting op leidingwater brief aan Eerste en Tweede Kamer

MAIL RECEIVED Thur 6 5 2014 10 35 46 PM

Beste

Dank je dat is goed om te horen in dit toch wat vreemde dossier Ook vanmijnkant nog eens dank voor je constructieve

inbreng vanuit Recron ik heb de samenwerking ervaren als zeer plezierig

Vriendelijke groet
10 2 6

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original message—
From |io 2 d| 10 2 6 I

Sent 5 jun 2014 07 23

To ”1 10 2 6 I ] 10 2 6^ IZV AVM

Cc 10 2 e

Subject Re FW Belasting op leidingwater brief aan Eerste en Tweede Kamer

Beste 10 2 e

Dank geweldig nieuws voor de sector

Verder wil ik jou ook bedanken voor de zeer goede en professionele wijze
waarop je het onderzoek vorm hebt gegeven Dat is niet vanzelfsprekend

Vriendelijke groet

10 2 ^

Beste

Ik stuur deze mail toch ook nog maar even door aan jou gezien je
betrokkenheid en inzet bij het onderzoek

Vriendelijke groeten

1C 10 2 6

10 2 6 10 2 6

lio 2 y 10 2 6 10 2 6 1 10 2 6

10 2 6 10 2 6

Dubbel10 2 6

1C 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 10 2 6

796606 00384



Ministerievan Financien

Directle Internationale Zaken

en Verbruiksbelastingen

TERTOELICHTING

Aan

Inliehtlnoen
do Staatoagcrctciri

itf I

pCUA^uZt^
T

10 2 e
F

Datum

11 juni 2014

Notltienummer

IZV 2014 148N

Rubriek

Waterbelasting

notitie Belasting op leidingwater opiegnotitie bij beleidsbesluit

IZV2014 147M

Auteur

Medeparaaf
DGBel

Paraaf

«€

0^F2
Van

de directeur Internationale

Zaken en Verbruiksbelastingen

Kople aan

BLKB B Bt E2 etas

DiJIagen

10 2 e

1
10 2 e

Medeparaaf Medeparaaf

COM

a 4

Medepara

7^
10 2 e

10 2 e

10 2 6

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor de wettelijke bepalingen van de

belasting op leidingwater zoals deze luiden op 30 juni 2014 voor bet gehele

jaar2014 kunnen warden toegepast De wijzlging van de ieidingwaterbelasting

per 1 juli 2014 opgenomen in het Belastingplan 2014 vindt geen toepassing

Met deze goedkeuring wordt voor het komende halfjaar de beslissing
van het kabinet ingevuld om de wijziging van de belasting op

leidingwater per 1 juli 2014 niet door te laten gaan Het besluit is nodig
omdat niet kan worden voorkomen dat de afschaffing van het

heffingsplafond in de Ieidingwaterbelasting per 1 juli 2014 in werking
treedt zoals opgenomen in het Belastingplan 2014 Weliswaar kunnen

leidingwaterbedrijven zich ook beroepen op de brief hierover aan de

Eerste en Tweede Kamer IZV2014 89M van 4 juni 2014 maar het

verdient de voorkeur de gevolgen van de kabinetsbeslissing ordentelijk
vast te leggen via deze goedkeuring Bij het Belastingplan 2015 zal de

Intrekking van de wijziging van de Ieidingwaterbelasting ook formeel

worden geregeld met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2014

Het besluit is niet voorgelegd aan de werkgroep FUB omdat daarvoor

inhoudelijk geen aanleiding bestaat Overigens zou daarvoor ook de tijd
ontbreken gezien de inwerkingtreding per 1 juli 2014 Verder heeft bij
het onderzoek naar mogelijke knelpunten in de Ieidingwaterbelasting al

uitgebreid overleg plaatsgevonden met de betrokken sectoren

Pagina 1 van 1

716700 00386



IZV H 10 2 6 I@minfin nl1
io 2 efif^tiO 2 €|7tFISCALITEIT [| I0 2 e |@minfin nl] ||io 2 e|i^ 2 |e^ io 2 e | | DB AV [] io 2 e |@minfin nl]

I0 2 e IZV AVM

Wed 6 11 2014 2 18 20 PM

Normal

To 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Beleidsbeslurt leidingwaterbelasting intrekking maatregel per 1 juli 2014

MAIL RECEIVED Wed 6 11 2014 2 18 22 PM

Beleidsbesluit leidinawaterbelasting intrekking maatregel per 1 lull 2014 met oprri 10 2 e docx

Hoi 10 2 6

Dank je bijgaand een bijgewerkte versie van het besluit zelf De bewoordingen zijn hier en daar ontleend aan de

toonzetting van DGBel besluiten vandaar geen echter in de eerste zin vaqn de goedkeuring

Ik zal nog even vragen of er van ons wel een checklist wordt verwacht eigenlijk gaan we daar niet over

Groet

10 2 6

] IZVVan

Verzonden woensdaq 11 juni 2014 12 07

AaniO 10 2 6 ^10 2 en IZV AVM

CC []iQ 2 6^ 2ie|iO 2 4 | FISCALITEIT P^2^efip^ lO z eT] izv AVM

Onderwerp RE Beleidsbesluit leidingwaterbelasting intrekking maatregel per 1 juli 2014

10 2 6

Beste 10 2 6

Dank voor de toezending

Wel heb ik twee vragen

In de checklist wordt bijvoorbeeld bij processen en ICT aangegeven dat het beleidsbesluit geen gevolgen heeft

en dat de voorbereide aanpassingen per 1 juli 2014 niet in werking treden Maar het beleidsbesluit heeft wel degelijk

gevolgen op de voorbereide aanpassingen Deze moeten namelijk stopgezet worden Daar nnoet wel iemand voor

zorgen

1

2 Is het voor de duidelijkheid niet aan te raden te vermelden dat de tariefsverhoging van 1 januari 2014 niet wordt

teruggedraaid Wel uiteraard in wat politiekere bewoordingen

Tevens heb ik een paar suggesties aangebracht in het beleidsbesluit

Groet

755084 00387



I 10 2 e|

^|l0 2 e| | IZV AVM10 2 6Van

Verzonden woensdaq 11 juni 2014 11 05

Aan

[fFisc ALiTEm ho 2 a|i| i 2j | 10 2 6 lazv AVM^

Onderwerp Beleidsbesluit leidingwaterbelasting intrekking maatregel per 1 juli 2014

IZV10 2 6

Hoi 10 2 6

Bijgaand conceptteksten voor een DGFZ beleidsbesluit leidingwaterbelasting en wat daar zoal bij hoort Zou je er vast

even naar willen kijken

Groet

10 2 6

755084 00387



lO j 10 2 e I 10 2 6 I@uvw nl1
io 2 e |@belastingdienst nl [] iO 2 ef@belastingdienstnl]
10 2 «

To

Cc

I |l0 2 e| IZV AVM

Thur 6 12 2014 6 17 38 PM

From

Sent

Importance
Subject RE Belasting op leidingwater brief aan Eerste en Tweede Kamer

MAIL RECEIVED Thur 6 12 2014 6 17 00 PM

Normal

Beste iP 2e

Dat lijkt me inderdaad een goed idee Ik denk dat je voor de belasting op leidingwater het beste contact kunt opnemen

met^ \ an de Belastingdienst in Arnhem Zijn mailadres vind je onder c c10 2 e

Vriendelijke groeten

10 2 6 10 2 6

Van l0 2 e I0 2 e [
Verzonden woensdag 11 juni 2014 17 39

Aan

Onderwerp RE Belasting op leidingwater brief aan Eerste en Tweede Kamer

10 2 6 @uvw nl]

10 2 6 ^l0 2 e|j IZV AVM

Beste io 2 e

Alsnog hartelijk bedankt voor het bericht en voor de link naar de brief Het zal je niet verbazen dat wij blij zijn met

het resultaat Zoals je wellicht uit ons gesprek van 19 maart jl hebt begrepen waren er tot voor kort maarweinig
waterschappen of aan hen gelieerde organisaties die een eventuele belastingplicht voor de BoL op het netviies

hadden Datzou nu anders moeten zijn Wij hebben de waterschappen dan ook gevraagd om in contact met de

inspectie Arnhem te treden indien zij over bepaalde activiteiten zekerheid over het al dan niet verschuldigd zijn van

de belasting willen verkrijgen Weet jij een contactpersoon

Groetend Dut

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

n|0 2 ^ 10 2 r| jo 2 41 10 2^6 1C 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 I I 10 2 6 | | 10 2 6

□ubb6l

1 10 2 6

10 2 6 | | I l0 2 e|

796587 00388



10 2 e [ IZV AVM fl 1Q 2 e |@minfin nl1
l 0 2 i| 10 2 e

Wed 6 18 2014 4 36 33 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject Brief Vewin aan Staatssecretaris Wiebes

MAIL_RECEIVED Wed 6 18 2014 4 36 43 PM

2014 06 18 95283 Brief aan Stas Financien Wiebes BoL pdf

Beste 10 2 e L

Vooi jouw infoimatie stuur ik je bijgevoegd de brief die Vewin vandaag verzond aan Staatssecretaris Wiebes over de BoL

Gioet

10 2 6^0 2 ^

796529 00390



Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Aan de Staatssecretaris van Financien

De hear ir E D Wiebes

Postbus 20201

2500 EX S GRAVENHAGE

ISjuni 2014

Ondetwerp Belasling op

Leidingwater

95283f°^

Datum

0ns kenmerk

Voor informatie

10 2 e

10 2 e|®vewin nl

Minister van l M mwCC

drs M H Schultz van

Haegen

Geachte beer Wiebes

Vewin heeft met instemming kennis genomen van het kabinetsbesluit om een deel van de wijziging van

de Belasting op Leidingwater BoL voor het jaarlijks verbruik boven 300 terug te draaien Vewin vindt

het een verstandig besluit omdat de Belasting op Leidingwater nog los van de complexe uitvoering geen

milieueffect heeft en het belasten van zakelijke watergebruikers risico’s voor de drinkwatervoorziening
met zich meebrengt de kosten voor kleine gebruikers verhoogt en investeringen in innovatief en milieu

vriendelijk waterhergebruik ontmoedigt

Vewin betreurt het dat de consequenties van het zwaarder belasten van leidingwater door de bij het

“Herfstakkoord” betrokken partijen op voorhand niet zorgvuldiger is onderzocht Daarmee had voorkomen

kunnen worden dat de drinkwaterbedrijven enkele miljoenen euro s hebben moeten investeren in

systeemaanpassingen en klantencommunicatie ten bate van de voorgenomen gewijzigde belastingheffing
via gestaffelde tarieven Tenzij aanspraak kan worden gemaakt op compenserende maatregelen gaat
deze kostenverhoging ten koste van de besparingsdoelen die de drinkwaterbedrijven in het Bestuurs

akkoord Water hebben afgesproken

Wij vertrouwen er op dat dit de eerste stap is op weg naar gehele afschaffing van de Belasting op

Leidingwater Het belasten van leidingwater is immers ook voor kleine verbruikers geen milieumaatregel
kraanwater is een gezonde eerste levensbehoefte die op zeer milieuvriendelijke wij
ceerd uit een niet schaarse grondstof Het belasten van water is daarmee een prim
zeker waar onbenutte alternatieven voor handen zijn zoals het belasten van vervui

water milieu aantasten

BE

Met vriendelijke groet

10 2 e

BezuiUenhoutseweg 12

2594 AV Den Haag

T 070 3490 850

Y info@vewin nl

www vewin nl

Postbus 90611 • 2509 LP Den Haag

A
797026 00391



Groslijst onderwerpen Belastingplan 2015^
Versie 20 juni 2014
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