
• Onduidelijkheid over de behandeling van water Wordt hieronder verstaan dat een bewerking moet

plaatsvinden die leidt tot een andere kwaliteit of geldt het transporteren van water al als

behandeling Bijvoorbeeld leidt het verblijf van onttrokken oppervlaktewater in spaarbekkens al tot

een kwaliteitsverbetering zonder dat een actieve bewerking plaatsvindt Ook wordt het water soms

slechts gefilterd ter bescherming van de installaties

• De wetgever hanteert de term gebruiker in hoeverre is sprake van gebruik als het water slechts

wordt ingezet als koelwater en of het geleverde water retour komt voor hergebruik Ander voorbeeld

betreft water dat kosteloos aan een gemeente wordt geleverd voor het verversen van singels
• In hoeverre kwalificeert een afvalwaterzuiveringsinstallatie waarvan het effluent wordt hergebruikt

zich respectievelijk als afzonderlijke watervoorziening en leidingwater
• Verbruiksperiode een per drinkwaterbedrijf verschillend maar soms substantieel deel van de

voorschotklanten iaat na om werkelijke meterstanden door te geven Gebruikelijk is de

periodeafrekening dan te baseren op een geschatte meterstand Na enkele jaren zal de

periodeafrekening moeten worden gebaseerd op een werkelijke meterstand op basis van een opgaaf

van de Want of een meteropname door het waterbedrijf In hoeverre moet het verbruik en daarmee af

te dragen BoL worden gebaseerd op de huidige verbruiksperiode of ook worden omgeslagen naar

voorliggende geschatte verbruiksperioden
• Levering van water aan een zogenaamde particuliere installatie voor collectieve watervoorziening dat

aldaar wordt verdeeld tussen afzonderlijke bedrijven WOZ objecten bijvoorbeeld op een industrieel

complex Deze levering dient volledig met het hoogste tarief belast te worden wat leidt tot een zeer

veel hogere belastingaanslag dan wanneer de afzonderlijke bedrijven separaat zouden zijn

aangesloten Buiten de onder punt 1 genoemde onbillijke belastingheffing zijn er ook veel

onduidelijkheden in hoeverre hier a wel niet het degressieve tarief kan worden toegepast b

wel geen dubbele heffing gaat plaatsvinden en c wie in deze belastingplichtige is Het waterbedrijf

als belastingplichtige waterleverancier heeft geen inzicht in de juridische entiteiten en hun onderlinge
waterstromen op een industrieel complex en kan voor corrects toepassing van de wet niet

verantwoordelijk worden gehouden

7 Specifieke casuTstiek

7 1 Afhaken van het waterleidingnet

7 1 1 Casus Waterbedrijf Groningen
Inmiddels heeft WBGR een potentiele Want zien afhaken om de watervoorziening via North Water te

regelen Dit i v m de BOL Klant houdt activiteiten nu in eigen beheer Hiermee wordt BOL heffing
voorkomen Keerzijde van de medaille is dat de overheid niets incasseert en daarnaast economische

activiteiten in de weg staat Verder lost dit niets op aan de milieudoelstellingen die ten grondslag liggen

aan de BOL Inschatting is dat klanten creatieve opiossingen gaan bedenken w o eigen winning en

dienstverleningsovereenkomsten ipv leveringsovereenkomsten ter voorkoming van de BOL Gevolg
extra kosten voor de klant wegvallen economische ontwikkelingen c q vertraging wegvallen van begrote
BOL inkomsten voor overheid en minder duurzame waterbeheersing

7 1 2 Casus Evilim en North Water

CasuTstiek waarin sprake is van sterke verhoging van en of groot aandeel BoL op waterfactuur

Door Evilim zijn er 3 klanten geTdentificeerd waarvoor de prijs per kuub verdubbelt of zelfs verdrievoudigd

Het betreft hier een jaarverbruik van in totaal ruim 1 100 000 m^ontijzerd grondwater en of gezuiverd

oppervlaktewater dus geen drinkwater kwaliteit

Daarnaast zijn er nog drie klanten geTdentificeerd die te maken gaan krijgen met een stijging van 10 tot

30 van de kostprijs van met name demi water Het betreft circa 250 000 m^

Vergelijkbare casuTstiek doet zich ook voor bij een 4 tal deels internationaal opererende klanten van

North Water met een gezamenlijke jaarafname proceswater van 15 4 miljoen m^ De verhoogde Bol

aanslag leidt tot een aanzienlijke verslechtering van de concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven die

de productie van proceswater in eigen beheer uitvoeren en buitenlandse concurrenten
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Vewin
Verentging van waterbedrijven in Nederland

7 2 Dubbele belasting doorleveringen onderlinge leveringen retourleveringen

7 2 1 Casus WBB

10 2 g

174 min m3

WBB

180min m3

Brabant Water

6 min m3

Toelichting

De kerntaak van WBB is hetleveren van voorbehandeld oppervlaktewaterten behoeve van de drink en

industriewatervoorziening in de regie s Rotterdam Europoort Zeeland en Noord Brabant Met hoofdproces van WBB omvat de

inname van Maasw ater de opslag de bewerkingen levering van water binnen een met

beide kwalificeren zich als Drinkwaterbedrijf cf artikel 1 lid Ivan de Drinkwaterwet overeengekomen bandbreedte ten

aanzien van kwaliteit en kwantiteit in totaal ca 180 miljoen m3 op jaarbasis

De aandelen in WBB worden voor respectievelijk 60 en 40 gehouden door

levert het Maaswater tegen een integrale kostprijs van gemiddeld € 0 05 per m3

]en Brabant WaterlO Z g

10 2 g en Brabant Water WBB

Vraagstukken
1 Kwalificeert WBB zich als afzonderlijke watervoorziening

2 Moet WBB BoLafdragen overde leveringen aan haaraandeelhouders drinkwaterbedrijven Zoja op welke wijze kunnen

beide drinkwaterbedrijven de door WBB in rekeninggebracht BoLverrekenen via bijvoorbeeld separaat verzoektotteruggaaf

of viaaangifte

794218 00271



7 2 2 Casus I iQ 2 g [onderlinge leveringen

Dunea

1 min m3

Dunea

1 min m3

10 2 gBrabant Water

8mln m3

10 2 g

2 min m3

Oasen

4mln m3

10 2 g

2mln m3

Toelichting

In het kadervan leveringszekerheid en efficiency vinden ertussen Nederlandse en buitenlandse drinkwaterbedrijven

onderlinge en gros leveringen via zgn koppelpunten plaats van drinkwater zoalsvooii io 2 g [hierboven op jaarbasis

indicatief is weergegeven

Vraagstukken

1 Moetde drinkwaterbedrijven BoLafdragen overde en gros leveringen aan elkaar

2 Zo Ja op welke wijze kunnen de drinkwaterbedrijven de in rekening gebracht BoLverrekenen via bijvoorbeeld separaat

verzoek tot teruggaaf of via aangifte}

3 In hoeverre moeten de drinkwaterbedrijven hierbij rekening houden met marginaal eigen gebruik
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7 2 3 Casus Brieise Meer water

klant 1

min m3

9 min m311 min m3

klant 2

min m3

10 2 g

10 2 g
DWP Botlek

klant

min m3I
10 2 g

1 min m3polished water

Toelichting

Het water uit het Brieise Meer dat door

industriewatervoorziening in het Rotterdamse havengebied

jaarbasis ca 11 min m3 in ten behoeve van haar Demiwater Plant Botlek Met het oppervlaktewater uit het Brieise meer produceert zij op jaarbasis

ca 9 min m3 demiwaterwelke zij levert aan ca 20afnemers in de Rotterdamse haven

Klant X maakt van het ingekochte demiwaterstoom Het retour condensaat wordtdoorde klant aanfo^ om niet ter beschikkinggesteld om met

behuip van een zgn polisher op locatie van de klant op jaarbasis ca 1 min m3 door|io 2 ^eer op te laten werken tot zgn polished water

wordtingenomen vormteen belangrijke bron voorde

is 100 eigenaarvan deze vennootschap en kooptop

10 2 g

10 2 g

Vraagstukken

1 Kwalificeren |io 2 g|en EIW zich als afzonderlijke watervoorziening

2 Moetho 2 g]BoL afdragen over de levering aan|iQ ^ g

3 Zo ja op welke wijze kan^o^de door |i0 2 g^n rekening gebracht BoL verrekenen {via bijvoorbeeld separaat verzoek tot teruggaaf of via aangifte

4 Op welke wijze moethet hergebruik van condensaat door klant fo^iscaal worden behandeld
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7 2 4 Casusio 2 gmaatwerk

0 9 min m31 min m3

KlantAKlantA 10 2 g

maatwerkinstallatie

Toelichting

Klant A heeft toegang tot eigen winning van opperviaktewater Op jaarbasis neemt zij ca 1 min m3 opperviaktewaterin en stelt dit water om niet

Meteen maatwerkinstallatie op locatie van de kiant werkt[i0 2 ^dit opperviaktewater op tot
terbeschikking aan

demiwater en ievert dit demiwater aan de kiant

10 2 g

Vraagstukken

1 Kwaiificeert kiant A zich als afzonderlijke watervoorziening c q is in bet kader van de Wet Mileubelastingen sprake van levering van water

2 Moet kiant A BoL afdragen over de aan^o^er beschikking gesteide opperviaktewater

S Zoja op weike wijze kan|i^de door|i0 2 g^n rekeninggebracht BoL verrekenen {via bijvoorbeeld separaat verzoektotteruggaaf of via aangifte

4 In hoeverre is BoLverschuidigd overde doorjo^an kiant Ageieverde demiwater
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7 2 5 Casus WBBio 2 g

Imln m3Imln m3Imln m3

LandbouwW8B

MaaswaterMaaswaterMaaswater

24 min m324 min m324 min m3

Industriele

afnemers

10 2 gWBB 10 2 g

industriewaterdrinkwaterMaaswater

25 min m325 min m325 min m3

Industriele

afnemers

WBB

industriewaterMaaswaterMaaswater

Toelichting
10 2 g isophaars 100 aandeelhoudervar

beurt 60 aandeelhouder van WBB

Ten behoeve van de finandeie transparantie zijn de activiteiten van| io 2 g [ondergebracht in

verschiliende soorten water geleverd

Zo levertjo2^ 1 min m3 Maaswater op jaarbasis aan enkele honderden landbouwers onbewerkt door Ook zo n 24 miljoen m3 wordt door|io 2 g|

zonderverdere bewerking geleverd aan enkele tientallen industriele afnemers

Tot slot kooptlio^^p jaarbasis ca 25 miljoen m3 Maaswater bii|i0 2 g||n omdit verderte bewerken tot verschiliende soort industriewater die

vervolgens aan diverse industriele afnemers in verschiliende kwaliteitsvormen worden geleverd

10 2 g10 2 g en

10 2 g bnderling wordt tussen |iO 2 g^nP° 2 g

Vraagstukken

1 KwaiificerenI i0 2 g ^ich als afzonderlijke watervoorziening

2 In hoeverre moeten^ io 2 g ^overde interne leveringen BoLafdragen

3 Zoja opwelkewilzekunnenf |in rekeninggebrachte BoL verrekenen via bijvoorbeeld separaatverzoektotteruggaaf of viaaangifte8 20
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7 2 6 Casus MRO

KlantA10 2 gKlantA

demiwaterMROruw water

KlantA10 2 g

demiwaterMROruw water

Toelichting

jbeschikt overeen mobiele RO vloot MRO MRO s voorzien in behoefte aan

tijdelijke of semi permanente demiwatercapaciteit bijvoorbeeld bij renovatie of shut down van bestaande plants

10 2 g

of bij de opstart van een pilotfabriek of proces

De mobile RO units zijn geinstalleerd in standaard zeecontainers die worden geplaatst op locatie van de klant

HierbiJ bestaan een 2 tal scenario’s

1 de klant stel het water om niet als grondstof ter beschikking voor de productie van demiwater

2ji0 2 g|dra3gt zorg voor de winning inkoop van ruw water grondstof

Vraagstukken

1 Kwalificeren de klant en of ^° ^4ich als afzonderlijke watervoorziening

2 Moet de klant en of10 2 ^BoL afdragen over de levering van demiwater aan de klant

3 Isernogeenfiscaal verschil indien de klant beschiktovereipn bronnen voor dewinning van water en of zelf de

inkoop van ruw water verzorgt versus de situatie waarinp” ^ qvan eigen inkoop bronnen gebruik maakt
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7 2 7 Casus HydroBusiness DSM Venlo

HydroBusiness is onderdeel van Brabant Water N V De Drinkwaterwet die per medio 2009 van kracht is schrijft voor dat er een scheiding moet zijn tussen

commerciele en dienstverienende activiteiten In verband daarmee heeft Brabant Water in 2009 HydroBusiness opgericht HydroBusiness levert industriewater en

zuivert afvalwater Hiervoor ontwerpt bouwt exploiteert en financiert zij zuiveringsinstaliaties

Situatie DSM Venio

percerf A

perccelB

IZUKLANT

Zowei perceel A als B zijn eigendom van de kiant en liggen op een onderlinge afstand van circa 150 meter De IZU Industriewater Zuiverings Unit op perceel B

is in eigendom van HydroBusiness Er wordt ruw water uit de Maas ingenomen en in de IZU opgewerkt tot drie verschillende kwaliteitssoorten die vervolgens aan

de kiant worden geieverd

Vraag
Wordt de omvang van de BOL bei nvloed doordat de IZU juridisch economisch of juridisch en economisch eigendom is van HydroBusiness

Omvang en wijze van factureren

Geleverde jaariijkse volume industriewater 1 100 000 m^

Wijze van factureren prijs per geleverde m^
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7 2 8 Casus Hydrobusiness VION Boxtel

p«rceel Apefceel A

AWZIKLANT FCoimngDnnkwaier

Bij deze Want wordt effluent van de AWZI AfvalWater Zuiveringsinstallatie opgewerkt en terug geleverd ten behoeve van hergebruik Zowel de fabriek van de

klant als de AWZI staan op hetzelfde perceel De AWZI is in eigendom van HydroBusiness

Vraag
WoFdt de omvang van de BOL bemvloed doordat de AWZI juridisch economisch of juridisch en economisch eigendom is van HydroBusiness

Omvmg en wijze van factureren

Geteverde jaarlijkse volume industriewater 200 000 m

Wijze van factureren op basis van aangeleverde m3 afvaiwater
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7 2 9 Casus Hydrobusiness Kievitsakkers Someren

peicenlA

pereeMA

KlantA

p«fce«l A

Klart AitzuKanaalwaief

perceel A

KrantARegenwatar

De klant is eigenaar van de IZU {Industriewater Zuiverings Unit Alles gebeurt op hetzelfde perceei De klant zet het gezuiverde kanaal Zregenwater door naar

twee bedrijven Ai en A2 Klant Ai en A2 zijn 00k aandeelhouder in klant A

Vraag
Wordt de omvang van de BOL bemvloed doordat de IZU jurldtsch economisch of juridisch en economisch eigendom is van HydroBusiness

Omvang en wijze van factureren

Geleverde jaarlijkse volume industriewater 270 000 m®

Wpe van factureren prijs per geleverde
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7 2 10 Casus Hydrobusiness Sensus Roosendaal

pefCtel A

perceel A

KlarttAiZUwiceel A

Bron

^rondwatei

Bron grondwater onttrekkingsvergunning staat op naam van klant

IZU Industriewater Zuiverings Unit in eigendom van Hydrobusiness

Hydrobusiness van de IZU pompt grondwater op uit de put van de klant Dit water wordt behandeld en vervolgens doorgepompt naar de klant Alle activiteiten

vinden plaats op hetzetfde perceel in eigendom van de kiant

Vraag
Is op deze waterstroom de BOL van toepassing
Wordt de omvang van de BOL bemvioed doordat de IZU juridisch economisch of juridisch en economisch eigendom is van HydroBusiness

Omvang en wijze van factureren

Geleverde jaarlijkse voiume industriewater

Wijze van factureren prijs per geleverde m®
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7 2 11 Casus Hydrobusiness DAF Eindhoven

peicMl A

PercMl Ap«ce«l A

KlantA
bbrivk

Kanaal

water OX zutvering Elndhovena

kanaal

lindhovens

tanaal
»I

HydroBusiness haalt water uit het Eindhovens Kanaal en werkt dat in een IZU Industriewater Zuiverings Unit op tot een kwaliteit die geschikt is voor

koeldoeleinden Dit industriewater word geleverd aan de klant Het thermisch verontreinigde industriewater wordt vervolgens weer terug geleverd aan

HydroBusiness waarna het een helofytenfilter passeert en tot slot terug stroomt in het Eindhovens Kanaal

Vraag
Is de levering van de IZU aan klant A de enige belaste levering

Omvang en wijze van factureren

Geleverde jaarlijkse volume industriewater 650 000

Wijze van factureren prijs per geleverde industriewater
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7 2 12 Casus Hydrobusiness Alumet Isover Etten Leur

pWCMiSp»ret l A

KlantBKlairtAjrandw9l«tjetceel A

Bron

HydroBusiness heeft een grondwatervoorziening bronnen in eigendom en beheer op de locatie

bii^ ^ Klant A in bovenstaande situatietekening Dit grondwater wordt dooij io 2 g |gebruikt om te koelen en is

slechts thermisch verontreinigd Volume ca 300 000 m^ jr HydroBusiness pakt een deel ca 80 000 m^ jr van dit gebruikte water weer op en levert dit via een

leidingsysteem door aan een nabijgelegen producent van isQlatiematerialen | io 2 g | Klant B in bovenstaande situatietekening Doordat Isover met

deze duurzame opiossing minder grondwater uit de eigen grondwatervoorziening hoeft op te pompen wordt hiermee 80 000 m^ grondwater per jaar bespaard De

gemeente Etten Leur en de provincie Noord Brabant hebben dit unieke duurzame project financieel ondersteund

Vraag
Is hier het schijventarief van toepassing voor de leveringen aan klant A

Geidt BoL ook voor doorleverantie van warm afvalwater van Alumet {via leiding in openbaar gebied aan Isover

Omvang en wiize van factureren

Levering aan | lO Z e 300 000 m^

Levering aan| lo z e [80 000 m^

Facturering perm’’aan| io 2 e |en per m^ aan lo z e
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7 2 13 Casus Hydrobusiness Moerdijk Zevenbergen

IA
KlantA

Biesbosch

wat«f IZU PwCMfC

KlantS

PercsdB

Doarlevefpunt

Spparbekkena
3facinlseS «l»mcfe T

ParcaelX

KlatitX

Op Moerdijk heeft Brabant Water een decentrale industriewatervoorziening waterproductie unit en leidingnet in eigendom en beheer De bron van dit

industriewater is oppervlaktewater voorbezonken Maaswater opgeslagen in spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch

HydroBusiness koopt ditduurzame industriewater in bij Brabant Water op de leveringspunten bij de diverse industries afnemers o a Shell Basell CMC Ardgah

Glass Essent HydroBusiness heeft leveringscontracten met de individuele bedrijven en factureert op basis van de individuele meterstanden Brabant Water

factureert HydroBusiness op basis van een optelsom van deze individuele verbruiken

In principe is HydroBusiness doorieverancier van het industriewater In bovenstaande situatieweergave is het doorleverpunt de meterput waarbij het

industriewater in eigendom over gaat van Brabant Water naar HydroBusiness

Vraag
Moeten HydroBusiness klanten op Moerdijk alien separaat BoL betalen voor het gebruikte industriewater aan HydroBusiness Betaalt HB zelf maar een keer BoL

aan BW als enige afnemer Of is verrekening van BoL tussen BW en HB niet van toepassing

Omvang en wijze van factureren

Levering door Brabant Water aan HydroBusiness 5 500 000 m jaar

Facturering prijs per geleverde
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7 2 14 Casus WMD Dierenpark Emmen

Vanwege de kennis van WMD is er al meer dan tien jaar een samenwerking met het Dierenpark in Emmen WMD draagt zorg voor de zuivering van het water

voor diverse bassins pinguTns nijipaarden soepschildpadden en het zuiveren van het huishoudelijk afvalwater van het park Hierdoor zijn er binnen het

dierenpark diverse gesloten kringlopen met een vrij grote doorstroming
De zuiveringsinstaliaties zijn eigendom van een WMD dochter In de volgende figuur is schematisch het huidige systeem weergegeven Momenteel vindt een

grote uitbreiding plaats en wordt de zuiveringscapaciteit aanzienlijk vergroot In de kringlopen wordt vrij veel water rondgepompt Bijvoorbeeld een bassin van 600

m® wordt met 150 rondgepompt dat is meer dan 1 miljoen m^ jaar Hoe dient hier te worden gehandeld met de BOL

^ AFVAIWATERZUIVERING ^

L NOORDER DIERENPARK J

nNUimt

p

\ mi

m

w ■

V
•••

t

I
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7 2 15 Casus Evilim mogelijk dubbele belasting van waterstromen

WML levert drinkwater aan Evilim Evilim maakt hiervan 50 Demi water en levert dit aan een industriele klant 25 van het drinkwater wordt

onbehandeid doorgeleverd aan dezelfde industrieie klant en de andere 25 is afvalwater dat wordt geloosd door Evilim Wie is de nu verbruiker

Wat zijn hier de belastbare feiten

7 2 16 Casus PWN

Het voorkomen van dubbele belastingissues
1 Reinwaterleveringen van Waternet aan PWN in Hau en Gooi Dit betreft

• een levering van Waternet van 12 Mm3 jaar Dit wordt gemengd met ca 12 Mm3 j door PWN geproduceerd en vervolgens via het

leidingnet aan klanten geieverd
• een levering van Waternet van 4 9 Mm3 jaar Deels wordt dit rechtstreeks in het leidingnet van PWN gepompt en aan klanten geieverd

Weesp en Gooi West} Het andere deel 2 7 Mm3 wordt gemengd met ca 5 Mm3 j door PWN geproduceerd en vervolgens via het

leidingnet aan klanten geieverd
2 Nood koppelpunten tussen PWN en de buurwaterbedrijven waar

• regulier water in het ieidingnet van de coilega’s wordt geieverd of ontvangen of

• in geval van nood water in het leidingnet van de coilega s wordt geieverd of ontvangen

7 2 17 Casus Waterbedrijf Groningen
WBGR levert drinkwater aan NUON Vervolgens levert NUON dit water om niet’ door aan North Water North Water bewerkt dit drinkwater tot

demiwater waarna dit demiwater weer wordt terug geieverd aan NUON NUON gebruik een klein deel van het drinkwater voor eigen gebruik Het

grootste deel van het drinkwater wordt onbewerkt doorgeleverd De demiwater installatie is ingebouwd in een container waarschijnlijk dus mobiel

en van tijdelijke aard Deze container staat binnen het terrein van NUON en heeft waarschijnlijk geen eigen WOZ aanduiding

Is drinkwater dat door WBGr wordt geieverd aan NUON wel niet BOL piichting
Is doorlevering van NUON aan North Water wei niet BOL plichtig ingeval sprake Is van een mobiele installatie c q een installatie zonder

eigen WOZ aanduiding
Ingeval sprake is van een onbelaste levering van Nuon aan North Water is de retourstoom demiwater van North Water aan NUON dan

nog wel BOL plichtig

o

o

o
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7 3 PIVCW

7 3 1 Casus BMw io 2 g

klant 1

m3

X m33 min m33 min m3

klant 2

m3

Klant A
10 2 g10 2 g

ProceswaterBrielse Meerwater

klant

m3

Toelichting

Het water uit het Brielse Meerdat door[ Jwordt ingenomen vormt een belangrijke bron voorde industriewatervoorziening In het

is 100 eigenaarvan deze vennootschap en kooptop jaarbasis ca 3 min m3 in ten behoeve van haar Proceswater

Plant in de Botlek Met het oppervlaktewater uit het Brielse meer produceert zij op jaarbasis ca 3 min m3 proceswater welke zi] levertaan ca lafnemerinde

Rotterdamse haven Deze klant levert een voorl 10 2 g bnbekend deel van dit ingekochte proceswater onbewerkt door aan derden en wendt een deel van het

10 2 g

Rotterdamse havengebied 10 2 g

proceswater aan voor eigen gebruik

Vraagstukken

1 Kwalificeren |l0 2 g^rrjo 2 ^ich als afzonderlijke watervoorziening

2 Moet|fo^ BoL afdragen over de levering aanlMS

3 Zo ja op welke wij ze kan^0 2 ^e doo^10 2 g|in rekening gebracht BoLverrekenen via bijvoorbeeld separaatverzoektotteruggaaf of via aangifte

4 In hoeverre kwalificeert de levering aan klant A zich als particuliere installatie voor centrale watervoorziening of kwalificeeit klant A zich als afzonderlijke

watervoorziening

5 Is^O 2 ^oL verschuldigd over het aan klant A geleverde proceswater en of moet klant A BoLafdragen over het door haar aan derden doorgeleverde proceswater Zo ja

tegen welktarief moet BoLworden afgedragen
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7 3 2 Casus Waterbedrijf Groningen

Op industriele complexen komen wij verschillende PIVCW situaties tegen zoals

• Levering van water aan sen Utility bedrijf dat vervolgens het water verdeeit mogeiijk na bewerking aan zusterbedrijven afzonderiijke

juridische entiteiten gemeenschappelijk complex met eigen WOZ objecten Zou toch zeer onredeiijk zijn als waterstromen binnen een

concern op een complex dubbei moeten worden beiast met BOL Louter vanwege een gekozen juridische structuur

• Levering van water op een industrieei complex via een ‘intermediair’ dat aidaar wordt verdeeld tussen afzonderiijke bedrijven Zeer

veei onduidelijkheden in hoeverre hier a wel niet het degressieve tarief kan worden toegepast b wei geen dubbele heffing gaat

piaatsvinden en c wie in deze beiastingpiichtige is Het lijkt er op dat de beiastingdienst dat het waterbedrijf ais beiastingpiichtige wordt

aangewezen Dit impliceert dat het waterbedrijf inzicht moet hebben in aiie waterstromen op een industrieei compiex terwiji zij hier

feitelijk geen enkele invioed op heeft c q zeggenschap heeft Dit is een zeer ongewenste situatie Gestreefd moet worden naar de

situatie waterbedrijf ievert water vigs het degressieve tarief De ‘intermediair’ wordt zeifstandig belastingpiichtig en draagt zorg voor de

heffing en afdracht van de BOL op het complex

20 20
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Geachte heer Dijsselbloem

Als Raad van Commissarissen van Crown Van Gelder N V te Velsen hebben wij
vernomen welke financiele gevolgen de wijziging betreffende de belastingheffing op

leidingwater BOL die per 1 juli a s van kracht wordt heeft voor de onderneming In

financiele zin zijn die gevolgen desastreus Voor onze onderneming leidt de wijziging
van de BOL tot een additionele jaarlijkse kostenpost van ongeveer € 400 000 In bet

perspectief van het verlies dat Crown Van Gelder over 2013 heeft geleden
€ 8 miljoen en de winst van de onderneming over 2012 € 1 2 miljoen is dit een

bedrag van zeer materiele omvang

Vooruitlopend hierop heeft de RvC er behoefte aan om met u in contact te treden

Los van de reeds beschreven impact van de ophanden zijnde aanpassingen van de

BOL is er namelijk iets aan de orde dat dit althans naar onze mening rechtvaardigt

Kernpunt waarom wij ons tot u richten is dat de huidige invulling van de BOL de

continuiteit van onze onderneming in gevaar brengt Het betreft hier zowel de in

verhouding zeer omvangrijke extra kosten als het feit dat Crown Van Gelder als

enige papierfabriek binnen de sector in deze mate wordt getroffen Daarmee wordt

de onderneming op een grote concurrentieachterstand gezet Met verbijstering
constateren wij dat de achterstand hier juist ontstaat omdat de onderneming heeft

gekozen voor een milieuvriendelijke route voor haar waterinzet namelijk een variant

waar oppervlaktewater wordt ingezet in plaats van het schaarsere grondwater c q

drinkwater

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

onderneming voor een ook afgezien van de additionele kosten als gevolg van de

toename van het BOL tarief reeds duurdere maar duurzame waterstroom Het credo

“de vervuiler betaalt” krijgt daarmee een spiegelbeeldige uitwerking

1 2
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Onze waterinzet betreft oppervlaktewater uit de Lek en het Ijsselmeer die door N V

Watertransportmaatschappij Rijn Kennemerland WRK naar ons fabrieksterrein

wordt getransporteerd Na gebruik in het productieproces voeren wij dit weer

gezuiverd terug naar het oppervlaktewater van het Noordzeekanaal

Binnen de RvC wordt op dit moment gesproken over de vraag welke acties nodig zijn
om de stijging van de kosten in relatie tot de verslechtering van de

concurrentiepositie op te vangen Zoals u zult begrijpen is dit een delicate

aangelegenheid Immers daarbij speelt ook dat wij als beursgenoteerde

onderneming koersgevoelige informatie zo snel mogelijk bekend moeten maken aan

het beleggend publiek Binnenkort zal hieromtrent in overleg met de directie een

standpunt moeten worden bepaald

Uiteraard kan ik mij goed voorstellen dat het voor degenen die bij de totstandkoming
van het Begrotingsakkoord 2014 betrokken zijn geweest alsmede voor uw collega’s

op de afdeling Wetgeving van uw departement dit gevolg niet vooraf te overzien is

geweest Naar ik begrijp heeft u als Minister van Financien juist voor dit soort

situaties een speciaal beleidsinstrument in de vorm van de zogenoemde
hardheidsclausule die tot doel heeft om de gevolgen van een wet die uitzonderlijk
hard zijn en bij de invoering onvoorzien waren ongedaan te maken

Ik zou graag op korte termijn met u overleggen over de vraag welke mogelijkheden u

ziet om met gebruikmaking van de hardheidsclausule te komen tot een voor Crown

Van Gelder meer redelijke toepassing van de BOL Als RvC zoeken we naar een

opiossing waarin Crown Van Gelder een proportionele bijdrage kan leveren met

behoud van de duurzame keuze voor oppervlaktewater De huidige wetgeving die

thans voorligt leidt precies tot het tegenovergestelde effect en brengt de continuVteit

van onze onderneming in gevaar

Gaarne van u vernemend

met de meesje hoogachting

10 2 e

van den Hoven

Voorzitter RvC

2 2

716336 00272



^ 44 ^ 44 o i£ccont
o

^
CVG

Postbus 30

1950 AA Velsen Noord

Nederland

A
■

4^ is
j Bi

CROWN VAN OELDER

303

Ministerie van Financier

\ Ontv S APR 201 1

D l I Servicepunt
Documentbehandeling

\
i

y

©ojgsiaiirii^ Dsaitstbf iir if|osl£[r©©ird]
reden pe7Soon|jk Ml^afspraken
Het is niet opgenomeiyin het Digitaal Archief

Financien Indian drts^tetuk wei geregistreerd
moet worden dan sjutirerTnaar

D J kamerP 1 09

dnjfaaimdl ipoigSgSiDlk Is [most g ©F 2g]ig£F©©ird]
I I •» M I « I

H03PP 1 t UVi

716336 00272



^10 2 6|| |ZV VB ^ 10 2 e |@minfin nliniO 2 eH0 2|«[1Q 2^ FISCALITEm^ 10 2 6 |@minfin nil
I02 e I iQ 2 e AGT CMK H io^@minfin nI]

I0 2 e|1p ^^ 10 2 e KDV AVM
Fri 4 4 2014 5 44 34 PM

Normal

To 10 2 e

10 2 e|Cc

From

Sent

Importance
Subject FW Brief VNO NCW MKB Nederland LTO Nederland aan Staatssecretaris Wiebes inzake belasting op leidingwater
MAIL RECEIVED Fri 4 4 2014 5 44 36 PM

14 10365 brief VZ aan Stas Wiebes inzake BOL def pdf

Biilaae bii Position Paper VNONCW MKB Nederland LTO Nederland inzake Belasting oo Leidinawater pdf

Hi 10 2 6 en l0 2 e

Bijgaand nog wat brieven inzake belasting op leidingwater

]van VNP vereniging van de papierGisteren na afloop van een vergadering bij VNO NCW heeft me[
en kartonproducenten ook op de belasting op leidingwater aangesproken Een van hun leden dat volgens eigen

inschatting in een heel bijzonder situatie ten opzichte van zijn concurrenten verkeert wil zijn specifiek geval per se

onder de aandacht van de minister brengen Bijzondere situatie

10 2 6

10 1 C

10 1 c

Er zit dus ergens nog een brief in de pijplijn Ik heb

aangegeven dat wij nu bijna alle input hebben ontvangen en aan de slag gaan met ons nader onderzoek Daarom heb

ik aanbevolen om de brief ook rechtstreeks in kopie scan naar ons te sturen En sowieso niet naar de minister maar

naar de Stas

10 1 C

In elk geval kunnen wij mijn grove schets van deze situatie alvast mee nemen in onze overwegingen

Groeten

10 2 6

@vnoncw mkb nl]Van

Verzonden vriidaq 4 april 2014 10 54

Aani^hO ^ el l^i^^ 10 2 6 [] DV AVM

Ondenverp Brief VNO NCW MKB Nederland LTO Nederland aan Staatssecretaris Wiebes inzake belasting op leidingwater

10 2 6 10 2 6

Beste 10 2 e

Naar aanleiding van ons gesprek van gisteren hierbij de brief zoals verstuurd aan Staatssecretaris Wiebes en bijlage

Met vriendelijke groet

754443 00273
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Website www vno ncw nl www mkb nl

Bezuldenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag

Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Twitter @vnoncw @mkbnl linkedin VNO NCW MKB

wekelijks op iPad Androidtablet

download de gratis app mis niets
meerirfo
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Excellentie

VNO NCW MKB Nederland en LTO Nederland zijn blij dat het kabinet

nader onderzoek verricht naar de praktische consequenties van het laten

vervallen van de maximumgrens van 300 in de belasting op leidingwater
BOL en de stafFel op basis waarvan het watergebruik boven deze grens in de

heffing wordt betrokken Het is de bedoeling dat vanaf 1 juli 2014 de BOL

voortaan volgens deze nieuwe systematiek wordt geheven en het is van belang
dat v66r die tijd alle gevolgen goed in beeld zijn

Wij hebben binnen onze ledenkring een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd
van de gevolgen van deze maatregel Uit deze inventarisatie concluderen wij
dat de BOL een schoolvoorbeeld is van slecht en ondoordacht beleid en dat

het omgekeerde wordt bereikt van de oorspronkelijke
duurzaamheidsdoelstelling De heffing is bovendien niet goed voor de

Nederlandse economie In de bijlage wordt de relevante casuistiek nader

gepresenteerd Hieronder worden kort de belangrijkste inzichten toegelicht

Hergebruik van water wordt ontmoedigd
De belasting op leidingwater beoogt de verduurzaming van het watergebruik
te bevorderen Het tegenovergestelde wordt echter bereikt efficient gebruik
van water wordt juist minder aantrekkelijk gemaakt Veel bedrijven hebben
inmiddels diverse activiteiten ontplooid om hun water en energiegebruik te

verduurzamen Veelal lukt dat door water te hergebruiken Het hergebruik van
water wordt echter voortaan ontmoedigd omdat de BOL juist ook het

hergebruik treft Nu nog onbelaste leveringen van water dat meerdere malen

in industriele productieprocessen en in de land en tuinbouw wordt toegepast
worden belast onder de nieuwe regels

Bedrijven die in het verleden hebben gemvesteerd in het hergebruik van water

worden nu als gevolg van de BOL met onvoorziene extra lasten

geconfi onteerd Deze ondememingen worden dus voor hun goed gedrag
gestraft

754694 00274
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Het kan niet de bedoeling zijn van de BOL dat door het belasten van

hergebmik van water bestaande duurzame investeringen niet meer rendabel

zijn en nieuwe investeringen niet meer van de grond komen en zodoende

minder duurzame oplossingen worden gestimuleerd

Efficient inrichten bedrijfsprocessen wordt bestraft

Een aantal bedrijven in de industrie en in de land en tuinbouw heeft de

winning en behandeling van water om redenen van efficientie gecentraliseerd
en bijvoorbeeld ondergebracht bij een particuliere installatie voor centrale

watervoorziening PCIW Dit is vaak ook nodig om duurzaam

water her gebruik betaalbaar te maken De nieuwe regels in de BOL hebben

tot gevolg dat de bereikte doelmatigheidsefFecten door de belastingheffing
geheel of gedeeltelijk teniet worden gedaan Gevolg is dat ondememingen
door de BOL gedwongen worden om bun bedrijfsprocessen met het oog op de

waterhuishouding feitelijk suboptimaal in te richten Daarmee leidt de BOL

tot allerlei onnodige transactiekosten bij met name die bedrijven die zich het

meest hebben ingespannen om hun watcrgebruik zo efficient en duurzaam

mogelijk te maken

Extra lasten als gevolg van tegenstrijdig beleid

Bestaande regelgeving bijvoorbeeld ten aanzien van waterkwaliteit ofeisen

die gesteld worden aan energiebesparing maakt het bedrijven soras

onmogelijk om minder water te gebruiken Zo zijn ondememers met een

zwembad wettelijk verplicht om 30 liter water per zwembadbezoeker te

spoelen om veilig en schoon zwemwater te garanderen Een ander voorbeeld

waaruit blijkt dat met de BOL tegenstrijdig beleid wordt gevoerd is het

Deltaprogramma de BOL staat volledig haaks op afspraken die in dat kader

zijn gemaakt tussen overheid en industrie over duurzaam industrieel

watergebmik Deze afspraken worden feitelijk onuitvoerbaar Verder wordt

het door Staatssecretaris Mansveld in de Kamerbrief inzake Modemisering
Milieubeleid d d 10 maart 2014 bepleite zero waste doel onbereikbaar

Het kabinet mag ondememers niet met tegenstrijdig beleid confronteren En

het gevolg kan al helemaal niet zijn dat deze bedrijven als gevolg van dat

tegenstrijdig beleid extra belasting moeten betalen

Negatieve effecten van lastenverzwaring voor mkb en Industrie

Naast de negatieve effecten op initiatieven op het gebied van duuizaamheid is

met deze maatregelen in feite een geheel nieuwe belasting voor het

bedrijfsleven in het leven geroepen

Tot nu toe had het bedrijfsleven niet ofnauwelijks met deze heffing te maken

Een ondememing betaalt tot op heden maximaal 50 euro aan

leidingwaterbelasting per jaar In de nieuwe situatie moeten kleine

middelgrote en grote verbruikers ineens zeer forse bedragen aan belasting

754694 00274
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gaan betalen Voor MKB ondememingen bijvoorbeeld een autowasbedrijf is

het geen uitzondering dat voortaan jaarlijks meer dan een bovenmodaal netto

maandsalans aan de BOL moeten worden betaald Voor grotere bedrijven kan
dit oplopen tot meer dan 1 miljoen euro per jaar dit terwijl procesindustrieen
ten aanzien van watergebruik reeds moeten voldoen aan de ‘best available

technology’ BAT zoals door de Europese Unie is vastgesteld Daarbovenop
komen de aanzienlijke kosten voor het bemeteren van tot op heden

onbemeterde waterleveringen bijvoorbeeld op industrieterreinen

De enorme lastenverzwaringen hebben voor zowel grote als kleine bedrijven
grote gevolgen voor het vermogen om te investeren en op de

werkgelegenheid Het km niet de bedoeling zijn dat het gevolg van de BOL is

dat er minder werkgelegenheid in Nederland is

BOL leidt tot verstoring concnrreutie biunen Nederland

Bovendien leidt deze lastenverzwaring tot een ongelijk speelveld Bedrijven
die eerst niet met deze belasting te maken hadden moeten deze voortaan

moeten gaan betalen Dit terwijl er vele voorbeelden zijn van branchegenoten
van deze ondememingen die niet zijn aangewezen op leidingwater en daarom
niet met deze lastenverhoging worden geconfronteerd BelastinghefBng mag
de concurrentieverhoudingen binnen Nederland niet op deze manier verstoren

Gezien het bovenstaande roepen wij u met klem op ora de introductie van de

stafFel in de BOL boven de maximumgrens vm 300 m^ terug te draaien Dat

is beter voor het milieu de werkgelegenheid en de algemene staat van de

economie van Nederland Uiteraard zijn wij graag bereid om samen met het

kabinet te bezien op welke wijze wel een betekenisvolle bijdrage aan het

verduurzamen van het watergebruik kan worden geleverd

Hoogachtend

10 2 e10 2 e10 2 e

10 2 | 10 2 e 10 2 e

10 2 eVNO NCW10 2 e 10 2 e

MKB Nederland LTO Nederland
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Vitens Watertaks nietzuiver

06 apr 2014

Shaie oil piint start printen
UTEIECHT — Vitens ‘s lands grootste waterbedrijf wil dat de Belasting op

Leidingwater BoL zo snel mogelijk geschrapt wordt Geen enkel ander land in Europa
heft een dergeliike Belasting op Leidingwater onidat het een primaire levensbehoefte is

■

\

Vitens Watertaks nietzuiver

Vitens noeint de belasting een scliijninaategel om het wateigebnrik tenrg te dringen waaiTan

iedereen weet dat die niet werkt Maandag begimien de begrotingsonderhandelingen in Den

Haag

Grote ondeineiiiingen zijn door de watertaks vanaf 1 juli dit jaar miljoenen extra kwijt maar

ook de minima zijn volgens het waterbedrijf door de maatregel de klos Iedereen is dan ook

direct gebaat bij afschaffrng van de verkapte belasting Vitens vraagt alle partijen bij het

overieg over de begroting van 2015 maandag gezond verstand te gebrniken en een eventuele

lastenverlichting ten goede te laten komen aan het totale drinkwatertarief zodat iedereen

hiervan kan profiteren Momenteel bestaat ruim 30 van de kraanwatenekening nit

belastingen waaronder de Recario belasting btw en de Belasting op Leidingwater Daarmee

is Nederland m Europa kampioen belasting heffen op kraanwater

Drinkwater zwaarder belast dan een hambmger
Consumenten zorgmstellmgen boeren sauna’s zwembaden maar ook de staal en

voedingsrniddelen Industrie kiijgen door de vorig jaar afgesproken verhoging van de BoL dit

jaar een forse watenekening En dat is zum vindt Vitens dat haar kostendekkende tarief

surds 2008 jurst bevroren heeft Kraanwater rs een eerste levensbehoefte en moet daarom

betaalbaar en beschikbaar zijn voor iedereen “Het kan toch niet zo zijn dat kraanwater in

Nederland zwaarder wordt belast dan een liamburger We moeten voorkomen dat een gezond
en duurzaam product zoals kraanwater qua belastingdmk straks in het rij^e van alcohol en

sigaretten belandt” zegt Directievoorzitter Lieve Declercq Via brancheorganisatie Vewin
heeft Vitens inmiddels alle water en financiele woordvoerders van de Tweede Kamer

aangesclireven orii de maatregel te scliappen

Kraanwater melkkoe van schatldst

De Tweede Kamer heeft vorig jaar bij de behandeling van het Belasting plan 2014 ingestemd
met een verhogmg van de Belasting op Leidingwater De overheid belast sindsdien

waterverbrnik met een degressief tarief Het tar ief voor kleinverbruik tot 300 m^ is

verdubbeld 33 cent per m^ Klanten gaan daardoor gemiddeld jaaiiijks 30 euro meer betalen

Daarnaast wordt ook verbmik boven de 300m3 belast Door het verdwijnen van het plafond

795137 00275



van 300 kuimeii stijgen de kosten dit jaar voor grootverbinikers tot in de

honderdduizendenemo’ s

Vitens betiemt dat bet Kabuiet in bet lierfstakkoord van afgelopen jaar over is gegaan tot bet

verbogen van de Belastii^ op Leidingwater Niet in de laatste plaats omdat deze geen enkel

effect beeft op bet beoogde doel van bet Kabinet namebjk zuiniger omgaan met water Juist

daarom besloot bet eerste Kabinet Rutte in 2012 om de Belasting op Leidingwater te laten

veivallen Dat de maabegel veivolgens is omgediaaid naar een veiboging is volgens bet

waterbediijf dan ook niet nit te leggen Declercq “Het gaat simpelweg om bet genereren van

inkomsten en kiaanwater is een makkelijke prooi Het is in wezen een melkkoe voor de

scbatkist Scbiap de maatregelzo snel mogelijk”

795137 00275
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Mon 4 7 2014 10 07 15 AM

From

Sent

Importance
Subject RE Artikel FD Leidingwater
MAIL RECEIVED Mon 4 7 2014 10 07 16 AM

Normal

Dank je iP ^ e | duidelljk

Met vriendelijke groet

[10 241 1 ]10 2 e|

Van |io 2 e| i^ | 10 2 6 | DV AVM

Verzonden maandag 7 april 2014 9 46

Aan |l0 2 e|1^^|l0 2 e^ 6 | fcOMM

Mi10 2 6 10 2 0 fh° 2 e| DV AVMCOMM

Onderwerp Re Artikel FD Leidingwater

CC 10 2 6

Hi iO 2 e probeerde je net te bellen maar kreeg geen gehoor Het overleg met de sector is nog volop gaande Wij hebben pas

eind afgelopen week input van hun gekregen waarbij wij nog moeten bekijken ofzij inhoudelijk daadwerkelijk alle

afgesproken informatie hebben verzameld en verstrekt Ook andere belangenorganisaties hebben recent brieven aan TK en

bewindspersonen gestuurd lijkt mij de gewone lobby circus

Ik ben nog tot ca 11 30 op EZ Je kunt hierover ook met iO 2 e even bellen

Groet 10 2 6

10 2 10 2 0

Sent from my Blackberry

1O |1O 2 0[i^^1O 2 0|2 6 COMM

Verzonden Moriday April 07 2014 09 26 AM

Aan h0 2 e| l^^| 10 2 6 | | pv AVM

Cc 10 2 0 |l | 2| ^| 10 2 6 van COMM

Onderwerp Artikel FD Leidingwater

Ha 10 2 e

Vandaag staat in het FD een artikel Vitens pleit voor afschaffen belasting op drlnkwater

In februari was Fin nog in overleg metde koepelorganisatie

Wat is de huidige stand van zaken mochten wij vragen krijgen

Met vriendelijke greet

|io 2 ^l iqiox^

Persvoorlichter Fiscale Zaken

Ministerie van Finanden

Directie Conimunicatie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag I 10 2 6 |
PoEtbuE 20201 I 2500 EE | Den Haag

www rrikEoverheid nl

793911 00276
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Maatreael belastina leidinowater

• De belasting op leidingwater wordt verdubbeld tahef

is nu € 0 165 per m3 en het maximum verbruik van

300 m3 vervalt

• Deze maatregel levert 205 miljoen euro op

e Gemiddeld gaan burgers ongeveer 2 euro per

huishouden per maand of € 20 per jaar meer

betalen Dit geldt bij een gemiddeld gebruik van

120m3 per huishouden

• Het vervallen van de cap slaat neer bij bedrijven Met

name de industrie chemie aardolie

voedingsmiddelen en de basismetaalindustrie zal dit

merken

716453 00277
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I0 2 g ^inzake BOL
14 9 35 00 AM

0 24To

From

Sent

Importance

Subject RE Brief

MAIL RECEIVED ue

Brie| io 2 g | inzake BOL DOCX

Bij dezen een tekstsuggestie Watvind je ervan

Groeten

10 2 4

BLKB BENB AM

Verzonden dinsdag 8 april 2014 9 22

Aan ||io 2 e|l^ 24|lo 2 4 IfFTSCApTEIT
Ondenverp Brief I io 2 g inzake BOL

Hallo I10 2 4

10 2 gZoals afgesproken hler de brief van[| iP Z e aan

Graag je commentaar Alvast bedankt

Met vriendelijke greet

10 2 10 2 6

10 2 6 milieubelastingen

Belastingdienst Directie Vaktechniek Belastingen

Team Brieven en beleidsbesluiten

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

755097’^°^ 00278
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From

Sent

Importance

Subject FW

MAIL RECEIVED Tue 4 8 2014 11 45 34 AM

Hallo 10 2 9

Is de uitvoering ook problematisch als we industriewater a uit gooien

j 10 2 9 10 2 9

|I0 2 4 0 2 4i[^| 10 2 9 10 2 9 10 2 9

Dubbel

I 10 2 9

793875 00279



pioz^l DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl] 1Q 2 e | DV AVM fl 10 2 e |@minfin nl1
1 0 2 ^ 10 2 e

Wed 4 9 2014 9 14 03 AM

Normal

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject enkele BoL vragen van de drinkwaterbedrijven
MAIL RECEIVED Wed 4 9 2014 9 14 22 AM

5 5 5

Beste 10 2 e en |

Ik heb in de afgelopen dagen nog een paar vragenA^erzoeken ontvangen vanuit de drinkwaterbedrijven over de BoL ik citeer

ze hieronder Zouden jullie me hierover kunnen berichten Veel dank alvast

• In de sessie bij Financien op 21 jannari werd genoemd dat de specifieke afspraken tussen energiebedrijven eii

Belastingdienst met ons gedeeld kunnen worden Tot op heden hebben wij daar nog niets over gehoord

V Aanpassing voor PIVCW situaties grote verbruikers suggestie is genoemd om een verbruiksgrens te hanteren voor

toepassing van PIVCW regels Wij vragen ons af of dit een praktische indeling is ook omdat wij geen inzicht hebben in de

hoeveeUieid aard van de achterliggende verbruikers aansluitingen onroerende zaken Grote appartementencomplexen kunnen

een hoog verbruik hebben en daardoor terecht toch niet in een staffeltarief vallen omdat zij een pivcw hebben Kleinere

bedrijven hoeven niet altijd een hoog verbruik te hebben maar kunnen toch terecht wel in een staffeltarief moeten vallen Naar

ons gevoel is een indeling waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar een kamer van koophandel inschrijving evt

gecombineerd met een branchecode een veel beter hanteerbare indeling Deze indeling is voor ons ook goed werkbaar en

bovendien vrij eenvoudig toetsbaar bij twijfel Ons verzoek is deze suggestie mee te nemen in je contact met het ministerie

Mochten zij behoefte hebben aan nader contact over deze zaak of behoefte om daarover met iemand van gedachten te wisselen

dan zijn wij daartoe graag bereid

V Er is nog niet gecommuniceerd over het aangiftebiljet BOL Wij zijn er erg bij gebaat om in ieder geval een concept

aangiftebiljet te ontvangen zodat we daarmee rekening kunnen houden bij het opstellen van onze afdrachtrapportage

Het nieuwe aangiftebiljet hoeft pas per 1 oktober te worden ingevuld Echter is het voor de systeemaanpassing waarbij het

degressieve BOL tarief geimplementeerd wordt belangrijk om de exacte rapportagerequirements te kennen Het risico bestaat

namelijk dat het aangiftebiljet pas bekend wordt als alle systemen al aangepast en klaar zijn voor de wetswij ziging per 1 juli
2014 waarbij blijkt dat met de gekozen systeeminrichting niet aan alle requirements van het aangiftebiljet kan worden

voldaan

Alle waterleidingbedrijven die gebrmk maken van SAP kunnen geen juiste verbruiken schijfmformatie rapporteren over

voorschotten SAP werkt zodanig dat op basis van een geschat jaarverbruik een voorschotplan wordt aangemaakt Het

totaalbedrag van dit voorschotplan wordt gedeeld door 4 of 12 bij respectievelijk kwartaal of maandvoorschotten Hierbij
wordt alleen het bedrag gedeeld en op dat moment bestaat er voor individuele voorschotten in dat voorschotplan geen link

meer met de verbruiken van de oorspronkelijke schatting Daamaast kunnen klanten de voorschotten zelf verhogen of verlagen
zonder dat dat invloed hoeft te hebben op het verbruik

Een voorstel voor het aangiftebiljet is om toe te staan apart over voorschotten te rapporteren Het volgende voorbeeld geeft
weer hoe het aangiftebiljet er ingevuld uit zou komen te zien in dit voorbeeld is er slechts sprake van een klant

1 3 2015 Em 28 2 2016

11 805 m3

€2 400

€200

Periode

Geschat verbruik

Geschatte BOL

BOL Maandvoorschot

Werkelijk verbruik

Werkelijke BOL afdracht

12 000

€2 439

2015

mrt apr mei jun j

€m€m€m€rri

3 3 ^ ^

00280

m3

793873



Aangifte Schijf 1

Aangifle Schijf2

Aangifte Schijf 3

Aangifte Schijf4

Aangifte Schijf 5

Af In reken in g gebrachte
voorsch often

€0 €0 €0 €0

Aangifte Voorschot € € € €

20 20 20 20

0 0 0 0

€ € € €

20 20 20 20

0 0 0 0

Werkelijke afdracht

Groet

1|0 2 ^ 10 2 6

®Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2509 LP DEN HAAG

10 2 6

10 2 6 l@vewin nl

www vewin nl

Als u dit berieht per abuis hebt onhrangen wordt u verzocht de afeender te informeren en het bericht te wissen Het is niet toegestaan om dit bericht geheel of gedeeltelijk
zonder toestemming tegebruiken of te verspreiden Vewin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wanneer informatie in deze e mail niet correct onvoliedig of als

het 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

793873 00280



1 DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]
10 2 e[i^ 2 ^| I0 2 e | DV AVM [| iQ 2 e |@minfln nil
10 2 e|i^9 |l0 2 ^ FISCALITEIT]

Wed 4 9 2014 9 26 06 AM

Normal

To 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Beterzicht op de seizoenseffecten belasting op leidingwater voor recreatiebedrijven
MAIL RECEIVED Wed 4 9 2014 9 26 07 AM

Ja met een kleine aanvulling zie onder

Groeten

10 2 e|

Van | I0 2 e | ^10 2 e|j DV AVM

Verzonden dinsdag 8 april 2014 19 22

Aari lhO 2 e|lj 2^»|io 2 41 fpiSCALITEITj
CC [|lO 2 e| i]^| 1Q 2 e | DV AVM

Onderwerp RE Beter zicht op de seizoenseffecten belasting op leidingwater voor recreatiebedrijven

Dat had je wel heel snel voor elkaar Ik wilde morgen even overleggen hoe we Recron het beste kunnen uitleggen dat

hiervoor een opiossing bestaat maar met deze aanvulling moet dat lukken Kun je je vinden in de volgende toelichting

Beste |l0 2 e|

De seizoenseffecten bij de overgangsregeling in het tweede halfjaar 2014 doen zich alleen voor als de waterleverancier

het leidingwater factureert op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid leidingwater bijvoorbeeld per maand In die

situatie worden de tariefschijven direct vanaf het begin volledig doorlopen Naar wij eerder begrepen betalen veel

bedrijven hetafgenomen leidingwater echter op basis van voorschotten met aan heteind van de verbruiksperiode een

eindafrekening In die situatie doen de seizoenseffecten zich niet voor omdat de over de totale verbruiksperiode

verschuldigde belasting gelijkelijk wordt verdeeld over de voorschotten waarbij de tariefschijven tijdsevenredig worden

toegepast Bijgaande aanvulling van

deze aanvulling is al rekening gehouden met ee n aanpassing van de ministeriele regeling per 1 juli 2014 die ervoor

zorgt dat voorschotklanten in het tweede halfjaar van 2014 gelijk worden behandeld ongeacht de datum van de

eindafrekening

in het door jou gestuurde Excel bestand maakt dit effect duidelijk In10 2 6

Recreatiebedrijven die significant meer leidingwater afnemen in de tweede helft van 2014 ondervinden dus geen nadeel

van de overgangsregeling wanneer zij hetafgenomen leidingwater betalen in de vorm van voorschotbetalingen

Vergelijkbare recreatiebedrijven die het leidingwater maandelijks betalen op basis van de werkelijk geleverde
hoeveelheid zouden de waterleverancier kunnen vragen om per 1 lull 2014 eventueel tijdelijk over te stappen op de

voorschotsystematiek

Vriendelijke groet

1 10 2 6

| | 10 2 6

Ministerle van Finencien

DGFZ Directle Douane en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tel [ 10 2 6

Van |l0 2 e|]p[^0 2 ^ FISCALITEIT

Verzonden dinsdag 8 april 2014 17 30

Aan

CC [10 2 61 1 3 2^1 10 2 6 |j DV AVM

Onderwerp RE Beter zicht op de seizoenseffecten belasting op leidingwater voor recreatiebedrijven

10 2 6 10 2 6 DV AVM

10 2 6

Rii Hovon mijn analyse van de cijfers van

793913
10 2 6

00281



Het probleem blijkt zich alleen voor te doen bij maandfacturering niet als met een voorschotsystematiek wordt gewerkt

Groeten

10 2 e||l0 2 e

Van P0 2 ^I I0 2 e [
Verzonden dinsdag 8 april 2014 15 14

Aan

CC |10 2 e^f 2[^0 2 4 fFISCALITEm |10 2 9|1p]6^ 10 2 e | DV AVM

Onderwerp Beter zicht op de seizoenseffecten belasting op leidingwater voor recreatiebedrijven

10 2 e @recron nn

I0 2 e 10 2 e DV AVM

Beste I0 2 e

Hierbij meer cijfers over de gevolgen van het dubbel heffen van de belasting op leidingwater over de tweede helft van 2014

voor recreatieondememers De namen van de parken graag niet breed verspreiden RECRON pleit voor een oplossing zodat

ondememers niet duizenden euro’s extra moeten gaan betalen in 2014 bovenop de toch al extreme lastenverhoging die ook

ondubbelzinnig blijkt uit deze tabel De toenmalig staatssecretaris heeft ook toegezegd dat ondememers door het dubbel

heffen niet meer moeten gaan betalen

Verder nog wat meer informatie over de ondememers met zwembaden in Nederland Dan helpt jullie misschien bij het vormen

van een oordeel over hoeveel ondememers geraakt worden door deze belasting Wat ons betreft gaat deze belastingverhoging
zo snel mogelijk van tafel

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 e

10 2 e

RECRON

Hoofdstraat 82

Postbus 102

3970 AC Driebergen

Tel 10 2 6

GSM 10 2 6

E mail io 2 e @recron nl

Twitter 10 2 6

EC register for interest representatives ID number 10 2 6

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

vertegenwoordigt biennee circa vijfentachtig procent van de omzet in de branche fwww recron nn

Deze mail en het ev entuele biJbehcFrende attadiment bevat maleriaal dat all een bedneld is voor degeadresseerde Alsudit niet bent bentu niet gerechtigd deze mail of het attachment te lezen^ openem kopieren fte

distribueren waarbij zij opgemerkt dat elkeandereactiein relahetot deze email en het et entuele attachment uitdmkkelijkverboden is Indien u deze mail per vergissing herft onti angen word uverzocht hem naar de

afzenderterugtestiiren en verx olgensdemail te deleten

793913 00281



rio^ DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]
10 2 e|l^ 2 ^] 10 2 e [dV AVM [| 1Q 2 e |@minfln nil
10 2 e|1 2]S|ia2 €| | FlSCALITEIT]
Wed 4 9 2014 9 26 07 AM

Normal

To 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Beterzicht op de seizoenseffecten belasting op leidingwater voor recreatiebedrijven
MAIL RECEIVED Wed 4 9 2014 9 26 00 AM

Ja met een kleine aanvulling zie onder

Groeten

|l0 2 e| | DV AVMj10 2 eVan

Verzonden dinsdaq 8 april 2014 19 22

|l0 2 e|l t 2[e|l0 2

CC |l0 2 e|l^no^ tDV AVM

Onderwerp RE Beterzicht op de seizoenseffecten belasting op leidingwater voor recreatiebedrijven

SCALITEITAa

Dat had je wel heel snel voor elkaar Ik wilde morgen even overleggen hoe we Recron het beste kunnen uitleggen dat

hiervoor een opiossing bestaat maar met deze aanvulling moet dat lukken Kun je je vinden in de volgende toelichting

Beste l0 2 ee

De seizoenseffecten bij de overgangsregeling in het tweede halfjaar 2014 doen zich alleen voor als de waterleverancier

het leidingwater factureert op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid leidingwater bijvoorbeeld per maand In die

situatie worden de tariefschijven direct vanaf het begin volledig doorlopen Naar wij eerder begrepen betalen veel

bedrijven hetafgenomen leidingwater echter op basis van voorschotten met aan heteind van de verbruiksperiode een

eindafrekening In die situatie doen de seizoenseffecten zich niet voor omdat de over de totale verbruiksperiode

verschuldigde belasting gelijkelijk wordt verdeeld over de voorschotten waarbij de tariefschijven tijdsevenredig worden

toegepast Bijgaande aanvulling vanniQ 2 4]i° ^ ^[]in het door jou gestuurde Excel bestand maakt dit effect duidelijk In

deze aanvulling is al rekening gehouden met een aanpassing van de ministeriele regeling per 1 juli 2014 die ervoor

zorgt dat voorschotklanten in het tweede halfjaar van 2014 gelijk worden behandeld ongeacht de datum van de

eindafrekening

Recreatiebedrijven die significant meer leidingwater afnemen in de tweede helft van 2014 ondervinden dus geen nadeel

van de overgangsregeling wanneer zij hetafgenomen leidingwater betalen in de vorm van voorschotbetalingen

Vergelijkbare recreatiebedrijven die het leidingwater maandelijks betalen op basis van de werkelijk geleverde
hoeveelheid zouden de waterleverancier kunnen vragen om per 1 lull 2014 eventueel tijdelijk over te stappen op de

voorschotsystematiek

Vriendelijke groet

755947 00282



1l| 10 2 e

I 10 2 e

Ministerie van Financien

DGFZ Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeeren Milieu

Postbus 20201

250a FF Han Haai

10 2 etel

Van ni0 2 e^ 2B 0 2 f] FISCALITEI n
Verzonden dinsdag 8 april 2014 17 30

10 2 e n DV AVMAar

CC yi0 2 e[lj0 2|£| 10 2 e bv AVM

Onderwerp RE Beter zicht op de seizoenseffecten belasting op leidingwater voor recreatiebedrijven

10 2 e

Bij dezen mijn analyse van de cijfers van 10 2 a

Het probleem blijkt zich alleen voor te doen bij maandfacturering niet als met een voorschotsystematiek wordt gewerkt

Groeten

10 2 e| |l0 2 e]

Van ||l0 2 4l| I0 2 e

Verzonden dinsdag 8 april 2014 15 14

Aap n hfDV AVMj

lfFISC ALITEITj [h^2 6|l^ 2ja | l0 2 rn Dv AVMj

Onderwerp Beter zicht op de seizoenseffecten belasting op leidingwater voor recreatiebedrijven

@recron nl1I0 2 e

Beste lo z e

755947 00282



Hierbij meer cijfers over de gevolgen van het dubbel heffen van de belasting op leidingwater over de tweede helft van 2014

voor recreatieondememers De namen van de parken graag niet breed verspreiden RECRON pleit voor een oplossing zodat

ondememers niet duizenden euro s extra moeten gaan betalen in 2014 bovenop de toch al extreme lastenverhoging die ook

ondubbelzinnig blijkt uit deze tabel De toenmalig staatssecretaris heeft ook toegezegd dat ondememers door het dubbel

heffen niet meer moeten gaan betalen

Verder nog wat meer informatie over de ondememers met zwembaden in Nederland Dan helpt jullie misschien bij het vormen

van een oordeel over hoeveel ondememers geraakt worden door deze belasting Wat ons betreft gaat deze belastingverhoging
zo snel mogelijk van tafel

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

RECRON

Hoofdstraat 82

Postbus 102

3970 AC Driebergen

Tel
10 2 6

E mail los e @recron nl

Twitter 10 2 6

EC register for interest representatives ID number 10 2 6

RECKON behartigt de collectieve en indivLduelebelangeii van raim 2 000 professionele bedrijven in de toeristische en lecreatieve sector en

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

Dezemall en het ev entuele bijbehorende attadiment bevat maleriaal dat all een bedoeld isvoor degeadresseerde Alsudit niet bent bentu niet gerechtigd deze mail of het attachment te lezen openen fcopieren te

f4i«ttTiKi]PTPn wtiarbij zij opgemerkt dat elkeandereactiein relatietot deze email en het e\ entuele attachment uitdukkelijkverboden is Indien u deze mail per vergissing herft ont\ angen word uverzocht hem

755947 00282



afzenderterugtesturen en ven olgensdemail te deleten

755947 00282



I 10 2 e I plOZ^I DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]

Belastingplanf

[^ DV AVM]|| 10 2 6 1@mintin nl1

From Belastingplan
Sent Wed 4 9 2014 10 10 57 AM

Importance

Subject Gesprek met VNO NCW

MAIL RECEIVED Wed 4 9 2014 10 10 58 AM

To

] I io 2 e AFP BELEID [liQ 2 e|@minlin nl1 |10 2 4J@minfin nl] I ^ JCc 10 2 e

Normal

Hoi 10 2 e I

Aanstaande vrijdag 11 april komen de heren ^0 2 e en I0 2 e van VNO NCW praten bij I0 2 e | Onderwerp
van gesprek zijn een aantal actuele Fiscale punten rret het oog op de begroting 2015 en de brief over de

beleidsprioriteiten Navraag bij
betrekking tot de leidingwaterbelasting

I0 2 e heeft geleerd dat zij ook gei nteresseerd zijn naar de stand van zaken met

Kunnen jullie daar een paar bullits voor aanleveren ten behoeve van het voorbereidingsdossier voor

heeft aangegeven geen uitgebreid dossier te willen We moeten er vooral niet te veel tijd in steken Lukt dat

aan het einde van de dag zodat wij morgen het dossier kunnen samenstellen

10 2 e

I0 2 e

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet

BP team

793901 00283



10 2 9 |l0 2 a| DV AVM [1 I0 2e |@minfin nl1
10 2 4 o 2 4 o 2 ^I e | DV AVM fl i0 2 e |@minfin nl1 |l0 2 e|lp | 10 2 e I

DV AVM [| lO ie |@minlin nl1 |10 2 e| |10 2 e|J^ 10 2 e | |
AF P BEL El D [| 10 2 e n@minfin nn

AFP BELEID Hl0 2 9|@minlin nl1
From

Sent

Importance

Subject Re BoL

MAIL RECEIVED Wed 4 9 2014 2 10 48 PM

To

Cc

1 1 10 2 6

1P 2 e I i 10 2 9 I AL DGFZ

Wed 4 9 2014 2 10 47 PM

Normal

Priina ik wacht eveu rustig af Dank je wel I0 2 e| groeten 10 2 6

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 9 apr 2014 om 14 03 heeft ’j 10 2 9 j 10 2 9 [ DV AVM 10 2 e |@minfm Dl het

volgaide geschreveu

Hoi| 10 2 ^

Dit word iuderdaad eeo puut Heriuvoeiing van de cap zou zoli € SO min kosteu We uemeu het in ieder

geval mee in het lijstje van mogelijke vereoivoudigiugen

Overigens gaat het degressieve vijfschijveutarief per 1 juli aaustaaude in met iugewikkelde
overgaugsregeling t m 31 decemher 2014 Het is dan wat vreemd hiervau per 1 januari 2015 pas terug te

komeu Momeuteel hebbeu we net zo n beetje de reacties vanuit de sector binnen met melding van

mogelijke kuelpuuteu We willen hierover op korte tenniju eeu notitie uaar de stas doen 00k aan de hand

van verder outvangeu uoodkreten en Kamavragen van dePW n a v eerdere berieht van Evides We

gaan hierover nu in overleg met | 10 2 9 | eu 10 2 6 |

Groet

110 2 9 I en 110 2 6

Oorspronkelijk berieht

Van ]l0 24e | ^ l0 2 e | {AL DGFZ
Verzonden dinsdag 8 april2014 8 30

Aan 10 2 6 DV AVM | 10 2 9 | | j 10 2 6 DV AVM

Onderweip

Hoi wat zou het kosten om in de diinkwaterbelasting alsnog een cap in te bouwen van 300 m3 Ik

ontvang daar veel brievai over dit lijkt in de uitvoering best problematisch te liggen Of scbat ik dit te

somber in

10 2 9

Verstuurd vanaf mijn iPad

793915 00284



lM e1j l0 2 en AFP BELEID ^ 10 2 e |@mintin nn

io^ilaz^po z e ^ | DV AVM H io 2 e |@minfin nn

110 2 el ^ 10 2 6 I AFP BELEID [| 10 2 6 |@minfin nn

From

Sent

Importance

Subject FW Annotates t b v Bofv

MAIL_RECEIVED Wed 4 9 2014 5 54 07 PM

Fwd Brief over de Bol aan staatssecretaris Wiebes

To

] |io 2 e| DV AVM [l i0 2 e |@minlin nl1 |i0 2 e[Cc 10 2 e

|lQ 2 e|l^ 2 ^| 10 2 e | DV AVM

Wed 4 9 2014 5 54 05 PM

Normal

Hoi 10 2 e

Ik stuur onderstaand bericht even naar je door met io 2 e s reactie m b t afvalstoffen

M b t leidingw ater bedoel je de brief van de Unie van Waterschappen van 27 maart 2014 zie bijiage Vanmiddag

tijdens een overieg over de belasting op leidingwater had

van haar ai vernomen dat de brief t z t inderdaad nog beantwoordt zal worden Wij hebben in samenhang met het

onderzoek dat Stas Weekers aan de sector had beioofd op dit moment een heleboel brieven over dat onderwerp binnen

gekregen Naar aanleiding daarvan zuiien wij nu de knelpunten op een rij zetten en aan onze nieuwe Stas voorleggen
Pas daarna kunnen wij een reactie aan de UvW sturen Heipt je dat voor je volgend Bofv verder

10 2 e daarnaar ook geinformeerd en waarschijniijk heb je

Groeten

10 2 e

Van 10 2 6 |lp]e | I0 2 e ^ DV AVM

Verzonden woensdag 9 april 2014 17 03

Aan 10 2 6 Id 10 2 6|j DV AVM |l0 2 6| 1^ 2jg[] 10 2 6 |j DV AVM

CC 10 2 6 I [lo isi irf DEFEZ

Onderwerp FW Annotates t b v Bofv

Hoi 10 2 e

Volgens mij horen de vragen over leidingwater bij i0 2 e en io 2 e thus

Wat betreft afvaistoffen prima als jij een voorzet doet

10 2 6Groet

Van | IQ 2 6 | i^ 2 ^ |i^ DB WINST

Verzonden woensdag 9 april 2014 16 56

Aan 110 2 6 II 10 2 6 IfAFP BELEID |l0 2 4 h0 2 6|
CC I 10 2 6 | lpl4 10 2 6 DV AVM

Onderwerp RE Annotates t b v Bofv

10 2 6 AFP BELEID

793877 00285



Hoi 10 2 0

Zie bijgevoegd brief VNG over Vpb plicht overheidsondernemingen We zijn ai bezig met een reactie die hopeiijk deze

week of komende maandag nog uitgaat Versturing van brief valt samen met start internetconsultatie

Groet |l0 2 e

10 2 6Van I0 2 e |
Verzonden woensdag 9 april 2014 15 56

Aan |l0 2 e| |1Q 2 6| | I0 2 e

AFP BE LEI D

DB WINST
_

AFP BELEID 10 2 e

DV AVMCC 10 2 0 | ip 2j^| 10 2 0 p
Ondenverp FW Annotates t b v Bofv

Ha I0 2 e en |lQ 2

Zie onderstaand verzoek van IRF BZK m b t de brieven die recent naar onze staatssecretaris zijn gestuurd over

belasting op ieidingwater en de Vpb plicht overheidsbedrijven Beschikken juilie over deze brieven en zo ja zouden juiiie
deze dan naar mij wiilen maiien En verder zai ik denk ik toch ook een beroep op juiiie moeten doen om de gevraagde
annotatie voor deze onderwerpen op te stelien

I 10 2 6 I zal ik een voorzet doen voor een annotatie m b t de stortbelasting

Groet

10 2 0

Van P 10 ^^ iRF BZK

Verzonden woensdag 9 april 2014 15 35

BZ BBL IRF BZK i0 2 e 10 2 0 AFP BELEIDAand

CC lio 2 0

10 2 0

10 2 0 luKr oZK

Onderwerp Annotaties t b v Bofv

Ha college s

BZK en wij maken in aanloop naar het Bofv een gezamenlijke en feitelijke annotatie voor de verschillende onderwerpen
die zijn aangedragen Het betrefteen annotatie waarin het onderwerp discussiepunt wordt uitgelegd Deze annotatie

wordt afgestemd met de koepels Streven is om in het voortgangsoverleg van 24 april met de koepels de annotaties vast

te stelien

793877 00285



Mag ik jullie verzoeken om voor de onderstaande onderwerpen waar jullie naam bij staat een feitelijke annotatie van

een paar regels aan te dragen Graag ontvang ik de annotaties uiterlijk maandagochtend Mochten jullie vragen hebben

dan boor ik dat graag Alvast bedankt

Greet

10 2 4

bullen verzoek

•□□□□□□□□ Belasting op leidingwater brief aan onze STAS gestuurd io 2 e

bulten verzoek
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Ministerie van Financien

t a v de staatssecretaris

deheer

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

10 2 e

contaclpersoon

mw |l0 2 ei io 2 e

ons kenmarkdatum

27 maart 2014 70799 JR

e mail

I 10 2 e ^uvw nl

uw kenmerkbijlags n

doorkiesnummerbetreft

Waterschappen en Belasting op

leidingwater

10 2 e

Geachte heer Wiebes

In je eerste plaats willen wij u graag alsnog van harte feliciteren met uw benoeming tot Staats-

secretaris van Financien Wij wensen u een goed en succesvol staatssecretarisschap toe en

vertrouwen graag op een goede samenwerking met u In deze brief vragen wij uw aandacht

voor het volgende

Enkele weken geleden vernamen wij dat er tussen uw ministerie en de bij de Belasting op lei-

dingwater Bol betrokken waterleveranciers en grote afnemers gesprekken gaande zijn over

onduidelijkheden knelpunten ongewenste effecten en implicaties in en van deze belasting

Naar wij hebben vernomen vindt naar de genoemde onduidelijkheden etc op dit moment een

inventarlsatie plaats waarvan u de resultalen nog v66r de komende zomer naar de Kamer zult

sturen Ditzoals afgesproken tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2014

Naar wij verder hebben begrepen is in bedoelde gesprekken ter zake van een aantal specifieke

praktijksituaties de vraag opgekomen of deze al dan niet onder de reikwijdte van de Bo vallen

Tot de genoemde praktijkgevallen behoren tot onze verbazing mogelijk ook waterschapspro

jecten Het zou om projecten gaan waarin waterschappen alleen of in samenwerking met bij

voorbeeld drinkwaterbedrijven het van hun zuiveringsinstallaties afkomstige effluent gezuiverd

afvalwater al dan niet na extra bewerking aan de land of tuinbouw of aan de Industrie leveren

Daar wordt het nuttig in de bedrijfsprocessen toegepast

Wij hebben naar aanleiding van deze berichten een spoedinventarisatie onder de leden

waterschappen uitgevoerd naar activiteiten die mogelijk belast zouden zijn Van waterleveran

ties als hiervoor bedoeld blijkt bij een aantal waterschappen sprake te zijn Wij hebben over de-

ze praktijkcases inmiddels met uw ambtenaren gesproken Zij neigen op basis van de schets

die wij aan hen hebben gegeven inderdaad naar belastingplicht voor dergelijke activiteiten

794652 00286
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Omdat wij tot dusverre niet hebben geparticipeerd in de gesprekken tussen uw ministerie en be

langhebbende partijen brengen wij onze gedachten en zorgen over de Bol via deze brief onder

uw aandacht Wij willen op dit moment de volgende opmerkingen maken

1 De Bol is bij de waterschappen tot nu toe nimmer in beeld geweest Dit is geen onwii of

kwade opzet De waterschappen zijn zo te zien ook niet de enigen die de relatie met de Bol

tot nu toe niet hebben gelegd Wij zijn door uw ministerie nimmer beleidsmatig met deze be

lasting in verband gebrachl we zijn nimmer over wijzigingen inzake de Bol geconsulteerd

de Code Interbestuurlijke Verhoudingen ten spijt en ook niet voor eerdergenoemde ge-

sprekken met uw ministerie uitgenodigd
2 Waterschappen hebben in diverse akkoorden afspraken met de Rijksoverheid gemaakt over

het duurzaam omgaan met water De waterschapsactiviteiten die onderwerp van deze brief

zijn passen hier naadloos in Door middel van de waterschapsactiviteiten wordt op drinkwa

ter bespaard en wordt afvalwater op een duurzame manier hergebruikt Dit past uitstekend

in de centrale doelstelling van de Bol het zuiniger omgaan met water

3 Innovaties zijn de watersector niet vreemd Op allerlei terreinen vinden innovaties in de af

valjwaterketen plaats nietzelden gestimuleerd of anderszins gest pporf door de Rijksover-

heid Op onze site innovatie uvw nl is een aantal mooie voorbeelden van innovaties te vin-

den

Een eventuele heffing zal een rem op deze en andere initiatieven gericht op duurzaamheid

en innovatie in de waterketen zetten en dat verontrust ons Wij zijn van mening dat de over

heid duurzaam watergebruik moet stimuleren en faciliteren en niet moet belemmeren Een

heffing op nieuwe ontwikkelingen kan dan ook nietde bedoeling zijn

Wij vragen u vanwege het voorgaande op voorhand na te denken over een opiossing als het

om waterschappen en de Bol gaat Wij vragen u ook om in uw rapportage aan de Kamer met de

positie van de waterschappen rekening te houden en indien nodig ter zake met voorstelten te

komen Indien u dat wenst zijn wij uiteraard graag bereid hierover mee te denken

Wij hopen u met deze brief over onze zorgen geinformeerd te hebben Met dagtekening 28

maart a s ontvangt u van het Platform Duurzame Glastuinbouw eveneens een brief over dit on-

derwerp De Unie is in dit platform vertegenwoordigd

Indien u meer informatie wilt of vragen heeft kunt u contact opnemen met[
leidsadviseur fiscale zaken f| lo z e ^uvw nl of[

10 1 1Q 2 e be

10 2 e

Een afschrift van deze brief sturen wij naar de Ministers van lenlVl en Economische Zaken

Hoogachtend

10 2 e

794652 00286



102e Kpiai ^ DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]
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BlKB BENB AMlf^i e l@minfin nn | I0 2 e ^@belastingdienst nl[| I0 2 e |@belastingdienst nil
From | io 2 e [@belastingdienstnl
Sent Wed 4 9 2014 6 14 02 PM

Importance

Subject Betr FW enkele BoL vragen van de drinkwaterbedrijven
MAIL RECEIVED Wed 4 9 2014 6 14 12 PM

To

Cc

Normal

Hallo 10 2 e

I io 2 ^o ^begint met een verwijzing naar de toezegging dat specifieke afspraken gemaakt kunnen worden tussen energiebedrijven en

Belastingdienst
Inmiddels hebben wij contacten gehad met diverse drinkwaterbedrijven afzonderlijke watervoorzieningen en verbruikers over de

wetswijzigingen Daarbij zijn vele vragen gesteld en casusposities voorgelegd Al de casusposities zien op industrieel verbruik De vragen

zien veelal op de PIVCW problematiek zowel over het in kaart brengen van de volledigheid al is dat ook nu al van belang als de

problematiek van individuele verbruikers met een verbruik boven de 300 m^ Hoewel wij in diverse gevallen met de nodige voorbehouden

wel hebben aangegeven hoe wij denken dat de wet uitgelegd moet worden hebben we daar nog geen formele schriftelijke reactie op

gegeven

Dat VEWIN daar niets over heeft gehoord zal zien op onze reactie op de vragen Zij zijn wel op de hoogte van de vragen zelf aangezien
de gestelde vragen en casusposities voor een groot deel terugkomen in de brief van VEWIN van 3 april aan lQ 2 e [|10 2 4 Het lijkt mij
daarom goed om op korte termijn af te stemmen over de vragen die wij en jullie hebben gekregen Voor volgende week donderdag
hebben we een overleg gepland met |io 2 e||io 2 e| en [io 2 6|jo 2~4 Ik heb | iP 4o 2 4vanochtend nog voorgesteld jullie daar ook voor uit te

nodigen

10 2 40 2 4Ingaand op de twee vragen van

Wat betreft de PIVCW geeft de tekst van de e mail mij geen goed inzicht in de vormgeving van de genoemde suggestie Het meest

eenvoudig en redelijk lijkt mij een regeling conform artikel 67 Als het niet wenselijk is dat het in de vorm van een teruggaafregeling wordt

gegoten in de vorm van een toepassing door belastingplichtigen op basis van een verklaring van de verbruikers De tekst van de e mail

lijkt overigens overgenomen uit een e mail van een van de leden

Wat betreft het aangiftebiljet Bijna alle belastingplichtigen maken gebruik van SAP Dit lijkt dus een probleem te worden Ik vraag mij

daarbij wel af hoe ze dan toch het element BOL uit het voorschot kunnen halen Dit apart op de aangifle zetten lijkt een goede opiossing
Dat geeft ook een veel beter inzicht in de aangiflepatronen Dat is echter wel weer een gegeven extra op de aangifle die toch al uit zoveel

gegevens bestaat In het gegeven voorbeeld wordt de jaarafrekening in een bedrag vermeld Men dient zich wel te realiseren dat dit niet

alleen moet worden opgesplitst naar de 5 schijven maar ook naar de verschillende jaren waarop de verbruiksperiode ziet Bij een periode
van december 2014 tot en metjanuari 2016 dus maximaal 3 keerS regels
Bottelnek vormt waarschijnlijk onze eigen automatisering Aanpassing daarvan zal zeer veel voeten in de aarde hebben Wij moeten snel

eens kijken wat daar de on mogelijkheden zijn
Voor de problematiek over de aanpassing van de voorschotten door de klanten kan worden aangesloten bij afspraken welke daarover met

energiebedrijven voor de EB zijn gemaakt

Overigens zitten enkele EDP medewerkers in opieiding te springen om een systeemonderzoek te doen naar het SAP systeem voor de

BOL Mocht het dus wenselijk zijn dat er door ons onderzoek wordt gedaan naar het SAP systeem dan zal ik informeren of dat op korte

termijn mogelijk is

Overigens lijk het mij goed afte stemmen welke contacten jullie verder nog hebben gehad met VEWIN VEMW ofandere partijen om te

verzekeren dat wij een geluid laten horen

Met vriendelijke groet

10 2 4
10 2 6

Belastingen Grote Ondernemingen

Belastingdienst

Landelijke Doelgroep Energiebedrijven

Landelijk Milieubelastingenteam Arnhem

Groningensingel 21 j 6835 EA j Arnhem

793860 00287



Satellietwerkplek postadres
Postbus 9200 I 2300 PE | Leiden
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10 2 e

M

I iP 2 e l@belastingdienst nl

http www belastinadienst nl

10 2 S 1I {DV—09 04 2014 17 05 02—Bijgaand een aantal vraagpunten die bij de Vewin zijn binnengekomen Begin

volgende week zou ik hem

Van | 10 2 e | dTO^ DV AVM

Aan jo 2 ^it 2H0 2 | FISCALITEIT BLKBfiENB AM |10 2 e|@belastingdienst nr [i0 2 ^p ^^10 2 e| DV AVM

Datum 09 04 2014 17 05

Onderwerp FW enkele BoL vragen van de drinkwaterbedrijven

Bijgaand een aantal vraagpunten die bij de Vewin zijn binnengekomen Begin volgende
week zou ik hem een antwoord willen sturen misschien kunnen we morgen even

afstemmen over de mail

Groet

10 2 e

l 0 2 ^| 10 2 ^ [ Ovewin nllVan

Verzoncien woensdag 9 april 2014 9 1±
Aan

Onderwerp enkele BoL vragen van de drinkwaterbedrijven

10 2 e

d I DV AVM io 2 e | i|o 2 ^ 1 io 2 e | DV AVM10 2 e

Beste i0 2 e en iQ 2 e

Ik heb in de afgelopen dagen nog een paar vragen verzoeken ontvangen vanuit de drinkwaterbedrijven over de BoL ik citeer

ze hieronder Zouden jullie me hierover kunnen berichten Veel dankalvast

■ In de sessie bij Financien op 21 januari werd genoemd dat de specifieke afspraken tussen energiebedrijven en

Belastingdienst met ons gedeeld kunnen worden Tot op heden hebben wij daar nog niets over gehoord

V Aanpassing voor PIVCW situaties grote verbruikers suggestie is genoemd om een verbruiksgrens te hanteren voor

toepassing van PIVCW regels Wij vragen ons af of dit een praktische indeling is ook omdat wij geen inzicht hebben in de

hoeveelheid aard van de achterliggende verbruikers aansluitingen onroerende zaken Grote appartementencomplexen
kunnen een hoog verbruik hebben en daardoor terecht toch niet in een staffeltarief vallen omdat zij een pivcw hebben

Kleinere bedrijven hoeven nietaltijd een hoog verbruik te hebben maar kunnen toch terecht wel in een staffeltarief moeten

vallen Naar ons gevoel is een indeling waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar een kamer van koophandel inschrijving evt

gecombineerd met een branchecode een veel beter hanteerbare indeling Deze indeling is voor ons ook goed werkbaar en

bovendien vrij eenvoudig toetsbaar bij twijfel Ons verzoek is deze suggestie mee te nemen in je contact met het ministerie

Mochten zij behoefte hebben aan nader contact over deze zaak of behoefte om daarover met iemand van gedachten te

wisselen dan zijn wij daartoe graag bereid

V Er is nog niet gecommuniceerd over het aangiftebiljet BOL Wij zijn er erg bij gebaat om in ieder geval een concept

aangiftebiljet te ontvangen zodat we daarmee rekening kunnen houden bij het opstellen van onze afdrachtrapportage
Het nieuwe aangiftebiljet hoeft pas per 1 oktoberte worden ingevuld Echter is het voor de systeemaanpassing waarbij het

degressieve BOLtarief gei mplementeerd wordt belangrijkom de exacte rapportagerequirementste kennen Het risico

bestaat namelijk dat het aangiftebiljet pas bekend wordt als alle systemen al aangepast en klaar zijn voor de wetswijziging

per 1 juli 2014 waarbij blijkt dat met de gekozen systeeminrichting niet aan alle requirements van het aangiftebiljet kan

worden voldaan

Alle waterleidingbedrijven die gebruik maken van SAP kunnen geen juiste verbruiken schijfinformatie rapporteren over

793860 00287



voorschotten SAP werkt zodanig dat op basis van een geschat jaarverbruik een voorschotplan wordt aangennaakt Het

totaalbedrag van dit voorschotplan wordt gedeeld door 4 of 12 bij respectievelijk kwartaal of maandvoorschotten Hierbij
wordt alleen het bedrag gedeeld en op dat monnent bestaat er voor Individuele voorschotten In dat voorschotplan geen link

meer met de verbruiken van de oorspronkelijke schatting Daarnaast kunnen klanten de voorschotten zelf verhogen of

verlagen zonder dat dat invioed hoeft te hebben op het verbruik

Een voorstel voor het aangiftebiljet is om toe te staan apart over voorschotten te rapporteren Het volgende voorbeeld geeft
weer hoe het aangiftebiljet er ingevuld uit zou komen te zien in dit voorbeeld is er slechts sprake van een klant

Periode 1 3 2015 t m 28 2 2016

Geschat verbruik 11 805 m3

Geschatte BOL €2 400

BOL Maandvoorschot €200

Werkelijk verbruik 12 000

Werkelijke BOL afdracht €2 439

2015

mrt julapr me jun au S

I g F

m3

€ m€ m€ m€ m€ ni€ ni

q 3 q

Aangifte
Schijf 1

Aangifte
Schijf 2

Aangifte
Schijf 3

Aangifte
Schijf 4

Aangifte

Schijf 5

Af In

reken ing
gebrachte
voorschotte

€ € € € € €

0 0 0 0 0 0

n

€ € € € € €

Aangifte
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Voorschot 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

€ € € € € €

Werkelijke
afdracht

2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Groet

^0 241 10 2 8

Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2^09 LP DEN HAAG

10 2 e
T

IV

io 2 e l@vewin nl

www vewln nl

Als u an Dericni per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht de afzender te informeren en bet bericht te wissen Het

is niet toegestaan om dit bericht geheel of gedeeltelijk zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden Vewin

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade 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

De Belastingdienst gebmikt e mail niet voor de uitwisseling van

vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking
van beslissingen De Belastingdienst hanteert conventies voor het

gebruik van e mail Deze zijn te vinden op www belastingdienst nl

793860 00287



]@minfin nl1Belastingplanll
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From

To 10 2 e

Cc

10 2 e I |l0 2 e| DV AVM

Wed 4 9 2014 8 41 44 PM

Normal

Wed 4 9 2014 8 41 00 PM

Sent

Importance
MAIL RECEIVED

5

Hoi BP team

Reply op jullie mail biijft de melding geven Er is een onbekende fout opgetreden maar misschien lukt het zo

Groet

I 10 2 e

Stand van zaken ieidingwaterbelasting

V Per 1 januari 2014 is het tarief van de beiasting op leidingwater BOL verdubbeld van 16 5 cent naar 33 cent per

kubieke meter meeropbrengst ca € 124 min Per 1 juli 2014 vervait het heffingspiafond van 300 m^ en wordt een

degressief tarief met vijf schijven wordt ingevoerd meeropbrengst ca € 81 min De totale opbrengst zou daarmee met

ca € 205 min stijgen tot ca € 329 min

V Momenteel worden met de sector mogelijke knelpunten onderzocht conform toezegging aan de Kamer met rapportage

v66r de zomer Eventuele aanpassingen worden meegenomen in het Beiastingplan 2015 Zo nodig is daarbij onder

omstandigheden overigens ook terugwerkende kracht denkbaar

V De inventarisatie van knelpunten is inmiddels in de afrondende fase Zoals verwacht ieiden voorai het vervallen van

het heffingspiafond het degressieve vijfschijventarief en de overgangsregeiing in 2014 tot problemen

V Het is in dit stadium te vroeg om vooruit te lopen op eventuele maatregelen Volgende week wilien we een eerste

notitie over de BOL naar de stas sturen Daarbij kan weliicht ook worden ingegaan op de vragen die het onafhankelijk TK

lid Bontes voorheen PW deze week heeft gesteld n a v de oproep van Vitens om de waterbelasting af te schaffen

Eventueel meer in detaii

V Vanuit de sector zijn verschillende knelpunten gemeid

o grootverbruikers en agrarische bedrijven zullen waar mogelijk overstappen op minder milieuvriendelijke alternatieven

die buiten de heffing biijven zeif weer grondwater oppompen of opperviaktewater gebruiken

o de heffing ontmoedigt initiatieven van bedrijven en waterschappen voor verdere zuivering en terug ievering aan

bedrijven van effluent enigszins gezuiverd afvalwater dat op zichzelf ook mag worden geloosd op het

opperviaktewater gevolg zal zowel meer wateronttrekking zijn als meer lozing van effluent op het opperviaktewater

o zwembaden zijn verplicht het zwemwater te vervangen aan de hand van hetaantal bezoekers en kunnen de extra

kosten door de BOL niet vermijden maar ook maar moeilijk doorberekenen deze sector heeft het al jaren moeilijk de

marges zijn klein

o het degressieve vijfschijventarief biijft steeds nieuwe vragen oproepen waarbij met name de overgangsregeiing in het

tweede halfjaar van 2014 zorgt voor complicaties

VVanuit de Recron en LTO is ook gewezen op nadeel voor campings en agrarische bedrijven door de dubbele tarieven

van de overgangsregeiing in de tweede helft 2014 De piek in het waterverbruik ligt bij deze bedrijven in het tweede

halfjaar Inmiddels is echter duidelijk dat dit nadeel alleen optreedt bij bedrijven die op maandbasis afrekenen naar het

werkelijke verbruik tariefschijven lopen direct vanaf het begin vol De opiossing om eventueel tijdelijk over te

stappen op de voorschotsystematiek waar dit effect zich niet voordoet is inmiddels gedeeld met de sector Anders dan

bij energie zouden overigens volgens de Vewin veel bedrijven ook grootverbruikers leidingwater al betalen op basis van

voorschotten

793903 00288



bulten verzoek

• Belasting op leldingwater Bol Herinvoering heffingsplafond of afschaffen Bol en

overbrengen leidingwater naar regulier tarief in de BTW Toelichting o b v

Beg noting sakkoord 2014 is per 1 januari 2014 de Bol verdubbeld naar 33 ct m^ Daarnaast

zal per 1 juii a s het heffingsplafond van 300 vervallen en een degressief

vijfschijventarief geintroduceerd Dit laatste is zeer bew erkelijk en ieidt tot veel onrust in

het bedrijfsieven Het gaat daarbij om ca 80 min van de 330 min geraamde

totaalopbrengst Bol

Derving 81 miljoen euro

bulten verzoek
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bullen verzoek

Afschaffing belasting op leidingwater Afschaffing UFM 2012

wear

ingetrokken

3 mei 11

buiten

719712 00289
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10 2 6
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DB MGTlri I@minlin nl1

From pB MGTld 10 2 610 2 6

Belastingplan
Fri 4 11 2014 2 41 02 PM

Normal

Sent

Importance

Subject Memo gesprek VNO NCW 15 april as

MAIL RECEIVED Fri 4 11 2014 2 41 05 PM

2014 04 11 Memo DGFZaesorek VNO NCW docx

Bests allemaal

Het gesprek van

Bijgevoegd vinden jullie de memo t b v het gesprek Bedankt voor jullie bijdragen

10 2 6 met 10 2 6 10 2 6 en 10 2 6 10 2 6 van VNO NCW is verschoven naar dinsdag as

Groeten

het BP team
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Ministerie van Financien
1

Directie Algemene Fiscale

Politiek

Aan

de directeur generaal voor Fiscale Zaken

Inlichtingen

10 21^02 91
T 070

F 070
102 6

I 10 2 6 l@minfn nl

T 070

F 070
102 6

I 102 6 l@minfin nl

memo Gesprek met VNO NCW Datum

11 april 2014

Auteur

10 2 61

Op dinsdag 15 april heeft u om 16 30 een gesprek met 10 2 6

10 2 6

van VNO NCW10 2 6

Met VNO NCW is gemventariseerd welke onderwerpen naar hun mening actueel

zijn en die zij dus aan de orde willen stellen Bij de venschillende

gespreksonderwerpen zijn korte toelichtingen opgenomen

Onderwerpen in willekeurige volgorde

buiten verzoek

6 Leidingwaterbelasting

buiten verzoek

Toelichting

buiten verzoek

Pagina 1 van 5
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buiten verzoek

I 10 2 e I

Ad 6 Leidinawaterbelastina
• Per 1 januari 2014 is het tarief van de belasting op leidingvi^ater BOL

verdubbeld van 16 5 cent naar 33 cent per kubieke meter meeropbrengst ca

€ 124 min Per 1 juli 2014 vervalt het heffingsplafond van 300 m^ en wordt

een degressief tarief met vijf schijven ingevoerd meeropbrengst ca € 81 min

De totale opbrengst zou daarmee met ca € 205 min stijgen tot ca € 329

min

• Momenteel worden met de sector mogelijke knelpunten onderzocht conform

toezegging aan de Kamer met rapportage voorde zomer Eventuele

aanpassingen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 Zo nodig is

daarbij onder omstandigheden overigens ook terugwerkende kracht denkbaar

• De inventarisatie van knelpunten is inmiddels in de afrondende fase Zoals

verwacht leiden vooral het vervallen van het heffingsplafond het degressieve
vijfschijventarief en de overgangsregeling in 2014 tot problemen

• Het is in dit stadium te vroeg om vooruit te lopen op eventuele maatregelen
Volgende week willen we een eenste notitie overde BOL naarde stas sturen

Daarbij kan wellicht ook worden ingegaan op de vragen die het onafhankelijk
TK lid Bontes voorheen PW deze week heeft gesteld n a v de oproep van

Vitens om de waterbelasting af te schaffen

buiten verzoek

Pagina 3 van 5
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102 ^0 2^0 2 41 IRF BZK^[lia^minfin nl1

l@minlin nl]
I0 2 e|j l0 2 e | |RF BZK][| I0 2 e |@minfin nl] flO S e DB WINST]^ 10 2 e |@minfin nll | 10 2 e | 1p

^ I0 2 e T DV AVM [l I0 2 e |@m infin nl1 | ^ ^ I0 2 e| DV AVM |1 iQ ie |@min fin nil |iQ 2 e|l^ ^| I0 2 e |
DV AVM || l0 2 e |@minfli^nl] |l0^4110 2 e | 10 2 [ | AFP BELEID [] 10 2 e |@minfin nl]
From

Sent

Importance

Subject RE Annotatiest b v Bolv

MAIL_RECEIVED Mon 4 14 2G14 11 29 09 AM

Aanqemelde onderwerpen Ba1v 19 mei 2014 aanqevuld met teksties rk docx

BZ BBD^ io 2 e |@mintin nnTo 10 2 e 10 2 e

IRF BZK 10 2 610 2 6

Cc

10 2 e I 10 2 6 AFP BELEID

Mon 4 14 2014 11 29 08 AM

Normal

Ha [10 2 42 6

BIjgevoegd verwerkt in de opzet van BZK de annotaties bij de onderwerpen die aan rrij zijn toebedeeld

Groet

10 2 C

Van ^0 2f^ IRF BZK

Verzonden woensdag 9 april 2014 16 50^
Aan |
CC |l0 2 e|
Onderwerp Rt Annotaties t b v Bafv

JiRF BZK | 10 2 e | | 10 2^ AFP BELEIDBZ BBL 10 2 610 2 6

IRF BZK10 2 6

In aanvulling op onderstaande mail treffen jullie In de bijiage de opzet van BZK aan

Groet

10 2 44

Van l|^0 ^f^| IRF BZK

Verzonden woensdaq 9 april 2014 15 35

bz BBL10 2 6 IRF BZK i0 2 e 10 2 6 AFP BELEIDAan

CC |l0 2 e|J 10 2 6 I IRF BZK

Onderwerp Annotaties t b v Bofv

10 2 6

Ha collega s

BZK en wij maken in aanloop naar het Bofv een gezamenlijke en feitelijke annotatie voor de verschillende onderwerpen
die zijn aangedragen Het betrefteen annotatie waarin het onderwerp discussiepunt wordt uitgeiegd Deze annotatie

wordt afgestemd met de koepels Streven is om in het voortgangsoverieg van 24 april met de koepels de annotaties vast

te stellen

793910 00292



Mag ik jullie verzoeken om voor de onderstaande onderwerpen waar jullie naam bij staat een feitelijke annotatie van

een paar regels aan te dragen Graag ontvang ik de annotaties uiterlijk maandagochtend Mochten jullie vragen hebben

dan boor ik dat graag Alvast bedankt

Groet

10 2 ^

bulten verzoek

•□□□□□□□□ Belasting op leidingwater brief aan onze STAS gestuurd io 2 e

buiten verzoek
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Aangemelde onderwerpen Bofv 19 mei 2014

bulten verzoek

10 2 e
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buiten verzoek

10 Belasting op Leidingwater OFI | 10 2 e ^
UvW maakt bezwaar tegen gegeven dat verdubbeling belasting op leidingwater 00k waterschappen
treft In strijd met doelstelling van belasting omdat waterievering waterschappen juist het gebruik
van drinkwater beperkt Leidt niet perse tot hogere waterschapslasten Brief naar FIN is onderweg
Voortouw RN BZK aanhaken

Brief UvW d d 27 maart 2014 over belasting op leidingwater is bij Financien binnengekomen over

dit onderwerp heeft Financien een heleboel brieven binnen gekregen De knelpunten worden nu op

een rij gezet en daarna met mogelijke opiossingsrichtingen aan stas RN voorgelegd

buiten verzoek
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10 2 e | plo 2 ^ DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]
10 2 e | |l0 2 e| DGRW

Mon 4 14 2014 12 05 58 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE nota ter informatie naar minister Schultz Bol

MAIL RECEIVED Mon 4 14 2014 12 06 04 PM

lENM BSK 2014 85627 aiezen Brief van Unie van Waterschappen Inzake Waterschagpen en Belastlno op leidlnawater pdf

Dag 10 2 e
^

De Unie van Waterschappen heeft een brief gestuurd naar minister Schultz inzake invoering BoL zie bijiage Ik ga nog

na of we schrlftelljk reageren op deze brief er wordt namelijk niet echt een vraag gesteld Mocht dat het geval zijn dan

zal ik die reactie uiteraard met jou afstemmen

Intussen ben ik ook benieuwd naar de voortgang van het onderzoek naar de knelpunten en jullie eerste conclusies We

worden behoorlijk zwaar bestookt met vragen reacties uitde sector

Met vriendelijke groet

10 2 e

]@minfin nl]ho 2 e| DV AVM [Van

Verzonden donderdaq 27 maart 2014 17 29

d 1OZ 0 h dgrw

10 2 e 10 2 e

10 2 6Aan

CC |l0 2 e|l^ 2j | 10 2 6 I f DV AVM |lP 2 e| 10 2 61 ^ 10 2 6 AFP BELEID

Onderwerp RE nota ter informatie naar minister Schultz Bol

Hoi 10 2 6 I

Men is nog druk bezig Vewin meldde binnenkort met de beloofde inventarisatie te komen We rekenen er op dat er

binnenkort meer input komt afspraak was eind maart Volgende week kunnen we even bundelen en delen wat we

hebben

Groet

10 2 6

Van [
Verzonden donderdaq 27 maart 2014 16 45

Aan

Onderwerp Re nota ter informatie naar minister Schultz Bol

] 110 2 6 I dgrw i ]@minienm nl110 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 61 DV AVM

Dae I 10 2 6 1^
793935 00294



Hebben de VEMW eii de Vewiii inmiddels al iiifoimatie mar juUie verstumd roiidoin effecteii e d

Ik heb eeii paar weken geleden met him gesprokeii maar wilde even bij jou checkeii ofjij al wat hebt ontvaiigeii Anders ga ik

er even achteraan

Gioet

10 2 e

h0 2 6 I dgrwVan

Verzonden Tuesday March 11 2014 10 17 AM W Europe Standard Time

Aan I iQ 2 e I DV AVM

Onderwerp RE nota ter informatie naar minister Schultz Bol

10 2 6

Dag 10 2 6

Hierbij ter info de nota die vorige week ter infomiatie mar minister Schultz is gestuuid Mocht de minister nog reageren dan

geef Lk dat door

MvGroet

10 2 6 10 2 6

Van | I0 2 e | | 10 2 61 DV AVM W
Verzonden vrijdaq 21 februari 2014 18 44

Aan

Onderwerp RE nota ter informatie naar minister Schultz Bol

]@minfin nn10 2 6

N I DGRW10 2 6

Prima fijne vakantie

10 2 6 ho ^ e I DGRW [ 10 2 6 @minienm nl1Van

Verzonden vrijdag 21 februari 2014 18 41

I0 2 e| DV AVM10 2 6Aan

CC |io 2 6|ip 2j6 | 10 2 6 I DV AVM I 10 2 6 | DV AVM

Onderwerp Re nota ter informatie naar minister Schultz Bol

Hoi I 10 2 e I

793935 00294



Dank voor je suggesties Ik ben de komende week eveneens met vakantie Ik veiwacht de memo de eerste week van maait af te

ronden en bond je op de lioogte

Goed weekend

10 2 6

ho 2 e| DV AVM [ @minfin nl1Van

Verzonden Friday February 21 2014 06 35 ^W Europe Standard Time

DGRW

Cc |lQ 2 e|l^ 2j^| lO Ze | DV AVMk |lO 24 f^JP^ I | DV AVM

Onderwerp RE nota ter informatie naar minister Schultz Bol

10 2 6 10 2 6

10 2 6Aan

Hoi 10 2 6

Bijgaand mijn suggesties voor het memo

De komende week ben ik er alleen vrijdag 28 februari en ook

dat er niet veel zal spelen vanwege het reces De eerstvolgende tas van de staatssecretaris gaat op maandag 3 maart

Mocht je voor die tijd al je minister informeren dan hoor ik dat graag om de tekst van het memo ais het even kan in die

tas te krijgen ter info

io 2| 10 2 61 is maar weinig aanwezig Maar ik verwacht

Prettig weekend

10 2 6

10 2 6 h0 2 e I DGRW [ 10 2 6 @minienm ni1Van

Verzonden donderdaq 20 februari 2014 11 29

Aan | l0 2 e | | ^I0 2 e| DV AVM

Onderwerp nota ter informatie naar minister Schultz BoL

Dag 10 2 6 I

Hierbij stuur ik je mijn opzet voor de nota ter informatie aan de minister door Ik moet een been bijtrekken en daarom

kan het zijn dat er nog wat onjuistheden zijn ingesiopen Graag je jullie reactie

Met vriendelijke groet

I iri a 10 2 6

793935 00294



Drt bericht kan infarmatie 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 resulting from the risks inherent in the electranictransmissian of messages

Dit bericht kan infarmatie 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 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 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 infarmatie 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 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 resulting from the risks inherent in the electranictransmissian cf messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan

de afeenderte meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van weikeaard 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 deiete the message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages
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Bezoekadrts

Koningskade 40

2596 AA Den Haag

Postadres

Postbus 93218

2509 AE Den Haag

Tele oon

0703519751

S UNIC VAN WATHRSCHAPPLN
t 5 £ s ^ f J f J J 5 D J S »

|U1 iHI Hrilli

f Ii
I

i
Fax£

0703544642

De Minister van Infrastructuur en Milieu

mevrouw drs M H Schultz van Haegen
Postbus 20901

2500 EX DEN HAAG

datum

2april2014

ons kenmerk contactpersoon

mvv|l0 2 e| 10 2 e70817y[^

bijlage n uw kenmeik e mail

1 10 2 e ^UVW n

belreft

Waterschappen en Belasting op

leidingwater

doorkiesnummer

10 2 e

Geachte mevrouw Schultz van Haegen

Sinds kort is bekend dat bepaalde waterschapsactiviteiten mogelijk onder de reikwijdte van de

Belasting op leidingwater Bol vallen U kunt dan denken aan activiteiten waarbij waterschap-
pen het van de rioolwaterzuiveringsinstallaties afkomstige effluent al dan niet nadat zij hierop
een nadere bewerkingsslag hebben uitgevoerd aan derden leveren Hetgaat om innovatieve

projecten door middel waarvan op water wordt bezuinigd en waarmee water wordt hergebruikt
De derden waaraan water wordt geleverd zijn veelal de Industrie en de land en tuinbouw maar

ook levering aan andere sectoren komt voor

De Bol heeft als centrale doelstelling het zuiniger omgaan met water te stimuleren Dit is precies
wat met vorenbedoelde waterschapsactiviteiten wordt bereikt De waterschapsactiviteiten pas

sen ook in afspraken die in het kader van duurzaamheid met de Rijksoverheid zijn gemaakt Het

verbaast ons dan ook zeer dat bedoelde waterschapsactiviteiten mogelijk belastingplichtig zou

den zijn Wij menen dat dit niet de bedoeling kan zijn net zo min als dat het de bedoeling kan

zijn dat de belastingheffing als effect heeft dat innovates worden afgeremd of belemmerd

In onze brief van 27 maart jl kenmerk 70799 JR hebben wij onze verontrusting over het voor

gaande onder de aandacht van de Staatssecretaris van Financien gebracht Wij hebben hem

verzocht op voorhand over een opiossing voor de waterschapssector na te denken Een af

schrift van onze brief aan de staatssecretaris ontvangt u ter kennisneming hierbij

Hoogachtend

10 2 e

794275 00295



10 2 e Kpio^ DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]

]io 2 e|i|3 2|6[io 2 €| | FISCALITEITii[l 10 2 e 1@minfin nl1 [[io 2 e|i^ 2 |g^ iQ 2 e I | DV AVM H io 2 e I@minfin nl1 I [
I AFP BELEID ||

10 2 e fl
Mon 4 14 2014 2 53 50 PM

Normal

To

Cc

i 10 2 e ^ l@minfin nl]I0 2 e

From

Sent

Importance

Subject Re FW Beter zicht op de seizoenseffecten belasting op leidingwater voor recreatiebedrijven
MAIL RECEIVED Mon 4 14 2014 2 54 06 PM

Beste iO 2 e

Dank voor de e mail Hierbij nog twee aanvullende vragen

1 Seizoenseffecten

Zeer veel dank voor het aandragen van deze oplossing Een inventarisatie leert dat deze methodiek in de meeste gevallen het

probleem oplost Op dit moment heb ik nog wel een vraag over een specifieke situatie waarin men niet werkt met

voorschotten Het kan zijn dat een recreatiebedrijf zelf water oppompt en dit door levert aan WOZ objecten Op dat moment is

het bedrijfBOL plichtig Sommige bedrijven betalen de belasting per kwartaal Is er een list te verzinnen om ook deze

bedrijven de nadelen van de seizoenseffecten te besparen En wat als er andere bedrijven zijn die om wat voor reden dan ook

niet met voorschotten kunnen werken Kunnen wij dan ook voor deze bedrijven kijken naar een passende oplossing
2 Vakantieparkenmet WOZ objecten
Wat betreft de vakantieparken met WOZ obj ecten vragen wij ons af of het ministerie zich kan vinden in het onderstaande Bij
een biingalowpark met veel WOZ obj ecten gaan we er van uit dat indien belanghebbende geen verzoek indient om de

belasting op leidingwater per WOZ object te berekenen het grootverbruiktarief geldt Dat betekent dat die parken een

verhoging krijgen van € 0 165 m3 naar € 0 20 m3 De € 0 33 m3 blijft dus buitenbeeld

Toelichting
De aansluiting van een bungalowpark wordt in dat geval gezien als een particnliere installatie voor centrale watervoorziening
ex artikel 12 van de Wet belastingen op milieugrondslag Ingevolge artikel 13 derde lid van de Wet belastingen op
milieugrondslag wordt de belasting daarbij geheven over de totale hoeveelheid geleverd water met dien verstande dat —indien

belanghebbende daarom verzoekt ten hoogste wordt geheven over 300 kubieke meter water per onroerende zaak

Bungalowparken met een eigenaar worden belast volgens het grootverbruiktarief Zo is het door de wetgever ook bedoeld

Op een bungalowpark wordt het water gebruikt door de gast om bijvoorbeeld te zwemmen te douchen en naar het toilet te

gaan

Het waterverbruik bij een bungalowpark wordt toegerekend aan de exploitant De exploitant is de gebruiker van het water en

niet de eigenaar Maar wanneer de bungalows in eigendom zijn bij particulieren en de rest van de feiten exact hetzelfde is zou

met de huidige regeling het risico bestaan dat geen gebruik kan worden gemaakt van het grootverbruiktarief en het basistarief

wordt berekend Alleen als gevolg van de uitleg van de regeling dat het grootverbruik niet geldt wanneer het water naar aparte
WOZ objecten wordt geleid
3 Brief

Tenslotte wil ik je vragen om de antwoorden op de eerdere vmag over de seizoenseffecten en de antwoorden op de vragen van

deze e mail ook in de vorm van een brief aan ons toe te sturen Dit geeft ons meer zekerheid richting derden en is voor ons een

goed middel om te communiceren met onze leden zodat zij op een goede en verantwoorde manier kunnen voldoen aan de wet

Uiteraard kunnen we de precieze inhoud van de brief eerst per e mail afstemmen mocht dit nodig zijn

Dank tot zover om de ongewenste gevolgen van het verhogen van de BOL zoveel mogelijk te beperken Rest mij nog de

opmerking dat wat ons betreft de hele verhoging van de BOL van tafel gaat en wel zo snel mogelijk Maar dat zal inmiddels

duidelijk zijn

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 6

10 2 6

RECRON

Hoofdstraat 82

Postbus 102

793929 00296



3970 AC Driebergen

Tel 10 2 0

GSM 10 2 6

E mail io 2 e @recron nl

Twitter @ 10 2 0

EC register for interest representatives ID number 10 2 6

RECKON behartigt de collectievc cn individuele belangen van ruim 2 000 professionelc bedrijven in de toeristische en recreatieve sector en vertegenwoordigt
hiermee circa vijfentachtig procent van de oinzet in de branche fwww recron nli

Dezemail en het eventuelebijbehorendeattachmentbev d mieriaal datalleea bedoeldisvoordegeadresseerde Alsuditnietbent bentu nietgerechtigddezemail of hetattadimenttelezen openen kopieren tf te

distribueren waarbij zij opgemerktdat elkeandereactiein relalietot deze email en het e\ entuele attachmentuittkukkelijkverbodenis Indien u dezemail pervergissing herft ont\ angen word uverzochthem naar de

afzenderterugtesturen en ven olgensdemail te deleten

Op 9 april 2014 11 26 schreef 10 2 6 10 2 6 DV AVM 1 i0 2 e |@minfin nl

Beste [10 2 4

Dank voor de inbreng van Recron Deze informatie wordt uiteraard geanonimiseerd meegenomen in de inventarisatie van effecten

en knelpunten

De seizoenseffecten bij de overgangsregeling in het tweede halflaar 2014 doen zich alleen voor als de waterleverancier het

leidingwater factureert op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid leidingwater bijvoorbeeld per maand In die situatie worden

de tariefschijven direct vanaf het begin volledig doorlopen Naar wij eerder begrepen betalen veel bedrijven het afgenomen

leidingwater echter op basis van voorschotten met aan het eind van de verbruiksperiode een eindafrekening In die situatie doen de

seizoenseffecten zich niet voor omdat de over de totale verbruiksperiode verschuldigde belasting gelijkelijk wordt verdeeld over de

voorschotten waarbij de tariefschijven tijdsevenredig worden toegepast Bijgaande aanvulling van [10 2 6|[10 2 61 in het door jou

gestuurde Excel bestand maakt dit effect duidelijk In deze aanvulling is al rekening gehouden met een aanpassing van de

ministeriele regeling per 1 juli 2014 die ervoorzorgt dat voorschotkianten in het tweede halflaar van 2014 gelijk worden behandeld

ongeacht de datum van de eindafrekening

Recreatiebedrijven die significant meer leidingwater afnemen in de tweede helft van 2014 ondervinden dus geen nadeel van de

overgangsregeling wanneer zij het afgenomen leidingwater betalen in de vorm van voorschotbetalingen Vergelijkbare

recreatiebedrijven die het leidingwater maandelijks betalen op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid zouden de

waterleverancier kunnen vragen om per 1 juli 2014 eventueel tijdelijk over te stappen op de voorschotsystematiek

Vriendelijke groet

Kj 10 2 6

r~~i rTo 2 e~i
Ministerie van Financien

DGFZ Diracti© Douan© en Verbruiksbelastingen

Albeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Hi

tell 102 6“

Van [10 2 €|| I0 2 e |[| 10 2 e

Verzonden dinsdag 8 april 2014 15 14

793929

1@ recron nil

00296



10 2 e | po^ DV AVM

CC |l0 2 e|lt3 2|gf^0 24 FISCALITEIT |l0 2 e|l^ ^| 10 2 e \ DV AVM

Onderwerp Beterzichtop de seizoenseffecten belasting op leidingwater voor recreatiebedrijven

Aan

Beste iO 2 e [

Hierbij meer cijfers over de gevolgen van het dubbel heffen van de belasting op leidingwater over de tweede helft van

2014 voor recreatieondememers De namen van de parken graag niet breed verspreiden RECRON pleit voor een

oplossing zodat ondememers niet duizenden euro s extra moeten gaan betalen in 2014 bovenop de toch al extreme

lastenverhoging die ook ondubbelzinnig blijkt uit deze label De toenmalig staatssecretaris heeft ook toegezegd dat

ondememers door het dubbel heffen niet meer moeten gaan betalen

Verder nog wat meer informatie over de ondememers met zwembaden in Nederland Dan helpt jullie misschien bij het

vormen van een oordeel over hoeveel ondememers geraakt worden door deze belasting Wat ons betreft gaat deze

belastingverhoging zo snel mogelijk van tafel

Met vriendelijke greet

10 2 6 0 2 6

10 2 6

RECRON

Hoofdstraat 82

Postbus 102

3970 AC Driebergen

Tel 10 2 6

GSM 10 2 6

E mail io 2e @recron nl

Twitter @ 10 2 6

EC register for interest representatives ID number 10 2 6

RECKON behaitigt 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 recion nl

Deze mail en het e\ entuele bijbehorende attachment be\ al maleriaal di all een bedoeldis vchx de geattesseerde Als u dit niet bent bent u rriet geieditigddeze mail cfhet attachment te lezen openen Iccpiaen
£ te dstribueren waarbij zij opgemerkt dat elke andere actie in relahe tot deze email en het eventnele attachment uitdrukkElijfc verboden is ludien n deze mail per vergissing heeft ontvangen wordt u verzocht

hem naar de afzender temg te sturen en ver olgens de mail te deleten

793929 00296



10 2 6 I |I0 2 ^ AFP SECR [1 1Q 2 e |@minfin nl]J 10 2 6 |_l iJfAL DGFZ [| 10 2 6 |@minfin nnTo 10 2 6

I i io 2 e | DV AVM [1 io 2 ^@minlin nn

I 10 2 6 I 10 2 6 I AL DGFZ

Wed 4 16 2014 10 25 34 AM

I 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject Fw Crown Van Gelder

MAIL RECEIVED Wed 4 16 2014 10 25 35 AM

Normal

20140404 Brief vz RvC inz BOL PDF

Hoi moeten we deze mensen ontvangen

Groeten

From |lQ 2 eH 10 2 e []
Sent Tuesday April 08 2014 09 591^ 2^
To I 10 2 e I 10 2 6 I AL DGFZ

Subject Crown Van Gelder

10 2 6 @cvg nl]

Geachte mevrouw 10 2 6

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

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 6

Crown Van Gelder N V 10 2 6 |Ei 10 2 6

@cvg nl I W www cvg nl10 2 6
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event fliat you are not the intended recipient we request you to refrain from using the contentand to immediately inform the sender of the error by returning the message

Thank you foryour co operation
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Z CROWN

VAN GELDER
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URGENT PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK

Ministerie van Financien

De heer ir J R V A Dijsselbloem
Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Datum

04 04 2014

Uw ref Onze ref

2014 03 hz tvc

Direct tel E Mail

I I0 2 e l@halsebroek nl10 2 e

Geachte heer Dijsselbloem

Als Raad van Commissarissen van Crown Van Gelder N V te Velsen hebben wij
vernomen welke financiele gevolgen de wijziging betreffende de belastingheffing op

leidingwater BOL die per 1 juli a s van krachtwordt heeft voor de onderneming In

financiele zin zijn die gevolgen desastreus Voor onze onderneming leidt de wijziging
van de BOL tot een additionele jaarlijkse kostenpostvan ongeveer€ 400 000 In bet

perspectief van het verlies dat Crown Van Gelder over 2013 heeft geleden
€ 8 miljoen en de winst van de onderneming over 2012 € 1 2 miljoen is dit een

bedrag van zeer materiele omvang

Vooruitlopend hierop heeft de RvC er behoefte aan om met u in contact te treden

Los van de reeds beschreven impact van de ophanden zijnde aanpassingen van de

BOL is er namelijk lets aan de orde dat dit althans naar onze mening rechtvaardigt

Kernpunt waarom wij ons tot u richten is dat de huidige invulling van de BOL de

continuiteitvan onze onderneming in gevaar brengt Het betreft hierzowel de in

verhouding zeer omvangrijke extra kosten als hetfeit dat Crown Van Gelder als

enige papierfabriek binnen de sector in deze mate wordt getroffen Daarmee wordt

de onderneming op een grote concurrentieachterstand gezet Met verbijstering
constateren wij dat de achterstand hier juist ontstaat omdat de onderneming heeft

gekozen voor een milieuvriendelijke route voor haar water nzet namelijk een variant

waar oppervlaktewater wordt ingezet in plaats van het schaarsere grondwater c q
drinkwater

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

onderneming voor een ook afgezien van de additionele kosten als gevolg van de

toename van het BOL tarief reeds duurdere maar duurzame waterstroom Het credo

“de vervuiler betaalt” krijgt daarmee een spiegelbeeldige uitwerking

1 2
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Z CROWN

VAN GELDER

Crown Van Gelder N V EendrachtsstraatSO 1951 AZ Velsen Noord Nederland

y
Postbus 30 1950 AAVelsen Noord Nederland T 31 0 251 262233 F 31 0 251 262399

E lnfo@cvg nl I www cvgnl K v Knr 34059938 B T W nr NL007069637B01

Onze waterinzet betreft oppervlaktewater uit de Lek en het Ijsselmeer die door N V

Watertransportmaatschappij Rijn Kennemerland WRK naar ons fabrieksterrein

wordt getransporteerd Na gebruik in het productieproces voeren wij dit weer

gezuiverd terug naar het oppervlaktewater van het Noordzeekanaal

Binnen de RvC wordt op dit moment gesproken over de vraag welke acties nodig zijn
om de stijging van de kosten in relatie tot de verslechtering van de

concurrentiepositie op te vangen Zoals u zult begrijpen is dit een delicate

aangelegenheid Immers daarbij speelt ook datwij als beursgenoteerde
onderneming koersgevoelige informatiezo snel mogelijk bekend moeten maken aan

het beleggend publiek Binnenkortzal hieromtrent in overleg met de directie een

standpunt moeten worden bepaald

Uiteraard kan ik mij goed voorstellen dat hetvoor degenen die bij de totstandkoming
van het Begrotingsakkoord 2014 betrokken zijn geweest alsmede voor uw collega s

op de afdeling Wetgeving van uw departement dit gevolg niet vooraf te overzien is

geweest Naar ik begrijp heeft u als Minister van Financien juist voor dit soort

situaties een speciaal beleidsinstrument in de vorm van de zogenoemde
hardheidsclausule die tot doel heeft om de gevolgen van een wet die uitzonderlijk
hard zijn en bij de invoering onvoorzien waren ongedaan te maken

Ik zou graag op korte termijn met u overleggen over de vraag welke mogelijkheden u

zietom met gebruikmaking van de hardheidsclausule te komen tot een voor Crown

Van Gelder meer redelijke toepassing van de BOL Als RvC zoeken we naar een

opiossing waarin Crown Van Gelder een proportionele bijdrage kan leveren met

behoud van de duurzame keuze voor oppervlaktewater De huidige wetgeving die

thans voorligt leidt precies tot het tegenovergestelde effect en brengt de continuileit

van onze onderneming in gevaar

Gaarne van u vernemend

met de meeste hoogachting

10 2 e

10 2 6

2 2

794230 00298



|10 2 4^^ MJ I DV AVM [1 I0 2 e I@minfin nl1 | I0 2 e~] i[a^ I0 2 e |
AFP [| I^e |@minfin nl1 |iO 2 e|ip]^io 2e|nDB MGT [1 i0 2 el@minfin nl]

l0 2 e|1^ M 10 2 6 I DV AVM [1 10 2 6 |@minfin nl1 | I0 2 e

DV AVM [1 10 2 e I@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject Re waterbelasting
MAIL RECEIVED Wed 4 16 2014 4 26 17 PM

To

Cc

I0 2 e

Wed 4 16 2014 4 26 15 PM

10 2 e

Normal

Als we hier nog iets mee zouden willen is deze week we ll de allerlaatste mogelijklieid ben ik bang
1p

Original Mess^e
From | 10 2 e | DV AVM
Sent Wednesday April 16 2014 Ql 5gp
To |10 2 | | 10 2 e [ AL DGFZ 110 2 e |1^^ 10 2 e | AFP |l0 2 6|l^10 2 e[ DB MGT

Cc |l0 2 e|l l 2 ^10 2 et DV AVM r |I DV AVM

Subject waterbelasting

Wordt hard aan gewerkt ofhet deze week lukt is de vraag 10 2 e heefl zich vandaag ziekgemeld
Inderdaad belangrijk om nu snel knopen door te hakken om nleTEet tweede hal^aar met onnodig gedoe te

zitten

Greeten

10 2 e

Oorspronkeliik bericht

Van 0 2 4 e | l0 2 e AL DGFZ

Vetzonden woensdag 16 april2Q14 13 24

Aan |l0 2 e|lpX 10 2 e ^ AFP |lQ 2 e|l^s l0 2 e| DB MGT 10 2 e | DV AVM

Onderwerp

Gisteren ook vno nog gesproken Weinig nieuws behalve ookhierklachten over leidrngwaterbelasting
Probleem toch dat object van heffmg niet goed is vastgelegd door vele leidmgen gaat zout of maar deels

gereinigd water Verwachting dat dit straks vanaf 1 juli de nodige high profilerechtzaken oplevert l|o^
zou goed zijn als de notitie nu snel komt

10 2 e

793937 00299



1 DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]
10 2 e[i^ 2 ^| I0 2 e | DV AVM [| iQ 2 e |@minfln nil [
10 2 e| | I0 2 e|^ 1Q 2 e | | AFP BELEID]

Wed 4 16 2014 7 18 25 PM

Normal

To 10 2 e

] I 10 2 6 I AFP BELEID Hio 2 e|@minfin nl1Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Fw Crown Van Gelder

MAIL RECEIVED Wed 4 16 2014 7 18 27 PM

BOL docx

Hoi 10 2 e I

Geeft niets Ik ben eigenwijs geweest en toch maar begonnen met een opzet Ik ben nog niet heel ver maar bijgaand
alvast ter info een eerste concept gedachtegang

Het liefst wil ik inderdaad zo n volledig mogelijk beeld schetsen van de knelpunten de opiossingen de budgettaire

gevolgen en de gevolgen van de Belastingdienst Ik zit ook te denken aan een bijiage met uitleg hoe de BOL werkt

kunnen volgens mij de eerdere notitie voor Chemiecluster Eemsmond wel gebruiken Dit betekentdat we de notitie

ook moeten afstemmen met Analyse AFEP DGBel etc Ik denk niet dat we morgen de tas halen Morgen is ook het

afscheid vanjO S fen het accijnsdebat maar we kunnen wel al zo ver mogelijk komen en zo breed mogelijk afstemmen

Ik zou bijvoorbeeld de opties uit kunnen werken en afstemmen met DGBel AFEP Analyse en DV zou de knelpunten
kunnen beschrijven Dat is volgens mij ook wel een werkje

zit ook met smart te wachten op deze notitie dus er moet wel zo snel mogelijk lets uit Wellicht kunnen we

aIs je natuurlijk beter bent morgen naar haar toe lopen dat we morgen en vrijdag gebruiken voor de notitie en een

brede afstemming en dinsdag de stas informeren Anders proberen iQ 2 e | en ik zo veel mogelijk in de notitie te zetten

en als jij zou willen meelezen zou datecht heel fijn zijn

10 2 e

Groetjes

10 j 1j10 2 ^

Beleidsmedewerker

Algemene Fiscale Politiek | Beleid

T 10 2 e

10 2 6F

Van 1Q 2 6 |l0 2 e| DV AVM

Verzonden woensdag 16 april 2014 19 06

Aan |lP 2 e| |l0 2 e|^ 10 2 e | AFP BELEI^
CC |l0 2 e|lj 2j6 | 10 2 e | f DV AVM I
Onderwerp RE Fw Crown Van Gelder

10 2 e AFP BELEID

Hoi 10 2 e

pas j email
00301



Zoals je misschien hebt gezien was er nog geen beginnetje in onderhanden werk Als de notitie inderdaad moigen de tas in

moet zal het nog geen complete afgestemde schets worden van de inbreng vanuit de sector Maar dat is ook nodig om bij de

stas in beeld te krijgen dat hier echt een probleem ligt

Ik hoop dat ik er morgen weer ben anders zal ik proberen mee te lezen van thuis Het notitienummer is DV 2014 248 of284

Groet

10 2 e

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original message—■

From | 10 2 6 |
_

Sent 16 apr 2014 14 11

To

Cc

Subject RE Fw Crown Van Gelder

AFP BELEID @Tninfm nl10 2 e 10 2 6

@minfm nl | I0 2 e

AFP BELEID ^ 10 2 6 |@minfm nl

] 10 2 6 I DV AVM DV AVM io 2 e |@minFm nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

Hoi I 10 2 e L

Ik ben even in de war Had jij al wel een beginnetje gemaakt of nog niet

Als je in onderhanden werk werkt kan ik wellicht verder werken Het lijkt
me wel goed om alvast te beginnen Vandaag een notitie afmaken dat halen we

niet meer de tas morgen is maar de vraag ofwe die halen Aangezien

maandag een vrije dag is i v m 2e paasdag denk ik dat we onze tijd hard

nodig hebben om te schrijven Dinsdag gaat er wel een tas om 16 00 dus dat

zou eventueel wel kunnen We moeten in ieder geval snel de stas informeren

en het een en ander afstemmen met I M en EZ

Voor het verdere proces ben ik ook even aan het nadenken Want we moeten

medio 2014 de kamer informeren toch Stel dat we net als bij de

alvalstoffenbelasting uitgaan van voor de zomer dan denk ik dat je ook de

REZIM van 27 mei moet hebben en twee weken daarvoor de CEZIM dit is 13 of

14 mei Hoe kijk jij tegen het verdere proces aan

Groetjes

10 2 6 1 10 2 6

Beleidsmedewerker

Algemene Fiscale Politick | Beleid

T
10 2 6

F

Van ] 10 2 e I DV AVM

Verzonden woensdag 16 april 2014 12 43

Aan 110 2 61 10 2 6 | DV AVM

CC 110 2 6 10 2 6 Id

793932

10 2 6

AFP BELEID10 2 6

im RE Fw Crown Van Gelder
00301



Hoi I 10 2 6 L 10 2 e

Dat is natuurlijk nooit weg maar ik hoop wel er morgen weer te zijn Ik

heb al een Docman nummer voor de notitie De ingekomen stukken over de BOL

liggen deels hier omdat ik ze mee naar hnis had genomen om te lezen dat

zal vandaag nog wel lukken Als de notitie morgen niet in de tas komt wordt

het dinsdag neem ik aan of gaan er volgende week geen tassen

Groet

10 2 e

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original message—
From jio 2 e i0 2 e DV AVM i i0 2 e |@minfin nl

fSminfin nl10 2 6

Sent 16 apr 2014 11 46

To I 10 2 e ] 1Q 2 6 b DV AVM ^ iD 2 e l@minfin nl

@minfm nl10 2 6

Cc jl0 2 e | 10 2 6 | AFP BELEID @minfin nl10 2 6 10 2 6

@minfin nl10 2 6

Subject RE Fw Crown Van Gelder

Hoi L dank voor deze info Klopt mijn aanname dat je er tot nu toe

nog niet aan toe bent gekomen om met de notitie voor de Stas aan de slag te

gaan en ik hadden het daarover nadat je haar vanochtend op

10 2 6 [s toestel aan de lijn had Wij hebben besproken dat wij alvast aan

de slag gaan met een concept om er enig kans te hebben om de notitie deze

week nog naar de Stas te krijgen laatste tas morgenmiddag 17 00 uur Of

wat warenjouw ideeen daarover

10 2 6

Beterschap toegewenst en groeten

10 2 6

] 10 2 e I DV AVM

Verzonden woensdag 16 april 2014 11 41

Aan I i0 2 e | ] 10 2 6 | AL DGFZ

CC i 10 2 e

Van 10 2 6

ICAL DGFZ^
10 2 6 [jo 2 f^ 10 2 6 I DV AVM i0 2 e I DV AVM

Onderwerp Re Fw Crown Van Gelder

AFP SECR10 2 6 10 2 6 10 2 6

Hoi 10 2 6

In dit stadium lijkt het niet zo zinvol om ze te ontvangen We kunnen niks

met het verzoek om toepassing van de hardheidsclausule doet DGBel en is

overigens zo te zien niet van toepassing Verder wordt de in de brief

gemelde problematiek al meegenomen in onze lopende inventarisatie van

knelpunten Mochten we bij de verwerking van knelpunten vragen hebben over

dit specifieke geval dan zullen we rechtstreeks contact opnemen met Crown

ygS^2^er On korte termiin eaat er een notitie over de BOT naar de stas
00301



Daarvoor is de input in de brief voldoende

Groet

10 2 e

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original message—
From liO H ® I d \ AL DGFZ j iQ 2 e |@minfin nl

@minfin nlI0 2 e

10 2 e 10 2 e @minfm nl

Sent 16 apr 2014 10 25

AL DGFZ io 2 e l@minfin nlTo 10 2 e 10 2 e e

@miiiFin nl10 2 6

g^infin nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

J AFP SECR

@minfin nl r f5 minfin nl10 2 6

10 2 6 @miiifm nl 10 2 6 fgminFin nl 10 2 6

DV AW 10 2 e @minfm iil iinfin nl10 2 6

m infm nl10 2 6 10 2 6

Subject Fw Crown Van Gelder

Hoi moeten we deze mensen ontvangen
Groeten

02 6

@cvg nl @cvg nlFrom 1 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@cvg nl 3 e 20 0b10 2 6 10 2 6

]
Sent Tuesday April 08 2014 09 59 0^
To I i0 2 e ] 10 2 6 al DGFZ

Subject Crown Van Gelder

Geachte mevrouw 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 er zijn 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
io 2 e | 10 2 6

10 2 6 | | 10 2 6 10 2 6Crown Van Gelder N V CEO I |M
Scvg nlE 10 2 610 2 6

@cvg nl10 2 6

@cvg nl @cvg nl10 2 6 10 2 6

@cvg nl Scvg nl10 2 6 10 2 6

10 2 6 m 10 2 6 @cvg nl I W

www cvg nl http www cvg nl http www cvg nF 3e

http www cvg nl 3e http wivw cvg nl 3e 3e

793932 00301
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Dit e mail bericht is slechts bestemd voor de persoon of organisatie aan

wie het is gericht Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk of

vertrouwelijk is Tevens kan het informatie bevatten die niet

publiekstoegankelijk van aard is CVG aanvaardt geen aansprakelijkheid
indien de inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen in strijd is met wet

of goede zeden Indien de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde

persoon of organisatie is wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding

openbaarmaking ofvermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en

verzoeken wij u de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te

informeren door het bericht te retoumeren Dank voor uw medewerking
This e mail 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

responsibility for message content and possible attachments that are

unlawful or of questionable decency Further dissemination publication or

duplication of this message is strictly prohibited if the person or

organisation receiving this message is not the intended recipient In the

event that you are not the intended recipient we request you to refrain

from using the content and to immediately inform the sender of the error by
returning the message Thank you for your co operation

793932 00301



Aanleiding

Tijdens de behandeling van het belastingplan 2014 heeft uwf ambtsvoorganger toegezegd om te

kijken of de gekozen variant bij de verhoging van de belasting op leidingwater de gewfenste

structuur heeft en of deze leidt tot ongevwenste effecten Daamaast is toegezegd om te kijken naar

de administratieve lasten en uitvoeringskosten voor het bedrijfsleven en de belastingdienst

Aangegeven is dat bij gerede aanleiding het een en ander kan leiden tot bijstelling van de belasting

op leidingwater bij het belastingplan 2015 De afgelopen tijd is DGFZ bezig geweest met het

inventariseren van deze knelpunten Deze inventarisatie is reeds afgerond en daarom leggen wij

aan u verschillende varianten voor

Beslispunt
1 Wilt u het degressieve tarief voor een belasting op leidingwater voorzetten en de pijnpunten
zoveel mogelijk bij belastingplan 2015 eruit halen

2 Wilt u een maximumplafond voor 2014 en verderejaren behouden en de tariefsverhoging
voorzetten Deze maatregel zal aan de C5 moeten worden voorgelegd
3 Spoedwetgeving PM

Toelichting
In het Begrotingsakkoord 2014 dat bereikt is met de partijen D66 CD SGP is afgesproken dat de

belasting op leidingwater wordt verhoogd en dat het maximumplafond van 300m^ waarover

belasting wordt geheven vervalt Door het vervallen het maximumplafond en het behoudt van het

tarief nam de belastingdruk voor sommige bedrijven onevenredig toe van € 50 naar soms wel

€ 12 min Daarom is destijds gekozen voor een degressief tarief Tevens is besloten om het

maximumplafond pas halverwege hetjaarte laten vervallen zodat er voldoende tijd is voor de

belastingdienst en het bedrijfsleven om hun systemen aan te passen Bovenstaande leidde tot het

volgende systeem bij de belasting op leidingwater

1 januari 30 juni 2014

Kubieke meter leidingwater per jaar Tarief m^

1 300 €0 33

1 juli 31 december 2014

Kubieke meter leidingwater per jaar Tarief m^

1 300 €0 33

301 50 000 € 0 40

50 001 250 000 € 0 36

250 001 1 250 000 € 0 26

Meer dan 1 250 000 € 0 05

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende knelpunten naar boven gekomen

E3

Optie 1

Optie 2

Optie 3

794278 00302
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Ministerie van Financien
•j

Directie Douane en

verbruiksbelastingen

TER BESLISSING

Aan

Inliglitlnnflti

|| 1 5 ro 2 e I
de Minister

de Staatssecretaris T

P
10 2 e

W 2 e Bminfin nl

Datum

22 april 2014

Notitienummer

DV 2014 0284

Rvbriek

WM 200 Waterbelastingen

Auteur

notitie Belasting op leidingwater BOL inventarisatie

knelpunten mogelijk Jieroverweging maatregel

T lO z e

Paraaf

de Minister

Paraaf

de Staatssecretar

Via Via T0 rifl T27fe

DGFZ10 2 e

10 2 e

van

de direrteur Douane ■

Verbruiksbela stingen

Kopie aan

2xpa 2xCOMM

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

clusterAFP

10 2 e10 2 e
10 2 e

Aanleiding
De afgelopen maanden zijn met de watersector en grote waterverbruikers

mogelijke knelpunten in de belasting op leidingwater geinventariseerd Dit was

toegezegd bij de parlementaire behandeling van Belastingplan 2014 gezien de

snelheid waarmee na de Begrotingsafspraken 2014 de verhoging en verbreding
van deze belasting in wetgeving moest worden omgezet

Kern

Uit de inventarisatie blijkt dat het vervallen van het heffingsplafond van 300

per 1 juli 2014 leidt tot een aantal niet beoogde gevolgen Deze zijn in aard en

omvang zodanig dat wij voorstellen deze deelmaatregel die volgens het

Belastingplan 2014 op 1 juli aanstaande in werking zou moeten treden in ieder

^eval op te schorten tot 1 januari 2015 Er Is sprake van negatieve
milieueffecten ontmoediginglJarrinT^att^n willekeurig ogende gevolgen voor

een beperkte groep bedrijven Verder wordt een goed uitvoerbare belasting voor

zowel waterbedrijven als Belastingdienst zeer complex De meeropbrengst van

het vervallen van het heffingsplafond bedraagt zo n € 80 min Opschorting vergt

afstemming binnen het kabinet en met de gedoogpartners voordat de Kamers en

sector kunnen worden geinformeerd Opschorting van de invoering per 1 juli
2014 levert een budgettaire derving van € 80 min in 2014 Jfiervoor worden
enkele dekkingsopties aangedragen

f
dlL

r

Beslispunten
Stemt u er gezien de geconstateerde knelpunten mee in dat de afschaffing van

het heffingsplafond in de leidingwaterbelasting per 1 juli 2014 wordt opgeschort
tot tenminste 1 januari 2015 Indien u hiermee instemt zullen wij stappen
zetten om interdepartementale afstemming te bereiken Voor verdere uitwerking
is ook afstemming nodig met coalitie en gedoogpartners Daarna zullen wij de

waterbedrijven zo snel mogelijk informeren

7
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Toelichting

Inleiding
De belasting pp leidingwater BOL is voortgekomen uit een mislukte btw

maatregel in 1999 Bedoeling was om in bet kader van fiscale vergroening
leidingwater over te brengen naar het reguliere btw tarief Nadat bij
arnend^ent walTrrgEvgega^Me^ers^°507ff3“peyjaar onttef het verlaagde
btw tarief zouden blijven vallen was deze regaling echter niet meer

richtlijnconform twee tarieven voor hetzelfde product strookt niet niet het

neutraiiteitsbeginsel Als alternatief is een jaar later in 2000 de BQL

ingevoerd Ondernemers met recht op aftrek van btw ondervohden geen

lastenverzwaring van de tariefmaatregel in de btw en werden ook ontzien in de

BOL via invoering van een heffingsplafond van 300 per jaar per aansluiting

In het kader van vereenvoudiging van het belastingstelsel en afschaffing van het

aantal kleine belastingen werden bij het Belastingplan 2012 onder meerde twee

waterbelastingen afgeschaft in 2012 de grondwaterbelasting en in beginsel in

2013 ook de BOL De grondwaterbelasting is daadwerkelijk afgeschaft maar de

afschaffing van de BOL is ingevolge het Begrotingsakkoord 2013 ingetrokken

In de Begrotingsafspraken 2014 is vervolgens vastgelegd dat de

ieidingwaterbelasting niet alleen zou worden verhoogd maar ook verbreed met

een meeropbrengst vap € 205 min OoTTierwaterverbruik van grootverbruikers
zou voortaan in de heffing worden betrokken Dit is uitgewerkt in het

Belastingplan 2014 na een versneld wetgevingsproces van enkele weken

Daarbij bleek al gauw dat de bij de ramingen gebruikte CBS cijfers incompieet
waren omdat ze alleen de cijfers van de leidingwaterbedrijven omvatten terwiji
de beiasting wor^t_geheveo ongeacht kwaNteit of herkpmst van het leidingwater
De beiasting zou dus meer opbrengen dan geraamd Dit bood de budgettaire
ruimte om de regeling zodanig bij de stellen dat zowel grootverbruikers als MKB

en agrarische sector enigermate werden ontzien t o v het oorspronkelijke
voorstel

Uiteindelijk voorzag het Belastingplan 2014 in een wijziging in twee stappen
Per 1 januari 2014 is het tarief verhoogd van € 0 165 naar € 0 33 per m^ Dit

verdubbelt de opbrengst van ca € 124 min naar ca € 248 min per jaar
Per 1 juli 2014 vervalt het heffingsplafond van 300 m^ per aansluiting per jaar

waarbij een degressief vijfschijventarief wordt ingevoerd Dit levert op jaarbasis
ca € 80 min extra op waarmee de totale meeropbrengst € 205 min wordt

conform de Begrotingsafspraken 2014

i ImssstfS Jaomi MM

TariefKubieke meter leidingwater per jaar

1 300 I€0 33

a Jiyflo “ 3a MM

Kubieke meter leidingwater per jaar Tarief m^

€0 33

€ 0 40

€0 36

€ 0 26

€ 0 05

A

1 300

301 50 000

I 50 001 250 000

250 001 1 250 000

i Meer dan 1 250 000
f
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