
voor de periode vanaf 1 juli 2014 wordt nog ontworpen De opzet zal naar

verwachting vergelijkbaar zijn met het aangifteformulier voor de energiebelasting

waarvoor een vergelijkbare systematiek geldt De aangifte over de hoeveelheden

in de tweede tot en met vijfde tariefschijf wordt voor de maanden juli augustus

en September 2014 gedaan gelijktijdig met de aangifte over oktober 2014 Mocht

de praktijk nopen tot afwijking van de regelgeving dan worden daarover met de

Belastingdienst afspraken gemaakt De vraag wordt gesteld of nog inbreng vanuit

de sector mogelijk is voor de vormgeving van de aangifte Voorgesteld wordt om

met een beperkt aantal personen wensen op dit gebied kenbaar te maken in een

overleg met Financien Dat moet dan wel op zeer korte termijn gebeuren gedacht

wordt aan eerste helft februari Vewin zal dit codrdineren Overigens is niet te

zeggen hoe grootde kans is dateventuele suggesties worden overgenomen

4 Beg rip verbruiksperiode afhankelijk van wel of geen

voorschotfacturen en tijdstip verschuldigdheid BOL

Financien licht het begrip verbruiksperiode toe Dit begrip is van belang omdat de

tariefschijven gelden per verbruiksperiode van twaalf maanden Bij een kortere of

langere verbruiksperiode worden de schijflengtes overeenkomstig verkort of

verlengd Bij voorschotnota s is de verbruiksperiode de periode waarop de

eindfactuur betrekking heeft Vanuit de sector wordt aangegeven dat ook bij

grootverbruikers vaak sprake is van voorschotnota s Als geen sprake is van

voorschotnota s is de verbruiksperiode het kalenderjaar Dat geldt ook in 2014

maar bij de toepassing van de tariefschijven in de tweede helft van 2014 tellen de

hoeveelheden die in de eerste helft van 2014 zijn geleverd niet mee Een en ander

zal worden vastgelegd in uitvoeringsregels MR

5 overige inhoudelijke punten

De overige inhoudelijke punten worden besproken aan de hand van de tabel van

Vewin met vragen en opmerkingen vanuit de sector Deze punten en de reactie

van Financien zijn weergegeven in de bijiage bij dit verslag Deels is daarbij

sprake van overlapping met het voorgaande

6 Rondvraag en sluiting

Vewin VEMW en VNO NCW codrdineren de inbreng vanuit de sector met vragen

en opmerkingen over specifieke situaties en leveren dit schriftelijk aan Financien

aan zoveel mogelijk ook met cijfers

Het rekenvoorbeeld dat in december 2013 is rondgestuurd en twee nadere

uitwerkingen worden na afloop van het overleg uitgedeeld Ook nadere vragen op

dit punt zullen door de sector gecodrdineerd aan Financien worden voorgelegd

Het verslag zal tijdig worden rondgestuurd voorafgaand aan het overleg van

VEMW en VEMW leden met Financien op 11 februari aanstaande over de BOL

Voor dit overleg zal ook Vewin worden uitgenodigd
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H|0 2 H 1Q 2 e |RoX^@vewin nl1

|i0 2 e| [ IZV VB ^ iQ 2 e |@minfin nl1 io 2 e|i^pio 2 ^ DB AV ^ io 2 e |@minfin nl1
10 2 eB3 2po 2 €n FISCALITEIT]

Fri 1 31 2014 11 58 29 AM

Normal

To

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financier 21 januari a s

MAIL RECEIVED Fri 1 31 2014 11 58 31 AM

Berekening BOL eindafrekening op dagbasis xlsx

10 2 ej0 2 ^Beste

Ik ben inderdaad uitgegaan van een gelijk aantal dagen per maand 30 42 De reden daarvan is dat de maandelijkse
voorschotten voor zover mij bekend ook gelijk plegen te zijn ongeacht het aantal dagen van de maand Als de

jaarlijkse levering in 12 gelijke voorschotten in rekening wordt gebracht past het naar mijn mening in de wettelijke

systematiek het beste ook bij de toerekening aan de verschillende tariefregimes uit te gaan van een gelijkmatige

verdeling

Wat de vermeende inconsistentie betreft In de berekening van december ging het om een verbruiksperiode van januari
t m december 2014 Die periode lag deels voor 1 juli 2014 waardoor rekening gehouden moest worden met het felt dat

de fiscale teller voor de toepassing van de tarieftabel per 1 juli 2014 op nul gesteld moest worden Dit effect speelde

geen rol in de berekening van januari omdat het daarin ging om een verbruiksperiode van 13 oktober 2014 tot en met

12 oktober 2015 geheel na 1 juli 2014

Met de uitkomsten van de modellen 2 en 3 kan ik instemmen maar alleen voor de onderhavige casus Als ik

bijvoorbeeld een verbruiksperiode van 13 oktober 2013 tot en met 12 oktober 2015 invul met een verbruik van

216 000 m^ komen beide modellen voor de periode vanaf 1 juli 2014 verkeerd uit De modellen geven dus niet voor

alle gevallen een correcte ultkomst

PWN wil graag duidelijkheid over de vraag of de tariefgrenzen van de 2® helft van 2014 aangepast moeten worden aan

de verbruiksperiode Mijns inziens moet het antwoord daarop zijn dat de tariefgrenzen moeten worden aangepast aan

de verbruiksperiode maar dat tevens rekening gehouden moet worden met het feit dat de fiscale teller per 1 juli 2014

weer op nul gesteld wordt

Voorbeeld 1 Stel dat de verbruiksperiode loopt van 1 aprll 2014 tot en met 31 maart 2015 Omdat de

verbruiksperiode 12 volledige maanden omvat blijft de eerste schijf in de 2 helft van 2014 300 m^ Deze wordt echter

pas doorlopen vanaf 1 juli 2014 dus in 274 dagen waarvan 184 in de 2® helft van 2014 en 90 in 2015 De eerste schijf
moet daarom voor 184 274 deel 201 m^ worden gevuld in de 2® helft van 2014 en voor het overige 99 m^ in 2015

Voor de 2 helft van 2014 betekent dat een eerste schijf van 1 09 m^ per dag Soortgelijke herrekeningen moeten

worden gemaakt voor de andere schijven

Voorbeeld 2 Stel dat de verbruiksperiode loopt van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014 Omvat de

verbruiksperiode 12 volledige maanden omvat blijft de eerste schijf in de helft van 2014 300 m^ Deze wordt echter

pas doorlopen vanaf 1 juli 2014 dus in 123 dagen waarvan alle in de helft van 2014 De eerste schijf moet daarom

geheel worden gevuld in de periode tussen 1 juli en 31 oktober 2014 Dat betekent voor die periode een eerste schijf
van 2 44 m^ per dag Soortgelijke herrekeningen moeten worden gemaakt voor de andere schijven

Ik erken een ingewikkeld verhaal maar het is helaas niet anders Vanaf 2015 zal het gelukkig eenvoudiger worden

Tenslotte merk ik op dat ik geen bezwaar zie tegen een berekening van de eindafrekening op dagbasis zolang daarin

maar op correcte wijze rekening gehouden wordt metwijziging in tarieven die zich in de loop van de verbruiksperiode
hebben voorgedaan Berekening op dagbasis leidt inderdaad tot relatief kleine verschillen met een berekening op

maandbasis Die verschillen lijken mij echter acceptabel
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Ter informatie voeg ik bij dit antwoord nog een berekeningsmodel bij dat naar mijn mening laat zien hoe de belasting op

dagbasis berekend zou kunnen worden Het model toont een berekening rechtstreeks uitgaande van hettotale verbruik

alsmede een alternatieve berekening uitgaande van daggemiddelden De berekeningen moeten uiteraard tot dezelfde

uitkomsten leiden als dat nietzo is hoor ik het graag Aan het model kunnen geen rechten worden ontleend

Met vriendelijke groet

10 2 e|

10 2 6

|l0 2 e|

Ministerie van Financi^

Directoraat generaal Belastingdienst

Cluster Fiscaliteit

10 2 e
Tel

E ma | I0 2 e \@mlnfin nl

Wanl

Ver^nden vrijdag 24 januari 2014 9 05

AaiTl o^2 M°J3~fISCALITEIT
I [ 110 2 6 li DV AVM E

n|0 2 ^ 10 2 6 @vewin nl]I0 2 e

io 2 |itJ 2H iq 2 9 dv avm

Onderwerp FW Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financier 21 januari a s

10 2 Scc

Beste

Zie onder de reactie van i0 2 g ^ de rekensheet van

hieronder willen meenemen in je reactie op mijnvandaag eerder gestuurde email

die ik zojuist aan je doorstuurde Zou je de opmerkingen van 10 2 gI0 2 e

Alvastveel dank

Groet

1|0 2 ^ 10 2 e

Vewin
755944 00179



Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2509 LP DEN HAAG

T
10 2 e

10 2 0 iuyvcwiii iii

www vewin nl

Als u dit bericht per abuis hebt ontifangen word u verzocht de afzender te infotmeren en het bericht te wissen Het is niet toegestaan om dit berieht geheel of gedeeltelijk
zondertoestemming le gebruiken 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

^io 2 c|nl1Van |
Verzonden vrijdag 24 ianuari 2014 8 57

Aan [[
Onderwerp FW Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financier 21 januari a s

10 2 e 10 2 0

1I|0 2 H io 2 e

HoN 10 2 d0 2 fe

Zie hier de drie verschillende modellen

Model 3 Komt overeen met de berekening van i ]lo 2 e| van 21 januari

Model 2 Gebruikt dezelfde uitgangspunten als de berekening var icji0 2 e| van 21 januari maar is berekend op dagbasis dit wijkt 30

euro atop een bedrag van 27 000 euro Dit is wel hoe de standaard systemen ernnee omgaan dus is de voorkeur van lQ 2 e |^n mij

Model 1 Dit model gebruikt de uitgangspunten van|
’

°|io 2 e| van begin december schijven van de tweede helft van 2014 worden niet

aangepast aan verbruiksperiode dus bijv 300 m3 in eerste schijfin de tweede helft van 2014

Groet

10 2 g

10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6

www |o 2 jnl

10 2 g
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Van [
Verzonden vrijdaq 24 januari 2014 8 35

Aarf

10 2 6

10 2 0

CC

Ondenverp RE Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financier 21 januari a s

Hoi I 10 2 e

Erg interessant ik heb ook 3 rekenmodellen en allemaal geven ze een net iets andere berekening ook wear anders dan die van jou

•□□□□□□□□ Mij is opgevallen dat ervan uitgaat dat iedere maand evenveel dagen heefl maar de eerste en laatste maand

van de periode splits hij dan wel wear dagevenredig op {methode zoals bijgaand model 3

iqio^ begin december versus de berekening die dinsdag is uitgereikt•□□□□□□□□ Ten tweede valt op dat de berekeningen van

niet consistent zijn In die van december past hij de grenzen van de periode 1 7 2014 tot 1 1 2015 njet aan aan de verbruiksperiode in de

berekening van afgelopen dinsdag doet hij dat wel dat verschil staat in bijgaande modellen 1 en 2

Zoals je begrijpt zien wij Never een berekening op dagbasis conform SAP en daarnaast duidelijkheid over de tariefgrenzen van de

tweede helft van 2014 moeten die nu wel of niet aangepast worden aan de verbruiksperiode

Groet

10 2 g

10 2 0

10 2 0

10f2 e10 2 6

wwwH0 2 dnr

10 2 g
30 @
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BefastinQ op leidinQwater 2013 2015 bii eindafrekenina op daabasis

Z014€n 20L5 op basis van tarieven zoals vastgesteld in Belasiingplan 20L4

Varbr u I k op jaarbass

Eerstedag ejndafretsningsperrcde

ioe ooo

2014 M B rr^ lagar dan 2013] 2D1322 41925

10

13

Laatstedag eindafrekeningsperiode N B niet hoger dan 20152015 201334 42239

10

Berekening

Verbr ui ksperi ode

Ded verbruiis|oeriade na 1 juli 2014

Vermeningvuldigingsfartor tarie^renzen

i v m lengteverbruifsperiode

365dagen

3B5dagen

1 0000

F^iode Aantal QeJererde howeeihad

dagen

Beiaste howed hefd

Totaal leschijf

Beiasting

Seschrjf leschgfZeschjf Beschgf 4eschjl 2eschjf 2eschjf 4e schgf SBScKjf Totad

MS lOA OOO OO 108 000 00 300 00 88 741 10 13 058 00 080 0 00 9080 10 92685 5 700 82 080 0 00 25 72687

2013 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

2014 le hi

2ehi

0 0 00

23 671 23

S4 32S 77

0 00 0 00 0 00 O OQ

BO 23 671 23

34 328 77

65 75

234 25

10 B93 15

77 347 95

12 712 33

6 246 5B

0 00 0 00

0 00

21 70

77 30

4 357 26

15 569 59

4 576 44

1 124 33

0 00

0 00

0 00

0 00

E 955 40

16 771 272015 235 0 00

AhernatieF berekenlng

Verbruiiapericde

Deal verbruiisFKTiade na 1 juli 2014

Gelever de hoe eei hei d

Genidddd per dag gelever de hoe edhad

Bovengrenzen tariefechijven par dag

365dagen

365dagen

103 000 m»

295 S9rrf

2013 lehj2014 2ehi2014 2015

Ea steschijf

rweedeschgf

7erde schijf

i ierde schiff

0 B2 0 B2 0 B2 0 32

136 99 273 97

654 93 1 369 36

6 349 323dl24 66

Per dag

F^ode Geleva de hoeveelhad Beiaste h oeveel hei d

Totsal leschijf

Beiasting

5eschijf leschpfZeschijf Seschrjf 4e schijf Zeschrjf Seschrjf 4e schgf Seschrjf Totad

2013

2014 le hi

2ehi

295 8904

295 3904

0 3219

0 3219

0 3219

0 3219

0 1356

0 2712

0 135S

0 2712

295 3904 295 S904 0 B219 136 1644 153 9041 0 0000 0 0000 0 2712 54 4653 57 2055 0 0000 0 0000 111 9425

2015 295 3904 295 3904 0 B219 273 1507 21 9173 0 0000 0 0000 0 2712 54 6301 3 9452 0 0000 0 0000 53 5466

Per penode

J
r^roda Aantal Geleverde hoevedheid

dagen

Beiaste h oeved held

Totaal le schijf

Bdasting

Seschrjf leschgf2eschijf 3e schgf 4eschrjf Zeschrjf Seschjf 4e schgf Seschrjf

865 108 000 00 108 000 00 300 00 83 741 10 18 058 00 0 00 0 00 9080 10 02685 5 700 82 080 0 00 25 72687

2013 0 0 00 0 00 0 x 0 x O OQ

2Q14 le hi o 0 00 0 x 0 x Q X o x

2ehj BO 23 671 23

84 323 77

23 671 23

34 328 77

65 75 10 393 15

77 347 95

12 712 33

6 246 58

Q X 0 00 21 70 4 357 26

15 569 59

4 576 44

1 124 38

O CO O OQ B 955 40

16 771 272015 2B5 234 25 O X 0 00 77 30 0 00 0 00

756176 00180



10 2 e Kpiai ^ DV AVM [l 10 2 6 l@minfin nl]To

From jo 2 ^ io 2 e

Sent Tue 2 4 2014 12 07 18 PM

Importance

Subject RE BIjeenkomst
MAIL RECEIVED Tue 2 4 2014 12 07 31 PM

Normal

5 5 5

Beste io 2 e |

Fijn dat het kan Ik geef de namen vrijdag door Hetzelfde geldt voor de vragen en issues Donderdag aanstaande vindt een

VEMW bijeenkomst plaats Ik verwacht dat daar nog wel een aantal zaken aan bod komen

Groet

]@minfin nl]10 2 e |l0 2 eI DV AVM [ 10 2 6Van

Verzonden dinsdaq 4 februari 2014 12 05

Aan 10 2 ti iQ 2 e |
CC |l0 2 6|1^3 2 hf| 10 2 6 I DV AVM

Onderwerp RE BIjeenkomst

Beste

Het lijkt me inderdaad nuttig als de Recron meteen ook aanschuift Met 15 deelnemers van jullie kant zou het nog net moeten

passen Geefje de namen uiterlijk maandag nog even door voor de beveiliging

Groet

10 2 6

Delivered to you with DME mobile e mail

—Griginal message—

Sender

Sent time 3 feb 2014 14 38

To

Cc 110 2 6 [■^o 2 ^
Subject RE BIjeenkomst

t^§f®vemwml10 2 6

] 10 2 6 I DV AVM ^ 10 2 e

10 2 6 ^ DV AVM ^ e |@minfm nl

5 minfin nl10 2 6

Beste 10 2 e

Recron de vereniging van recreatieondememers in Nederland heeft vemomen

dat er op 11 februari een bijeenkomst voor watergebniikers plaatsvindt Zij
hebben contact met mij opgenomen en aangegeven ook graag met 3 personen

te willen deehiemen Daardoor zal de groep van wateigebruikers uit circa 15

personen bestaan inclusief

Aangezien de nieuwe regels ook aanzienlijke effecten hebben op de

recreatiesector b v zwembaden lijkt het mij zinvol om ook hun de

gelegenheid te geven om vragen te stellen en issues naar voren te brengen

van VNO NCW en ondergetekenden 10 2 6

Kun je aangeven of dat wat jullie betreft akkoord is

BVD

792717 00181



Groet

1 |l0 2 ^ |l0 2 e[ ^ io 2 e

10 2 e

^@vemw nl 0 2 e @yetnw nl

https twitter com 10 2 e

http www linkedin CQin puh 10 2 e ■

3

http www vemw nl

VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM Woerden

Op dit bericht is de disclaimer van VEMW van toepassing U kunt deze vinden

op de website van VEMW www vemw nl http www vemw nE

d 10 2 e I DV AVM [_
Verzonden vriidag 24 januari 2014 13 07

Aan |i0 2 ^
CC |io 2 e] 2 ^d 10 2 e | DV AVM

Onderwerp RE Bljeenkomst

@minfin nl1Van 10 2 e 10 2 6

10 2 6

Beste

Tien personen lijkt me inderdaad goed om de setting niet te massaal te

maken Van onze kant verwacht ik zo’n vijf tot zeven personen maximaal

acht maar we proberen het ook een beetje te beperken Als je van jullie
kant maximaal twaalf personen aanhoudt passen we in ieder geval in de

zaal

Groet

10 2 6

Van 10 2 6 [ 10 2 6 @vemw nl 1

Verzonden donderdag 23 januari 2014 18 05

d 10 2 e I DV AVM

10 2 6 I DV AVM

Aan

CC 110 2 6

10 2 6

im RE Blieenkomst
792717 00181



Beste |

Prim a Ik verwacht overigens niet dat er 20 mensen zullen komen Ik denk

eerder aan 10 personen Ik laat je dit zo spoedig mogelijk weten

Groet

ldl0 2i |l0 2 efe | 10 2 e

10 2 8

10 2 8

^@vemw nl 10 2 8 @yemw nl

https twitter com 10 2 8

http www linkedin CQin pubj 10 2 8

http www vemw nl

VEMW I Houttuinlaaii 12 | 3447 GM Woerden

Op dit bericht is de disclaimer van VEMW van toepassing U kunt deze vinden

op de website van VEMW www vemw nl http www vemw nE

d 10 2 s f DV AVM [ @minfin nlVan 10 2 8 10 2 6

]
Verzonden woensdag 22 januari 2014 18 54

Aanj0M
CC |io 2 6 |Jo 2 ^ | 10 2 8

Onderwerp RE BIjeenkomst

10 2 8

DV AVM

Beste

Dinsdag 11 februari is juist en het bleek mogelijk een zaal voor 20

personen te reserveren vanaf 13 00 uur Bij een eindtijd van 15 00 uur kan

iedereen dan nog voor de spits terugreizen Van onze kant verwacht ik

maximaal 8 personen

J rconceotaeenda is het wellicht handle als VEMW vast een
792717 00181



mventarisatie maakt van agendapunten die de sector in ieder geval wil

bespreken Het verslag van het overleg op 21 januari en eventuele verdere

stukken kunnen dan in de week voor het overleg worden rondgestuurd

Vriendelijke groet

10 2 e

I0 2 e

Ministerie van Financien

DGFZ Directie Douane en Verbmiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag
10 2 6

Van ^0 M| l0 2 e ^ lQ 2 e |fg vemw nl 1

Verzonden woensdag 22 januari 2014 10 14

Aan

Onderwerp BIjeenkomst

d 10 2 e I DV AVM10 2 6

Beste iO 2 e

Tijdens ons overleg eerder heb ik genoteerd dat de bijeenkomst voor

watergebruikers plaatsvindt op 11 februari om 13 30 Kunje dit bevestigen

Ik zal dan z s m leden gaan uitnodigen

BVD

Groet

1 |l0 2 ^ |l0 2 e|2|

10 2 6

10 2 6

^fSjvemw nl g @vemw nl

10 2 61

4twitter com
792717 00181



http www Iinkedin CQin pub 10 2 e

http www vemw nl

VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM Woerden

Op dit bericht is de disclaimer van VEMW van toepassing U kiint deze vinden

op de website van VEMW www vemw nl http ww\v vemw nE

792717 00181



1mw rfl^sfeyemw n I ]
1i0 2 e|ip | I0^ e | DV AVM H iQ 2 e |@minfln nil

10 2 6 I 110 2 6 I DV AVM

Tue 2 4 2014 12 34 13 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject Re bijeenkomst 11 februari

MAIL RECEIVED Tue 2 4 2014 12 34 13 PM

De iPad stelt de zaken hier toch iets te mooi voor het wordt helaas gewoon een conceptagenda

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original message—
Sender

Sent time 4 feb 2014 12 12

Tdi^gyemw nl

Cc S minfin nl

Subject Re bijeenkomst 11 februari

Beste Q 2 4

Dat is inderdaad de bedoeling iets uitgebreider dan 21 januari omdat de verbruikers van leidingwater niet belastingplichtig

zijn en de belasting eigenlijk nog niet goed zullen kennen

We zullen donderdag ook even een concertagenda sturen

Groet

10 2 6

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original message—
Sender {
Sent time 3 feb 2014 15 30

To

Cc ”110 2 61 2 ^

Subject bijeenkomst 11 februari

10 2 6

10 2 6 DV AVM

I DV AVM

10 2 6

Beste |

Graag vraag ik je aandacht voor het volgende De mensen die deelnemen aan

de bijeenkomst voor watergebruikers op 11 februari zijn op de hoogte van de

nieuwe regels omtrent de BOL Ik verwacht echter dat het kennisniveau niet

bij iedere deelnemers exact gelijk is Daarom zou ik het op prijs stellen

als we kunnen starten met een door juUie verzorgde introductie van de

nieuwe regels Kun je aangeven of dat mogelijk is

Bij voorbaat hartelijk dauk

Groet

10 2 ^

10|l0 2 ^ I 10 2 6 io 2 e

792716 00182



10 2 e

10 2 e

^@vemw nl

https twitter com YEMW10 2 e

http www lipkedin com pub 2 99a a6Q10 2 e

http www vemw nI

VElVrW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM | Woerden

Op dit bericht is de disclaimer van VEMWvan toepassing U kunt deze vinden

op de website van VEMW www vemw nl http www vemw nE

792716 00182



RECRON
4 i

Stijgende lasten geen vergroening

Resultaten quickscan onder RECRON leden naar gevolgen stijging belasting op

leidingwater

RECRON de vereniging van recreatieondernemers Nederland heeft onder haar leden de gevolgen van de

aangekondigde belastingverhoging op leidingwater ge inventariseerd Hieronder treft u de readies op hoofdlijnen

Zwembaden

Voor een gemiddeld individueel zwembad betekent de extra belasting op leidingwater een verhogingvan de kosten

tussen de € 2 000 en € 3 000 euro afhankelijk van de totale omvang van de inrichting Voor grotere concerns met

meerdere vestigingen lopen de kosten zwaar op Een bedrijf als Optisport met meer dan 30 vestigingen meet

waarschijnlijk rond de 100 000 euro betalen Dit komt bovenop de recente kostenstijgingen door de hogere

energiebelasting in 2013 lokaie en regionale heffingen en het afschaffen van de ANBi status

Vergroening

Een belangrijk beieidsdoel voor het verhogen van de belasting op leidingwater is vergroening Door de belasting te

verhogen worden ondernemers geprikkeid om minder water te gebruiken Er zijn twee redenen waarom dit niet

opgaat voor ondernemers met zwembaden

1 Wet en regelgeving maakt het onmogelijk om minder water te gebruiken

Schoon en veilig zwemmen is belangrijk De overheid heeft daarvoor ook wettelijke verplichtingen opgesteld Een

ondernemer is verpiicht om per bezoeker per dag 30 iiter water te suppieren De overheid geeft een belastingprikkel
aan de overheid om minder water te gebruiken maar verpiicht de ondernemer ook om een bepaalde hoeveelheid

water te gebruiken De ondernemer zit klem

Het is een continue strijd om deze kosten in bedwang te houden maar wij hebben onze grens bereikt Ats

ondernemer heb ik het gevoel dat goed ondernemerschap wordt bestraft

2 Waterbesparende maatregeien zijn al genomen

De ondernemers met zwembaden hebben een direct belang bij het beperken van het watergebruik Besparing op de

kosten betekent een hogere winstmarge Dit betekent dat zij alle mogelijke maatregeien om water te besparen al

genomen hebben
^
Veel ondernemers in de recreatiesector doen mee of hebben meegedaan aan GreenKey Een

keurmerkdat juist inzet op het nemen van onder meer waterbesparende maatregeien De noodzaak tot besparen
wordt al Jarenlang gevoeld en komt dus niet van het verhogen van de belasting op ieidingwater dit is voor

ondernemers enkel een lastenverzwaring

Gevolgen voor het zwemmen in Nederland

De constante kostenstijgingen hebben een zeer negatieve invioed op de exploitatie van zwemaccommodaties

1 Ondernemers komen niet meer uit de kosten

De meest zwembaden in Nederiand draaien op dit moment met hoogstens een kleine winstmarge Het is een

maatschappelijk product De exploitanten hebben langlopende contracten met gemeenten over het op een efficiente

manier organiseren van zwemmen Op de kapitaalkosten valt doorgaans niet veel te sturen kosten liggen voor

meerdere jaren vast personele inzet is vaak al geoptimaliseerd en veiligheidseisen zorgen voor veel onvermijdbare

^
Veel ondernemers geven aan dat kosten en energiebesparende maatregeien zoals zulnige douchekoppen start stop knoppen het

optimaliseren van de waterhandeling warmtekrachtkoppeling elektrolyse isolatie frequentieregelaars led verlichting allemaal al

uitgevoerdzijn omdat water en energle voor veel baden nu al een kostbaargoed zIJn
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RECRON
4 i

kosten Daarbij bouwen gemeenten de laatstejaren ook stelselmatige de gemeentelijke bijdrage voor bet zwemmen

terug Lastenstijgingen zijn dan ook niet terug te verdienen in de exploitatie
We leveren een sociale ontmoetingsplek voor alle mogeHjke groepen uit de omgeving We geven onderdak aan

scholen en verenigingen Er warden opieidingen verzorgd En datallemaal tegen gereduceerde en betaalbare prijzen
waardoor iedereen gebruik kan maken van de voorziening Maar dit wordt steeds moeilijker

2 Verhoging van de prijs van het zwembadkaartje zorgt voor lagere bezoekersaantallen

Het verhogen van het prijskaartje is geen reele optie omdat er een hoge prijselasticiteit is bij zwembaden

Verhoging van het zwembadkaartje zai geiijk afgestraft worden in de bezoekersaantaiien Lagere bezoekersaantallen

zorgen ook weer voor een gat in de begroting
Als we alle lastenverzwaringen en kosten afgaan wenden op de bezoekers dan wordtzwemmen een activiteit voor

de rijkere in Nederland en dat kan volgens mij toch niet de bedoeling zijn van openbare zwembaden in Nederland

3 Zwembaden moeten gedwongen sluiten veriies maatschappelijke functie

Zwembaden zijn ook bang om hun maatschappelijke functie te gaan veriiezen De kosten nemen meer dan

trendmatig toe terwiji aan de andere kant de regels rond velllgheid bij voortduring worden aangescherpt Veei

ondernemers geven aan dat de rek eruit is ook omdat gemeentelijke subsidies aiieen maar teruglopen

We leveren een sociale ontmoetingsplek voor alle mogelijke groepen uit de omgeving We geven onderdak aan

scholen en verenigingen Er worden opieidingen verzorgd En datallemaal tegen gereduceerde en betaalbare prijzen

waardoor iedereen gebruik kan maken van de voorziening Maar dit wordt steeds moeilijker

De strijd tegen Obesitas vaak een iokaal beleidsspeerpunt is hier ook niet bij gehoipen Citaat Mensen met

gezondheidsproblemen en beperking van de bewegingsvrijbeid worden getroffen Ditzal op een andere manier weer

gecompenseerd moeten worden Dus regering bedenk niet zomaar lets maarkijk ooknaarde gevolgen voor alle

gebruikers en eigenaren De hogere inkomsten staan niet in vergelijking met de schade die dit toe brengt in de sector

en zai weer door de overheid moeten worden gecompenseerd

Bungalowparken sauna en wellness campings groepsaccomodaties

Voor een deel van de ondernemers hoteis groepsaccommodaties campings en vakantieparken is het hebben van

een sauna of zwembad een nevenactiviteit produkt om zich te onderscheiden in de markt Ook voor hen net als bij
de zwembaden is waterbesparing niet mogelijk waardoor een lastenverzwaring overbiijft Deze groep stelt zich

steeds nadrukkeiijker de vraag of de extra kosten van deze nevenactiviteit dit nevenproduct zich nog wel

verhouden ten opzichten van het totale bedrijfsrendement

De bijkomende kosten waaronder de heffingen zoals de beiasting op ieidingwater zijn fors gestegen en die

meerkosten zijn niet of nauwelijks door te berekenen Hoge prijzen zijn schadelijk voor de Internationale

concurrentiepositie van onze sector Net zoals het afstoten van het zwembad de aanwezigheid van een zwembad is

namelijk een belangrijke reden voor mensen om een vakantie te boeken

De verhoging van de beiasting op het Ieidingwater betekent ook dat er geen andere duurzame investeringen

gedaan kunnen worden omdat de financiele buffer die toch al behoorlijk geslonken is door de recessie van de

afgelopen jaren zo langzamerhand nihil is geworden
Extra beiasting betalen betekent andere duurzame investeringen dus niet meer doen Is dit wat de overheid wil

Meer informatie

10 2 e

10 2 e l Srecron nl

10 2 e
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ItplOZ^I DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl] 1Q 2 e | DV AVM fl 10 2 e |@minfin nl1To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject omroep Gelderland

MAIL RECEIVED Wed 2 5 2014 3 48 59 PM

10 2 e

Wed 2 5 2014 3 48 47 PM

Normal

5 5

Beste 10 2 e en |

Graag verwijs ik jullie naar een item van omroep Gelderland Ik neem aan dat jullie om deze reden zijn benaderd door jullie

communicatieafdeling

Ik zou het op prijs stellen als jullie even kermis nemen van de inhoud van het bericht Het illustreert naar mijn mening de

gevolgen van het feit dat er bij de totstandkoming van de nieuwe regels geen adequate impactanalyse heeft plaatsgevonden

http www oniroepgelderland nl web nieuws l 2049823 waterbelasting funest voor innovatie

papierfabriek htm UvJN6meYaUk

Neem gerust contact met mij op als een en ander vragen oproept

Groet

10 2 e

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

10 2 6

10 2 6

10 2 6

^ Sjvemw nl

iioa

I
VEMW
Htt kcnnlitenlruni cti df

hcbn^nbclurtl^ wur

cnofle CD wjecrjcbiuSktrt

m
VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM | Woeiden

Op dit bericht is de disclaimer van VEMW van toepassing U kunt deze vinden de website van VEMW www vemwnl

792702 00184



10 2 6 | DV AVM H 10 2 6 I@minnn nl1
io 2e 110 2 6| DV AVM [1 io 2 en@minfin nl] |io 2 e[f^ ^| 10 2 6 | DV AVM [1 i0 2e I@minfin nl1

10 2 e|l|0 2 |fej10 2 6|2 6 I ICOMM]
Thur 2 6 2014 1 25 23 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Vraag leidingwater Omroep Gelderland

MAIL RECEIVED Thur 2 6 2014 1 25 25 PM

5 3335

Ha 10 2 6

Ik ga even contact leggen

Met vrienddijke groet

10 2I iqi0 2 e|

Persvoorlichter Fiscale Zaken

Ministerie van Finanden

Directie Conimunicatie

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

www riik5Qverheid nl

T

10 2 6

G

EI 10 2 6 ntainiinfin nl

Aanwezigheid

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Van DV AVM

Verzonden woensdag 5 februari 2014 15 57

Aan [|l0 2 e|Tp^^l0 2 epe HfCOMM
10 2 6 |j f DV AVMj h0 2 j^ l^ | 10 2 6 DV AVM

Onderwerp RE Vraag leidingwater Omroep Gelderland

CC 10 2 6

Hoi io 2 6[] dit is het dan blijkbaar geworden

http www omroepgelderland rLL web riieuws l 2049823 waterbelasting funest voor irinovatie

papierfabriek htm UvJN6meYaUk

Ik vind er helaas niets in terug van onze input En dat wij daar nog niet uit zijn i v m vertrek Stas Weekers is natuurlijk

volledig onjuist

Hoe gaan jullie vanuit communicatie met zo n foutieve weergave om

Groeten

10 2 6

io|iq 2 6|i|d 2^ | 10 2 6 I CCOMM

Verzond^ dinsdag 4 tebruari 2014 15 52

Aan |l0 2 6Llp]g^ lo 2 e dv AVM

Onderwerp RE Vraag leidingwater Omroep Gelderland
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Het zou vandaag op TV komen

Misschien morgen even op hun site kijken

Met vrienddijke groet

IQ 2 ^1 iqi6X^

Persvoorlichter Fiscale Zaken

Ministerie van Financien

Directie Coimiiunicatie

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

www ri1kEoverheid nl

T

10 2 e

G

EI 10 2 e ^ aiiiinfn nl

Aanwezighdd

Maandag Dinsdag WoenEdag Donderdag

Van |io 2 e| i^ pro 2 6 [ DV AVM

Verzondem dii^daq 4 februari 2014 15 51

Aan |l0 2 epfp^l0 2 e[2 6 pfcOMM^
Onderwerp RE Vraag leidingwater Omroep Gelderland

Prachtig dank je well Weet je eigenlijk wanneer de Omroep dit uitzendt Komt dat op TV of op de radio

I 10 |10 2 ^1^^ | 10 2 e ll^COMM
Verzonden dinsdag 4 februari 2014 15 48

Aan |io 2 6|ip1g^ lo z e | dv AVM

Onderwerp RE Vraag leidingwater Omroep Gelderland

Nee heb ik niet gedaan ©

Met vrienddijke groet

f iqio 2 ^

Van |l0 2 e| l^q | I0 2 e f DV AVM

Verzonden dinsdag 4 februari 2014 15 39

Aan ||l0 2 6|l^ 2jfejl0 2 e^ 6 || COMM

Onderwerp RE Vraag leidingwater Omroep Gelderland

Graag gedaan Zou je hetgeen ik als informatie alleen voor jou heb meegegeven ook intern willen houden en dit niet

doorgeven aan de Omroep Bij voorbaat dank

Groeten

10 2 0

1O |lO 2 0|ip ^1O 2 e[2 0 COMM

Verzonden dinsdag 4 februari 2014 15 27

792761 00185



Aan |10 2 e| 1p1e^ 10 2 e I DV AVM

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

Onderwerp RE Vraag leidingwater Omroep Gelderland

10 2 6CC

Priina veel dank voor deze laatste check

Met vrienddijke groet

1| iqi0 2 e|

Van |io 2 e| i^ 2j€ | io 2 e I DV AVM

Verzonden dinsdaq 4 februari 2014 15 24

Aan [hO 2 e|ipVj I0 2 e 1 C0MM
^

CC I 10 2 6 I rriO 2 e TDV AVM | 1Q 2 e DV AVM

Onderwerp RE Vraag leidingwater Omroep Gelderland

Hoi 10 2 6

Ook met deze informatie over de lokale situatie wijzigt ons antwoord niet Vooral de hieronder grijs gearceerde zin klopt
niet leidingwaterbelasting wordt niet geheven over schoon water maar over water dat door ieidingen gaat het maakt

dus niet van weike kwaiiteit of zuiverheid het water is Na het zuiveren van het afvaiwater tot aan een kwaliteit

waardoor het weer in de productieketen kan worden ingezet gaat het water weer door Ieidingen aan de bedrijven die dit

in hun productieproces inzetten Daarmee is sprake van een levering van ieidingwater via een aansluiting aan de

verbruiker zoals het beiastbaar feit in artikel 14 eerste iid van de Wet belastingen op milieugrondsiag is gedefinieerd

Ter informatie voor iou waarbii ik niet weet of wii dat met de omroea moeten delen

Het onderstaande project is door de VEMW koepeiorganisatie beiangenbehartiger van de grote waterverbruikers al

bij ons aangedragen Wij zijn daarover dus ai in overleg met de sector en volgende week vindt hier op Financien een

bijeenkomst plaats waar de VEMW samen met enkele vertegenwoordigers van hun achterban alsmede samen met een

vertegenwoordiger van VNO NCW en een vertegenwoordiger van de VEWIN koepelorganisatie belangenbehartiger van

de waterbedrijven met ons komen overleggen over de knelpunten Tijdens dat bijeenkomst zullen wij nadere informatie

alsmede een cijfermatige onderbouwing van de gesignaleerde problemen ontvangen Op basis daarvan gaan wij met de

sector verder in ons onderzoek naar mogeiijke opiossingen

Kortom Op dit moment kan ik je dus geen andere informatie geven dan hieronder en hierboven Ik kan niet

vooruitiopen op de uitkomst van ons onderzoek en kan op dit moment ook niet voorspelien wat de mogeiijke opiossing
zou worden Maar het is gesignaleerd het wordt door ons bekeken en wij zijn druk bezig met de betrokken sectoren

Heipt je dat verder

Groeten

10 2 6

10 |l0 2 6[l^^10 2 e|2 6 COMM

Verzonden dinsdag 4 februari 2014 13 56

Aan |l0 2 e| 1^6^ 10 2 6 I DV AVM

110 2 61 DV AVM [io 2 e|_jo 2 ^ i|az^ | 10 2 6

Onderwerp RE Vraag leidingwater Omroep Gelderland

Urgentie Hoog

10 2 6 DV AVMCC

Ha 10 2 6 I

Ik heb toch nog even gevraagd of Omroep Gelderland de lokale situatie op papier kon zetten

Het verhaal was nog even iets te vaag en ons antwoord best stellig Kunnen jullie hier nog eens naar kijken en het tegen
het eerdere antwoord vragen aanhouden

In Eerbeek werken driepapierfabrieken wat betreft ajvalwaterzuivering samen Defabrieken hebben elk afzonderlijk een

vergunning voor het ontrekken van water Dat is geen leiding^vater dus daar betalen ze niet de BoL over Dat water gebruiken
ze en gaat vervolgens naar Industriewater een dochterondememing van de driefabrieken die het water zuivert Die zuivert

7927qT
het geloosdkan worden op het nabygelegen kanaal Er zijn nuplannen om de zuivering duw 0̂0185



te maken zodat het water hergebruikt kan warden door de papierfahrieken en er bovendien ook nog energie wordt opgewekt
Daarvoor hebben de bedrijven ook subsidie ontvangen Nu blijkt alleen dot het water zo schoon wordt dat ah leidingwater

geldt en er belasting over betaald moet warden Ah de zuiveringperfabriekzelfgedaan zou warden op het eigen terrein dan

zou er geen belasting betaald hoeven warden Hoe dan ook door de BoL is hetproject voor de papierfabrieken niet meer

rendabel en dreigt het nu niet door te goon Dat is in het kort het verhaal

Met vriendelijke greet

I 10 21 IQIOZel

Persvoorlichter Fiscale Zaken

Ministerie van Financien

Directie Communicatie

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 e

www riiksoverheid nl

T

10 2 6

G

EI 10 2 6 Ifliniinfn nl

Aanwezigheid

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Van |l0 2 e| 1p] | 10 2 e \ DV AVM

Verzonden dinsdag 4 februari 2014 12 45

Aan |l0 2 6|lp]gf|l0 Ze[2 e COMM

110 2 61 DV AVM | i0 2 e DV AVM

Onderwerp RE Vraag leidingwater Omroep Gelderland

CC 10 2 6

i0 2 e| neem jij het onderstaande geel gearceerde en wel met mijn aanpassingen nog op tussen de tweede en de derde

bullet Bij voorbaat dank

10 2 6 I ik heb nog lets gewijzigd omdat het anders volgens mij ernaar klinkt dat ook over afvalwater water dat wordt

afgevoerd belasting op leidingwater wordt geheven De afvoer van water is geen levering aan een verbruiker daarom

ter verduidelijking de invoegingen in blauw

Groeten

10 2 6

h0 2 61 DV AVMVan

Verzonden dinsdag 4 februari 2014 12 19

Aan |10 2 6|1^^ 10 2 e | pv AVM

CC |l0 2 e[l^ 2jg[|l0 2 e^ e | COMM
Onderwerp RE Vraag leidingwater Omroep Gelderland

10 2 6

Hoi I iQ 2 6 I

Bij herlezing zou onderstaande toevoeging het beste passen na de tweede alinea als derde opmerking

Ik ben verder vanmiddag overigens niet bereikbaar per mail want op de frets en zonder iPad

tot donderdag
792761 00185



10 2 e

—Original message—
Sender

Sent time 4 feb 2014 12 02

To iP 2 e @minfin nl

Subject RE Vraag leidingwater Omroep Gelderland

Hoi I 10 2 6 L

Misschien nog toevoegen in het eerste stukje

Financien is wel bekend met de situatie waarbij een bedrijf afValwater zuivert en dit als leidingwater levert aan een ofmee

bedrijven die het water in de productie kunnen gebruiken Onder die afnemers kunnen ook bedrijven zijn waatvan het

afvalwater afkomstig was Voor de leidingwaterbelasting maakt de herkomst van het water geen verschil Wanneer gezuiverd
afvalwater opnieuw als de levering van dit soort leidingwater aan een verbrmker wordt geleverd valt ook dit onder de heffing

I0 2 e

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original message—
Sender 1 io 2 e io 2 e | pV AVM i0 2 e |@minfin nl

Sent time 4 feb 2014 10 38

To |io 2 6|ja^ | 10 2 6 t e

Cc M0 2 e[ ia^^0 2 |
|@minfm nl

Subject RE Vraag leidingwater Omroep Gelderland

rcOMM 1 10 2 e |@minfin nl

i0 2 en IDV AVlVTl e |@minfin nl 10 2 e I DV AVM10 2 e

10 2 6

Hoi|i0 2 6L

Je zou het volgende aan Omroep Gelderland door kunnen geven

■ De kwalificatie als “leidingwater” is niet afhankelijk van de

kwaliteit van het water A1 het water dat door leidingen getransporteerd
wordt is leidingwater

■ De belastingheffing is dus onafhankelijk van het gebruik van een

zuiveringsinstallatie Het is daarom niet duidelijk waarom de

papierfabrieken met het oog op de leidingwaterbelasting vanaf 1 7 2014 een

zuiveringsinstallatie hebben aangeschaft We kennen de concrete situatie

niet maar het lijkt in ieder geval niet te kloppen dat de bedrijven meer

leidingwaterbelasting moeten betalen omdat ze het water hebben gezuiverd

■ Er zijn veel vragen over de belasting op leidingwater gesteld
Het oorspronkelijke voorstel dat uit de Begrotingsafspraken 2014
voortvloeide was een verdubbeling van het tarief met afschaffing van de

maximumgrens van 300 mT Tijdens de Kamerbehandelingen bleek dat

bedrijven daardoor te zwaar belast zouden worden Stas Weekers heeft als

oplossing voor dit probleem een aantal mogelijke varianten aan de Tweede

Kamer voorgelegd Op basis daarvan heeft de Kamer in een debat voor de

degressieve tariefindeling gekozen zoals die nu in de wet is opgenomen en

per 1 juli 2014 in werking zal treden

792761 00185



■ Bovendien heeft Stas Weekers aan de Kamers beloofd dat nader

onderzoek in de eerste helft van 2014 wordt gedaan om eventuele knelpunten
van de gewijzigde belasting in kaart te brengen en op basis daarvan te

bepalen of er aanpassingen noodzakelijk zijn Daarbij heeft hij ook

aangegeven dat “het aangekondigde onderzoek zich niet zal uitstrekken tot

vragen omtrent een eventuele afschaffing van deze belasting”

■

Wij zijn thans in overleg met de sector om de genoemde knelpunten
in kaart te brengen Daarbij zijn de leidingwaterbedrijven de

grootverbruikers van water en de koepelorganisaties van beide

belangengroepen betrokken Dus ook de vertegenwoordigers van de

papierfabrieken zijn aangesloten en kunnen de knelpunten aan de orde

stellen die daar worden ervaren

Groeten

10 2 e

10| 10 2 ^Jq 2 ^
Verzonden dinsdag 4 februari 2014 9 52

Aan 110 2 6 io 2 e [ DV AVM

Onderwerp Vraag leidingwater Omroep Gelderland

Urgentie Hoog

COMM10 2 6

Hal 10 2 6 I

Probeer je te bellen maar gg

is vrij en ik heb een vraag van Omroep Gelderland over

Leidingwaterbelasting

10 2 e

Zij gaan vandaag een item maken over 3 papierfabrieken die in de problemen
komen door de wetswijziging

Omdat het tarief per 1 7 14 wijzigt hebben zij een eigen
zuiveringinstallatie aangeschaft

Maar daardoor wordt het water zo schoon dat het aangemerkt wordt als

leidingwater Daardoor moeten zij meer belasting betalen

Kennen wij dit probleem

Sinds wanneer weten wij al van dit probleem af Zijn er Kamervragen
over gesteld

Zijn er op dit moment onderhandelingen gaande waardoor er misschien

tegemoetgekomen wordt aan de problemen die vele bedrijven hierdoor

ondervinden
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Kan je helpen

Met vriendelijke greet

10 2 1 10 2 e

Persvoorlichter Fiscale Zaken

Ministerie van Financien

Directie Communicatie

Korte Voorhout 7 2511 CW | Den Haag |
Postbus 20201 2500 EE | Den Haag

10 2 6

WWW rijks overheid nl http www riiksoverheid n1 t

T
10 2 6

d

E 10 2 6 @minfin nl @minFm nl10 2 6

Aanwezigheid

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

792761 00185



10 2 6 I DV AVM [1 10 2 e I@minfin nl1
I0 2 e|i ^r^0 2 e | DV AVM H iQ 2 e |@minfln nl]

| |10 2 e] DV AVM

Thur 2 6 2014 3 10 36 PM

Normal

To

Cc

10 2 «From

Sent

Importance
Subject RE Crown Van Gelder Belasting op Leidingwater
MAIL RECEIVED Thur 2 6 2014 3 10 00 PM

Hoij^

Andere papierfabrieken wel maar volgens eigen zeggen is dat bij deze papierfabriek niet bet geval en gebruiken zij

gezuiverd oppervlaktewater Gezien de ligging bij Velzen zal dat kloppen

Daarnaast is er dus de casus die Orrroep Geideriand onder de aandacht bracht Een papierfabriek in Eerbeek gebruikt

grondwater maar wil dat deeis gaan vervangen door gezuiverd afvaiwater en tegeiijk warmte en biogas uit dat water

gaan gebruiken De zuivering zou biijkbaar worden gedaan door een bedrijf aan de andere kant van Eerbeek Er is in het

bericht sprake van subsidie van EZ voor dit project Ais er BOL verschuldigd wordt voor het van het zuiveringsbedrijf

afgenomen ieidingwater zou de terugverdientijd volgens het bericht van 3 naar 7 jaar gaan waardoor de investering
commercieel niet meer interessant zou zijn

Zie het fiimpje op http www omroepaeiderland ni web nieuws l 2049823 waterbeiastina funest voor innovatie

papierfabriek htm UvJN6meYaUk

Groet

10 2 6

Van I lO S e | DV AVM

Verzonden donderdaq 6 februari 2014 12 54

Aan

Onderwerp FW Crown Van Gelder Belasting op Leidingwater

10 2 6 01O 2 e| DV AVM

Hallo I 10 2 6 ]

Gebruiken zij ook grondwater

10 2 6

10 2 6Van |i0 2 e[
Verzonden donderdag 6 februari 2014 11 55

Aan

10 2 6 I [ 10 2 6 tgjminez nll

] 10 2 61 DV AVM 10 2 6 I DV AVM

Onderwerp FW Crown Van Gelder Belasting op Leidingwater

10 2 6

Beste 10 2 6 en io 2 e
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10| 10 2 eGraag geleid ik onderstaande brief door aan FIN Ik heb al telefonisch contact gehad rret

dat hij en de VEMW volgende week met jullie spreken over de BOL en het onderzoek daarnaar Ik neem aan dat jullie
van vele kanten vergelijkbare signalen krijgen net als wij Ik sluit niet uit dat we toch nog eens goed moeten kijken
naar de vormgeving van de huidige regeling

Ik begreep

Wij biijven graag geinformeerd over de voortgang en de resuiaten van het onderzoek

Met vriendelijke groet

10 2 e

Directie Algemene Economische Politiek

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag

Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

10 2 «T

I 10 2 e | Slminez nl

http WWW riikEoverheid nl ministerieE ez

Van |l0 2 eH I0 2 en [[
Verzonden woensdaa 5 februari 2014 9 24

Aan hO ^ e

CC |l0 2 e^|o 2 § 10 2 6 [
Onderwerp Crown Van Gelder Belasting op Leidingwater

]@cvq ni110 2 9

10 2 9 10 2 6

10 2 9 10 2 910 2 9

Geachte heer

De afgelopen dagen heeft u enkele keren gesproken met io 2 e [i|o 2 ^
Koninklijke VNP Vereiiiging vanNederlandse Papier en kartonfabrieken Crown Van Gelder is een van de 23

papierfabrieken in Nederland en wordt binnen deze branche buitensporig getroffen door de belasting op leidingwater BOL

Ik heb begrepen dat u de brief behandeld die wij op 6 december jl aan minister Kamp hebben verstuurd

van onze hranchevereniging10 2 9 10 2 9

Met ingang van 1 juli 2014 dreigt Crown Van Gelder als gebruiker van leidingwater buitenproportioneel meer voor zijn
proceswater te moeten gaan betalen Dit is het gevolg van de afspraken die PvdA WD D66 CU en SGP met elkaar hebben

gemaakt over de belasting op leidingwater als onderdeel van het Herfstakkoord Deze afspraken zijn uiteindelijk geland in het

Belastingplan 2014 Deze fiscale vergroeningsmaatregel geeft op een onverantwoorde wijze invulling aan de wens om het

waterverbrmk te ‘vergroenen’ en tegelijkertijd een extra belastingopbrengst te realiseren De besluitvorming van deze nieuwe

belasting heeft feitelijk in slechts een aantal dagen plaatsgevonden met onvoldoende inzicht in de praktijk Voor Crown Van

Gelder betekent deze lastenverzwaring juist een nadelig effect op duurzaamheid omdat er minder geld is voor

TnllimiTnqatregelen en werkgelegenheid De nieuwe belasting leidt tot ‘ontgroening’ inplaats van ‘vergroening’ Het
I1^1 00186



proceswatergebmik van Crown Van Gelder voldoet aan de Europese wetgeving en het altematief grondwater is

milieutechnisch meer belastend

Bijgaande ontvangt u onze brief aan minister Kamp Crown Van Gelder vraagt de minister om een zoigvuldige analyse van de

effecten van de voorgestelde nieuwe belasting voor het bedrijfsleven en in het bijzonder de onaanvaardbare gevolgen voor
Crown Van Gelder want wij kunnen deze extra lasten niet dragen Crown Van Gelder stelt op basis van bijgaande briefvoor

dat de BOL wordt aangepast en in ieder geval niet zou moeten gelden voor oppervlaktewater voor industrieel gebruik waar

zoals bij Crown Van Gelder geen altematieven voor handen is

Ik ben gaame bereid om onze casus verder aan u toe te lichten

In afwachting van uw reactie met vriendelijke groet 1 10 2 6

10 2 6 ICrown Van Gelder N V 10 2 6 |10 2 e| 10 2 6

10 2 6 SicvQ nl W www cva nl10 2 6 E

Renewablej recyclable^ biodegradable There Is hardly a material better suited as a sustainable raw material and offering
more versatility than paper

WE BRING PAPER TO LIFE

II A P

EPL

FOR THE FUTURE

OF HIGH SPEED

INKJET

WHAT CAN HIGH SPEED INKJET

PAPERS DO FOR YOUR BUSINESS J A

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde

geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u

verzochtdataan de afeenderte melden en het bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het ^efctronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are mot

the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender andd^ete the message The State accepts no iiabiiity for

damage of any kind resuitmg from the risks inherent in theeiectronic

transmission of messages

Bezoekt u het kerndepartenaent van het Ministerie van

EconomischeZaken

792727 00186



Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identitatsbewijs paspoort ID kaart riibewijs of rijkspas dient

te tonen Indian u bij de receptie geen geldig identtteitsbewijs
kunt tonen word u geen toegang verleend Legitimatiebewijzen
en taegangspassen van andere onganisaties worden niet geaccepteerd

792727 00186



\ DV AVM ^ 10 2 6 I@minfin nl1
io 2 e|i^ 2 ^| io 2 e I DV AVM H io 2 e |@minlln nil | io 2 e |ip]E^ io 2 e ^ DV AVM [l io 2 e I@minfin nl1

10 2 6 | |10 2 e |] DV AVM

Thur 2 6 2014 4 23 40 PM

Normal

To 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE eerste inventarisatie onderwerpen
MAIL RECEIVED Thur 2 6 2014 4 23 00 PM

Hoi 10 2 6

Per 1 juli 2014 vervalt het hefFingsplafond in de leidingwaterbeiasting en wordteen degressief vijfschijventarief

geintroduceerd De komende maanden zai in overleg metde sector Vewin en VEMW en I M worden bekeken welke

knelpunten er zijn en of de regeling nog rroet worden bijgesteld Dat zal dan gebeuren in het Belastingplan 2015 Ook

hierbij overigens aangesioten

Wij hebben als contactpersoon bij I M DGRW io 2 e

met de watersector op 21 januari jl maar verder nog geen contact gehad

10 2 6 Ik heb hem wel teiefonisch gesproken i v m een overleg

Groet

10 2 6

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

Verzonden donderdag 6 februari 2014 9 04

Aan

CC I 10 2 6

Onderwerp RE eerste inventarisatie onderwerpen

10 2 6 DV AVM

|l0 2 e| DV AVM

10 2 6Ja aan de leidingwater belasting zal zeker ook nog dit jaar gesleuteld worden io 2 e |en
van

wetem daar het fijne

DV AVM

Verzonden dinsdag ^ Tebruari 2014 11 49

Aan I \ DV AVM

Onderwerp FW eerste inventarisatie onderwerpen

Van 10 2 6

10 2 6 I dit was toch gewoon om de stand van zaken toe te lichten of niet

Groetjes

}DGMI[10 2 6 10 2 6 @minienm nl1Van

Verzonden dinsdag 4 februari 2014 11 47

Aan DV AVM

Onderwerp RE eerste inventarisatie onderwerpen

10 2 6

Hoi 10 2 6

Dank je eind van de middag krijg je reactie

Waarom overigens leidingwaterbeiasting is toch al over invoering besioten En hoort bij ons thuis bij DGRW maar dat

hoeft geen beletsel te zijn

Groet 10 2 6

DV AVM I
Verzonden maandag 3 februari 2014 18 07

DGMI

Onderwerp eerste inventarisatie onderwerpen

10 2 6 @minfin nnVan 10 2 6

Aan 10 2 6

Hoi 10 2 6

Zoals afqesproken stuur ik je hierbij de eerste onderwerpen die bij de betreffende dossierhouders op kwamen

792730 00187



buiten verzoek

V Leidingwaterbelasting

buiten verzoek

Graag ontvang ik zo snel mogelijk van jou de onderwerpen die bij jullie op zijn gekomen

Dan kan ik daarmee aan de slag in de voorbereiding

Alvast bedankt

Als er nog vragen zijn dan boor ik het graag

Groeten

10 2 6

Van 10 2 6 DGMI[ 10 2 e giminienm nil

Verzonden maandag 3 februari 2014 9 32

^ DV AVMAan

Onderwerp contact

10 2 e

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

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

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

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission d messages

792730 00187



I |10 2 e^tJ 2|e[l6i^ FISCAUTEIT^^ 10 2 e |@minfin nnTo

From

Sent

Importance

Subject RE Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financier 21 januari a s

MAIL RECEIVED Thur 2 6 2014 11 06 15 PM

10 2 e

Thur 2 6 2014 11 06 04 PM

Normal

20140206 Berekeninaen bol v0 6 xlsx

Geachte hee L

Excuses voor de late reactie maar het is mij nu duidelijk geworden op basis van de informatie aan Vitens en PWN Ik heb mijn
sheet nu aangepast zodat ik zeker wist dat ik het snapte en dat de berekening overeen komt en ook het verschil van de schijf 1

1 2014 30 06 2014 kunnenverklaren ditwas omdatikhard 150 voor deze periode hadstaanipv SOOvoor 365 dagen Ik kom

nu voor alle casussen gelijk uit en weet hoe ik het in SAP moet inbouwen

Laatste vraag

Een verbruiksperiode mag maximaal IS maanden zijn dus bij een periode van mei 2013 naar oktober 2014 breng ik dus

425m3 in rekening voor de eerste schijf

Alvast dank voor de ondersteuning

Groet

10 2 6

Van [^^i@^^ FISCALITEIT f1
Verzonden vrijdag 31 januari 2014 13 08

10 2 6 @minfin nl]

10 2 6Aa

t|0 2 ^ 10 2 6cc

Ondenverp RE Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financien 21 januari a s

Geachte heer 10 2 6

Maandbasis en dagbasis zijn inderdaad beide toegestaan In de bijiage heb ik mijn cijfers vervangen door de uitkomsten

van een berekening op dagbasis

Wat de periode tussen 1 7 en 31 12 betreft deze valt in het voorbeeld in twee verschillende verbruiksperioden Vandaar

dat de eerste schijf twee maal doorlopen moetworden eerst voor de voile 300 in de eerste verbruiksperiode en

daarna voor 65 75 in de tweede verbruiksperiode De tariefschijven moeten per verbruiksperiode worden toegepast

755937 00188



Zie verder mijn opmerkingen in de bijiage in rood aangegeven Hopelijk heb ik mijn berekening hiermee voidoende

verduideiijkt

Met vriendelijke groet

10 2 e|

10 2 8

|10 2 6|

Ministerie van Financi^

Directoraat generaal Belastingdienst

Cluster Fiscaliteit

10 2 8Tel

E mail\ 10 2 8 [@fnMn n

1C| 10 2 6 @vitens nl1Van

Verzonden donderdag 30januari 2014 1 02

Aafll0 2 e^^0 2 ^
1l|0 2^ 10 2 e

10 2 0

KCTSCALITEIT

CC

Onumwm|ja DcidbULi 3 op Leidingwater bijeenkomst Financien 21 januari a s

Besti 1 10 2 0

De berekening heeft me erg geholpen Ik had inderdaad een font punt 1 in je reactie Dit heb ik aangepast in mijn rekensheet

en in de uitwerking

Grote verschil zit nu in de periode na 1 7 Waarschijnlijk snap ik niet goed hoe deze berekening gedaan moet worden wel valt

me op dat mijn manier van rekenen dagevenredig wel goed uitkomen als je de casus 1 en 3 achter elkaar zet Bij uw casus zie

ik dan meer dan 300m3 in de eerste schijfkomen dit lijkt me niet de bedoeling

Zou je me dit deel van de berekening kunnen toelichten Als ik dat snap dan zit er een minimaal verschil tussen maandbasis

en dagbasis Neem aan dat deze berekeningen beide toegestaan zijn

Ik ben telefonisch wel bereikbaar voor toelichting op 10 2 8

755937 00188



Groet

10 2 6

H|0 2 ^ 10^

Verzbnden woensdag 2^ januari 2014 14 23

Van 10 2 6 in

10 2 6Aa
10

10 2 6 @pwn nn

Onderwerp FW Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financien 21 januari a s

CC

10 2 6

Ik had nog geen gelegenheid gehad je correctie naar

Zou je daar alvast naar kunnen kijken en op reageren hij benoemt ook andere fouten

te sturen maar hij heeft mij zojuist al wel een antwoord gestuurd10 2 6

Alvast veel dank

Groek

10 2 6^0 2 ^

Van ||io 2 6|Hp|6|io 2 ^ ^FISCALITEITj \\ 10 2 6 ^@minfin nl1

Verzonden woensdag 29 januari 2014 12 21

t|0 2 ^ 10 2le h

cc^ 10 2 6 t^l 10 2 61 DV AVM rFi^2 6|l^ 2j^ 10 2 i7] DV AVM

Onderwerp RE Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financien 21 januari a s

Aai

10 2 6j0 2 fBests

Het berekeningsmodel van Vitens toont weer eens aan hoe ingewikkeld de berekeningen kunnen zijn

Dat de uitkomst van het model niet juist kan zijn blijkt al uit de hoeveelheid die aan de eerste schijf wordt toegerekend
130 234 364 m^ dat is meer dan de schijfgrens van 300 m®

Ik heb het model geanalyseerd en kom tot de conclusie dat het op tenminste twee punten niet klopt

Bij de toerekening aan de schijven wordt van de bovengrenzen uitgegaan terwiji gerekend zou moeten worden met

00188

1
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het verschil tussen bovengrens en ondergrens

2 Over de periods tussen 13 oktober 2014 en 31 december 2014 wordt gerekend met een verbruiksperiode van een

half jaar terwiji de verbruiksperiode een vol jaar is verbruiksperiode periods waarop de eindafrekening betrekking
heeft

Ais je eerdere perioden neemt zoais waar jij naar gevraagd hebt kioppen de berekeningen met behulp van het modei

van Vitens evenmin Ik kan niet goed overzien waar dat aan ligt maar het iijkt te maken te hebben met de ingewikkeide

samenloop van de regeiingen in het I® halfjaar 2014 en het 7
^

halfjaar 2014 en met de gevoigen van een afwijkende

verbruiksperiode Zo constateer ik bij een berekening van oktober 2013 tot en met September 2014 dat Vitens voor de

periods tussen 1 7 en 30 9 slechts 150 m^ toerekent aan de eerste schijf terwiji dat 300 m^ had moeten zijn er mag

over die periods immers geen rekening gehouden worden met verbruik voor 1 7 2014 Bij een berekening van februari

tot en met juli 2014 wordt voor de maand juli slechts 51 m^ toegerekend aan de eerste schijf terwiji dat 150 m^ had

moeten zijn aangezien de verbruiksperiode in die casus een haif jaar is Vi x 300 m^

Ter informatie voeg ik een bijiage bij waarin ik naasteikaar gezet heb de uitkomsten van Vitens en de uitkomsten zoais

die voigens mij zouden moeten zijn Wellicht geeft dat inzicht in de verschillen

Moedgevend is overigens dat de verschiilen in de einduitkomst niet heel groot zijn en naar het zich laat aanzien vrijwel
alleen 2014 betreffen Daaruit put ik de hoop dat we na afloop van dit jaar van de grootste rekenproblemen af zuilen

zijn

Met vriendelijke groet

10 2 e|

10 2 e

|l0 2 e|

Ministerie van Financien

Directoraat generaal Belastingdienst

Cluster Fiscaliteit

10 2 8
Tel

£ ma l 10 2 8 [@mMn n

H|0 2 ^ 10 2 8 10 2 8 tgivewin nilVan

Verzonden vriidag 24 januari 2014 8 34

H | 2[4o 2 4 I HSCALITEIT

ceil 1Q 2 6 I P 10 2 6H DV AVM ]ri^2 6|l^ 2j | 10 2 ^ dv avm

Onderwerp FW Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financien 21 januari a s

Aan l0 2 e

755937 00188



Besd ^0 24

van Vitens wil ik je graag het volgende voorleggen zie ook bijgevoegd bestandNamens 10 2 e

Tijdens het overleg is gesproken over een rekensheet voor de bolberekening en konden we nog een aantal berekeningen

navragen In de bijlage een rekensheet voor de klanten met voorschotten dus op verbruiksperiode De klanten zonder

voorschot bij ons maandklanten heb ik geen vragen meer over De sheet laat niet de maandbedragen zien maar alleen de

eindafrekening jaamota

De sheet rekent nu als volgt

Je kiint een vrije periode tussen 1 1 2012 en 31 12 2015 ingeven en eenverbruik Periode mag korter langer zijn dan
12 maanden

Vervolgens zie je de periode naast de boltarieven staan en daarbij wordt het verbruik dag evenredig verdeeld Tevens

worden ook de tariefschijven op basis van deze periode dag evenredig herberekend

Vervolgens worden de schijven gevuld en de prijs berekend

Punten die ik graag bevestigd wil hebben

Klopt het dat de schijven herberekend worden op basis van de periode

Klopt het dat je eerst verdeeld naar periodes en dan per periode door de schijven gaat

Klopt het dat er 300m3 in periode 1 7 2014 t m 31 12 2014 komt

Kan de sheet bevestigd worden dat de berekeningen in de sheet kloppen voor onderstaande periodes

Oktober 2013 tot oktober 2014

Febmari 2013 tot augustus 2014 korte periode door verhuizing

Oktober 2014 tot oktober 2015 zie verschil met berekening van io|jo^ in van 13 januari 2014 verschil in eerste

schijf 1 7

Groet

1|0 2 ^ 10 2 e

755937 00188



Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2509 I P DFN HAAG

1
10 2 e

10 2 6 Baivewin n

www vewin nl

Als u Qit bencnt per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht de afzender te informeren en het 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

755937 00188



nvuldatum Vebruik

10 1 2013 9 30 2014 108000 max 18 maanden

Tarieven BoL

2012 300 m

2013 300 m

2014 150 m

Periode van

3
€ 0 163 1 1 201212 31 2012300

€ 0 165 1 1 201312 31 2013 10 1 2013

€ 0 330 1 1 2014 6 30 2014

300

300 1 1 2014

Bij 1 7 2014 komt een nufstelling daarvoor moeten de verbruiksdagen van de periode ervoor opgeteld worde

Periode van

3
€ 0 330 7 1 201412 31 2014

€ 0 400 7 1 201412 31 2014

€ 0 360 7 1 201412 31 2014

€ 0 260 7 1 201412 31 2014

€ 0 050 7 1 201412 31 2014

2014 300 m

2014 301 50 000 m

2014 50 001 250 000 m

2014 250 001 1 250 000 m 1250000

2014 1 250 000 m

300 7 1 2014

50000

250000

max

Bij 1 1 2015 is ergeen nulstelling daarvoor tellen alleen de verbruiksdagen binnen de periode

Periode van

2015 300 m

2015 300 100 000 m

2015 100 000 500 000 m

2015 500 000 2 500 000 m 2500000

2015 2 500 000 m

300 € 0 330 1 1 201512 31 2015

€ 0 200 1 1 201512 31 2015

€ 0 180 1 1 201512 31 2015

€ 0 130 1 1 201512 31 2015

€ 0 025 1 1 201512 31 2015

100000

500000

max

756165 00189



Periode tot Aantal dagen M3 per periode

SVALUE 0

Qrens schijf Gefactureerd Prijs

0 0000

75 6164 € 0 165

148 7671 € 0 330

12 31 2013

6 30 2014

92 27221 91781 75 61644

181 53556 16438 148 76712

n voor het bepalen grens van de schijf

Periode tot Aantal dagen M3 per periode Verbruiksperiode Grens schijf Gefactureerd Prijs

9 30 2014 92 27221 91781 365 300 300 0000 € 0 330

50000 26921 9178 € 0 400

250000 0 0000 € 0 360

1250000 0 0000 € 0 260

0 0000 € 0 050nvt

Periode tot Aantal dagen M3 per periode Verbruiksperiode Grens schijf Gefactureerd fPriJs

0 0000

0 0000

0 0000

0 0000

0 0000nvt

756165 00189



Totaal

€

€ 12 477

€ 49 093

Totaal

€ 99 000

€ 10 768 767 547 5

€

€

€

Totaal

€

€

€

€

€

756165 00189



nvuldatum Vebruik aantal WOZ

5 13 2013 10 12 2014 108000 10

rarieven bij PIVCW

2012 300

2013 300

2014 300

2014 {geen grens

2015 {geen grens

Periodevan Periodetot

€ 0 163 1 1 201212 31 2012

€ 0 165 1 1 201312 31 2013 5 13 2013 12 31 2013

€ 0 330 1 1 2014 6 30 2014

€ 0 330 7 1 201412 31 2014

€ 0 330 1 1 201512 31 2015

300

300

300 1 1 2014 6 30 2014

7 1 2014 10 12 2014

756165 00189



Aantaldagen M3 per periode Verbruiksperiode Grens schijf Gefactureerd per schijf Prijs

0

233 48579 15058 233 1915 06849 1915 06849 € 0 165

181 37737 45174

104 21683 39768

181 3000

geen grens

geen grens

3000 € 0 330

21683 39768 € 0 330

756165 00189



Totaal

€

€ 315 986

€ 990 000

€ 7 155 521

756165 00189



Verbruikper maand

Tot 30 06 2014 is er een evenredig verbruik met een grens van 300 dus 25m3 per maand

Verbruik bolmax bolfac

0 25 47945

0 23 01370

0 25 47945

0 24 65753

0 25 47945

0 24 65753

0 25 47945

0 25 47945

0 24 65753

30000 25 47945

20000 24 65753

20000 25 47945

20000 25 47945

20000 23 01370

20000 25 47945

20000 24 65753

20000 25 47945

20000 24 65753

totvan

1 1 2013 1 31 2013

2 1 2013 2 28 2013

3 1 2013 3 31 2013

4 1 2013 4 30 2013

5 1 2013 5 31 2013

6 1 2013 6 30 2013

7 1 2013 7 31 2013

8 1 2013 8 31 2013

9 1 2013 9 30 2013

10 1 201310 31 2013

11 1 201311 30 2013

12 1 201312 31 2013

1 1 2014 1 31 2014

2 1 2014 2 28 2014

3 1 2014 3 31 2014

4 1 2014 4 30 2014

5 1 2014 5 31 2014

6 1 2014 6 30 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 47945

24 65753

25 47945

25 47945

23 01370

25 47945

24 65753

25 47945

24 65753

Vanaf 1 7 2014 wordt er voor maandkianten gerekend met werkelijk verbruik en begin je onder in de schijf De

Schijfl {0 300

bolmax

Schijf 2 300 50000

bolmaxVerbruik Start bolfac bolfac

7 1 2014 7 31 2014

8 1 2014 8 31 2014

9 1 2014 9 30 2014

10 1 201410 31 2014

11 1 201411 30 2014

12 1 201412 31 2014

Som

500 0 300 300 49700

49500

200

5555555

20000

500 0 0 49500

5556055

5576055

5576055

5576055

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5576055 300 49700

Elk jaar start de berekening weer op 0 dus in de eerste schijf

Schijf 1 0 300

bolmax

Schijf 2 300 100000

bolmaxbolfac bolfac

1 1 2015 1 31 2015

2 1 2015 2 28 2015

3 1 2015 3 31 2015

4 1 2015 4 30 2015

5 1 2015 5 31 2015

6 1 2015 6 30 2015

7 1 2015 7 31 2015

8 1 2015 8 31 2015

9 1 2015 9 30 2015

10 1 201510 31 2015

5000

5100

1256987

0 300 300 99700

95000

89900

4700

5100

89900

5000

10100

1267087

1267092

2410101

2410101

2410101

92067559

92067559

0 0

0 0

5 0 0 0 0

1143009 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

89657458 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

756165 00189



11 1 201511 30 2015

12 1 201512 31 2015

Sam

Elk jaar start de berekening weerop 0 dus in de eerste schijf

1 1 2016 1 31 2016

2 1 2016 2 29 2016

3 1 2016 3 31 2016

4 1 2016 4 30 2016

5 1 2016 5 31 2016

6 1 2016 6 30 2016

7 1 2016 7 31 2016

8 1 2016 8 31 2016

9 1 2016 9 30 2016

10 1 201610 31 2016

11 1 201611 30 2016

12 1 201612 31 2016

Som

0 92067559

92067559

0 0 0 0

0 0 0 0 0

92067559 300 99700

0 0 300 0 99700

99700

99700

99700

99700

99700

99700

99700

99700

99700

99700

0

0 0 300 0 0

0 0 300 0 0

0 0 300 0 0

0 0 300 0 0

0 0 300 0 0

0 0 300 0 0

0 0 300 0 0

0 0 300 0 0

0 0 300 0 0

0 0 300 0 0

0 0 300 0 99700 0

0 0 0

756165 00189



volgende maanden ga je vender in de schijven waarjewas

Schijf 3 50000 250000 Schijf 4 250000 1250000 Schijf 5 1250000

bolfacbolmax bolfac bolmax bolfac

200000

200000

0 1000000

1000000

0 0

200000 1000000 4555555

200000 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

200000 1000000 4575555

Schijf 3 100000 500000

bolmax

Schijf 4 500000 2500000

bolmax

Schijf 5 2500000

bolfacbolfac bolfac

400000

400000

400000

0 2000000

2000000

2000000

1143013

1143008

0 0

0 0 0

400000 856987 0

0 0 5 0

0 0 1143008 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 89657458

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

756165 00189



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

400000 2000000 89657459

400000

400000

400000

400000

400000

400000

400000

400000

400000

400000

400000

0 2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

400000 0 2000000 0 0

0 0 0

756165 00189
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MinUtprfp van Finanripn

TER INFORMATIE

DONDERDAG 13 FEBRUARI 11 30 12 15 UUR

11 1

Aan

DGFZ

10 2 e

7 februari 2015

notitie
Notitienummer

DV 2014 125

Rubriek

WM 600 Overige

miliaubelastingen

Gesprek DG Milieu Chris Kuijpers d d 13 februari 2014

van 11 30 12 15 uur C02 18

Auteur

Par Via 10 2 emw

10 2 e

DG Di recti
10 2 e

Van iy

Direjtie Douane en

Verbruiksbetastingen

Kopie aan

10 2 e

Aanleiding

Donderdag 13 februari a s heeft u van 11 30 12 15 uureen gesprek ingepland
met Chris Kuijpers DGMilieu In overleg met I M is er een agenda

samengesteld BiJIagen

Agendapunten

Geagendeerd staan de volgende onderwerpen

buiten verzoek

5 Leidingwaterbelasting afvalstoffenbelasting

buiten verzoek

buiten verzoek

716489 00190



buiten verzoek

5 Leidingwaterbelasting afvafstoffenbelasting

Bij het Belastingplan 2014 is de belasting op leidingwater gewijzigd {onderdeel

Begrotingsafspraken 2014 Per 1 januari 2014 is het tarief verdubbeld per

1 juli 2014 vervalt het heffingspiafond van 300 en wordt een degressief

vijfschijventarief ingevoerd Daarbij geiden tot 1 januari 2015 dubbeie tarieven

en gehalveerde tariefschijven om ook in 2014 de beoogde € 205 miijoen extra

op te halen Toegezegd is dat het komende haifjaar in overieg met de sector

VeWin en VEMW en I M eventuele knefpunten worden onderzocht met

rapportage van de conciusies aan de Tweede Kamer v66r de zomer Eventueel

hieruit voortvioeiende bijsteiiingen iopen mee in het Beiastingpian 2015

U kunt aangeven dat input van I M op het gebied van de milieugevolgen van de

leidingwaterbelasting zeer welkom is alsmede cijfermateriaal over het verbruik

van leidingwater en informatie over de probiemen in de praktijk

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

716489 60190



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

|io 2 e|i^ 2 ^| io 2 e | DV AVM [| io 2 e |@minfln nil I i0 2 e ^ 10 2 6 | ^ io 2 en@vnoncw mkb nnn i0 2 e l@vnoncw mkb nl1

1|0 2 ^ loi e I 110 2 e|@vewin nl [1 lQ 2 e|@vewin nl1 fio^l I0 2 e | | I0 2 e |@recron nl jl lO 2 e |@recron nl1

I I 10 2 e

Fri 2 7 2014 11 11 53 AM

Normal

To 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE LIjst van deelnemers

MAIL RECEIVED Fri 2 7 2014 11 12 05 AM

Deelnemers biieenkomst MinFin wateraebruikers 2014 02 1 D docx

Numetbijlage

Van i0 2 ^ i0 2e

Verzonden vriidaq 7 februari 2014 11 11

Aan I i0 2 e |@iTninfin nl

CC |io 2 e|i^ 2j^| io 2 e | fpv AVMI d l@minfin nl 110 2 61 | 10 2 ^^ ^ io 2 e |@vnQncv r mkb nl

110 2 6 |@vevtfin nn | ° Ml i° 2 e | | 10 2 e |@recron nn

Onderwerp LIjst van deelnemers

H|0 2 ^ 10 2 6

Beste 10 2 e L

Hierbij trefje de lijstvan deelnemers aan De aanwezigheid van de vertegenwoordiger van I0 2 g is onder voorbehoud Aan de

vragenlijst leg ik vanochtend de laatste hand Ik zal deze aan het begin van de middag nasturen Deze heeft een min of meer

vergelijkbare opzet als de vragenlijst die jullie eerder van Vewin ontvingen

Voorts heeft Recron onder haar leden een quick scan uitgevoerd Deze lijkf mij met het oog op de bijeenkomst van dinsdag
eveneens relevant en zal ik daarom meesturen

Met vriendelijke groet

10|l0 2 ^ I 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6

^fSvemw nl

792744 00191



isoa

I
VEMW
Hrt kmnltccntrum cti di

bcbn«cnbclurtlgrt vaor utdUlie

cnc» Ble cil KvJtcqjdmiikjrrt

SI

VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM | Woeiden

Op dit bericht is de disclaimer van VEMW van toepassing U kunt deze vinden de website van VEMW www voiiwjil
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Bijeenkomst Ministerie van Financien voor watergebruikers 11 februari 2014

1 |l0 2 ^ 10 2 6 Air Liquide

Crown van Gelder1 10 2 e2

Akzo

Akzo

3 10 2 e

4 10 2 e

5 l|0 2 |e 10 2 6

6

7 10 2 6

USG

DOW

Tata Steel

10 2 e

10 2 e8 Friesland Campina

10 2 6 10 2 g9

10 j0 2 ^ 10 2 6

11 10 2 6 [ 10 2 6

12 |l0 2 ^| 10 2 r

VEMW

VNO NCW

Recron

Landal

Optisport

Zwembad Duikerdel

10 2 613

14 10 2 6

15 10 2 6

793260 00192



1^ 10 2 e

]l0 2 e^p]^ 2 €nXF CALITEIT

Fri 2 7 2014 11 38 44 AM

Normal

]@vitens nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financier 21 januari a s

MAIL RECEIVED Fri 2 7 2014 11 38 00 AM

Geachte heer 10 2 e

Of de verbruiksperiode in de BOL maximaal 18 rraanden wordt west ik niet We moeten op dat punt nadere regelgeving
afwachten Als het maximum van 18 maanden wordt ingevoerd zal dat overigens pas vanaf 1 juli 2014 gelden

Bij een verbruiksperiode van mei 2013 tot oktober 2014 17 maanden moet van het verbruik vanaf 1 juli 2014

inderdaad 17 12 x 300 425 worden belast in de eerste schijf

Dat geldt overigens alleen voor het verbruik vanaf 1 juli 2014 Het verbruik daarvoor wordt op basis van de huidige
regeling beiastvoor maximaai 14 17 x 17 12 x 300 350 m^

Over de hele verbruiksperiode bezien wordt dus in totaai 775 beiast in de eerste schijf

Met vriendelijke groet

10 2 4

ld 10 2 e ]@vitens nl]10 2 eVan

Verzonden donderdag ^ februari 2014 23 06

Aan ||l0 2 e|l 24|l0 2 d l FISCALITEIT

Onderwerp RE Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financien 21 januari a s

Geachte heer 10 2 0

Excuses voor de late reactie maar het is mij nu duidelijk geworden op basis van de informatie aan Vitens en PWN Ik heb mijn
sheet nu aangepast zodat ik zeker wist dat rk het snapte en dat de berekening overeen komt en ook het verschil van de schijf 1

1 2014 30 06 2014 kunnenverklaren ditwas omdatikhard 150 voor deze periode hadstaanipv SOOvoor 365 dagen Ik kom

nu voor alle casussen gelijk uit en weet hoe ik het in SAP moet inbouwen

Laatste vraag

Een verbruiksperiode mag maximaal 18 maanden zijn dus bij een periode van mei 2013 naar oktober 2014 breng ik dus

425m3 in rekening voor de eerste schijf

755088 00193



Alvast dank voor de ondersteuning

Groet

10 2 6

Vanj |l0 2 e^i| 2[a|l0 2 4 l FISCALITEIT [
Verzonden vrijdag 31 januari 2014 13 08

Aan

@minfin nl110 2 6

10 2 6

t|0 2 ^ 10 2 6CC

Onderwerp RE Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financien 21 januari a s

10 2 6Geachte heer

Maandbasis en dagbasis zijn inderdaad beide toegestaan In de bijiage heb ik mijn cijfers vervangen door de uitkomsten

van een berekening op dagbasis

Wat de periode tussen 1 7 en 31 12 betreft deze valt in het voorbeeid in twee verschiilende verbruiksperioden Vandaar

dat de eerste schijftwee maal doorlopen moetworden eerst voor de voile 300 in de eerste verbruiksperiode en

daarna voor 65 75 in de tweede verbruiksperiode De tariefschijven moeten per verbruiksperiode worden toegepast

Zie verder mijn opmerkingen in de bijiage in rood aangegeven Hopelijk heb ik mijn berekening hiermee voldoende

verduidelijkt

Met vriendelijke groet

10 2 6^

1Cjl0 2 e|mr

Ministerie van Financien

Directoraat generaal Beiastingdienst

duster Fiscaiiteit

re I lQ 2 e

£ ma l 10 2 6 [@mjMn n

^ 10 2 6 ni 1@vitens nl110 2 6

755088 00193



Verzonden donderdag 30 januari 2014 1 02

AanjJlQ 2 e[lj 2^|lO 2 4J FISCALITEIT

Ondenverp RE Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financier 21 januari a s

CC

10 2 eBeste

De berekemng heeft me erg geholpen Ik had inderdaad een fout punt 1 in je reactie Dit heb ik aangepast in mijn rekensheet

en in de uitwerking

Grote verschil zit nu in de periode na 1 7 Waarschijnlijk snap ik niet goed hoe deze berekening gedaan moet worden wel valt

me op dat mijn manier van rekenen dagevenredig wel goed uitkomen als je de casus 1 en 3 achter elkaar zet Bij uw casus zie

ik dan meer dan 300m3 in de eerste schijf komen dit lijkt me niet de bedoeling

Zou je me dit deel van de berekening kunnen toelichten Als ik dat snap dan zit er een minimaal verschil tussen maandbasis

en dagbasis Neem aan dat deze berekeningen beide toegestaan zijn

Ik ben telefonisch wel bereikbaar voor toelichting op
10 2 e

Groet

10 2 6

H|0 2 4| 10 2 r|||] 10 2^6Van

Verzonden woensdag 29 januari 2014 14 23

Aan

in

1 10 2 e

I 10 2 6CC 10 2 6 @pwn nn

Ondenverp FW Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financien 21 januari a s

10 2 6

Ik had nog geen gelegenheid gehad je correctie naar

Zou je daar alvast naar kunnen kijken en op reageren hij benoemt ook andere fouten

te sturen maar hij heeft mij zojuist al wel een antwoord gestuurd10 2 6

Alvast veel dank

755088 00193



Groet

10 2 ^

Van ||l0 2 e|l 2[e|l0 2 4 ICFISCALITEIT [
Verzonden woensdag 29 januari 2014 12 21

Aan |

minfin nll10 2 6

10 2 6 I
10 2 6 ^10 Z^ Dv AVM PlO 2 6pl^j^ 10 2 6 nCDV AVM

Onderwerp RE Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financier 21 januari a s

CC

1Q 2 6j0 2 ^Beste

Het berekeningsmodel van Vitens toont weer eens aan hoe ingewikkeld de berekeningen kunnen zijn

Dat de uitkomst van het model niet juist kan zijn blijkt al uit de hoeveelheid die aan de eerste schijf wordt toegerekend
130 234 364 m^ dat is meer dan de schijfgrens van 300 m^

Ik heb het model geanalyseerd en kom tot de conclusie dat het op tenminste twee punten niet klopt

Bij de toerekening aan de schijven wordt van de bovengrenzen uitgegaan terwiji gerekend zou moeten worden met

het verschil tussen bovengrens en ondergrens

1

2 Over de periode tussen 13 oktober 2014 en 31 december 2014 wordt gerekend met een verbruiksperiode van een

half jaar terwiji de verbruiksperiode een vol jaar is verbruiksperiode periode waarop de eindafrekening betrekking
heeft

Als je eerdere perioden neemt zoals waar jij naar gevraagd hebt kloppen de berekeningen met behulp van het model

van Vitens evenmin Ik kan niet goed overzien waar dat aan ligt maar het lijkt te maken te hebben met de ingewikkelde

samenloop van de regelingen in het V halfjaar 2014 en het 2“ halfjaar 2014 en met de gevolgen van een afwijkende
verbruiksperiode Zo constateer ik bij een berekening van oktober 2013 tot en met September 2014 dat Vitens voor de

periode tussen 1 7 en 30 9 slechts 150 m^ toerekent aan de eerste schijf terwiji dat 300 m^ had moeten zijn er mag

over die periode immers geen rekening gehouden worden met verbruik voor 1 7 2014 Bij een berekening van februari

tot en met juli 2014 wordt voor de maand juli slechts 51 m^ toegerekend aan de eerste schijf terwiji dat 150 m^ had

moeten zijn aangezien de verbruiksperiode in die casus een halfjaar is Vz x 300 m^

Ter informatie voeg ik een bijiage bij waarin ik naastelkaar gezet heb de uitkomsten van Vitens en de uitkomsten zoals

die volgens mij zouden moeten zijn Wellicht geeft dat inzicht in de verschillen

Moedgevend is overigens dat de verschillen in de einduitkomst niet heel groot zijn en naar het zich laat aanzien vrijwel
alleen 2014 betreffen Daaruit put ik de hoop dat we na afloop van dit jaar van de grootste rekenproblemen af zullen

zijn

755088 00193



Met vriendelijke groet

10 2 e|

1fll0 2 emr

Ministerie van Financien

Directoraat generaal Belastingdienst

Cluster Fiscaliteit

Tel 10 2 e

E mail\ io 2 e [@mjMn n

Van

Verzonden vrijdag 24 januari 2014 8 34

FISCALITEIT

^|e|l0 2 en DV AVM [nMIIiMSlM^ DV AVM

Onderwerp FW Belasting op Leidingwater bijeenkomst Financien 21 januari a s

1l|0 2 ^ 10 2 6] |] 10 2 e @vewin nl1

10 2 eCC

Beste^5

van Vitens wil ik je graag het volgende voorleggen zie ook bijgevoegd bestandNaniens I0 2 e

Tijdens het overleg is gesproken over een rekensheet voor de bolberekening en konden we nog een aantal berekeningen
navragen In de bijlage een rekensheet voor de klanten met voorschotten dus op verbruiksperiode De klanten zonder

voorschot bij ons maandklanten heb ik geen vragen meer over De sheet laat niet de maandbedragen zien maar alleen de

eindafrekening jaamota

De sheet rekent nu als volgt

Je kunt een vrije periode tiissen 1 1 2012 en 31 12 2015 ingeven en een verbrmk Periode mag korter langer zijn dan

12 maanden

Vervolgens zie je de periode naast de boltarieven staan en daarbij wordt het verbruik dag evenredig verdeeld Tevens

worden ook de tariefschijven op basis van deze periode dag evenredig herberekend

Vervolgens worden de schijven gevuld en de prijs berekend

755088 00193



Piinten die ik graag bevestigd wil hebben

Klopt bet dat de scbijven herberekend worden op basis van de periode

Klopt bet dat je eerst verdeeld naar periodes en dan per periode door de scbijven gaat

Klopt bet dat er 30Qm3 in periode 1 7 2014 t m 31 12 2014 komt

Kan de sheet bevestigd worden dat de berekeningen in de sheet kloppen voor onderstaande periodes

Oktober 2013 tot oktober 2014

Febmari 2013 tot augustus 2014 korte periode door verhuizing

Oktober 2014 tot oktober 2015 zie verschil met berekening van 10| in van 13 januari 2014 verschil in eerste

schijf 1 7

Groet

T|0 2 ^ 10 2 e

Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2509 LP DEN HAAG

1\ I0 2 e ^
Ml 10 2 6 I

I io 2 e l@vewin nl

www vewin nl

A s „ o t beritht per abuis hebt ontvangen word u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen Hel 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 risieo s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

755088 00193



pioz^l DV AVM [1 10 2 6 |@minfin nl]To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE Crown Van Gelder Belasting op Leidingwater
MAIL RECEIVED Fri 2 7 2014 11 59 01 AM

10 2 e

Fri 2 7 2014 11 58 56 AM

Normal

Dank genoteerd

Groetf

10 2 e

] f|l0 2 e h DV AVM [_10 2 e 10 2 eVan

Verzonden vrijdag 7 februari 2014 11 56

@minfin nl]

Aan

Onderwerp RE Crown Van Gelder Belasting op Leidingwater

10 2 e

Beste I0 2 e

Met overleg is in principe bij ons in de Zonnebloemzaal nnochtdat nog wijzigen dan wordt dat tijdig aan de

deelnerrers doorgegeven

Vriendelijke groeten

1 10 2 e

I0 2 e

Ministerie van Financien

DGFZ Directie Douane en VerbruiksbelasHngen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tell 10 2 \

10 2 6 @minez nl]Van

Verzonden vrildaq 7 februari 2014 10 40

Aan

Onderwerp FW Crown Van Gelder Belasting op Leidingwater

10 2 6

10 2 6 b DV AVM

Beste 10 2 6 I

10 2 6 1^10 2 6 zal bij het gesprek aanwezig zijn wat is de locatie

Vriendelijke greet

10 2 6

10 2 6

Directeur Algemene Economische Politiek

Ministerie van Economische Zaken EZ

Bezuidenhoutseweg 73 A Zuid 10 2 6

n cnzi
AC Den Haag

792726 00194



Postbus 20401 2500 EK Den Haag

tel 10 2 6

Let op bij bezoek aan bet ministerie geldt een legitimatieplicht

Van I0 2 e jl0 2 e| DV AVM [
Verzonden Thursday February 06 2014 05 09 PM W Europe Standard Time

Aan h° 2 »l r
10 2 e

I iQ 2 e I DV AVM MinFin

Onderwerp RE Crown Van Gelder Belasting op Leidingwater

@minfin nl1I0 2 e

10 2 6 I
10 2 61 DGRW

10 2 6

giminienm nl [io 2 6j^ a2 ^|jo 2 ^10 2 6 10 2 6 DV AVM MinFin h0 2 6| lM^Cc

10 2 6Beste

Dinsdag 11 februari van 13 00 15 00 uur hebben we een overleg met VEMW en een aantal yertegenwoordigers
van grootverbruikers van water waaronder ook Recron Verder komt naar verwachting
NCW De zaal zit aardig vol maar als je gelegenheid hebt is het misschien goed als jij of iemand anders van EZ

aanschuift | io 2 e dat geldt uiteraard ook voor jou

10 2 6 van VNO

Naar verwachting zal onderstaande casus van Crown Van Gelder ter sprake worden gebracht Dat geldt ook voor de

plannen van papierfabriek DS Smith De Hoop in Eerbeek waarvoor EZ een subsidie van € 3 5 ton zou hebben

verleend Men wil uit afvalwater herbruikbaar leidingwater warmte en biogas laten genereren door een ander

bedrijf en is na 4 jaar onderzoek bijna toe aan een volgende stap Bij levering van het gezuiverde water is nu vanaf

1 juli 2014 in beginsel leidingwaterbelasting verschuldigd Naar men aangeeft dreigt het plan daardoor te

sneuvelen zoals naar voren is gebracht in een uitzending van Omroep Gelderland De terugverdientijd zou volgens
het bericht van 3 naar 7 jaar gaan en daarmee zou het commercieel niet meer interessant zijn Zie

http www omroepgelderIaiid iil web iiLeuws l 2049823 waterbelastiiig fmiest voor iimovatie

papieifabiiek litm UvJN6meYaUk

Ik stel voor dat we later deze maand in ieder geval even met EZ I M FIN om de tafel gaan om de aangedragen

knelpunten te bespreken Een deel kan samenhangen met de overgangsregeling tweede helft 2014 tijdelijk een

dubbel tarief t a v bedrijven waarvan het waterverbruik zich in het tweede halfjaar concentreert We zouden op

dat punt dan wellicht een tijdelijke bijstelling aan onze staatssecretaris kunnen voorleggen Maar bovengenoemde
bezwaren zijn meer structureel en niet een twee drie op te lossen in de opzet van de belasting zoals die per 1 juli
in werking treedt

Vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Ministerie van Finanden

DGFZ Directie Douane en Verbmiksbelastingen

Afdeling Acdjns Verkeer en Milieu

Posibus 20201

2500 EE Den Haag

tel 10 2 6

Van |10 2 6

Verzonden donderdag 6 februari 2014 11 55

Aan

Onderwerp FW Crown Van Gelder Belasting op Leidingwater

10 2 6 10 2 6 I [ 10 2 6 @minez nl1

h0 2 e| DV AVM I 10 2 610 2 6 DV AVM

Beste I 10 2 6 I enfoi^

10 2 e
■ IkGraag geleid Ik onderstaande brief door aan FIN Ik heb al telefonisch contact gehad met de heer

792726 00194



begreep dat hij en de VEMW volgende week met jullie spreken over de BOL en het onderzoek daarnaar Ik neem

aan dat jullie van vele kanten vergelijkbare signalen krijgen net als wij Ik sluit niet uit dat we toch nog eens goed
moeten kijken naar de vormgeving van de huidige regeling

Wij blijven graag geinformeerd over de voortgang en de resulaten van het onderzoek

Met vriendelijke groet

10 2 e

Directie Algemene Econoinische Politiek

rCnisterie van Econoinische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag

Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

t ip 2^ e L
I 10 2 e EsT10 2 g I
RttDT77www riiksoverheid nl ministeries ez

10 2 6 ][ @cvg nl]Van ||io 2 e

Verzonden woensdag 5 februari 2014 9 24

Aan |l0 2 e| rlhr mr Il0 2 df| 10 2 6

CC 10 2 6 |lQ^

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

Onderwerp Crown Van Gelder Belasting op Leidingwater

Geachte heer

De afgelopeii dagen lieeft u eiikele kereii gesprokeii mei

Koninklijke VNP Vereniging van Nederlandse Papier en kaitonfabrieken Crown Van Gelder is een van de 23

papieifabrieken in Nederland en wordt biimen deze branche bmtensporig getroffen door de belasting op leidingwater
BOL Ik heb begrepen dat u de brief beliandeld die wij op 6 december jl aan minister Kamp liebben verstuurd

van onze branchevereniging10 2 6 10 2 10 2 6

Met ingang van 1 juli 2014 dreigt Crown Van Gelder als gebiniker van leidingwater buitenpropoilioneel meer voor zijn
proceswater te moeten gaan betalen Dit is het gevolg van de afspraken die PvdA WD D66 CU en SGP met elkaar

hebben gemaakt over de belasting op leidingwater als onderdeel van het Herfstakkoord Deze afspraken zijn niteindelijk
geland in het Belastingplan 2014 Deze fiscale vergroeningsmaatiegel geeft op een onverantwoorde wijze invulling aan

de wens om het wateiverbiuik te ‘vergroenen’ en tegelijkeilijd een extra belastingopbrengst te realiseren De

besluitvoiming van deze nieuwe belasting heeft feitelijk in slechts een aantal dagen plaatsgevonden met onvoldoende

inzicht in de praktijk Voor Crown Van Geldei betekent deze lastenveizwaring juist een nadelig effect op duuizaamheid

omdat er minder geld is voor milieumaatregelen en werkgelegenheid De nieuwe belasting leidt tot ‘onlgroening’ in

plaats van ‘vergroening
’

Het proceswatergebruik van Crown Van Gelder voldoet aan de Eniopese wefgeving en het

altematief grondwatei is milieuteclnusch meer belastend

Bijgaande ontvangt n onze brief aan minister Kamp Crown Van Gelder vraagt de minister om een zorgvuldige analyse
van de effecten van de voorgestelde nieuwe belasting voor het bedrijfsleven en in het bijzonder de onaanvaardbare

gevolgen voor Crown Van Gelder want wij kuimen deze extra lasten niet diagen Crown Van Gelder stelt op basis van

bijgaande brief voor dat de BOL wordt aangepast en in ieder geval niet zou moeten gelden voor oppeivlaktewater voor

indnstrieel gebniik waar zoals bij Crown Van Gelder geen altematieven voor handen is

Ik ben gaariie bereid om onze casus verdei aan u toe te lichten

In afwachting van uw reactie met vriendelijke groet [ It 10 2 6

Crown Van Gelder N V [ I0 2 e II CEO F10 2 6

10 2 6 @cvQ nl W www cva nl10 2 6 E

Renewable recyclable biodegradable There is hardly a material better suited as a sustainable raw material and offerir

792726 00194



more versatility than paper

WE BRING PAPER TO LIFE

Mi

DEIt

FOR THE FUTURE

OF HIGH SPEED

INKJET
¥

WHAT CAN HIGH SPEED INKJET

PAPERS DO FOR YOUR BUSINESS J

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen_ De Staat

aanvaardtgeen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not

the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

Eiezoekt u het kerndepartementvan het Ministerie van

[ 1D 2 q

Houd erdan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs paspoort I D kaart rijbewijs of rijkspas dient

te tonen Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunttonen wordt u geen toegang verleend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden nietgeaccepteerd

Drt bericht kan informatie bevatten die met voor u Is bestemd Indien u niet de

geadresseerde bent cf dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

veizocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardtgeen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not

the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message The State accepts no liabilityfor
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmisson of messages

Bezoekt u het kerndepartement van hd Ministerie van

10 2 g 1

Houd erdan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs paspoort I D kaart rijbewijs of rijkspas dient

te tonen Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunttonen wordt u geen toegang verleend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden nietgeaccepteerd

Dit bericht ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u Is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not

the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message The State accepts no liabilityfor
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van

io 5 g I

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs paspoort ID kaart rijbewijs of rijkspas dient

te tonen Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunttonen wordt u geen toegang verleend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd

[

792726 00194



]@tatasteel conn1
rp

^@tatasteel comlj io 2 e |@tatasteel com1 | io 2 e | |10 2 6

10 2 61 DV AVM][| 10 2 6 l@minlin nn

10 2 6To 10 2 6

Cc 10 2 6

DV AVM H 10 2 6 @minfin nl1 |l0 2 e| ^0 2 4 |0 2 ^ [
From |lo 2 e|l^ 2 ^flo^ DV AVM

Sent

Importance

Subject RE BOL

MAIL RECEIVED Fri 2 7 2014 3 24 56 PM

Fri 2 7 2014 3 24 55 PM

Normal

Bests 10 2 6

Dankje wel voor je bericht De door jou geschetste situatie werd al aan ons voorgedragen Dat is een van de knelpunten
die wij conform de toezeggingen van onze toenmalige Staatssecretaris Weekers nu aan het inventariseren zijn en

waarnaar wij vervolgens nader onderzoek gaan doen Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken partijen en

belangenorganisaties Dinsdag a s hebben wij een overiegsessie met de VEMW en een aantai vertegenwoordigers van

grote waterverbruikers Tatasteel zai daar door je coliega i ertegenwoordigd zijn10 2 6

Ik kan nu nog niet inschatten wat de opiossing voor de verschiilende knelpunten zou kunnen worden maar 00k jouw

suggestie zai zeker in de overwegingen mee worden genomen

Met vriendelijke groeten

10 2 6 | 10 2|1Q 2 ^

Ministerie van Finanden

Directoraat Generaal Rscale Zaken

Directie Douane en Verbruiksbdastingen

Afdding Acdjnzen Verkeer en Mlieu

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

T 31

10 2 6F 31

M 3

I 10 2 6 [@minfln nl

www minfin nl

10 2 6 ©tatasteel com]Van

Verzbnden vrijdag l februari 2014 14 53

Aan |io 2 6Lip1^ iq 2 6 \ fpy AVMj

CC r
Onderwerp BOL

10 2 6

Mi10 2 6

Beste 10 2 6

Deze week zagen wij eikaar kort bij de bespreking over de additionele afspraken bij het MEE convenent En passant kwam de BOL aan de

orde Omtrent de BOL wii Ik je nog het volgende in overweginggeven

10 2 6 Waternet Crown van Geider

en Tata Steel al sinds decennia gezamenlijk een bedrijf genaamd Watertransportmaatschappij Rijn Kennemerland WRK Dit bedrijf

transporteert water uit de Rijn {later ook het Ijsselmeer naar onze regio De vier genoemde partijen gebruiken dit water Twee partijen

zijn eigenaar Provincie Noord Holland en Gemeente A’dam

Bij ons in de regio iJmond hebben vier partijen

nnnr Ho BOL regeiing moeten de industriele partijen belasting over het water vanuit de Rijn IJsseimeer gaan betalen De

II I o 00196



drinkwaterbedrijven die water uitde Rijn IJsselmeer als grondstof gebruiken hoeven dat niet

Deze manier van watervoorziening voor industriele bedrijven is de meest milieuvriendelijke methode Het alternatief van de voor deze

watervoorziening is zelf een waterlaag aan te boren en de ontwikkelen Uit milieuQogpunt heeftdit laatste niet de voorkeur uit

belastingoogpunt wel

Ik weet dat jullie gebonden zijn de wet BOL uit voeren Wijziging van de wet heeft onze voorkeur Echter misschien is mogelijk bij de

uitvoering van de wet verstandige keuzes te maken De waterleidingbedrijven hoeven ook geen BOL te betalen op hun grondstof vanuit

de Rijn IJsselmeer Als we WRK nu zoals de naam zegt als watertransportmaatschappij beschouwen niet als leverancier van

leidingwater Wij ontvangen dan rivierwater en WRK transporteert het voor ons Dit zou voor de industriele partijen het BOL probleem

opiossen en bovendien alle klanten van WRK gelijk behandelen

Graag hoor ikje mening over deze suggestie

10 2 e

Tata Steel

10 2 e @Tatasteel com

10 2 e

Tt

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient Neither Tata Steel

Europe Limited nor any of its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of the transmission by anyone

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies please visit

http www tatasteeleurope com entities

• • • • • • • •
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1 plo 2 ¥1 DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]

^@belastingdienst nl

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Re input bijeenkomst 11 februari

MAIL RECEIVED Fri 2 7 2014 3 42 11 PM

10 2 e

Fri 2 7 2014 3 42 07 PM

Normal

Hoi|i0 2 e I

Ik heb een zitting maar| 10 2 e [zalde honneurs waarnemen

Hartelijke groeten van 10 2 e

Op 7 feb 2014 om 15 20 heeft 1 I0 2 e ^I0 2 a| DV AVM het volgende geschreven

Ter info ze komen met 15 personen daarnaast komtin iedergeval ook EZ Hetwordt dus een voile boel

Van 1o 2 ^| lQ 2 e 11] 10 2 6 |@vemw nl1

Verzonden vrijdag 7 februari 2014 15 07

Aan io 2 e

CC

Onderwerp input bijeenkomst 11 februari

] DV AVM 10 2 6 | DV AVM

i | lO ie Id 10 2 e |@vnoncw mkb nl] 1I0 2 H 10 2 e @vewin nl 10 2 e 10 2 e 10 2 e @recron nl

10 2 e

Dubbel

1C 0 2 ^ |l0 2 a| 10 2 e

792743 00197



10 2 e 10 2 e

|l0 2 e|l^ 2 |9| 10 2 e |
|l0 2 e|| 10 2 e~7M0 2 e |

^ 10 2 e lj0 2 ^ 10 2 e10 2 S 10 2 e

10 2 e

Dubbel

10 2 e

10 2 e

10 2 e ■j0 2 f 10 2 d 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

I0 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

792743 00197



Toze Ifpiaz^lUDV AVM^II 10 2 e IfSminfin nil
102 e ^

To

From

Sent Mon 2 10 2014 1 05 01 PM

Importance

Subject Aanwezigheid BOVAG morgen bij overleg VNO over de BOL

MAIL RECEIVED Mon 2 10 2014 1 05 09 PM

Normal

Geachte mevrouw | ^Q 2 e |

Hartelijk dank dat ik morgen bij het overleg aan kan schuiven Hierbij ontvangt u mijn contactgegevens

Met vriendelijke greet

10 2 e

4dc£ e

manager Tankstations Autowasbedrijven

Ki
BOVAG

Postbus 1100

3980 DCBunnik

BOIIIIO www bovag nl

]@bovag nl10 2 610 2 6

2T m6

niELDU

nuHHn

FEB

■ BOVne HOUDT OPEH HUISI M

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n

Indien u het bericht bij vergissing ontving dan verzoeken

wij u de zender hiervan in kermis te stellen het bericht

te vemietigen de inhoud niet te gebmiken en het bericht

niet verder te verspreiden Het bericht dat overigens met

zorg is samengesteld maar waar verder geen rechten aan

kurmen worden ontleend kan namelijk vertrouwelijke
informatie bevatten
4 3{c4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]
0 2 ^ io 2 e B ^vemw nll |i0 2 e|i^ 2 ^| 1072 6 I DV AVM^H io 2 e I@minfin nl1

To 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance
Subject Re Terugkoppeling bijeenkomst ad hoc groep Fiscale Vergroening inzake leidingwaterbelasting en alvalstoffenbelasting
MAIL RECEIVED Mon 2 10 2014 7 05 56 PM

10 2 e

Mon 2 10 2014 7 05 24 PM

Normal

Bedankt Wij zullen een aantal voorbeelden oplijsten

Fijne avond

10 2 6

Verstuiird vanafmijn iPad

Op 10 feb 2014 om 17 40 heeft @minfm nl het volgende geschreven10 2 6 \ 10 2 e I DV AVM 10 2 e

Beste 10 2 6

Dank voor je snelle reactie Het lijkt me inderdaad nuttig als LTO bij dit overleg is aangesloten

De scheve hefling bij seizoensgebruik is bekend en speelt alleen in 2014 door de overgangsregeling Naar verwachting hebben

meer sectoren daar meete maken Hieraan zal in hetvervoigtrajectzeker aandacht worden besteed Nadere gegevens op dit punt
vanuit de agrarische sector zijn welkom

Als er problemen worden verwacht met gezamenlijke watervoorzieningen in de glastuinbouw is het handig als dit vast in kaartwordt

gebracht Liefst met een omschrijving waar het precies om gaat wat het probleem is en met wat gegevens over aantal gevallen
hoeveelheden en bedragen Plus wellicht een eventuele contactpersoon bij l M op dit onderwerp

Je staat inmiddels op de lijst voor vervolgoverleg

Met vriendelijke groeten

1 | 10 2 6

Van 10 2 e

Verzonden maandag lOfebruari 2014 17 03

Aan | 1Q 2 e M 10 2 e | DV AVM

10 2 6 I 110 2 6[1 10 Z6 I DV AVM 10 2 e

Onderwerp RE Terugkoppeling bijeenkomst ad hoc groep Fisca e Vergroening inzake leidingwaterbelasting en

alvalstoffenbelasting

10 2 6 Sjlltb nll

CC

Dag 10 2 6

Dank voor de reactie Verder inschikken ga ikjullie nietaandoen ik spreek na afloopjo^wel

Hetzou fijn zijn wanneer wij in de toekomst een uitnodiging voor deze bijeenkomsten kunnen ontvangen Los van de al ingeschatte

impact manifesteert zich een aantal nieuwe problemen waaronder het versneld afschrijven van gezamenlijke watervoorziening in de

glastuinbouw Alleen in gezamenlijkheid zijn zuiveringstechnieken toepasbaar Bij en versnelde afschrijving verdwijnt ook het

milieuvoordeel Verder hebben we te maken met veel discontinu gebruik beregening bevloeiing dat pas in de loop van het jaar op

gang komt De volledige onttrekking wordt dan belast met 40 ct per m3

Met vriendelijke groet

10 2 6
Ulg

Beleidsmedewerker Waterbeheer

LTO Nederland

792754 00199



Ik weik niet op vrijdag Binnenkomende mails worden zo snel mogelijk beantwoord

DV AVM i 1@minfin nl110 2 e 10 2 eVan

Verzonden maandag 10 februari 2014 16 36

Aani
CC [
Onderwerp RE Terugkoppeiing bijeenkomst ad hoc groep Fiscale Vergroening inzake ieidingwaterbelasting en

afi^aistoffenbelasting

10 2 e

10 2 e I lio a ellplad 1Q 2 e | DV AVMI

Beste 10 2 6

Met overieg morgen is inderdaad ai meer dan overbezet Bij de totstandkoming van het Beiastingpian 2014 is verder de positie van

waterverbruikers in de agrarische sector expliciet aan de orde geweest en ook een voorname reden geweest voor bijstelling van de

regeling Je kunt zeif alwegen of je niettemin bij het overleg aanwezig wil zijn zo nodig schikken we dan wel verder in Maar anders

kun je je na het overleg ook iaten bijpraten doorf 10 2 6

Vriendelijke groeten

10 2 61 | 10 2^6

I | piO Z e I
Ministerie van Financien

DGFZ Directie Douane en Verbmiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeeren Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tel 10 2 6

10 2 6Van

Verzonden maandag 10 februari 2014 14 36

j10 2 e I DV AVM

10 2 6 @lltb nl1

10 2 6Aan

Onderwerp Terugkoppeiing bijeenkomst ad hoc groep Fiscale Vergroening inzake Ieidingwaterbelasting en afvalstoffenbelasting

Beste

Morgen 11 februari is er een bijeenkomst over de BoL LTO Nederland heeft ook met deze belasting te maken Is daar nog ruimte

voor ondergetekende

Met vriendelijke groet

10 2 6
mg

Beleidsmedewerker Waterbeheer

LTO Nederland

Ik weik niet op vrijdag Binnenkomende mails worden zo snel mogelijk beantwoord

Denka u b aan fiet milieu voordat udit bericht atdrukt

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijkziin en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde
Indlen u dIt bericht onterecht ontvangt wordt u verzocht de Inhoud niet te gebrulken en de afzender direct te Informeren door het bericht te retourneren

DETM_LTB
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Overleg belasting op leidingwater BOL

Datum dinsdag 11 februari 2014 13 00 15 00 uur

Plaats Ministerie van Financien Korte Voorhout 7 Den Haag

Verslag conform de vastgestelde agenda van de bespreking

1 Opening en voorstelrondje

Deelnemers {Air Liquide 10 2 e Akzo 10 2 e ^Akzo |
BOVAG [] l0 2 e|i|0 2| I0 2 e |][als vertegenwoordiger van Crown van
~

DOW

10 2 ^

Gelder |pQ ^ 4~
Landal | I0 2 e

Tata Steel |0 2 ^O{6 ^ USG |a2 ^ 1o 2 e

Zwembad

io 2 ^l0 2 ^ Belastingdienst

10 2 e |fIN to 2 d|io 2 e||{FIN

10 2 e

TFriesland Campina 10 2 e10 2 e

10 2 6 |Optisport [l0 2 4 10 2 e {Recron |o 2 ^0 2 e

10 2 6

1lj0 2 ^ 10 2 6 II vewin | 10 2 e|j 10 2 6 || VNO NCWVEMW

Duikerdel 10 2 e ^ 10 2 e l M IO 2 ^|l0 2 ^[Belastingdienst

10 2 6

10 2 6 ^10 2 ^ FIN 10 2 6 l{l0 2 e| FIN

2 Korte samenvatting wetswijzigingen BOL in 2014 en 2015

Toelichting op de totstandkoming van de wetswijziging m b t de belasting op leidingwater door

o b v powerpoint sheets die uitgedeeld werden PM of hier nog een ke^10 2 6 I 10 2 6

jnplakken

Hierbij aangestipt Stoom is volgens de sector ook water ergaat geen lucht mee door de leiding

waar stoom doorheen gaat De invulling van het begrip leidingwater vindt de sector te breed Er

werden voorbeelden op tafel gebracht over rondpompen van water op een industrieterrein en

waterverbruik in zwembaden i v m milieubepalingen ter voorkoming van legionella

3 Opzet onderzoek knelpunten tijdpad

Rond 1 april 2014 moeter een brief aan de Eerste enTweede Kamerworden gestuurd waarin de

Staatssecretaris {verder Stas de Kamers informeert over de knelpunten die in samenwerking met

de sector vastgesteld zijn Als er voor bepaalde knelpunten een opiossing moet komen zal ook deze

aan de kamer worden voorgesteld

Op 1 juli 2014 treedt de wijziging in de Wet belastingen op milieugrondslag in werking waardoor

voor de belasting op leidingwater een degressief vijfschijventarief geldt Op dat moment dienttevens

een ministeriele regeling in werking te treden waardoor evt knelpunten probleemgevallen voor de

uitvoeringspraktijk geregeld zijn

Financien heeft dus binnen zes we ken uiterlijk medio maart a s input van de sector daarover nodig

wat precies alle gesignaleerde knelpunten zijn en over welk verbruikscijfers het in totaal gaat

alsmede wat de verbruikscijfers in samenhang met de aangegeven knelpunten zijn

1
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Hierbij zullen vooral negatieve duurzaamheidsaspecten worden benoemd om deze aan de Kamers

voorleggen te kunnen {1 4 2014 dan wel eventuele opiossingen voor zover mogelijk al in de

ministeriele regeling te verwerken 1 7 2014 of door een wetswijziging vorm te geven Belastingplan

2015 wetgevingsproces begint in de zomer van 2014

4 Bespreekpunten Financien Watergebruikers notitie VEMW

De notitie van de VEMW van 7 2 2014 werd puntsgewijs doorlopen Daarbij kwam het volgende aan

de orde

ad 2 I

Voor de nadere invulling heeft Financien volledige informatie van de sector nodig vooral met

betrekking tot geschetste situaties probleemgevallen en knelpunten en met betrekking tot de

verbruikscijfers die daarmee samenhangen

ad 2 2

Van een afzonderlijke watervoorziening is sprake wanneer water gewonnen of behandeld en

vervolgens via een leiding of distributienet geleverd wordt zie ook de wettelijke definitie in artikel

12 onderdeel c Wet belastingen op milieugrondslag Hierbij een aantal praktijkgevallen aangestipt

• water dat binnen een warmte of koelsysteem blijft is geen leidingwater in de zin van de

wet alleen het vullen van het systeem is de belaste levering

• afvalwater dat naar een zuiveringsinstallatie gaat geen belastbaar feit

• 40 afzonderlijke WOZ objecten op een industrieterrein met water beleverd door een van de

bedrijven die op het terrein gehuisvest is een water doorlevert aan de andere bedrijven

• WRK heeft ontheffing gekregen voor de belasting op leidingwater heeft Tatasteel

vertegenwoordiger volgens mij zo in de groep gegooid

ad 2 3

Te casuTstiek om hier te worden besproken Dit soort vragen horen bij de inspecteur die over

individuele gevallen gaat en aan die een vraag kan worden voorgelegd wel met opgaaf van alle

onderliggende feiten en omstandigheden Bijv wat is met eigenaar bedoeld Een concern een

enkele rechtspersoon op wiens naam bestaat een aansluiting WOZ object Een aantal van de

geschetste situaties zal naar verwachting onder het begrip van de PICW vallen

ad 2 4

Verplichte installatie van watermeters Geen wettelijke verplichting aannemelijk maken is

voldoende Deels bestaan ergeen absolute metingen maar wordt naar pompcapaciteit draaiuren

gereserveerde capaciteiten of milieurapportages afgerekend

Probleem gesloten systemen Daarvoor bestaat geen definitie Fin gaat onderzoeken of het

noodzakelijk Is om een definitie in de wet op te nemen

2

717668 00200



ad 2 5

Nadere informatie m b t behandeling van de hier genoemde soorten water zal in het Handboek

Milieubelastingen door de Belastingdienst worden opgenomen In elk geval de Wet belastingen op

milieugrondslag kent een vrijstelling voor bluswater art 19 en daaronder zou ook het

waterverbruik vallen dat noodzakelijk is om de blusinstallaties periodiekte controleren en om aan

andere wettelijke eisen te voldoen bijv i s m maatregelen ter voorkoming van legionella

M b t de geschetste situatie van hergebruik van water de situaties waarin dat voorkomt precies

benomen en met verbruikscijfers aan Fin voorleggen

ad 2 6

De levering van afvalwater is geen levering van leidingwater en valt dus niet onder de belasting op

leidingwater DiscontinuTteit in overheidsbeleid i v m afvalwater en zuiveren ervan voor hergebruik

dit zal in goed overleg met l M door VEMW en VEWIN schriftelijk worden neergelegd

ad 2 7

Afname van water van meerdere leveranciers door een verbruiker in art 12 van de Wet belastingen

op milieugrondslag is het begrip aansluiting gedefinieerd namelijk gekoppeld aan de WOZ

bepalingen Een WOZ object met meerdere leverpunten gaat een keer door de tariefschijven

Meerdere WOZ objecten maar wel een bedrijf ingeval van meerdere leveranciers gaat dit bedrijf

wel meerdere keren door de tariefschijven maar kan daarover achteraf een teruggaaf bij de

Belastingdienst aanvragen teruggaafregeling bestaat al

ad 2 8

Sector hanteert de begrippen gebruiker en verbruiker van water verschillen van elkaar terwiji de

Wet belastingen op milieugrondslag daar geen verschil maakt Er wordt voorgesteld om daarover ter

verduidelijking een definitie in de wet op te nemen

Ook hier weer het probleem aangestipt van leveringen binnen een complex

ad 2 9

Plow s in het wetgevingsproces werd vooral aan flatgebouwen gedacht niet aan PICW s Hier moet

een opiossing worden gevonden Mogelijk voorstel totale hoeveelheid verbruik delen door het

aantal WOZ objecten die achter de aansluiting hangen en dat aantal geleverde m^ per bedrijf

vervolgens door de tariefschijven laten gaan Kan vanaf 1 1 2015 In 2014 is dat probleem naar

verwachting minder groot omdat de eerste tariefschijf i v m de overgangsregeling een lager tarief

heeft dan de tweede en derde schijf tot een verbruikvan 250 000 m^ Wanneer zich o b v deze

overgangsregeling en een hoog verbruik onbillijke situaties voordoen kan daar evt onder beroep op

de hardheidsclausule een tegemoetkoming bij de Belastingdienst worden aangevraagd

ad 2 10

Politieke vraag wordt hier niet besproken

ad 2 11

Ook seizoenbedrijven zullen van de overgangsregeling in 2014 problemen kunnen ondervinden Om

hier een mogelijke opiossing te onderzoeken zou ook dit door verbruikscijfers moeten worden

onderbouwd

3
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5 Resultaten quick scan Recron

Politieke vraag Onderwerp goed voorgelegd maar moet nog met cijfers worden aangevuld

Nadere toelichting door sector Afgelopen jaar door samenvoegen van eerste twee schijven in de

energiebelasting over aardgas al een lastenverzwaring ondervonden Zij investeren juist in

hergebruikvan water Zou bijv water dat voor maatregelen i v m veiligheidseisen gebruikt wordt

uit de belastinggrondslag kunnen worden gehaald Waterbesparing is in deze branche sowieso

belangrijk doel maar daar draagt de belasting op leidingwater niets aan bij

Bij het nader onderzoek naar een mogelijke opiossing zal Fin ook VWS betrekken

Om te bepalen om welk soort waterverbruik het in bepaalde gevallen gaat zou evt kunnen worden

aangesloten bij de zuiveringsbijdrage die aan Waterschappen moet worden afgedragen

6 Wat vender ter tafet komt

7 Vervolgafspraken

De 4 belangrijke deelonderwerpen worden in kleine werkgroepen bekeken VEMW en VEWiN gaan

dat cobrdineren De hele groep van vandaag blijft via mails aangesloten Vervoigbijeenkomsten in de

loop van maart

8 Rondvraag en sluiting
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VEMW

Notitie

Voor de vergadering
Datum

Bijeenkomst voor watergebuikers
11 februari 2014

13 00 15 00

Ministerie\ranRnancien

Tljd

Plaats

1 Introductie

VEMWheeft geinventariseerd welke vragen en issues er leven onder haar leden ten aanzien van de

nieuwe regels met betrekking tot de belasting op le idingvrater pX Een aantal van deze vragen is

in paragraaf 2 weergegeven F ragraaf 3 bevat een {niet uitputtend ovetzicht van relevante cases

vraarvoorgeldtdat het niet duidelijk isofen hoe de nieuwe regels worden toegepast De cases

staan model voor veel meersoortgelijkesituaties fezullen op kortetermijn verder worden

uitgewerkt en gebundeld

2 Vragen

1 Bij de totstandkoming en uitwerking van de nieuwe r

belastingopbrengsten isenkel gerekend met levering en van leidingwater door drinkvraterbedrijven

Het overgrote deel van de kubieke meters die in de beschouwing zijn betrokken betrof drinkwater

In de praktijkzijn er veel meer leveringen van an der vrater’ vraarvan niet in allegevallen duidelijk is

of deze onder het regime van de BCL vallen Hierbij

leveringen die kwalificeren als leveringen door of

Feitelijkzijn de nieuwe regelsgebaseerd op een on volledig beeld van al het geleverde leidingwater

en iser een reele kansdat de kosten voor het bedr ijfsieven nog vele malen hogerzullen uitvallen

dan voorzien Is het ministerie voornemens om de ge

brengen Zoja hoewordt daar invullingaan gegeven

egels en bij de berekening van de extra

iQn bijvoorbeeld worden gedacht aan

tussen “afizonderl ijke watervoorzieni ngen

noemde leveringen alsnog in beeld te

2 V\^t wordt precies onder een “afzonderlijke vratervoo iziening” verstaan” fen bedrijf niet zijnde

een drinkvraterbedrijf {bijvoorbeeld een chemischef abriek dat leidingvrater levert aan een ander

bedrijf heeft in tegenstelling tot een drinkvraterb edrijf niet het oogmerk van een “voorziening

voor het winnen behandelen en leveren van vrater”

bedrijf niet als afzonderlijke watervoorziening kwa lificeert Onder welke ormstandigheden issprake

van een “afzonderlijkevratervoorziening”

Het is dus voorstelbaar dat een dergelijk

3 Het komt veelvuldig voor dat bedrijven leidingwater drinkwater of industriewater inkopen en dit

doorleveren aan fabrieken die soms wel en soms niet op dezelfde site zijn gevestigd Valt de

doorlevering van leidingwater waar al eerder BOL o ver is betaald onder het regime van de BCL in

het geval

7 februari 2014
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• het water onbehandeld wordt doorgeleverd naar fabrieken die dezelfde eigenaar hebben

• het water onbehandeld wordt doorgeleverd naar fabrieken die een andere eigenaar hebben

• het vrater eerst wordt behandeld gezuiverd alvorens dit wordt doorgeleverd naar f abrieken

die dezelfde eigenaar hebben

• het vrater eerst wordt behandeld gezuiverd alvorens dit wordt doorgeleverd naar f abrieken

die een andere eigenaar hebben

Hoe wordt in de hiervoor geschetste situaties voork omen dat er 2 of meer keer BOL wordt betaald

over hetzelfde water

4 Het is onbekend of en in hoeverre er eisen worden g esteld aan de wijze vraarop debietmetingen

plaatsvinden de monitoring en rapportage van hoeve elheden de kalibratie van vratemneters en de

validatie van data In de praktijk bijvoorbeeld op industrieterreinen zijn nogal wat waterstromen

niet bemeterd en of voldoen devratermeters nnogelij k niet aan de eisen Dit hangtsamen met het

feit dat de BOL in het verleden is aangemerkt als e

maximumverbruikSOO kubieke meter Het volledig b

tijdrovend en brengtzeer forse investeringen metzich mee

a Welke eisen worden er ten aanzien van de genoemde punten gesteld

b Is het ministerie voornemensom in het kadervan d e impactanalyse alsnog onderzoek

naar doen naar de totale omvang van de investeringe n die nodig zijn om aan de gestelde

eisen te voldoen

en belasting voor huishoudelijk gebruik

emeteren van allewaterleveringen is

5 Op hoog geintegreerde industriele sites vinden zeer veel en omvangrijke leveringen plaats van

uiteenlopende vratersoorten zoals demiwater oppervi aktevrater drinkvrater condensaat en

blusAster Deze waterstromen worden voor uiteenlope nde toepassingen gebruikt om te koelen

om schoon te maken om toe te worden gepast in het product et cetera Leveringen van water

kunnen plaatsvinden binnen ^n entiteit maar ooktu ssen verschillende entiteiten \Afeter dat

wordt geleverd van de ene naar de andere entiteit w ordt i n veel gevallen meerdere malen ge of

verbruikt Het kan voorkomen dat het water binnen e en entiteit wordt hergebruikt Het is ook

mogelijk dat water wordt gebruikt door entiteit A en wordt hergebruikt door entiteit B Hoe kan

gegeven de comp lexiteit worden voorkomen dat er 2 o f meer keer BOL wordt betaald over

hetzelfde vrater

6 De definitie van leidingwater is ^r ruim geformul eerd leidingwater is “water dat door een

drinkwaterbedrijf of een afzonderlijkewatervoorzie ning aan derden ter beschikking wordt gesteld

al dan niet van drinkwaterkwaliteit De kwaliteit van het water lijkt niet relevant te zijn Hoe dien t

in dit verband te worden omgegaan met afvalwater vra

waterschappen wordt geleverd of door het ene bed rij

hergebruik Valt afvalvrater onder de definitie van

afvalvrater deels of geheel is gezuiverd

t door gemeenten een leiding aan

f aan het andere in het kader van

leidingvrater’ Hoe pakt dat uit als het

Zfebmari 2014
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7 De 0OL wordt geheven ter zake van de levering van I eidingwater via een aansluiting aan de

verbruiker Het komt voor dat een verbruiker op tnee rdere punten wordt beleverd Hoe wordt in

dat geval omgegaan met de heffing van BOL De veron derstelling is dat de totale hoeveelheid

leidingwater die aan deze verbruiker wordt geleverd uitgangspunt is voor de berekening en niet de

hoeveelheden per leveringspunt Kunt u dit bevestigen

8 Het regime van de BCL heeft betrekking op de leveri ng van leidingwater aan een” verbruiker” Van

belang is het onderscheid tussen waterverbru ik en watergebruik Zo wordt water dat wordt

aangewend voor koeling bijvoorbeeld niet verbruikt Na toepassing wordt het water namelijk

vrijwel volledig teruggeven aan hetwatersysteem Het is voorstelbaar datvratergebruik in sommige

gevallen niet onder het regime van de BOL valt Hoe gaat het ministerie om met het verschil tussen

watergebruik en waterverbruik Is het mogelijk om een definitie te geven van de term verbruiker

9 I n de Vijfde Nota van wijzig i ng Belast i ngplan 2014 wordt gesproken over een particuliere

installatie voor centralewatervoorziening P\ON Gesteld wordt dat indien leidingvrater wordt

geleverd aan een PIOi V het tarief € 0 33 per m3 bedr aagt voor de totale hoeveelheid leidingwater

die wordt geleverd VM is de exacte definitie van P\CW Hoe pakt een en ander uit voor een

bedrijf dat leidingwater {door levert aan verschil I ende VUOZ objecten

a in het geval deze objecten niet over een eigen vrate rmeter beschikken

b in het geval deze objecten wel over een eigen water meter beschikken

10 Hoe kan worden verklaard dat bedrijven die leidingw ater geleverd krijgen door een

drinkwaterbedrijf of een afeonderlijke watervoorzie ning wel met de BOL hebben te maken en

bedrijven diezelf grondwater of oppervlaktewater o nttrekken en toepassen niet

11 In het verslag van de behandeling van het Belasting plan in deEerstef^mer d d 17 december

2013 stelt deStaatssecretaris

“Ikzal het komendejaar bekijken hoe dit uitpakt

waardoor de vergroenende elementen overeind worden gehouden {dat was namelijk de bedoeling

in het begrotingsakkoord of zelfsworden verbeterd zal ik natuurlijk met aanpassingen komen”

Als ik iets kan verzinnen wat simpel is en

Eerder bij de behandeling in deTweedef^mer heeft destaatssecretaris toegezegd dat hijzal

nagaan of er geen effecten zijn vraarvan we spijt kr ijgen en of er zaken aan het licht komen die niet

billijk uitfskken Ook heeft hij aangegeven dat hi j wil kijken n^r de administratieve lasten en de

gehele uitvoering In het geval er sprake is van d ubbele belasting zal de staatsecretaris naar eigen

zeggen die dubbeli ng wegnemen

Op welke wijze worden de toezeggingen van de staatssecretaris gestand gedaan
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3 Cases

Hieronder wordt een aantal casesgeschetst Decase sstaan model voor veel meer soortgelijke

situaties Kan het mi n isterie aangeven hoe ten aanz ien van deze cases wordt omgegaan met de

nieiiwe regels inzake de BOL Deze caseszulIen op k orte termijn verder worden uitgewerkl en

gebundeld

1 Bedrijf Apompvrateropen levert ditvrater na toepassing in het procesaan bedrijfB Bedrijf B

zuivert het water en loost dit op oppervlaktewater Bedrijf B is nu voornemens om het {gezuiverde

afvaljwater niet meer te lozen maar in plaats daarvan terug te leveren aan bedrijfA BedrijfA kan

dit water opnieuw toepassen in het proces en hoeft daardoor jaarlijks 700 000 kubieke meter

minder water op te pompen Gevolg is dus een aanzie nlijke reductie van de grondwateronttrekking

door bedrijfA en een sterke afname van de geloosde hoeveelheid water door bedrijf B Een deel

van het teruggeleverde water dient om het proceswat er van bedrijf A te verdunnen en zo het

systeem schoner te houden

2 Bedrijf C heeft uit duurzaamheidsoogpunt gekozen vo or een innovatieve opiossing voor het

toenemendezoetwatertekort vraarbij gezuiverd huisho udelijk afvalvrater effluent afkomstig van

de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het vraterschap via een leiding aan bedrijf Cwordt geleverd

3 De bedrijven C D en Estaan op het punt om reststr omen industria rater’ via een leiding in te

nemen van bedrijf F Daardoor hoeft bedrijf F deze stroom niet meer te lozen en kunnen de

bedrijvenC Den Ehun vratervraag drastisch vermin deren De kvraliteit van de reststroom is

bovendienzodanig dat dit water door de bedrijvenC DenEvrijwel niet meer behandeld hoeft te

worden in tegenstelling tot het leidingwater dat b ij het drinkwaterbedrijf wordt ingekocht

waardoor het hergebruikvan deze reststroom leidt t oteen drastische afname van het gebruikvan

chemicalien door de bedrijven C D en E

4 BedrijfGmaaktgebruikvan grondwater Dewinning

redenen van doelmatigheid uitbesteed aan het drink

specialistische kennis beschikt Ten behoeve van cfe

drinkvraterbedrijf aan bedrijf G is een contract tus sen beide partijen opgesteld De levering isdus

‘dedicated’ enstaat losvande regulieredrinkvrate rvootziening Valt devraterlevering aan bedrijf G

onder het regime van de BCL Hoe verhoudt zich dit tot de situatie vraarin bedrijven de winning en

zuivering van het grondvrater niet hebben uitbesteed

en zuivering van dit grondvrater is om

vraterbedrijf dat bovendien over meer

levering van het water door het

5 Bedrijf H onttrekt grondvrater in een gebied vraar ee n omvangrijke bodem en

grondvraterverontreiniging aanwezig is Doordat bedr ijf H dit grondvrater 3 miljoen kubieke meter

per jaar onttrekt blijftdeverontreinigingimmob iel verspreidingvindt niet plaats en isfeitelij k

een opiossinggevonden voor het milieuprobleem ter plaatse Bedrijf H heeft hierover af^raken
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gemaakt met de provincie en heeft de plicht om dit grondwater op te pompen Bedrijf H saneert dit

water en levert het water via een leiding aan diverse klanten op het industrieterrein

6 Bedrijf I levert ketelvoedingswater aan een energie bedrijf Het energiebedrijf gebruikt dit vrater

voor de productie van stoom en levert zowel het sto om als het condensaat vrater dat verkregen
wordt bij decondensatievanwaterdamp terugaan bedrijf I

7 BedrijfJ beschikt over een grondvrateronttrekkingsv ergunning voor het oppompen van 600 000

kubieke meter grondwater per jaar Na het doen van uitgebreid onderzoek bleek het nnogelijk om

het schaarse grondvrater te vervangen door industr

persleiding aangelegd voor de levering van industri evrater van bedrijf Knaar bedrijf J in het kader

waarvan een investering heeft plaatsgevonden van me erdere miljoenen euro’s De inname van

industriewater {€0 21 kubieke meter is voor bedrij f J duu rder dan het oppompen van grondwater

waaroverslechtseen provinciale heffing hoeft teworden betaald €0 015 kubieke meter Bedrijf J

heeft er echter omwille van het realiseren van haar duurzaamheidsambitie voor gekozen om de

extra kosten van het gebruik van industriewater ten opzichte van grondwater voor haar rekening te

nemen Indien echter over het hergebruik van indust riewater BOL betaald zou moeten worden

leidt dit tot een toename van het tarlef met €0 20 kubieke meter {tot €0 41 kubieke meter In dat

geval is hergebruik van industrievrater bijna 30x du urder dan gebruik van grondvrater Bedrijf Jzal

dan uiteindelijk weer overgaan op het gebruik van g rondvrater

ievratervan bedrijf K Daartoe is een

Bedrijf J verpompt zijn afvalwater via een gesloten leiding naar de afvalwaterzuivering van bedrijf K

Dit afvalvrater bevat nog grote hoeveelheden nitraat vraardoor hergebruik milieutechnisch veel

verantwoorder is dan lozen op oppervlaktevrater Het nitraat dient nu alszuurstofbron voor de

afvalvraterzuivering van bedrijf Kvraardoor het voor bedrijf Kniet langer nodig isomvioeibare

zuurstof per tankwagen aan te voeren en bovendien s tankoverlast wordt voorkomen Ook hoeft

bedrijf Kgeen stitstof meer toe te voegen Na zuiv ering bij bedrijf Kwordt het afvalvrater geloosd

in de Maas Het geloosde water is dan schoner dat h et water dat uit de maas wordt onttrokken

door bedrijf Kvoor de productie van industriewater
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Tata Steel Page

Ten tweede wordt met ingang van 1 juii 2014 de belasting op leidingwater BOL

ingevoerd De maatregel maakt deel uit van de afspraken uit het Herfstakkoord Deze

maatregel wordt politiek opgevat als een impuls voor verdere fiscale vergroening van

het belastingstelsel De BOL vormt voor Tata Steel in Nederland puur een

lastenverzwaring die haaks staat op het Europese en Nederlandse beleid om de

concurrentiekracht van de Industrie te versterken Wij zijn inmiddels met de

Belastingdienst in gesprek om bij uitvoering van de wet naar mogelijkheden te kijken

om voor industriele partijen die rivierwater als grondstof gebruiken van de belasting vrij
te stellen Uw directe bemoeienis bij dit dossier zou ik zeer op prijs stellen

Het spreekt voor zich dat ik gaarne bereid ben om u een nadere toelichting te geven

Hiervoor kan contact worden opgenomen met[5S
tel

10 2 e

of via l@iatasteel com10 2 e10 2 e

Met vriendelijke groet

10 2 e
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Overleg belasting op leidingwater BOL

Datum dinsdag 11 februari 2014 13 00 15 00 uur

Plaats Ministerie van Financien Korte Voorhout 7 Den Haag
Zaal Zonnebloemzaal vergadercentrunn direct bereikbaar vanaf receptie

Het Ministerie van Financien ligt op loopafstand van het Centraal Station

Den Haag Bij het ministerie zijn geen bezoekersparkeerplaatsen maar in

de omgeving is doorgaans voldoende parkeerruimte in enkele openbare

parkeergarages Bezoekers kunnen zich melden bij de receptie Vergeet niet

een identiteitsbewijs mee te nemen
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Overleg belasting op leidingwater BOL

Datum dinsdag 11 februari 2014 13 00 15 00 uur

Plaats Ministerie van Financien Korte Voorhout 7 Den Haag

Verslag conform de vastgestelde agenda van de bespreking

1 Opening en voorstelrondje

Deelnemers ] Akzo
_

BOVAG [l0^^rZ^0 2 e [ Crown van Gelder
“

DOW

Air Llquide [10 2 6 Akzo l|0 210 2 e 10 2 e

10 2 6 10 2 610 2 6

{Friesland Campina

10 2 6 [Optisport 10 2 ^ I0 2 e Recron I0 2 e ^Tata Steel

VEMW 11|0 2 ^ 10 2 6 I Vewin 1l| 10 2 6 | VNO NCW r
Duikerdel 10 2 6 10 2 6 | | M f^4t ^ ^ 4 Belastingdienst |
10 2 6 ^10 2 e]{FIN | lO j 1^10 2 e| FIN

10 2 6 Landal 10 2 e

n{USG t“
10 2 610 2 6

10 2 610 2 6

Zwembad

jBelastingdienst

10 2 6

10 2 6

fin |io MI^°^ fin1 10 2 6

10 2 |10 2 6| EZVerhinderd 10 2 6 10 2 g

2 Korte samenvatting wetswijzigingen BOL in 2014 en 2015

Financien licht de totstandkoming van de wetswijziging m b t de belasting op leidingwater toe Door

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

ontbrak de tijd voor diepgaand onderzoek Het bij het akkoord ontbreken van gegevens over

waterleveringen buiten het Vewin circuit bood wel de ruimte om tijdens het wetgevingsproces de

regeling al bij te stellen naar een degressief tarief direct vanafSOOm^ Zoals toegezegd tijdens de

parlementaire behandeling worden de komende maanden in overleg met de sector de gevolgen van

de aanpassing van de BOL nader in kaart gebracht Eventuele bijstellingen van de regeling naar

aanleiding van geconstateerde knelpunten kunnen worden voorgesteld in het Belastingplan 2015

Tijdens de introductie komen ook al enkele inhoudelijke punten aan de orde De brede invulling van

het begrip leidingwater in de wet roept vragen op Anderzijds plaatsten sommigen een vraagteken

bij het niet als leidingwater aanmerken van stoom Verder worden voorbeelden ter tafel gebracht

over het circuleren van water op een industrieterrein en waterverbruik in zwembaden i v m

milieubepalingen ter voorkoming van legionella

3 Opzet onderzoek kneipunten tijdpad

Voor het toegezegde onderzoek is inbreng nodig vanuit de betrokken sectoren Het gaat daarbij om

een inventarisatie met een kwalitatieve en zoveel mogelijk ook een kwantitatieve beschrijving van

zaken die als knelpunt worden ervaren Ook kunnen eventueel al mogelijke oplossingen worden

aangedragen UItgangspunt is wel dat de beoogde meeropbrengst moet worden gehaald Om daar

lets over te kunnen zeggen zijn naast cijfers over het gesignaleerde knelpunt ook meer algemene

cijfers nodig over aard en hoeveelheden leidingwater geleverd buiten het Vewin circuit

De inbreng vanuit de sector zal worden gecobrdineerd en gebundeld door de betrokken koepels

VEMW en Vewin hebben daarbinnen een cobrdinerende rol Op basis van de inbreng vanuit de

sector en in overleg met sector en de betrokken ministeries zal de Staatssecretaris van Financien de

Eerste en Tweede Kamer bij brief informeren over de knelpunten die in samenwerking met de sector

1
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vastgesteld zijn Als er voor bepaalde knelpunten een opiossing nodig is zal ook deze in de

rapportage aan beide Kamers warden voorgesteld

Het onderzoek kan ook van belang zijn voor andere regelgeving dan bij het Belastingplan 2014 Op

1 juli 2014 treedt de wijziging in de Wet belastingen op milieugrondslag in werking waardoor voor

de belasting op leidingwater een degressief vijfschijventarief geldt Op dat moment zal ook een

wijziging van de ministeriele regeling Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag in werking

treden waarin nadere regels voor de uitvoeringspraktijk worden geregeld De bevindingen van het

onderzoek zijn daarbij medevan belang

Tijdens het overleg is niet aan de orde geweest dat er in de loop van het voorjaar nog een

technische fiscale verzamelwet wordt voorbereidt die in beginsel ook in werking treedt op

1 januari 2015 Technische punten die tijdig worden aangeleverd kunnen ook al in dat

wetsvoorstel worden opgenomen Zo zal in dat wetsvoorstel een definitie worden voorgesteld

voor het begrip verbruiker nu daar in de praktijk behoefte aan blijkt te bestaan

Financien heeft ter realisering van het voorgaande uiterlijk eind maart a s de inbreng van de sector

nodig over wat precies de gesignaleerde knelpunten zijn om hoeveel gevallen het gaat en wat de

verbruikscijfers zijn totaal en in samenhang met de aangegeven knelpunten Afgesproken is dat

hierbij ook mogelijke duurzaamheidsaspecten en mogelijke opiossingen voor knelpunten zullen

worden benoemd om deze aan de Kamers te kunnen voorleggen Eventuele opiossingen binnen het

kadervan de wettelijke regeling kunnen voorzover mogelijkal in de ministeriele regeling worden

verwerkt die per 1 juli 2014 in werking treedt of anders worden meegenomen in de komende fiscale

wetsvoorstellen {Belastingplan 2015 Fiscale verzamelwet 2014 Een globale indicatievan hettijdpad

is als bijiage bij dit verslag opgenomen

4 Bespreekpunten Financien Watergebruikers notitie VEMW

De notitie van de VEMW van 7 februari 2014 wordt puntsgewijs doorlopen Daarbij komt het

volgende aan de orde

ad 2 1

Voor de nadere invulling heeft Financien volledige informatie van de sector nodig vooral met

betrekking tot geschetste situaties probleemgevallen en knelpunten en met betrekking tot de

verbruikscijfers die daarmee samenhangen

ad 2 2

Van een afzonderlijke watervoorziening is sprake wanneer water wordt gewonnen of behandeld

en vervolgens via een leiding of distributienet geleverd wordt zie ookde wettelijke definitie in

artikel 12 onderdeel c Wet belastingen op milieugrondslag Flierbij is een aantal praktijkgevallen

aangestipt onder meer

water dat binnen een warmte of koelsysteem blijft

afvalwater dat naar een zuiveringsinstallatie gaat ^ geen belastbaar feit het vervuilen van

water is geen behandeling in de zin van de wet

40 afzonderlijke WOZ objecten op een industrieterrein met water beleverd door een van de

bedrijven die op het terrein gehuisvest is en water doorlevert aan de andere bedrijven

2
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ad 2 3

Dit soort casuistische vragen kan worden voorgelegd aan de bevoegde inspecteur met opgaafvan

alle onderliggende feiten en omstandigheden Van belang is bijvoorbeeld wat is met eigenaar

bedoeid Een concern een enkeie rechtspersoon Op wiens naam staateen aansiuiting WOZ

object Een aantal van de geschetste situaties zal naar verwachting onder het begrip PICW vallen

ad 2 4

Er bestaat geen wettelijke verplichting tot het installeren van watermeters aannemelijk maken van

de geleverde hoeveelheid water is voldoende Deels bestaan er geen absolute metingen maar wordt

naar pompcapaciteit draaiuren gereserveerde capaciteiten of milieurapportages afgerekend

ad 2 5

Nadere informatie m b t behandeling van de hier genoemde soorten water zal in het Handboek

Milieubelastingen door de Belastingdienst worden opgenomen In elk geval de Wet belastingen op

milieugrondslag kent een vrijstelling voor bluswater {art 19 en daaronder zou ook het

waterverbruik vallen dat noodzakelijk is om de blusinstallaties periodiekte controleren en om aan

andere wettelijke eisen te voldoen {bijvoorbeeld in samenhang met maatregelen ter voorkoming van

legionella

M b t de geschetste situatie van hergebruik van water kunnen de situaties waarin dat voorkomt

precies worden benoemd en met verbruikscijfers aan Fin worden voorgelegd

ad 2 6

De levering van afvalwater Is geen levering van leidingwater het vervuilen van water is geen

behandeling in de zin van de wet en valt dus niet onder de belasting op leidingwater

DiscontinuTteit in overheidsbeleid i v m afvalwater en zuiveren ervan voor hergebruik dit punt zal in

goed overleg metl M doorVEMWen VEWIN schriftelijk worden neergelegd Niet besproken ook

EZ kan bij dit onderwerp betrokken zijn

ad 2 7

Afname van water van meerdere leveranciers door een verbruiker in art 12 van de Wet belastingen

op milieugrondslag is het begrip aansluiting gedefinieerd namelijk gekoppeld aan de WOZ

bepalingen Een WOZ object met meerdere lever ngspunten gaat een keer door de tariefschijven

ad 2 8

Vanuit de sector wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen gebruiker en verbruiker

terwiji de Wet belastingen op milieugrondslag daar geen verschil tussen maakt Er wordt voorgesteld

om daarover ter verduidelijking een definitie in de wet op te nemen Niet besproken inmiddels is

het plan om deze definitie mee te nemen in het wetsvoorstel voor de Fiscale verzamelwet 2014

Ook hier is weer het probleem aangestipt van leveringen binnen een complex

ad 2 9

PICW s in het wetgevingsproces werdvooral aan flatgebouwen bungalowparken e d gedacht niet

aan bedrijfsterreinen Hiervoor moet een opiossing worden gevonden Mogelijke oplossing kan zijn

3
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om de totale hoeveelheid geleverd leidingwater te delen door het aantal WOZ objecten achter de

aansluiting en dat gemiddelde aantal geleverde per bedrijf vervolgens door de tariefschijven te

laten gaan Dit zou dan kunnen vanaf 1 januari 2015 In 2014 is dit probleem naar verwachting

minder groot omdat de eerste tariefschijf i v m de overgangsregeling een lager tarief heeft dan de

tweede en derde schijf tot een verbruik van 250 000 m^ Wanneer zich op basis van deze

overgangsregeling en een hoog verbruik onbillijke situaties zouden voordoen kan daar eventueel

met een beroep op de hardheidsclausule een tegemoetkoming voor worden gevraagd Een regeling

waarbij de leverancier van het leidingwater rekening zou moeten houden met interne watermeters

zou niet uitvoerbaar zijn voor de waterbedrijven Het waterbedrijf heeft overigens ook geen contract

met de achterliggende afnemers

ad 2 10

Politieke vraag wordt hier niet besproken

ad 2 11

Invulling zoals hiervoor geschetst Daarnaast is kort gesproken over het effect van de

overgangsregeling in 2014 voor seizoensbedrijven die vooral in het tweede halfjaar water afnemen

Aan de hand van verbruikscijfers zou moeten worden onderbouwd in hoeverre dit een probleem

vormt

5 Resultaten quick scan Recron

Politieke vraag Onderwerp goed toegelicht maar zou waar mogelijk nog met cijfers worden

aangevuld

Nadere toelichting sector Afgelopen jaar door samenvoegen van eerste twee schijven in de

energiebelasting voor aardgas al een lastenverzwaring ondervonden De bedrijven in deze sector

investeren juist in hergebruik van water Zou bijvoorbeeld water dat voor maatregelen i v m

veiligheidseisen gebruikt wordt uit de belastinggrondslag kunnen worden gehaald Waterbesparing

is in deze branche sowieso belangrijk doel maar daar draagt de belasting op leidingwater niets aan

bij

Bij het nader onderzoek van deze punten zal Fin ook VWS betrekken

De sughgestie wordt nog gedaan dat bij het bepalen om welk soort waterverbruik het in bepaalde

gevallen gaat eventueel zou kunnen worden aangesloten bij de zuiveringsbijdrage die aan

Waterschappen moet worden afgedragen

6 Wat vender ter tafel komt

7 Vervolgafspraken

De belangrijke deelonderwerpen worden in kleine werkgroepen bekeken VEMW en VEWIN gaan dat

codrdineren De hele groep van vandaag blijft via mails aangesloten VervoIgbijeenkomsten in de

loop van maart

8 Rondvraag en sluiting

4
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io 2 6| I i0 2 e n | io 2 e | io 2 g | 10 2 6 |@minez nl1
I0 2 e|i1^ io 2 e ^ DV AVM [| i0 2 e |@minfln nil
I0 2 e I | |10 2 e |] DV AVM

Tue 2 11 2014 6 50 25 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE input bijeenkomst 11 februari

MAIL RECEIVED Tue 2 11 2014 6 50 00 PM

10 2 6Hoi

Ik hoop dat alles goed is

Het overieg was zeer druk bezocht ook BOVAG de recreatiesector en I I0 2 e

is aangegeven dat bedrijven zich met concrete vragen kunnen wenden tot de Belastingdienst De voorbeeiden aan het

siot van de VEMW notitie zijn niet besproken

10 2 6 van I M waren aanwezig Vooraf

Een belangrijk onderwerp was de situatie op bedrijventerreinen waar alleriei waterstromen tussen bedrijven

plaatsvinden Water wordt al dan niet bewerkt doorgeleverd afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt Het belastbaar

feit zeif ievering van leidingwater via een aansiuiting aan de verbruiker was niet iedereen duidelijk evenais de

betekenis van het begrip verbruiker

Interessant voor ons was de informatie vanuit de sector dat vaak onbedoeld een soort particulier waternet is ontstaan

in de situatie dat in het verieden sprake is geweest van een bedrijf dat tegenwoordig is opgedeeid in een aantal

bedrijven Het waterdistributiesysteem op hetterrein weerspiegeit dan vaak nog het verieden Dit kan gevolgen hebben

voor de BOL Is er maar een aansiuiting op het leidingwaternet dan zai vaak sprake zijn van een particuliere installatie

voor centrale watervoorziening PICW waarvoor voigens de wet een piat tarief van 33 cent per geldt voor het heie

verbruik Daarbij was gedachtaan flatgebouwen maar hetbiijktdus ook voor te komen op bedrijventerreinen met een

significant hoger watergebruik dan huishoudens Het platte PICW tarief pakt dan onredelijk uit

Dit is in ieder gevai een kneipunt waar we iets aan willen doen per 1 januari 2015 Geschetst is de optie om de

afgenomen hoeveelheid te delen door het aantal WOZ objecten en op die gemiddelde hoeveelheden telkens het

schijventarief toe te passen In het tweede halfjaar van 2014 zal de behoefte aan zo n regeling minder zijn omdat het

tarief dan in de tweede en derde schijf juist hoger is dan 33 cent Mocht een bedrijf niettemin ook in 2014 aanmerkeiijk
meer gaan betaien door de PICW regeiing dus bij afname van zeer grote hoeveelheden dan kan men contact opnemen

met de Belastingdienst of het ministerie en kijken we wat mogelijk is bijvoorbeeld toepassing hardheidsclausule

Een ander punt is de situatie bij zwembaden zoals geschetst door Recron en de scheve situatie in 2014 voor

seizoensverbruikers waarbij het verbruik vooral na 1 juli ligt Als uit een inventarisatie de omvang hiervan blijkt kunnen

we beoordelen of we hier nog iets aan moeten doen Over de vrijstelling voor bluswater is al aangegeven dat daaronder

ook waterverbruik valt dat nodig is om het systeem bedrijfsklaar te houden

De komende zes weken zulien vanuit de betrokken sectoren de belangrijkste door bedrijven verwachte knelpunten
worden toegelicht en uitgewerkt zoveel mogelijk ook metcijfers aantal gevallen en hoeveelheden Waar nodig worden

kleinere werkgroepjes gevormd VEMW en Vewin coordineren VNO NCW en Recron zijn aangesloten Teksten worden

wel met de hele groep gedeeld
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Het verslag van het overleg voIgt volgende week

Groeten

10 2 e

||0 2 4 | 10 2 e [ [Van

Verzonden dinsdag 11 februari 2014 10 19

Aan

Onderwerp RE input bijeenkomst 11 februari

10 2 e 10 2 e @minez nl]

10 2 e ^10 2 e| DV AVM

Hoi 110 2 e I

Kun je me informeren over de uitkomsten van deze besprekingbuiten verzoek

Met vriendelijke groet

10 2 e

Directie Algemene Economische Politiek

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag

t[ 10 2 e

10 2 e l@minez nl

ittp Wwvv riiksoverheid nl m in isteries ez

|l0 2 e I DV AVM [
Verzonden vrijdaq 7 februari 2014 18 49

Aan 10 24|
CC |l0 2 6| lp2je | I0 2 e I DV AVM MinFin 10 2 6

I0 2 4I I0 2 e I I0 2 e |@recron nn |lQ 2 e| dhr mr [lO 2 4ri lQ 2 e \
MinFin l0 2 ||4^°M BLKB BENB AM MinFin | lQ 2 e l@belastingdienst nl |l0 2 e| |l0 2 e| | I0 2 e

Onderwerp RE input bijeenkomst 11 februari

@minfin nl1Van 10 2 e 10 2 e

I io 2 e l@vnoncw mkb nl n|o 2 ^ Mo 2 6 pvewin nl

110 2 e |j DGRW |10 2 6|i 2[ftl0 24j FISCALITEIT

^AFP BE LEI D MinFin

10 2 e

10 2 e

Beste 0 2 ^

Bijgaand de concept agenda voor dinsdag Op de deelnemerslijst staan nu in totaal 23 personen Dat is drie meer

dan waar de zaal voor bestemd is maar het is ook van onze kant nog niet zeker dat iedereen er inderdaad bij kan

zijn \A e zullen zorgen voor wat broodjes
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Vriendelijke greet

1 I0 2 e

10 2 e [] 10 2 6 I@vemw nl1

Verzonden vrildaq 7 februari 2014 15 07

|io 2 eI DV AVM |l0 2 6|l^g | 10 2 e [ DV AVM

1l0 2 y 10 2’e 110 2 e

Van i

10 2 eAan

CC [io 2 e| | iQ 2 e \ io 2 e |@vnoncw mkb nh

Onderwerp input bijeenkomst 11 februari

i0 2 e iQ 2 e l^recron nH

Bests lO 2 e

Hierbij doe ik jullie een notitie toekomen met bespreekpunteii voor aanstaande dinsdag Er is onderscheid gemaakt tussen

vragen en cases Voor de cases geldt dat niet duidelijk is of de nieuwe regels van toepassing zijn als deze al van

toepassing zijn hoe ze worden toegepast We zullen deze en andere cases binnenkort verder uitwerken en biindelen Het

betreft overigens geenvolledig overzicht van alle vragen en cases die ons hebben bererkt Omwille van de beperkte tijd
moesten we noodgedwongen een selectie maken Neem gerust contact met mij op indien een en ander vragen oproept

Tevens trefje de resultaten aan van de door Recron uitgevoerde quick scan onder haar eigen leden Deze zullen zij
dinsdag nader toelichten

Kan ik er vanuit gaan dat jullie nog een agenda versturen

Met vriendelijke groet

1010 2 10 2 e 10 2 6

10 2 6

10 2 6
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1C 2 gjvemw nl

D3

VEMW
H6t kcnn iccntruni cn 6t

X
bclan«cnbclurdstt voor ukdlUic

V
cnets^p at KJCrr^ebjuikcri

VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM | Woerden

Op dit bericht is de disclaimer van VEMW^ van toepassing U kunt deze vinden op de website van VEM\C^ www vemwnl

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde

geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u

verzochtdataan de afeenderte melden en het bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband

hoodt met risico s verbonden aan het ^ektronisch 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 andddete the message The State accepts no iiabiiity for

damage cf any kind resuiting from the risks inherent in the eiectronic

transmission of messages

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van

EconomischeZaken

Houd er dah rekenihg mee dat u eeh geidig
identitetsbewijs paspoort iD kaart riibewijs of rijkspas dient

te tonen indien u bij de receptie geen gddig identiteitsbewijs
kunt tonen wordt u geen toegang verieend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd
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0 2 ^t 2Mio 2 41 BLKB BENB AM^[r o ^@minnn nl1
10 2 e|H3 2|»[l0 2^ FISCALITEIT

Thur 2 13 2014 3 15 49 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Betr vraag BOL

MAIL RECEIVED Thur2 13 2014 3 15 00 PM

10 2 e^

Helemaal mee eens Je zou zelfs misverstand kunnen krijgen over het begrip verbruiker

Groeten

10 2 4

Van {^t@4^ BLKB BENB AM

Verzonden donderdag 13 februari 2014 14 52

Aan |h0 2 e|lf 4a|l0 2 4 l FISCALITEIT

Onderwerp FW Betr vraag BOL

Hallo I0 2 e

WII jij voor de zekerheid even naar bijgaande mail vanjj iQ 2 6 [Jkljken

Mijn reactie volgens mij moet de volgende zin er uit Het enkel behandelen van het water wordt daarbij niet gezien alsverbruik

Het begrip verbruik is niet van beiang het gaat om de levering aan een verbruiker Volgens mij is de afzonderlijke

watervoorziening in dit geval de verbruiker

Of zie ik dat verkeerd

Met vriendelijke groet

10 2 10 2 e

milieubelastingenI0 2 e

Belastingdienst Directie Vaktechniek Belastingen

Team Brieven en beleidsbesluiten

Ministerie van Flnancien | Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag

ZS^Og l
^ZOl I 2500 EE Den Haag

00207



10 2 6

h[ 10 2 6

110 2 6 l a minfin nl

http www belastingdienst nl

www rninFin nl

Van io 2 e l@belastingdienst nl [| io 2 e | gibelastinadienst nl1

Verzonden donderdag 13 februari 2014 13 28

Aan fo^^P^io^fBLKB BENB AM

CC I io 2 e [@belastingdienst nl

Onderwerp Betr vraag BOL

Hallo

10 2 6 kreeg ik onderstaande vraag Kun jij je vinden in de beantwoording

Geachte heer| I0 2 e | bestejo 2 ^

Hierbij reageer ik op uw vraag betreffende de afeonderlijke watervoorziening bij de belasting op leidingwater

Het belastbare feit voor de BOL is de levering van leidingwater via een aansluiting aan de verbruiker

Van leidingwater in de zin van de BOL is slechts sprake wanneer water door een drinkwaterbedrijf of een afzonderlijke watervoorziening
aan derden ter beschikking wordt gesteld
Van een afzonderlijke watervoorziening is sprake bij een landgebonden voorziening niet zijnde een drinkwaterbedrijf voor de winning of

behandeling van water dat met behulp van een leiding of distributienet als leidingwater ter beschikking wordt gesteld

Om te kunnen spreken van een afzonderlijke watervoorziening dient dus sprake te zijn van

1 de winning of behandeling van water

2 ter beschikking stelling van water met behulp van een leiding of distributienet

Wanneer better beschikking stellen gebeurt via een aansluiting aan een derde verbruiker dan is sprake van een belastbaar feit

Een derde is daarbij een andere rechts persoon Voor zover de afzonderlijke watervoorziening zelf de verbruiker is van het door hem

behandelde water is geen sprake van een belastbaar feit tenzij het leidingwater aan hem is geleverd door een drinkwaterbedrijf of

afzonderlijke watervoorziening Dan is het drinkwaterbedrijf of de afzonderlijke watervoorziening die aan hem levert belastingplichtig Het

feit dat de verbruiker nog een extra behandeling uitvoert is daarbij niet van belang Het enkel behandelen van het water wordt daarbij
niet gezien als verbruik

Mijn beantwoording heb ik ingenomen op basis van door u verstrekte gegevens huidige wetgeving beleid en jurisprudentie Een wijziging
in een van deze elementen kan betekenen dat mijn standpunt wijzigt

10 2 6Ikvertrouw erop u hiermee vddoende geTnformeerd te hebben Als u vragen hebt ewer mijn antwoord kunt u mi] bellen op het telefoonnummer

Metvriendelijke groet

10 10 2 6

10 2 6 controle milieubelastingen
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Belastingen Grote Ondernemingen

Belastingdienst

Landelijke Doelgroep Energiebedrijven

Landelijk Milieubelastingenteam Arnhem

Groningensingel 21 | 6835 EA | Arnhem

Satellietwerkplek postadres
Postbus 9200 I 2300 PE | Leiden

T 10 2 e

M 10 2 e

i0 2 e @belastinadienst nl

http www belastingdienst nl

10 2 6 12 02 2014 11 34 35—Beste I Gisteren kwamen we tijdens de bijeenkomst voor watergebruikers o a te

spreken over

Aanf n0 2 el@telastmgdierLSt nl’ 0 2 e@belastingdienst nl

Datu m 12 U2 2014 11 34

Onderwerp vraag

Beste 10 2 6 10

Gisteren kwamen we tijdens de bijeenkomst voor watergebruikers o a te spreken over leveringssituaties waarbij een bedrijf
dat kwalificeert als een afzonderlijke watervoorziening} water inkoopt bij een drinkwaterbedrijf ofwel bij een andere

leverancier bijvoorbeeld een ander bedrijf in de nabije omgeving} en dit water vervolgens doorlevert aan een andere

entiteit Als ikje goed heb beluisterd gaf je aan dat bet volgens jou zo is dat het regime van de BOL in zulke situaties van

toepassing is als dat water door het bedrijf wordt bewerkt alvorens het wordt doorgeleverd Ik meen mij echter te

herinneren dat je een tweede voorwaarde noemde Mijn aantekeningen laten mij op dit punt in de steek Zou je kunnen

aangeven hoe jij tegen deze situatie aankijkt

Bij voorbaat hartelijk dank

Groet

10 2 6

De Belastingdienst gebrmkt e mail niet voor de uitwisseling van

vertrou’welijke infomiatie met de burger of voor de bekendmaking
van beslissingen De Belastingdienst hanteert conventies voor het

gebmik van e mail Deze zijn te vinden op www belastLngdienst nl

755091 00207



S CROWN
V VANCELDER
Belasting op leidingwater BOL zeer nadelig voor waterintensieve Industrie

Februari 2014

Met ingang van 1 juli 2014 dreigt Crown Van Gelder buitenproportioneel meer voor zijn
proceswater te moeten gaan betalen Dit is het gevolg van de afspraken die PvdA WD D66

CU en SGP met elkaar hebben gemaakt over de belasting op leidingwater BOL als onderdeel

van het Herfstakkoord De aangepaste BOL leidt tot een stijging van onze kosten voor

waterinname met 80 € 400 000 De gehanteerde degressieve belastingschaal pakt voor ons

als middelgrote watergebruiker erg nadelig uit

Gebruikervan oppervlaktewater

Crown Van Gelder gebruikt jaarlijks 3 miljoen kubieke meter oppervlaktewater als proceswater
voorgezuiverd Rijnwater geleverd door WRK en levert na zuivering dezelfde hoeveelheid

water terug aan het oppervlaktewater Crown Van Gelder is dus een gebruiker van het

oppervlaktewater van walerverbruik of consumptie is maar beperkt sprake

Ondermiining concurrentiepositie

Door te investeren in de sluiting van interne waterkringlopen voldoetons proceswatergebruik
aan de Europese wetgeving en beschikken wij over de best beschikbare technologie BAT

zoals door de Europese Unie is vastgesteld voor pulp en papierfabrieken
Crown Van Gelder zet 90 van zijn producten buiten Nederland af Door hoge energieprijzen
staan wij al op achterstand ten opzichte van onze concurrenten De belastingverhoging op water

zet ons op een nog grotere achterstand

Ontgroening in plaatsvan fiscale vergroening

De heffing bij Crown Van Gelder leidt op geen enkele wijze tot een milieuvoordeel Ons bedrijf
zet als proceswater oppervlakte water in een milieuvriendelijke variant van watergebruik
De nieuwe fiscale heffing die naast de extra belastingopbrengst die zij moet opieveren tot doel

heeftom invulling te geven aan de wens om het waterverbruik te ‘vergroenen’ betekentvoor

Crown Van Gelder een grote lastenverzwaring die juist een nadelig effect heeft op
duurzaamheid omdater minder geld is voor milieumaatregelen en werkgelegenheid

Rechtsongeliikheid

De besluitvorming van deze nieuwe belasting vond feitelijk in slechts een aantal dagen plaats
metonvoldoende inzicht in de praktijk De consequenties effecten kosten en baten zijn niet

goed doordracht en het object van de heffing “leidingwater” is niet duidelijk en leidt tot

rechtsongelijkheid bij Crown Van Gelder wordt het geleverde voorgezuiverde Rijnwater wel
belast maar voor ondernemingen die zelf oppervlaktewater of grondwater onttrekken en dit

voor eigen gebruik aanwenden geldt de belasting niet

V\fet moet er gebeuren

Crown Van Gelder stelt voor dat de BOL wordt aangepast en in ieder geval niet zou moeten

gelden voor oppervlaktewater voor industrieel gebruik waar zoals bij Crown Van Gelder geen

alternatieven voorhanden zijn

Voor meer informatie

Miklas Dronkers CEO tel io 2 e @cvg n en www cvg nl10 2 e

Crown Van Gelder produceert speciaalpapier is beursgenoteerd en gevestigdin Velsen We

hebben 280 medewerkers en bteden Indirect werk aan meer dan 600 mensen in de IJmond
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Inventarisatie als input voor werkgroep Willems

Te bespreken woensdag 19 2 14

Aanleiding en doel

Bij brief van 5 februari 2014 heeft de minister van Economische Zaken de heer Kamp de Tweede

Kamer geinformeerd over de stand van zaken Aldel en hoe te komen tot structuurversterking van het

chemiecluster Eemsdelta Over het instellen van de werkgroep Willems zegt de brief het volgende

Het chemiecluster Eemsdelta is van cruciaal belang voor de regio Het levert namelijk
wei1 gelegenheid aan circa 2 250 directe en 3 400 Indirecte arbeldskrachfen In de regio Getet op de

economische uitdagingen in de provincie Groningen het belang van het chemiecluster voor de

economische structuur en het belang van voldoende aanbod van weii geiegenheid heeft de minister

besloten specifiek voor deze regio een werkgroep in te stellen Deze publiek private werkgroep onder

leiding van de heer Rein Willems zal op 10 maart een actleplan presenteren gericht op lange termijn
economische structuurversterking en werkgelegenheid van het chemiecluster Eemsdelta DIt actleplan
is gericht op verduurzaming wei1 geiegenheid kennisontwikkeling en innovatie Hierbij wordt ook de

ambitie die is verwoord In het Living Lab voorstel betrokken

“Het ministerle van Economische Zaken en de Provincie Groningen dragen gezamenlljk de

verantwoordelijkheid voorde wei1 groep Ondememers Industrie gemeenten andere topsectoren en

brancheorganisaties zullen Intenslef betrokken zijn In de wed groep van de heer Willems zullen vanuit

het bedrijfsieven onder andere de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en Akzo Nobel participeren
en de ministeries van Financl^ en Sociale Zaken deelnemen Het is de bedoeling in een korte tijd
zoveel mogelijk relevante kennis en ervaring bij elkaar te brengen In de werkgroep zal vender

intensiefnaar mogelijkheden worden gezocht om aansluiting op Europese programma s te

waarborgen

“De heer Willems zal op mijn verzoek concrete voorstellen uitwerken ten behoeve van

toekomstbestendige versterking van het chemiecluster Eemsdelta in bredezin Nadruk zal worden

gelegd op diversificatle en verduurzaming van de economische activiteiten van het cluster en een

sterkere koppeling met andere sectoren en activiteiten In de regio gericht op het creeren van

wei1 gelegenheid Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn
• Aantrekken van bultenlandse investeringen
• Stimulering van MKB en starters

• Aansluiting met onderwijs en kennisinstellingen
• Maatwerkaanpak regeldruk
• Samemverfr ng met Duitsland

“De weitgroep zal onderzoeken op welke wijze kan worden samengewerkt met het Economt Board

van het stimuleringsprogramma versterking regionale economische structuur

“Het Kabinet onderstreept met de Instelling van de wertgroep het belang dat zij hecht aan het behoud

van wet1 gelegenheid voor de regio en vertrouwt erop dat het chemiecluster ook in de toekomst een

belangrijke bijdrage zal leveren aan de Noordelijke economie

Inventarisatie als input voor de discussie

Als voorbereiding voor de eerste bijeenkomst is er door het secretariat bestaande uit het ministerie

van Economische Zaken en de Provincie Groningen deze notitie opgesteld De notitie is gebaseerd

op gesprekken met de verschillende werkgroep leden en het Living Lab voorstel vanuit de regio en

bevat een uitgebreide inventarisatie van de mogelijkheden om het chemiecluster in den brede te

versterken Het betreft een eerste aanzet om de discussie te voeden De notitie bestaat uit een aantal

gerubriceerde onderdelen buiten verzoek

buiten verzoek

793157 00209



bulten verzoek

Wet en regelgeving maatwerk aanpak

bulten verzoek

793157 00209



bulten v rzo8k

• Belasting op leidingwater hergebruik van water valt ook onder deze belasting alsook

stoomcondensaat dat is tijnest voor project t b v industriewater en terug dringen gebruik|
drinkwater en gebruik loog en zoutzuur

buiten verzoek

buiten verzoek

793157 00209









1^1p]e|l^ FISCALITEIT^jl 10 2 e |@minfin nl1 pl^1ptflo^HDV AVM ll 10 2 e |@minfin nn
I0 2 e I 110 2 e I DV AVM [1 i0 2 e T@minfin nl] | io 2 e~[ 10 2 ^ io 2 e I@belastingdienst nl1

I0 2 ^lt 2i ^0 2 ^ BLKB BENB AM]

Tue 2 18 2014 2 23 34 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE 2014 02 11_BoL ovl met VEMW en achterban

MAIL RECEIVED Tue 2 18 2014 2 23 35 PM

Collega s

Ik kan mij vinden in dit commentaar bedankt p0 2 e|

Hiermee zijn ook mijn opmerkingen verwerkt

Met vriendelijke groet

I0 2 e

Belastingdienst Directie Vaktechniek Belastingen

Team Brieven en beleidsbesluiten

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

Postbus 20201 I 2500 EE Den Haag

T07C

10 2 e

M 06

110 2 elOminfin nl

http WWW belastingdienst nl

www minFin nl

Van |lo 2 e|]p|^|io^ FISCALITEIT

Verzonden dinsdag 18 februari 2014 14 12

Aan |l0 2 e| 1p1e^ 1Q2 e |j DV AVM
^

|l0 2 e| DV AVM 1^ §^^ BLKB BENB AM lQ 2 e ||id^
Onderwerp RE 2014 02 ll_BoL ovl met VEMW en achterban

CC 10 2 S

10 2 e

Bij dezen mijn opmerkingen en aanvullingen

Groeten

Van |l0 2 e| lp 2j | lQ 2 e [| DV AVM

Verzonden dinsdag 18 februari 2014 11 15

Aan

Onderwerp 2014 02 ll_BoL ovl met VEMW en achterban

^ 10 2 e I DV AVM |lo 2 e|iPf|lo^ FISCALITErD BLKB BENB AM I iQ 2 e |@belastinadienst nl10 2 e

792706 00211



Beste allemaal

Bijgaand mijn concept voor de notulen van onze vergadering met de VEMW en haar achterban waterverbruikers

Willen jullie a u b nog met jullie aantekeningen aanvullen Bij voorbaat dank

Groeten

10 2 e

792706 00211



H|Q 2 H 1Q 2 e |[pl0X^@vewin nl1
io 2 e|i|3 2|e |io 2 €| FISCALITEIT^H io 2 e |@minfin nl1 |io 2 e|i^ I0 2 e I DV AVM H io 2 e |@minfin nn
10 2 «

To

Cc

I |l0 2 e| DV AVM

Tue 2 18 2014 3 48 55 PM

Normal

From

Sent

Importance
Subject RE Aangifteformulier BOL

MAIL RECEIVED Tue 2 18 2014 3 48 00 PM

5 5

10 2 et0 2 kBeste

Ik zet het door en je hoort van ons

Vriendelijke groet

I0 2 e 10 2 e

I
Ministerie van Financim

DGFZ Directie Douane en Verlaiiiksbelastingen

Afdeling Accijns Veriteer en Mlieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haas

tel 10 2 e

H|0 2 ^ 10 2 r| ]] 10 2 e @vewin nl]Van

Verzonden dinsdag 18 februari 2014 15 43

Aan | | | f\ lO a e |j DV AVM

Onderwerp Aangifteformulier BOL

Beste I0 2 e

Vewin zou het initiatief nemen tot een overleg over het aangifteformulier voor de BoL Het is me helaas niet gelukt om een datum te

prikken Dat is wellicht ook niet heel erg gezien de niet al te ingewikkelde wensen van de sector mbt de aangifte

De belangrijkste twee aandachtspunten bij het opstellen van het aangifteformulier zijn

1 Hjdige duidelijkheid

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 wetswijziging per 1 juli 2014 waarbij blijkt dat met de

gekozen systeeminrichting niet aan alle requirements van het aangiftebiljet kan worden voldaan

2 Voorschotten

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

SAP werkt zodanig dat op basis van een geschat jaarverbruik een voorschotplan wordt aangemaakt Hettotaalbedrag 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 Daarnaast kunnen klanten de voorschotten zelfverhogen ofverlagen zonder dat dat invioed hoeft te hebben op hetverbruik

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 uitzou komen te zien in dit voorbeeld is er slechts sprake van een klant

Periode

Geschat verbruik

Geschatte BOL

BOL Maandvoorschot

1 3 2015 1 m 28 2 2016

11 805 m3

€2 400

€200

Werkelijk verbruik

WerkeUjke BOL afdracht

792712

12 000

€2 439

00212



2015

mrt apr mei jun j

€m€m€m€rTi

3 3 3 3

m3

Aangifle Schijf 1

Aangifte Schijf2

Aangifle Schijf 3

Aangifle Schijf4

Aangifle Schijf 5

Af In reken in g gebrachle
voorschotlen

€0 €0 €0 €0

Aangifle Voorschot € € € €

20 20 20 20

0 0 0 0

€ € € €

20 20 20 20

0 0 0 0

Werkelijke afdracht

Zou je bovenstaande met de ontwerpers van het foraiulier kunnen delen en mij berichten of dit past in de kaders

Alvastveel dank

Vriendelijke greet

1|0 2 ^ 10 2 e

Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoulseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2509 I P PEN HAAG

T
10 2 6

M

10 2 e Sjvewin nl

www vewln nl

Als u dit bencnt per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen Het is niet toegestaan om dit bericht geheel of gedeeiteiijk
zondertoestemming te gebruiken of te verspreiden Vewin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wanneer informatie in deze e maii niet correct onvoiledig of ais

het niet tijdig overkomt noch voor schade ten gevolge van deze e maii of die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

792712 00212



Tijdpad nader onderzoek knelpunten belasting op leidingwater

A Nader onderzoek naar knelpunten en rapportage aan Eerste en Tweede Kamer

Febr maart Inventarisatie en invulling knelpunten vanuit de sector coordinatie door koepels

April mei Bundelen inbreng uitwerken concept rapportage

afstemming met betrokken sectoren en ministeries

Mei juni Opstellen en afronden concept rapportage besluitvorming

Juni juli Verzending rapportage door staatssecretaris aan Eerste en Tweede Kamer

B Uitvoeringsregeling Wbm ministeriele regeling wijziging per 1 juli 2014

April mei N a v inbreng sector opstellen concepttekst tot wijziging Uitvoeringsregeling

afstemming met betrokken sectoren en ministeries

Mei juni Afronden tekst wijzigingsregeling besluitvorming

Uiterlijkjuni Publicatie wijzigingsregeling in Staatscourant

C Wet wijziging per 1 januari 2015 evt met terugwerkende kracht

Maart juni Technische punten n a v inbreng sector evt al meenemen in Fiscale

verzamelwet 2014 {wordt v66r de zomer ingediend bij de Tweede Kamer

Mei sept N a v inbreng sector en besluitvorming evt bijstelling van de regeling bij bet

Belastingplan 2015 {wordt op Prinsjesdag ingediend bij de Tweede Kamer

Vanafde indiening van het wetsvoorstel start de parlementaire behandeling die in beginsel in 2014 wordt

afgerond met de stemmingen in de Eerste Kamer Als het wetsvoorstel wordt aangenomen voIgt in december

2014 de publicatie in hetStaatsbIad Aanpassingen van de wet bij de Fiscale verzamelwet 2014 en het

Belastingplan 2015 treden in principe in working per 1 Januari 2015 maar hebben soms terugwerkende kracht

Anderzijds kan somsJuist sprake zijn van een latere datum van Inwerkingtreding zoals dit jaar bij de

leidingwaterbelasting

D Uitvoeringsbesluit Wbm en Uitvoeringsregeling Wbm

wijziging per 1 januari 2015 evt met terugwerkende kracht

Sept dec Uitwerking lagere regelgeving aan de hand van de voorgestelde wetswijzigingen

opname in verzamelbesluit resp verzamelregeling {eind 2014

Voor het Uitvoeringsbesluit geldt een zwaardere procedure dan voor de Uitvoeringsregeling omdat het

wijzigingsbesluit ter advisering aan de Raad van State meet warden vaargelegd Daartoe maet de tekst in het

najaar tijdig bij de Raad warden ingediend Publicatie van de lagere regelgeving voIgt na de publicatie van de

desbetreffende wetswijzigingen eind december 2014 Ook aanpassingen in hetbesluiten de regeling treden in

principe in werking per 1 januari 2015 maar hebben soms terugwerkende kracht Anderzijds kan ook hier juist

sprake zijn van een latere datum van inwerkingtreding

1

793278 00213



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

10 2 s| 10 2 e

Wed 2 19 2014 11 47 43 AM

Normal

From

Sent

Importance

Subject Re Contactgegevens i v m belasting op leidingwater
MAIL RECEIVED Wed 2 19 2014 11 47 55 AM

Beste |
Zeer veel dank Ik ga er vertrouwelijk mee om

Wij gaan werken een goede bruikbare reactie voor jullie

Met vriendelijke groet

10 2 e

RECRON

Hoofdstraat 82

Postbus 102

3970 AC Driebergen

I0 2 e

E mail @recron nl

Twitter 10 2 e

EC register for interest representatives ID number 10 2 e

RECKON behartigt de collectieve en individuele belangen van ruim 2 000 professionelc bedrijven in dc toeristische en recreatieve sector en vertegeawoordigt
hiermee circa vijfentachtig procent van de omzet in de branche fwww recron nl~l

Dezemail en het eventuelebijbehorendeattachmentbev d mderiaal datalleen bedoeldisvoordegeadresseerde AlsiiditiiietbeDt beotu nJetgerechtigddsemd] cf hetattadimenttelezeo opeocD kopi^en d^te

distribueren waarbij zij opgemerkt dal elkeandereactiein relalietot deze email en het eventoele attachment uitdTikkelijkverboden is Indien u deze mail per vergissing hedt oatvangen weed Tiverzocht hecn naarde

afzender terug te sturen en vers olgens de mail te deleten

Op 17 februari 2014 20 03 sekreef \ 10 2 e [ DV AVM j 1P 2 e @minfin nl10 2 e

Beste [10 2 4

Het gaat om verschillende tijdpaden Ik kan aan de hand van je schema onder voorbehoud en alleen voor jezelf vast het

onderstaande voorlopige en zeer globale tijdpad schetsen voor de komende periode Bij het verslag zullen we 00k lets dergelijks

voegen en een voorstel doen voor overlegdata

Vriendelijke groet

M 10 2 0

792725 00214



A Nader onderzoek naar knelpunten en rapportage aan Eerste en Tweede Kamer

Februari maart Inventarisatie en invulling knelpunten vanuit de sector coordinatie door koepels waaronder Recron

April mei Bundelen inbreng uitwerken concept rapportage afstemming met betrokken sectoren en ministeries

Mei juni Opstellen en afronden concept rapportage notitie aan Staatssecretaris van Financien besluitvomning

Juni juli Verzending rapportage door Staatssecretaris van Financien aan Eerste en Tweede Kamer

B Uitvoeringsregeling Wbm ministeriele regeling wijziging per 1 juli 2014

Februari maart Zie hiervoor inventarisatie en invulling kneipunten vanuit de sector

April mei N a v inbreng opstellen concepttekst tot wijziging Uitvoeringsregeiing afstemming met betrokken sectoren en ministeries

Mei juni Afronden tekst wijzigingsregeiing notitie aan Staatssecretaris van Financien besluitvomning

Uiteriijk juni Publicatie wijzigingsregeiing in Staatscourant

C Wet wijziging perl januari 2015 evt metterugwerkende kracht

Februari maart Zie hiervoor inventarisatie en invulling kneipunten vanuit de sector

Maart juni Enkele technische punten kunnen evt ai warden meegenomen in Fiscale verzamelwet 2014 wordtvborde zomer ingediend bij de
Tweede Kamer

Mei sept Als wordt besloten tot bijsteiiing van de regeiing wordt dit meegenomen bij het Beiastingplan 2015 wordt op Prinsjesdag ingediend bij de
Tweede Kamer

Vanafde indiening van het wetsvoorstel start de parlementaire behandeting die in beginsel in 2014 wordt afgerond met de stemmingen in de

Eerste Kamer Daarna votgt in december 2014 de pubitatie in het Staatsbiad Aanpassingen van de wet bij de Fiscaie Verzamelwet 2014 en het

Beiastingplan 2015 treden in principe in working per 1 januari 2015 maar hebben soms terugwerkende kracht Anderzijds kan somsjuist sprake
zijn van een latere datum van inwerkingtreding zoals ditjaar bij de leidingwaterbeiasting

D UitvoeringsbesluitWbm en Uitvoeringsregeling Wbm wijziging perl januari 2015 evt metterugwerkende kracht

September december Uitwerking iagere regelgeving aan de hand van de voorgesteide wetswijzigingen opname in Verzamelbesluit2015 resp

Verzameiregeling 2015

Voor het Uitvoeringsbesiuit geidt een zwaardere procedure dan voor de Uitvoeringsregeiing het wijzigingsbesluit moet ter advisering aan de Raad

van State worden voorgelegd Publicatie van de Iagere regelgeving voIgt na de publicatie van de desbetreffende wetswijzigingen eind december

2014 Ook aanpassingen in het besluit en de regeling treden in principe in werking per 1 januari 2015 maar hebben soms terugwerkende kracht

Anderzijds kan ook hierjuist sprake zijn van een latere datum van inwerkingtreding

Van IT
Verzonden donderdag 13 februari 2014 11 15

Aan

Onderwerp Re Contactgegevens i v m belasting op leidingwater

1@ recron nil10 2 e

jl0 2 e I DV AVMI0 2 e

Beste 10 2 6

Zeer veel dank voor de bijeenkomst Het was goed om wat langer over de BOL door te praten Meteen even twee vragen

1 Ik heb voor mijzelf een schema uitgewerkt met de besluitvorming voor de komende tijd Wil even meekijken of deze

klopt dan leveren we in ieder geval op tijd de informatie aan

1 juii 2014 Ministeriele regeling in werking

aprii mei juni Behandeling in de Eerste en Tweede Kamer

792725 00214



Eind maart Brief versturen naar 2e Kamer door Financier

HalfmaartGesprek tussen ambtenaren Financien en leden RECRON

2e week maart Brief afstemmen tussen ministeries

Begin maart Financien schrijft de brief

Eindfebruari Brief RECRON naar Financien

2 Ais het schema klopt is het dan handig om aivast een gesprek in te plannen voor de tweede heifl van maart Voor alle agenda s vol lopen

ik hoor graag van je

Met vriendelijke groet

10 2 e

RECRON

Hoofdstraat 82

Postbus 102

3970 AC Driebergen

10 2 e

E mail io 2 e ^recron nl

Twitter 10 2 e

EC register for interest representatives ID number 10 2 6

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

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

Dezemail enhet e\ entuele bijbehoren le attachment bev at materiaal dd alleen bedoeldis vooc de gea i e53eerde Alsu dit niet bent bent u niet gerechtigddeze mail of het attachment telezen openen kopiereo
f tedstribueren waarbij zij opgemerkt dat elke andere actie in relahe tot deze email en het eventuele attachment uitdrukkelijkverboden is Indienu dezemail per vergissing heeft ontvangen wordt u veizocht

hem naar deafzender terug te sturen en ver\ olgens de mail te deleten

Op 12 fehmari 2014 19 01 schreef ] iQ 2 6 [ DV AVM 1 10 2 6 l@miirfin nl10 2 S

Beste

Bijgaand zoals afgesproken mijn contactgegevens

Met vriendelijke groeten

^ 10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

DGFZ Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

e mail 10 2 6 @min fin nl

tel [ 10 2 6

792725 00214



post Postbus 20201

2500 EE Den Haag

792725 00214



10 2 6 I ^10 2 6 DGRW f
10 2 e I | |l0 2 e| DV AVM

Wed 2 19 2014 12 04 07 PM

Normal

]@minienm nl]To 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE input bijeenkomst 11 februari belasting op leidingwater
MAIL RECEIVED Wed 2 19 2014 12 04 00 PM

Prima fijne dag vender

I 10 2 6

10 2 6 |l0 2 e I DGRW [ 10 2 6 @minienm nl]Van

Verzonden woensdag 19 februari 2014 12 02

DV AVM

CC |l0 2 6|l^ 2j6f| 10 2 6 I f DV AVM | lQ 2 e | DV AVM

Onderwerp Re input bijeenkomst 11 februari belasting op leidingwater

10 2 6Aan

Hoi I 10 2 e L

Zou heel fijn zijn om hier inderdaad samen op te trekken Mijn DG en ook de minister worden nog wel eens aangesproken op

de BoL door de sector Voor hun fijn als ze weten wat de svz is en dat er nu enige ruimte is om knelpunten te inventariseren Ik

zal morgen een concept nota sturen ok Vandaag vrije dag

MvGroet

10 2 6

10 2 6 M0 2 e| DV AVM [ 10 2 6 @minfin nl1Van

Verzonden Wednesday February 19 2014 11 31 AM W Europe Standard Time

Aan

Cc |l0 2 e|l|} 2K| I0 2 e \ PV AVM I l0 2 e | DV AVM

Onderwerp RE input bijeenkomst 11 februari belasting op leidingwater

10 2 6 10 2 6 dgrw

Hoi IP 2 6 I

Ik verwacht je vanmiddag het concept te kunnen sturen Het wordt overigens geen gedetailleerd verslag

Wij waren zelf overigens nog niet van plan onze staatssecretaris te informeren omdat er nog geen stappen te melden

zijn En hij heeft een hoop andere zaken op zijn bord Maar als je inderdaad je minister wel al over de stand van zaken

gaat informeren kunnen we daar wellicht bij aansluiten en er een gezamenlijk stukje ter info van maken

Vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Mimsterie van Financi^

DGFZ DirectLe Douane en Verbmiksbelastdngen

AfdeHng Accijns Verkeer en MiHeu

Postbns 20201

2500 EE Den Haae

tel 10 2 e

110 2 6 I dgrw [ @minienm nl1Van

Verzonden dinsdag 18 februari 2014 16 36

Aan I I0 2 e | | 10 2 6 |j DV AVM

Onderwerp RE input bijeenkomst 11 februari belasting op leidingwater

10 2 6 10 2 6

Dag 10 2 6 I

Is er wellicht een concept verslag o i d van de bijeenkomst van 11 2 jl Ik moet onze Minister informeren en ben al een

792742 00215



heel eind maar zou graag even willen checken of ik geen missers maak

Met vriendelijke groet

10 2 e 10 2 e

Ministerie van lenM

Directie Water en Bodem

]@minfin nnho 2 e| DV AVM [Van

Verzonden vrijdag 7 februari 2014 16 48

Aan h0 2 e[ dhr 10 2 6 | MinEZ I DGRW

CC |l0 2 e| h0 ^ ^l I 10 2 e AFP BELEID |l0 2 e|l^ 2j | 10 2 e I DV AVM 10 2 e DV AVM

Onderwerp FW input bijeenkomst 11 februari belasting op leidingwater

10 2 e 10 2 6

10 2 6 10 2 6Beste

Bijgaand input vanuit de VEMW en Recron voor het overleg aanstaande dinsdag over de leidingw aterbelasting

Groet

10 2 6

Van io 2 ^ io 2 e [| io 2 e I@vemw nl1

Verzonden vrijdaq 7 februari 2014 15 07

Aan ^ 10 2 61^ fDV AVM |10 2 6|1p 2jqj 10 2 6 fDV AVM^
i ] 10 2 6 [ I io 2 e~@vnQncw mkb nn

Onderwerp input bijeenkomst 11 februari

10 2 6

n|o 2 ^ 10 2 6 f| 10 2 6lijSvewin nll |io 2 ^| io 2 e f| io 2 e |@recron nbCC

Beste [

Hierbij doe ik jullie een notitie toekomen met bespreekpunten voor aanstaande dinsdag Er is onderseheid gemaakt tussen

vragen en cases Voor de cases geldt dat niet duidelijk is of de nieuwe regels van toepassing zijn en als deze al van toepassing
zijn hoe ze worden toegepast We zullen deze en andere cases binnenkort verder uitwerken en biindelen Het betreft overigens
geen volledig overzicht van alle vragen en cases die ons hebben bereikt Omwille van de beperkte tijd moesten we

noodgedwongen een selectie maken Neem gerust contact met mij op indien een en ander vragen oproept

Tevens trefje de resultaten aan van de door Recron uitgevoerde quick scan onder haar eigen leden Deze zullen zij dinsdag
nader toeliehten

Kan ik er vanuit gaan dat jullie nog een agenda versturen

Met vriendelijke groet

10|l0 2 ^ I 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6

jfjjvemw nl

792742 00215



I
VEMW
KM kcnnlKcntruni cn dt

hcbn^cnbclurtip r voor fjkdl^kr

cncil^E^ m wjErr^ebiuEkm

VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM | Woeiden

Op dit bericht is de disclaimer van VEMW van toepassing U kunt deze vinden de website van VEMW www vemwjil

Drt bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is tcegezanden 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 elektronisch verzenden van berichten

This message may cohtaih ihformation that is hot ihtehdedforyou If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sehder ahd ddete the

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

Dit bericht kan informatie bevatten die 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 elektronisch verzenden van berichten

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

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

792742 00215



DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl] 1Q 2 6 | DV AVM H io 2 e |@minfin nl1
o 2 ^j 2[^o 2 6|^ BLKB BENB AM^H iQ 2 g @minfin nl1 l io 2 e |@belastingdienst nl [l 10 2 e |@belastingdienstnl1
10 2 e|lt3 2|9 |l0 2^ FISCALITEIT

Wed 2 19 2014 1 30 47 PM

Normal

To 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Verslag overleg belasting op leidingwater BOL 11 febr 2014

MAIL RECEIVED Wed 2 19 2014 1 30 48 PM

Verslag overleg belasting op leidingwater 1BOU 11 febr 2014 docx

10 2 6 I 10 2 6 I

Met verslag wordt steeds mooier Ik heb een paar kleine spellingscorrecties aangebracht zie biz 2 en 5 Verder wat mij
betreft prima zo

Groeten

ho 2 e| DV AVMVan

Verzonden woensdag 19 februari 2014 11 21

Aan 110 2 e| 1^6^ 10 2 6 \ DV AVM |lQ 2 6|iP^|l^j FISCALITEIT

BLKB BENB AM M0 2 e |@belastingdienst nl

Onderwerp Verslag overleg belasting op leidingwater BOL 11 febr 2014

10 2 6

Hoi I 10 2 6 I |10 2

Bijgaand rrijn aanvullingen voor het inleidende gedeelte agendapunt 2 en 3 Ik heb ook vermeld dat we de sector tot

eind maart hebben gegeven voor hun inbreng dat was toch zo In april beginnen we dan rret opstellen en afstemmen

van de tekst voor de rapportage aan de Kamer Als bijiage wilde Ik een globaal tijdpad meesturen zie bestand

Verder nog mijn suggesties voor de punten 4 en 5 |iQ 2 e| zou je met name daar nog even naar willen kijken

Groet

10 2 6

792759 00216



TM enip ^ 10 2 e ^ DV AVM H 10 2 e |@m in fin n I]
I |io 2e| DV AVM [1 io 2 e |@minfin nl]

1Q 2 e| |l0 2 4 |i0 24 AFP ANALYSE

Wed 2 19 2014 5 49 06 PM

Normal

To

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE watergebruik
MAIL RECEIVED Wed 2 19 2014 5 49 07 PM

Dankje iP 2 e |

Deze tabel hebben we idd wel geraadpleegd maar geeft helaas geen volledig beeld van al het water

Goed om dit punt ook met het CBS te bespreken als we binnenkort contact met|i0 2 e| hebben

Groeten

10 2 e

Van 10 2 e | 1p 2je
Verzonden woensdag 19 februari 2014 17 41

Aan

Onderwerp FW watergebruik

10 2 e DV AVM

DV AVM |l0 2 e| f^ ^^j AFP ANALYSE10 2 6

Hadden jullie hier nog interesse in

Van [
Verzonden woensdag 20 november 2013 14 40

Aan | io 2 e | ip]6 f
Onderwerp watergebruik

©cbs nll10 2 6 10 2 6

10 2 6 DV AVM

10 2 6

Door onze milieuafdeling wordt nog wel gepubliceerd over het watergebmik verdeeld naar soort water en uitgesplitst naar
economische sector

Hieronder een link naar de betreffende Statline tabel

htto stalline cbs nl StatWeb publication DM SLNL PA 81398NED Dl a D2 0 3 5 7 15 39

41 D3 1 HDR T STB G 1 G2 VW T

De collega’s die hierover gaan zijn er vandaag niet maar ik zal morgen informeren of er mogelijk opties zijn voor uitsplitsing
naar verbruikschij £

Hebben jullie een overzicht met de verschillende schijven en bijbehorende tarieven

Groeten

10 2 6

10 2 6 ID 2 6 10 2 6 10 2 6

io 2 e| i|g^ |l0 2 e|l^6| 10 2 610 2 6

buiten verzo6k

10 2 6

792770 00217



10 2 0

10 2 0 13 2 0 10 2 0

1^0
10 2 0

|to 2 610 2 0 10 2 0 10 2 0 13 2© 10 2 0

10 2 0

10 2 0

bulten verzoek10 2 0 B 1 lag©]

10 2 0 I

792770 00217



10 2 eb |RF DEFEZ [l 10 2 e |@minfin nl1
10 2 e [i|0 2 ^ io 2 e ^ DV AVM H io^e |@minfin nl1 |io 2 e| ip 2 ^ io 2 e I DV AVM H io 2 e I@minfin nl1
10 2 «

Thur 2 20 2014 10 41 36 AM

Normal

To

Cc

h0 2 e| DV AVMFrom

Sent

Importance
Subject RE 2014 02 17 Inventarisatie document Werkgroep Willems 2 docx

MAIL RECEIVED Thur 2 20 2014 10 41 00 AM

nog even ter aanvulling

Het hoeft bij de leidingwaterbelasting niet om drinkwater te gaan Ook als er leidingwater van mindere kwaliteit wordt

geleverd door een drinkwaterbedrijf of een zgn afzonderlijke watervoorziening is belasting verschuldigd Maar er moet dus

wel geleverd worden Hergebruik van eigen zelf gereinigd afv^alwater leidt niet tot heffing van leidingwaterbelasting Het zal

dus wel om lets anders gaan

We kennen van andere bedrijventerreinen inmiddels de figuur dat een of meer bedrijven hun afvalwater door een ander bedrijf
laten zuiveren en gezuiverd leidingwater van dat andere bedrij f afnemen of plannen hebben voor zo’n proj ect Voor de

levering van het gezuiverde water is dan leidingwaterbelasting verschuldigd De herkomst van het water is niet relevant Naar

wij begrepen kan het altematief voor zo n project soms zijn dat de bedrijven hun afvalwater enigszins gezuiverd blijven
lozen en zelf grondwater of oppervlaktewater blijven winnen Daarvoor is geen leidingwaterbelasting verschuldigd en de

grondwaterbelasting is in 2012 afgeschaft De heffing van leidingwaterbelasting kan zuivering en hergebruik dan relatief te

duur maken Dit is een van de onderwerpen waar we de komende maanden naar moeten kijken Meer gedetailleerde infomiatie

over de situatie bij Eemsmond kan daarom nuttig zijn

Groet

10 2 e

Van I0 2 e [|gl0 2 e| IRF DEFEZ

Verzonden woensdag 19 februari 2014 22 09

10 2 6 Ml0 2 e|HDV AVMlAan

CC [10 2 6 [l^ 2j6 | 10 2 6 ^ DV AVM |l0 2 6| 1^ 2jq ] 10 2 6 I DV AVM

Onderwerp RE 2014 02 17 Inventarisatie document Werkgroep Willems 2 docx

Als Ik het goed begrijp was men van plan om te gaan investeren om industriewater te gaan zuiveren Door de

drinkwaterbelasting zou dit project niet meer rendabel zijn en gaat drinkwater gebruiken Ik begrijp dit echter niet Als

voor drinkwater en zelfgezuiverd water hetzelfde tarief geldt dan verandertde relatieve positie van drinkwater en

industriewater niet en zou men nog steeds kunnen investeren Komt waarschijnlijk morgen aan de orde Zal dan

verwijzen naar de inventarisatie van Vewin en VEMW

Groet

10 2 6

Van I0 2 e G10 2 e^ DV AVM

Verzonden woensdag 19 februari 2014 17 41

Aan I l0 2 e | P^ IRF DEFEZ

CC I 10 2 6 | 1[ 2] | 10 2 6 I DV AVM |lQ 2 6| lp]^ 10 2 6 \ DV AVM

Onderwerp RE 2014 02 17 Inventarisatie document Werkgroep Willems 2 docx

V Belasting op leidingwater hergebruik van water valt ook onder deze belasting alsook stoomcondensaat dat is funestvoor

project tb v industriewater en terug dringen gebruik drinkwater en gebruik loog en zoutzuur

Hoi h0 2 e|

Uit bovenstaande omschrijving is niet precies op te maken waar het bij Eemsmond over gaat maar er loopt momenteel

een inventarisatie van knelpunten in de waterbelasting zoals deze per 1 juli 2014 gaat gelden degressief

vijfschijventarief geen heffingsplafond meer Vewin en VEMW codrdineren dit voor resp de waterbedrijven en de

waterverbruikende sectoren De problematiek van circulatie van waterstromen op bedrijven terreinen zuivering en

heraebruik is daarbij al bij herhaling aan de orde geweest en moet nu nader worden ingevuld met cijfers over aantallen

792708 00218



gevallen en omvang waterstromen

Het lijkt me nuttig dat de casus van Eemsmond ook wordt ingevuld en aangeleverd bij VEMW Contactpersoon daar is

|0 24| 10 2 6 hieronder zijn contactgegevens

Groet

10 2 6

| | 10 2 6

Mlnlsterie van Financien

DGFZ DIrectle Douane en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tel 10 2 6

10 2 e

Directeur Water

10 2 6

^@vemw nl

HBa
VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM | Woeiden

Van | 1Q 2 e 10 2 e ^ | DV AVM

Verzonden woensdag 19 februari 2014 17 23

Aan

Onderwerp FW 2014 02 17 Inventarisatie document Werkgroep Willems C2 docx

10 2 6 DV AVM

Van | io 2 e ^ IRF DEFEZ

Verzonden dinsdag 18 februari 2014 21 58

Aan I 10 2 a

CC |l0 2 e|Jl0 2 e]
Onderwerp 2014 02 17 Inventarisatie document Werkgroep Willems 2 docx

10 2 6 | DV AVM

10 2 6 | AFP BELEID 10 2 6 10 2 6 IRF DEFEZ

Hallo 10 2 6

Ik zit morgen vanaf 10 uur in Utrecht en overmorgen te vergaderen met andere departementen te vergaderen met

Groningers over het cheniecluster Eemsmond

In de stukken staan naast

leidingwaterbelasting en

ook op biz 3 geelgemaaktbuiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

Leldlngwater weet ik niet Kun je daar lets zeggen over wat er op biz 3 staat

Zou je morgenochtend kunnen reageren

Groet

10 2 6

792708 00218



Werkgroep Willems

Deelwerkgroep
“

Wet en regelgeving maatwerk aanpak
”

bulten verzoek

Ministerie EZ

1

2

bulten verzoek
3

4

5 Belasting op leidingwater hergebruik van water valt ook onder deze belasting alsooP

stoomcondensaat dat is lunest voor project t b v industriewater en terua drinaen aebruiki

793151 00219



drinkwaler en gebruik loog en zoutzuur TerwijI dit een van de achterliggende redenen voor de

belastingmaatregel was

Nodig uitzondering voor stoShicondensaat en industriewater

6

7

8

bulten verzoek

9

10

11

12

793151 00219



1 1 201312 31 2013 BOLgrenzen dag

0 000

0 822

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

Dagen in p Verbruik in p BOLverbriKosten Cellen in rood zijn wijzigbaar

300 €0 165

300 100000 €0 000

3 100000 500000 €0 000

4 500000 2500000 €0 000

5 2500000 1000000000 €0 000

1 0 0 822

273 973

0 0 0

2 1 2014

1 31 2015

108000

Startdatum

Einddatum

Verbruik

Aantal dagen

Dagverbruik

2 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 365

295 89041

1 1 2014 6 30 2014

300 €0 330

300 100000 €0 000

3 100000 500000 €0 000

4 500000 2500000 €0 000

5 2500000 1000000000 €0 000

1 0 0 822

0 822 273 973

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

0 000 150 44384

44384

44384

44384

44384

123 €40 68 Totale BOL kosten €22 462 34

2 150 0

150 0

150 0

150 0

7 1 201412 31 2014

300 €0 330

50000 €0 400

3 50000 250000 €0 360

4 250000 1250000 €0 260

5 1250000 1000000000 €0 050

1 0 0 822

0 822 136 986

136 986 684 932

684 932 3424 658

3424 658 2739726 027

0 000 184 54444 151 €49 91

54444 25054 € 10 021 70

54444 29238 € 10 525 81

54444

54444

2 300 184

184

184 0

184 0

1 1 201512 31 2015

1 0 300 €0 330 0 000 0 822 31 9173 25 €8 41

300 100000 €0 200

3 100000 500000 €0 180

4 500000 2500000 €0 130

5 2500000 1000000000 €0 025

2 0 822 273 973

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

31 9173 8468 € 1 693 53

9173 679 €122 30

9173

9173

31

31 0

31 0

1 1 201612 31 2016

1 0 300 €0 330 0 000

0 820 273 224

273 224 1366 120

1366 120 6830 601

6830 601 2732240 437

0 820 0 0 0

2 300 100000 €0 200 0 0 0

3 100000 500000 €0 180

500000 2500000 €0 130

0 0 0

4 0 0 0

Optie 15 2500000 1000000000 €0 025 0 0 0

793152 00221



1 1 201312 31 2013 BOLgrenzen dag

0 000

0 822

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

Dagen in peVerbruikin iBOLverbruik Kosten Cellen in rood zijn wijzigbaar

300 €0 165

300 100000 €0 000

3 100000 500000 €0 000

4 500000 2500000 €0 000

5 2500000 1000000000 €0 000

1 0 0 822

273 973

0 0 0

2 1 2014

1 31 2015

108000

Startdatum

Einddatum

Verbruik

Aantal dagen

Dagverbruik

2 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 365

295 89041

1 1 2014 6 30 2014

300 €0 330

300 100000 €0 000

3 100000 500000 €0 000

4 500000 2500000 €0 000

5 2500000 1000000000 €0 000

1 0 0 822

0 822 273 973

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

0 000 150 44384

44384

44384

44384

44384

123 €40 68 TotaleBOL kosten €23 443 71

2 150 0

150 0

150 0

150 0

7 1 201412 31 2014

300 €0 330

50000 €0 400

3 50000 250000 €0 360

4 250000 1250000 €0 260

5 1250000 1000000000 €0 050

1 0 1 630

1 630 271 739

271 739 1358 696

1358 696 6793 478

6793 478 5434782 609

0 000 184 54444

54444

54444

54444

54444

300 €99 00

49700 € 19 880 00

4444 €1 599 78

2 300 184

184

184 0

184 0

1 1 201512 31 2015

1 0 300 €0 330 0 000 0 822 31 9173 25 €8 41

8468 €1 693 53

679 € 122 30

300 100000 €0 200

3 100000 500000 €0 180

4 500000 2500000 €0 130

5 2500000 1000000000 €0 025

2 0 822 273 973

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

31 9173

9173

9173

9173

31

31 0

31 0

1 1 201612 31 2016

1 0 300 €0 330 0 000

0 820 273 224

273 224 1366 120

1366 120 6830 601

6830 601 2732240 437

0 820 0 0 0

2 300 100000 €0 200 0 0 0

3 100000 500000 €0 180

500000 2500000 €0 130

0 0 0

4 0 0 0

Optie 25 2500000 1000000000 €0 025 0 0 0

793152 00221



1 1 201312 31 2013 BOLgrenzen dag

0 000

0 822 273 973

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

Dagen in iVerbruik in psBOLverbruik Kosten Ceiien in rood zijn wijzigbaar

300 €0 165

300 100000 €0 000

3 100000 500000 €0 000

4 500000 2500000 €0 000

5 2500000 1000000000 €0 000

1 0 0 822 0 0 0

2 1 2014

1 31 2015

108000

Startdatum

Einddatum

Verbruik

Aantal dagen

Dagverbruik

1 juli factor

Totale BOL kosten € 23 174 27

2 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 365

295 89041

0 589041 1 2014 6 30 2014

300 €0 330

300 100000 €0 000

3 100000 500000 €0 000

4 500000 2500000 €0 000

5 2500000 1000000000 €0 000

1 0 0 822

0 822 273 973

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

0 000 150 44384

44384

44384

44384

44384

123 €40 68

2 150 0

150 0

150 0

150 0

7 1 201412 31 2014

300 €0 330

50000 €0 400

3 50000 250000 €0 360

4 250000 1250000 €0 260

5 1250000 1000000000 €0 050

1 0 1 395

1 395 232 558

232 558 1162 791

1162 791 5813 953

5813 953 4651162 791

0 000 184 54444

54444

54444

54444

54444

257 € 84 73

42534 € 17 013 58

11653 €4 195 13

2 300 184

184

184 0

184 0

1 1 201512 31 2015

1 0 300 €0 330 0 000 1 395 31 9173 43 € 14 27

9129 €1 825 872 300 100000 €0 200

500000 €0 180

1 395 465 116

465 116 2325 581

31 9173

91733 100000 31 0

4 500000 2500000 €0 130

5 2500000 1000000000 €0 025

2325 581 11627 907

11627 907 4651162 791

31 9173

9173

0

31 0

1 1 201612 31 2016

1 0 300 €0 330

100000 €0 200

1 392

463 845

463 845 2319 227

2319 227 11596 137

11596 137 4638454 696

0 000

1 392

0 0 0

2 300 0 0 0

3 100000 500000 €0 180

4 500000 2500000 €0 130

5 2500000 1000000000 €0 025

0 0 0

0 0 0

BOL dagbasis conformpO ^ e0 0 0

793152 00221



Belastinq op leidinqwater 2013 2015 bn eindafrekeninq op daqbasis

2014 en 2015 op basis van taneven zoals vastgesteld in Bdastingplan 2014

Inputgegevens

Verbruik op jaarbasis

Eerste dag eindafrekeningsperiode

108 000

2014

m3

{N B niet lager dan 2013

2

1

Laatste dag elndafrekeningspenode N B niet hoger dan 20152015

1

31

Berekening

Verbruiksperiode

Deel verbruiksperiode na 1 juli 2014

Vermeningvuldiglngsfactor tariefgrenzen

i v m lengte verbruiksperiode

365dagen

215dagen

1 0000

Periode Geleverde hoeveelheid BeJaste hoeveelhed

Totaal le schijf

Belasting

5e schijf le schijf

Aanta

dagen 2e schijf 3e schijf 4e schijf 2e sdiijf 3e schijf 4e stiiijf 5e schijf Totaal

365 108 000 00 63 739 73 423 29 51 663 30 11 653 14 0 00 0 00 139 68 18 839 45 4 195 13 0 00 0 00 23 17427

2013

2014

0 0 00 0 00 0 00 0 00

40 68

84 73

14 27

0 00

le hj

2e hj

150 44 383 56

54 443 84

9 172 60

123 29

54 443 84

9 172 60

123 29

256 74

43 26

40 68

21 293 44

1 840 14

184 42 533 95

9 129 35

11 653 14 0 00 0 00 17 013 58

1 825 87

4 195 13 0 00 0 00

2015 31 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

Alternatief berekening met daggemiddelden

Verbruiksperiode

Deel verbruiksperiode na 1 juli 2014

Geleverde hoeveelheid

Gemiddeld per dag geleverde hoeveelheid

Bovengrenzen tariefschijven per dag

365dagen

215dagen

108 000m3

295 89m3

2013 le hj 2014 2e hj 2014 2015

Eerste schijf

Tweede stiiijf

Derde schijf

Vierde schijf

0 82 0 82 1 40 1 40

232 56

1 162 79

5 813 95

465 12

2 325 58

11 627 91

Per dag

Periode Geleverde hoeveelheid Belaste hoeveelhed

Totaal le schijf

Belasting

5e schijf le schijf2e schijf 3e schijf 4e schijf 2e stiiijf 3e schijf 4e stiiijf 5e schijf Totaal

2013

2014

295 8904

295 8904

295 8904

295 8904

0 8219

0 8219

0 8219

0 8219

0 1356

0 2712

0 1356

0 2712le hj

2e hj 295 8904

295 8904

1 3953

1 3953

231 1628

294 4951

63 3323

0 0000

0 0000

0 0000

0 0000

0 0000

0 4605

0 4605

92 4651

58 8990

22 7996

0 0000

0 0000

0 0000

0 0000

0 0000

115 7252

59 35952015

Per periode

Periode Aantal

dagen

Geleverde hoeveelheid Belaste hoeveelhed

Totaal le schijf

Belasting

5e schijf le schijf2e schijf 3e schijf 4e schijf 2e stiiijf 3e schijf 4e sdiijf 5e schijf Totaal

365 108 000 00 63 739 73 423 29 51 663 30 11 653 14 0 00 0 00 139 68 18 839 45 4 195 13 0 00 0 00 23 17427

2013

2014

0 0 00 0 00 0 00 0 00

40 68

84 73

14 27

0 00

le hj

2e hj

150 44 383 56

54 443 84

9 172 60

123 29

54 443 84

9 172 60

123 29

256 74

43 26

40 68

21 293 44

1 840 14

184 42 533 95

9 129 35

11 653 14 0 00 0 00 17 013 58

1 825 87

4 195 13 0 00 0 00

2015 31 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

793152 00221



1^1p]e|l^ FISCALITEIT^fl 10 2 e |@minfin nl1

|io 2 e| lZV AVM LJo 2 ^@minfin nl] |io 2 e|ip 2 | io 2 e DB AV H i0 2 e I@minfin nl1
1 0 2 ^ 10 2 e

Thur 2 27 2014 10 50 12 AM

To

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject Ongelijke BoL voor gelijke verbruikers

MAIL RECEIVED Thur 2 27 2014 10 50 31 AM

High

2014 02 26 BOL berekening pptx

2014 02 26 Kopie van Rekenmodel BOL Totaal xisx

Beste

Hierbij zoals afgesproken de presentatie van gisteimiddag inclusief voorbeelden en argumentatie en bet Excelbestand met

alle rekemnodellen

Zoals gisteieii besproken leidt liet rekeinnodel in de oveigaiigsperiode tot ongelijke beliandeling van gelijke gevalien vanwege
het feit dat de onderscheiden drinkwaterklanten op verschillende niet door hen gekozen data hun jaarafrekening ontvangen
Naast het feit dat deze ongehjke behandeling oneerhjk en niet verdedigbaar is ontstaat shijd met de Drinkwateiwet die

discrmimatie tussen klanten het BOL bediag is namelijk afliankehjk van de afrekeimiaand die klanten met zelf kiinnen

kiezen verbiedt Dit geldt overigens alleen voor klanten die meer verbmiken dan 300m3 en alleen in de afrekenperiode waarin

1 juh 2014 is inbegrepen

De gisteren besproken oplossingen passen naar onze indmk binnen de marges van de gebudgetteerde opbiengst en binnen het

vaststaande wettehjke kader en is te voorzien in de MR die per 1 juli 2014 ingaat

Wij hebben 2 oplossingen aangedragen onze voorkem’ gaat nit naar Optie 2 met name vanwege de gelijke behandeling van

jaar en maandklanten Daamaast doorloopt optie 2 de schijven zoals de wetgever dit volgens ons bedoeld heeft

Optie 1 zou ook kmmen mits dit goed m de wet is geregeld en dan zou deze berekening dus ook voor maandklanten moeten

gelden

Het rekenmodel moet door de drinkwaterbedrijven in hun software worden ingebouwd en de teimijnen daarvoor lopen nu wel

tegen de haalbaarheidsgrenzen Daarom zou ik je wiUen vragen om een spoedige uitspraak over bovenstaande uiteraard onder

de gisteren besproken randvooiwaarde vanbestumlijke insteiimiing

Vrieiidelijke groet

l|0 2 ^ 1Q 2 e

Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

793198 00222



2509 LP DEN HAAG

T 070 3490887

M 06 22470951

I iQ 2 e l@vewin nl

www vewin nl

Als u dit bsricht per abuis hebt ontvangen word u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen Het is niet toegestaan om dit bericht geheel of gedeeltelijk
zondertoestemming 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

793198 00222
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Voorbeelden BOL berekening

Ministerie van Financien

vs

Vewin

10 2 S 10 2 e

26 februari 2014

10 2 g10 2 g
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BOL voorbeelden Verbruik 300
Voorbeeld 1 500 per jaar Klant 1 Klant 2

Inhuizing

Uithuizing

Jaarafrekening

Verbruik jaar

Belasting volgens Ministerie van Financien

Belasting voorstel Vewin Optie 1

Belasting voorstel Vewin Optie 2

1 februari 2014

31 januari 2015

Juni

500

€ 142 73

€ 142 73

€ 135 67

1 februari 2014

31 januari 2015

Februari

500

€ 137 88

€ 142 73

€ 135 67

• Zelfde Verbruik en Periode

andere afrekenmaand
• Klant 1 krijgt een afrekening in

juni Klant 2 in februari
• Volgens berekening MinFin is

totale BoL voor beide klanten

niet gelijk

1Voorbeeld 2 108 000 per jaar] Klant 1 klant 2

Inhuizing

Uithuizing

Jaarafrekening

Verbruik Qaar

Belasting volgens Ministerie van Financien

Belasting voorstel Vewin Optie 1

Belasting voorstel Vewin Optie 2

1 februari 2014

31 januari 2015

Juni

108 000

€ 22 462 34

€22 462 34

€ 23 443 71

1 februari 2014

31 januari 2015

Februari

108 000

€23 174 26

€ 22 462 34

€ 23 443 71 J

Conclusie Volgens MinFin berekening is de totale BoL over

dezelfde periode afhankelijk van de afrekenmaand

10 2 g
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BOL voorbeeld Verbruik 300

Voorbeeld 3 250 per jaar] Klant 1 klant 2

Inhuizing

Uithuizing

Jaarafrekening

Verbruik jaar

Belasting volgens Ministerie van Financien

Belasting voorstel Vewin Optie 1

Belasting voorstel Vewin Optie 2

1 februari 2014

31 januari 2015

Juni

250 m

€ 82 50

€82 50

€82 50

1 februari 2014

31 januari 2015

Februari

250 m

€ 82 50

€ 82 50

€ 82 50

Bij Verbruik 300 geen verschil tussen de modellen

10 2 g
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Uitgangspunten berekening Financier

Uitgangspunten bij het gebruik van voorschotten

• Bij gebruik van voorschotten wordt de verbruiksperiode gesteld op de periode waarop de eindfactuur

betrekking heeft Voor zover die periode afwijktvan 12 maanden wordt een correctie toegepast op het

heffingsplafond onderscheidenlijk de hoeveelheidsgrenzen van het schijventarief
• Bij de berekening van de verschuldigde belasting over het 1e halfjaar 2014 wordt het heffingsplafond per

voorschot naar evenredigheid toegepast Dit impliceert dat de belastbare hoeveelheid over het 1e halfjaar
2014 maximaal 150 is Dit maximum wordt verboogd ofverlaagd als de eindfactuur betrekking heeft

op een andere periode dan 12 maanden Daarbij mag de leverancier naar keuze de maandmethode dan

wel de dagmethode toepassen
• Bij de berekening van de verschuldigde belasting over het 2e halfjaar 2014 wordt het schijventarief

toegepast op de verbruiksperiode als geheel waarbij de levering over het 1e halfjaar 2014 buiten

beschouwing gelaten wordt De belasting over het2e halfjaar 2014 wordt dus berekend door op de van 1

juli t m 31 december geleverde hoeveelheid het schijventarief toe te passen

• Bij de aangiften over de voorschotten in het 1e halfjaar wordt het heffingsplafond telkens naar

evenredigheid toegepast Bij de aangiften over de voorschotten in het2e halfjaar wordt de belasting over

de tweede en volgende tariefschijf pas meegenomen in de aangifte over oktober

Basis

Artiksl 17 thans visrde lid Wbm

Huidig artikel 14 tweede lid Wbm

Toekomstig artikel 18 vierde iid Wbm

Huidig artikei 17 derde iid Wbm

Bij de maandmethode worden gedeeiten van een maand ais een hele maand gerekend als de verbruiksperiode begirrt WiVa de zestiende van de maand en als zi] eindigt na de vijftiende
van de maand Bij de dagmethode vindt de correctie van het maximum piaats op basis van het aantal dagen Artikei 4 eerste en tweede iid Urbm

Toekomstig artikel 18 derde lid Wbm

Huidig artikei 17 derde iid Wbm

Artikel XXIIIC Belastingplan 2014
10 2 g
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Uitgangspunten Vewin

• Gelijke klanten gelijke belastingheffing zowel voorjaar als maandklanten want

anders

Strijd met Drinkwaterwet

Niet uitlegbaar verdedigbaar

Oneerlijk
• Beperking adnninistratieve last

• Totals BOL opbrengst blijft gelijk
• Nulstelling zowel op basis van verbruik als op verbruiksperiode
• Afrekennnaand niet van invioed op berekening BOL

Opmerking 1

• Verschillen ontstaan alleen in het overgangsjaar 2014

• Verschillen ontstaan alleen voor jaarverbruiken 300nri3

• Klanten met groot verbruik zijn niet per definitie maandklanten

Opmerking 2

Artikel 18 lid 5 “Bij regeling van onze Minister kunnen nadere regels

worden gesteld ten behoeve van de toepassing van dit artikel”
10 2 g
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Vewin Optie 1 vs Optie 2

Tariefschijven in de tweede helft van 2014 1 juli t m 31 december

Tariefschijf tarieven Overgangsregeling
I Belasting is verschuldigd op aangifte per 1

januari 2014

0 300 €0 33

300 50 000 €0 40
Belasting is verschuldigd op aangifte per 1

oktober 2014

Facturering van BoL voor 1 oktober is

toegestaan ook in voorschotnota s

50 000 250 000

^ 000 m 1 250 000 € 0 26

€0 36

1 250 000 m €0 05

Optie 1 Optie 2

Verbruiken in schijven op basis van een heeljaar
nnaximaal 150 m3 in eerste schijf 24 850 m3 in tweede

schijf etc van 1 7 2014 t m 31 12 2014

Verbruiken in schijven op basis van een half jaar
maximaal 300 m3 in eerste schijf 49 700 m3 in tweede

schijf etc van 1 7 2014 t m 31 12 2014

Argumentatie voor

Verbruiksperiode startend na 1 7 2014 is exact gelijkaan

oorspronkeiijke voorstel Financien

Argumentatie voor

• De nulstelling is duidelijk zichtbaar

• Gelijkaan behandeling maandklanten

Argumentatie tegen

Niet gelijk aan behandeling maandklanten

Argumentatie tegen

Zowel Klant 1 als Klant 2 heeft een net ander bedrag dan

uit oorspronkeiijke voorstel Financien I0 2 g
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1 1 201312 31 2013 BOLgrenzen dag

0 000

0 822 273 973

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

Dagen in periode

300 €0 165

300 100000 €0 000

3 100000 500000 €0 000

4 500000 2500000 €0 000

5 25000001000000000 € 0 000

1 0 0 822 0

2 0

0

0

0

1 1 2014 6 30 2014

300 €0 330

300 100000 €0 000

3 100000 500000 €0 000

4 500000 2500000 €0 000

5 25000001000000000 € 0 000

1 0 0 000

0 822 273 973

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

0 822 150

2 150

150

150

150

7 1 201412 31 2014

300 €0 330

50000 € 0 400

3 50000 250000 €0 360

4 250000 1250000 €0 260

5 12500001000000000 € 0 050

1 0 0 822

0 822 136 986

136 986 684 932

684 932 3424 658

3424 658 2739726 027

0 000 184

2 300 184

184

184

184

1 1 201512 31 2015

1 0 300 € 0 330

100000 €0 200

500000 € 0 180

0 000

0 822 273 973

273 973 1369 863

0 822 31

2 300 31

3 100000 31

4 500000 2500000 €0 130

5 25000001000000000 € 0 025

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

31

31

1 1 201612 31 2016

1 300 € 0 330

300 100000 €0 200

500000 € 0 180

2500000 € 0 130

€0 025

0 0 820

273 224

273 224 1366 120

1366 120 6830 601

6830 6012732240 437

0 000

0 820

0

2 0

3 100000

4 500000

5 25000001000000000

0

0

0

793783 00224



Verbruikin periode BOLverbruik Kosten Cellen in rood zijn wijzigbaar

0 0

2 1 2014

1 31 2015

108000

Startdatum

Einddatum

Verbruik

Aantal dagen

Dagverbruik

0 0

0 0

0 0

0 0 365

295 89041

Totale BOL kosten € 22 462 3444384

44384

44384

44384

44384

123 €40 68

0

0

0

0

54444

54444

54444

54444

54444

151 €49 91

25054 € 10 021 70

29238 € 10 525 81

0

0

9173

9173

9173

25 € 8 41

8468 €1 693 53

679 € 122 30

9173

9173

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

793783 00224



1 1 201312 31 2013 BOLgrenzen dag

0 000

0 822 273 973

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

Dagen in periode

300 €0 165

300 100000 €0 000

3 100000 500000 €0 000

4 500000 2500000 €0 000

5 25000001000000000 € 0 000

1 0 0 822 0

2 0

0

0

0

1 1 2014 6 30 2014

300 €0 330

300 100000 €0 000

3 100000 500000 €0 000

4 500000 2500000 €0 000

5 25000001000000000 € 0 000

1 0 0 822

0 822 273 973

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

0 000 150

2 150

150

150

150

7 1 201412 31 2014

300 €0 330

50000 € 0 400

3 50000 250000 €0 360

4 250000 1250000 €0 260

5 12500001000000000 € 0 050

1 0 0 000

1 630 271 739

271 739 1358 696

1358 696 6793 478

6793 478 5434782 609

1 630 184

2 300 184

184

184

184

1 1 201512 31 2015

1 0 300 € 0 330 0 000 0 822 31

2 300 100000 €0 200

3 100000 500000 €0 180

4 500000 2500000 €0 130

5 25000001000000000 € 0 025

0 822 273 973

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

31

31

31

31

1 1 201612 31 2016

300 €0 330

300 100000 €0 200

3 100000 500000 €0 180

4 500000 2500000 €0 130

5 25000001000000000 € 0 025

1 0 0 820

273 224

273 224 1366 120

1366 120 6830 601

6830 6012732240 437

0 000

0 820

0

2 0

0

0

0

793783 00224



Verbruikin periode BOLverbruik Kosten Cellen in rood zijn wijzigbaar

0 0

2 1 2014

1 31 2015

108000

Startdatum

Einddatum

Verbruik

Aantal dagen

Dagverbruik

0 0

0 0

0 0

0 0 365

295 89041

Totale BOL kosten € 23 443 7144384

44384

44384

44384

44384

123 €40 68

0

0

0

0

54444

54444

54444

54444

54444

300 €99 00

49700 € 19 880 00

4444 €1 599 78

0

0

9173 25 € 8 41

8468 €1 693 53

679 €122 30

9173

9173

9173

9173

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

793783 00224



1 1 201312 31 2013 BOLgrenzen dag

0 000

0 822

Dagen in periode

300 €0 165

300 100000 €0 000

3 100000 500000 €0 000

4 500000 2500000 €0 000

5 25000001000000000 € 0 000

1 0 0 822

273 973

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

0

2 0

0

0

0

1 1 2014 6 30 2014

300 €0 330

300 100000 €0 000

3 100000 500000 €0 000

4 500000 2500000 €0 000

5 25000001000000000 € 0 000

1 0 0 000

0 822 273 973

273 973 1369 863

1369 863 6849 315

6849 315 2739726 027

0 822 150

2 150

150

150

150

7 1 201412 31 2014

300 €0 330

300 50000 € 0 400

3 50000 250000 €0 360

4 250000 1250000 €0 260

5 12500001000000000 € 0 050

1 0 1 395

1 395 232 558

232 558 1162 791

1162 791 5813 953

5813 953 4651162 791

0 000 184

2 184

184

184

184

1 1 201512 31 2015

300 €0 330

300 100000 €0 200

3 100000 500000 €0 180

4 500000 2500000 €0 130

5 2500000 1000000000 €0 025

1 0 1 395

1 395 465 116

465 116 2325 581

2325 581 11627 907

11627 907 4651162 791

0 000 31

2 31

31

31

31

1 1 201612 31 2016

300 €0 330

300 100000 €0 200

3 100000 500000 €0 180

4 500000 2500000 €0 130

5 25000001000000000 € 0 025

1 0 1 392

1 392 463 845

463 845 2319 227

2319 227 11596 137

11596 137 4638454 696

0 000 0

2 0

0

0

0

793783 00224



Verbruikin periode BOLverbruik Kosten Cellen in rood zijn wijzigbaar

0 0

2 1 2014

1 31 2015

108000

Startdatum

Einddatum

Verbruik

Aantal dagen

Dagverbruik

1 juli factor

Totale BOL kosten

0 0

0 0

0 0

0 0 365

295 89041

0 58904

€23 174 2744384

44384

44384

44384

44384

123 €40 68

0

0

0

0

54444

54444

54444

257 €84 73

42534 € 17 013 58

11653 €4 195 13

54444

54444

0

0

9173

9173

9173

9173

9173

43 € 14 27

9129 €1 825 87

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

793783 00224



BefastinQ op leidinQwater 2013 2015 bii eindafrekenina op daabasis

Z014€n 20L5 op basis van tarieven zoals vastgesteld in Belasiingplan 20L4

Varbr u I k op jaarbass

Eerstedag ejndafretsningsperrcde

lOErOOO

2014

Tl

M B ni^ lagardan 2CU3 201314 41S71

2

1

Laatstedag eindafrekeningsperiode {N B niet hoger dan 2015J2015 201325 42035

1

31

Berekening

Verbr ui ksperi ode

Dad varbrulisjoarioda na 1 juli 2014

Vermeningvuldigingsfactar tarie^renzen

i v m lengteva bruikspa iode

3G5dagen

215dagan

1 0000

F^iode Aantal Geiera de howedhad

dagan

Beiaste howedheid

Totaal laschijf

Bdasting

laschijf2aschjf schgf 4eschijf Seschijf 2aschijf Beschjf 4eschrjf 5e schgf Totaaf

36S lOS OOO OO «3 739 73 423 29 51 603 30 11 053 14 O DD 0 00 139 08 18 339 45 4 195 13 0 00 0 00 23 174 27

2013

2014 le hi

2a hi

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

150 44 383 56

54 443 84

9 172 60

123 29

54 443 84

9 172 60

123 29

256 74

43 26

40 68

84 73

14 27

40 68

21 293 44

1 840 14

184 42 533 95

9 129 35

11 653 14 0X»

OXH

Q 00

OXXJ

17 013 58

1 825 87

4 195 13

0 00

0 00

0 00

0 00

2015 31 0 00 0 00

AharnatieF barekenlng

Verbruiiapericde

Daal varbruiisp»ariada na 1 juli 2014

Gelever de hoe eei hei d

Ganidddd par dag galevarda hoe adhaid

Bcvengranzan tariafechijvan par dag

365dagen

215dagan

108 000m

295 89m

2013 la hi 2014 2a hj 2014 2015

Eersteschijf

ruvaadaschiff

Oarde schijf

i ierde schiff

0 82 0 82 1 40 1 40

232 56 465 12

1 162 79

5 813 95

2 325 58

11 627 91

Per dag

F^ode Galava da hoavadhaid Balasta hoavaalhaid

Totaal leschijf

Bdasting

leschijf2e schijf 3e schgf 4e schijf 5e schijf 2e schijf Seschjf 4eschijf 5e schgf Totaal

2013

2014 lehj

2a hi

295 8904

295 89 04

0 8219

0 8219

0 S219

0 8219

0 1356

0 2712

0 1356

0 2712

295 8904 295 8904 1 3953 231 1628 63 3323 0 0000 0 0000 0 4605 92 4651 22 7996 0 0000 0 0000 115 7252

2015 295 89 04 295 8904 1 3953 294 4951 0 0000 0 0000 0 0000 0 4605 58 8990 0 0000 0 0000 0 0000 59 3595

Per penode

r^iode Aantal GaJava da hoavadhaid

dagan

Beiaste hoavaalhaid

Totaal leschijf

Bdasting

laschijf2eschjf 3a schgf 4e schijf hijf 2e schijf 3eschjf 4eschrjf 5a schgf TotaalSai

305 100 000 00 03 730 73 423 20 51 603 30 11 053 14 O DO 0 00 130 OS 1S S30 45 4 105 13 0 00 0 00 23 174 27

2013 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 D0

lehj

2ehj

2014 ISO 44 383 56

54 443 84

9 172 60

123 29 123 29 40 68 40 68

1S4 54 443 84

9 172 60

256 74 42 533 95

9 129 35

11 653 14

0 00

0 00 ox» 84 73 17 013 58

1 825 87

4 195 13

0 00

0 00 D OO 21 293 44

1 840 142015 31 43 26 0X» OXW 14 27 0 00 0 00

793783 00224



Deelwerkgroep
“

Wet en regelgeving maatwerk aanpak
”

Werkgroep Willems

1 Belasting op leidingwater hergebruik van water valt ook onder deze belasting alsook

stoomcondensaat dat is funest voor project t b v industriewater en terug dringen gebruik
drinkwater en gebruik loog en zoutzuur TerwijI dit een van de achterliggende redenen voor de

belastingmaatregel was Men is van plan om te gaan investeren om industriewater te gaan

zuiveren

Nodig uitzondering voor stoomcondensaat en industriewater

bulten verzoek

Belasting op ieidingwater
Per 1 januari 2014 is de belasting op leidingwater verhoogd Per 1 juli 2014 vervalt het heffingsplafond
van 300 m^ en wordt een degressieftarief ingevoerd met vijf schijven Dit is als voIgt uitgewerkt

• Vanaf 1 januari 2014 tot 30 juni 2014 geldt nog het heffingsplafond van 300 m^ maar wordt het

tarief verhoogd naar € 0 33 ml

• Vanaf 1 juli tot 31 december 2014 geldt het volgende schijvenstelsel overgangsregeling met halve

schijflengte en dubbel tarief in de tweede tot en met vijfde schijf

I KUPieKe meier leiaingwaier per jaar larier

1 300 €0 330

301 50 000 €0 400

50 001 250 000 €0 360

250 001 1 250 000 €0 260

Meerdan 1 250 000 €0 050

• Vanaf 1 januari 2015 geldt het volgende schijvenstelsel

1 300 €0 330

301 100 000 €0 200

100 001 500 000 €0 180

500 001 2 500 000 €0 130

Meer dan 2 500 000 €0 025

Zoals toegezegd tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2014 inventariseert het

ministerie van Financien met de sector l M en EZ momenteel februari en maart mogelijke

knelpunten door de verhoging van de belasting op leidingwater en het vervallen van het

heffingsplafond Aan de hand van de resultaten kan de regeling in het Belastingplan 2015 zo nodig
nog worden bijgesteld VEMW en voor de drinkwaterbedrijven Vewin hebben vanuit de sector een

1
De tarieven voor 2015 kunnen nog wijzigen door indexatie

793265 00226



coordinerende rol bij de inventarisatie van knelpunten en het overleg hierover Een beschrijving en

cijfermatige invulling van mogelijke knelpunten bij het Chemiecluster kan worden aangeleverd bij
VEMW of Financien zodat deze punten kunnen worden meegenomen in de inventarisatie en het

daarop volgende wetgevingsproces

Of de specifieke situatie van Chemiecluster leidt tot de heffing van belasting op leidingwater is lastig te

zeggen omdat dit afhangt van de feiten en omstandigheden Informatie op dit punt ontbreekt Vragen
over de toepassing van de leidingwaterbelasting in concrete situaties kunnen overigens het beste

worden voorgelegd aan de bevoegde inspecteur Belastingdienst Arnhem onder vermelding van de

specifieke gegevens van de situatie

Algemene informatie belasting op leidingwater
De leidingwaterbelasting wordt geheven bij levering van leidingwater via een aansluiting van een

onroerende zaak op het distributionet van een drinkwaterbedrijf of een afeonderlijke watervoorziening
De belasting wordt geheven van degene die het leidingwater levert Leidingwater is water dat door

een drinkwaterbedrijf of een afzonderlijke watervoorziening aan derden rechtspersonen of natuurlijke

personen ter beschikking wordt gesteld Het water hoefl niet van drinkwaterkwaliteitte zijn Naast een

drinkwaterbedrijf kan zoals gezegd ook leidingwater worden geleverd door een afzonderlijke
watervoorziening Dit is een landgebonden voorziening anders dan een drinkwaterbedrijf voor de

winning of behandeling van water dat met behulp van een leiding of distributienet als leidingwater ter

beschikking wordt gesteld Een levering van leidingwater door een drinkwaterbedrijf is altijd belast

Een levering van leidingwater door een afzonderlijke watervoorziening is belast als deze het water

heeft gewonnen ofbehandeld

buiten verzoek

793265 00226



10 2 e I pio^ DV AVM [1 10 2 6 |@minfin nl]
io 2 e 11|0 2 ^ 10 2 6 | DV AVM H io 2^n@minfin nil | 10 2 e ra io 2 e | AFP EUROPA H i0 2 e |@minfin nl1

10 2 6|l^J 2 k| 10 2 B I DV AVM || 10 2 e |@minfin nl1 |10^^10 2 e| | 10 2 6 ^ TtAFP BEL El D ^ I0 2 e |@minfin nl1 |i^ f^ ^
10 2 6 I DV AVM H iQ 2 e |@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Waterbelasting

MAIL_RECEIVED Mon 3 3 2014 3 04 02 PM

Memo waterbelasting en energiebelasting Eemsmond deelwq wet en reqela docx

To

Cc

10 2 6|lt3 2|9 |l0 2 6| FISCALITEIT

Mon 3 3 2014 3 04 00 PM

Normal

Wat mij betreft prima

Groeten

10 2 e|

110 2 61 DV AVM

Verzonden maandag 3 maart 2014 14 11

Aan |l0 2 e|lPf|i^j FISCALITEITj

CC I 10 2 6 [lp]6 | 10 2 6 I DV AVMj r B I AFP EUROPA |lQ 2 6|l^Bf| 10 2 6 [ dV AVM |lQ 2 e| |1Q 2 6| ^ 10 2 6 [
^^AFP BELEID |lQ 2 ^0 2 ^ lfol^ | 10 ^6 | DV AVM

Onderwerp RE Waterbelasting

Van 1026

Bijgaand een nog lets aangevulde versie de vorige kun je verwijderen

110 2 61 DV AVMVan I 10 2 6

Verzonden maandag 3 maart 2014 13 54

Aan |io 2 e|lP^|l^ FISCALITEIT

CC I 10 2 6 ]l^^l0 Ze ^ I DV AVM | 10 2 6 [B 10 2 6 | AFP EUROPA |10 2 6| 110 2 61 ^ 10 2 6 | AFP BELEID

l^l 10 2 6 I DV AVM

Onderwerp RE Waterbelasting

Kan deze tekst wat iou betreft zo worden uitgedeeld binnen de werkgroep Willems m b t overleg met Groningen t b v

Ook opmerkingen van de mensen onder c c zijn uiteraard welkomhet I0 2 g

Groet

10 2 6

Van 110 2 6^ Q 2 ^ IRF DEFEZ

Verzonden vrijdag 28 februari 2014 13 05

Aan |1Q 2 6| |10 2 61 \ I0 2 e ^ \ AFP BELEID 10 2 6 DV AVM I 10 2 6

I ^

792765

] 10 2 6 |j DV AVM

10 2 6 dl0 2 e|j IRF DEFEZ 10 2 6 || ] MinEZ10 2 6

00227



Ondenverp Fw Waterbelasting

Kumien jullie een uitdeelbare mailbare tekst maken voor de werkgroep Willems

Met daarin

Beschrijving huidige werking leidingwaterbelasting Inwelke situatie moet worden betaald Dus bij enteme levering eii

wanneer niet Bij intern gebmik als ik het goed heb

In Groningen speelt dat Akzo bv water over heeft dat een ander bedrijf wel wil gebmiken Moet er dan belasting worden

betaald Wellicht kan in algemene termen op deze situatie worden ingegaan

Verder wellicht iets opnemen dat problemenVragen bij Financien gemeld kunnen worden met een naam erbij

Zou mooi zijn als tekst vandaag zou kunnen worden gemaakt Anders maandag Werkgroep Willems rapporteert woensdag a s

10 2 e|

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original message—

Sender ]i0 2 e[ MinEZ ® 10 2 g10 2 6 10 2 610 2 6

Time Frineozes ii vuu l ET 2014

l| 10 2 r~[ | 10 2 g

f^rovinciegroningen nl

|10 2 6| QRF l 10 2 g

@minez nl

q 10 2 e |@minfin nl | iQ 2 e dhr | 0 2 e

@provinciegroningen nl’”

@provinciesrQningen nl

To
” 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

@provinciegroningen nl10 2 6 10 2 6

Subject Waterbelasting

informeer jij de werkgroep nog over toekomst waterbelasting

10 2 6

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not

the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

Bezoekt u het kemdepartement van het Ministerie van

Economische Zaken

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs paspoort ID kaart rijbewijs of rijkspas dient

te tonen Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen wordt u geen toegang verleend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd

792765 00227



10 2 e | plo 2 ^HDV AVM [1 10 2 6 I@minfin nl]
10 2 e I I |l0 2 e| \Rfj 10^^| lO^e |@minfin nl1 | 10 2 e

1@minez nl1 ]l0 2 e|1^p 2|6 |10 2 ^HFISCALITEIT [[ 10 2 6 |@minlin nl1 |10 2 e| 110 2 e | ^ 1Q 2 e^
n@minlin nII |1 o 2 e| ^0 24I i0 2 e | PV AVM ^ i0 2 e |@minfin nl1 |iQ 2 e|i 2 ^ I0 2 e I

@minfin nl]
71l0 2 e| IRF DEFEZ

Mon 3 3 2014 8 56 41 PM

Normal

To
10 2 e Jl0 2 eCc

I io 2 g I 10 2 e

AFP BELEl Pin 10 2 e

PV AVM || 10 2 e

From 10 2 e

Sent

Importance

Subject RE Waterbelasting
MAIL RECEIVED Mon 3 3 2014 8 56 42 PM

5 3

Hallo 10 2 e

Dank voor de reactie Ik zou de EB punten 00k willen opnemen Je verwijst echter naar een bijiage vraag 254 Zou je die

biz kunnen mailen Dan zal Ik bet geheel doorsturen

10 2 6

Van 10 2 6 |l0 2 e| DV AVM

Verzonden maandag 3 maart 2014 18 58

|10 2 4 CIRF^ 10 2 g

J dl^ flRF DEFEZ I 10 2 e || 10^2 | fh0 ^ ^l MinEZ |10 2 e^p|^0 2 4 FISCALITEIT |l0 2 e| |l0 2 e|
AFP BELEID |lQ 2 ^ j^ ^0 2 ^ | IO 2 6 | pv AVM |i^ 2 e|l^ 2j4| 10 2 e | PV AVM

Ondenverp RE Waterbelasting

10 2 6Aan

CC r
I

10 2 6

Hoi |l0 2 e|

Bijgaand mede namens

uitgedeeld We kunnen hierin geen algemene uitspraken doen over de eventuele heffing bij doorlevering van water e d

daarvoor wordt dus verwezen naar de Belastingdienst Het hangt te zeer af van de concrete situatie of al dan niet sprake
is van een belastbaar felt

10 2 6 een voor de leidingwaterbelasting nog wat bijgewerkt merro dat evt kan worden

De EB punten zijn blijven staan evt kun je die wissen

Groet

10 2 6

Van I0 2 e [10 2 ^ IRF DEFEZ

Verzonden vrijdag 28 februari 2014 13 05

Aan |i0 2 6| |10 2 6M i0 2 ^ ^ I AFP BELEID I l0 2 e | DV AVM I 10 2 6 | 10 2 61 PV AVM

10 2 6

Onderwerp Fw Waterbelasting
I d^0 2 e| IRF DEFEZ 10 2 6 | dhr drs 10 2 e | |l0 2 e|^ MinEZCC

Kunnen jullie een uitdeelbare mailbare tekst maken voor de werkgroep| io 2 e |
Met daarin

Beschrijving huidige working leidingwaterbelasting Inwelke situatie moet worden betaald Dus bij enteme levering en

wanneer niet Bij intern gebruik als ik het goed heb

In Groningen speelt dat Akzo bv water over heeft dat een ander bedrijf wel wil gebmOcen Moet er dan belasting worden

betaald Wellicht kan in algemene termen op deze situatie worden ingegaan

Verder wellieht iets opnemen dat problemen vragen bij Financien gemeld kuimen worden met een naam erbij

Zou mooi zijn als tekst vandaag zou kunnen worden gemaakt Anders maandag Werkgroep Willems rapporteert woensdag a s

10 2 e|

Delivered to you with DME mobile e mail

00228



Sender I0 2 s
■ ]l0 2 e| MinEZ @minez nlI0 2 e 10 2 6

Time Fri Feb 28 11 55 00 GET 2014

To I I0 2 e I ]io 24 IRFj I0 2 g 1 I0 2 e |@minfiii nl | lQ 2 e | dhr

I@minez nl

@provinciegroningen nl

I i 10 2 6 t MinEZ

@provinciegromngen nl10 2 e 10 2 e @provinciegroningen nl’

@provinciesrQningen nl

10 2 e

II 10 2 e 10 2 6

Subject Waterbelasting

infonneer jij de werkgroep nog over toekomst waterbelasting

10 2 6

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not

the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

Bezoekt u het kemdepartement van het Ministerie van

Economische Zaken

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs paspoort ID kaart rijbewijs of rijkspas dient

te tonen Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen wordt u geen toegang verleend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd

792767 00228



Ministerie van Financien

m
r

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Aan

1 ] 10 2 e I 10 ^10 2 81
Inrichtingen

T 070 3428914

F 0

10 2 8 l@minfin nl

Datum

4 maart 2014

memo Ministeriele regaling BOL

Op 27 februari heeft de Vewin een presentatie toegezonden waaruit zou blijken

dat de regelgeving met betrekking tot het tarief van de BOL in het 2e halfjaar van

2014 leidt tot ongewenste verschillen

Het betreft hier uitsluitend situaties waarin het water door middel van

voorschotten in rekening wordt gebracht en de eindafrekening betrekking heeft op

een periode waarin 1 juli 2014 valt bijvoorbeeld van februari 2014 tot en met

maart 2015 of van mei 2014 tot en met april 2015 maar niet van augustus 2014

tot en met juli 2014

Hoewel er kleine onjuistheden in de gepresenteerde cijfers zitten concludeer ik op

grond van een eigen analyse dat de gesignaleerde verschillen zich inderdaad

voordoen De verschillen zijn ongewenst omdat zij enkel het gevolg zijn van een

verschillend afrekenmoment Zoals blijkt uit de volgende tabel is dat met name

het geval bij grootverbruikens

Belasting op leidingwater 2014

Variatie in van de

theoretische uitkomst
Variatie^ €Jaarverbruik Theoretisch €

500 m3 132 7 5 3

6 000 m3 1 238 15 1 2

100 000 m3 20 176 981 4 9

1 500 000 m3 223 631 39 895 17 8

6 000 000 m3 440 761 216 515 49 1

De grote variatie in de laatste regel kan als voIgt worden geanalyseerd Het gaat

daarbij om de situatie dat de eindafrekening wordt opgemaakt per 1 juli en de

situatie dat dit per 1 oktober gebeurt

Afrekening per 1 juli Afrekening per 1 oktober Verschil

^

Hierbij heb ik een vergelijking gemaakt tussen situaties waahn de afreken peri ode begint op 1 januari 1 aphl 1

juli of 1 oktober 2014 Verondersteld istelkens dat wordt afgerekend over 12 voile maanden

Pagina 1 van 3
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Belast in le schijf

Belast in 2e schijf

Belast in 3e schijf

Belast in 4e schijf

Belast in 5e schfjf

300 m3 524 m3 224 m3

25 054 m3 62 227 m3 37 173 m3

100 822 m3 250 411 m3 149 589 m3

504 110 m3 1 252 055 m3 747 945 m3

2 394 521 m3 1 459 589 m3 934 932 m3

Totaal belast 3 024 806 m3 3 024 806 m3 0 m3

Belasting le schijf

Belasting 2e schijf

Belasting 3e schijf

Belasting 4e schijf

Belasting 5e schijf

99 173 74

10 022 24 891 14 869

36 296 90 148 53 852

131 068 325 534 194 466

119 726 72 979 46 747

Belasting totaal 297 211 513 726 216 515

Het venschil wordt veroorzaakt doordat bij een afrekening per 1 oktober sprake is

van twee verbruiksperiode onder het schijventarief de periode van 1 juli tot en

met 30 September en de periode vanaf 1 oktober Als gevolg van het hoge

verbruik worden de eerste vier schijven in de eerste periode volledig doorlopen

Vervolgens worden ze in de tweede periode nogmaals voor een deel doorlopen Bij

een afrekening per 1 juli treedt dit effect niet op dan worden de schijven slechts

een maal doorlopen en dan nog slechts voor de helft
^
Het resultaat is dat bij een

afrekening per 1 oktober een veel grotere hoeveelheid onder de lagere schijven

valst dan bij een afrekening per ljuli De degressie in het tarief zorgt vervolgens

voor een groot verschil in belasting

Het voorbeeld is uiteraard extreem maar het toont wel aan dat er grate

verschillen kunnen ontstaan die niet gerechtvaardigd kunnen worden door

verschillen in omstandigheden

Daarbij komt het probleem dat bij toepassing van voor belanghebbenden

gunstige afrekenmomenten sprake is van substantiele belastingderving omdat

dan bij lange na niet de opbrengst wordt gehaald waarop gerekend was Een

eerste schatting lijkt erop te wijzen dat sprake kan zijn van een opbrengstderving

in de orde van enkele miljoenen
^

Op grond van deze overwegingen ben ik van mening dat er goede redenen zijn

om te voldoen aan het verzoek van de Vewin de ongewenste verschillen door

middel van nadere regelgeving weg te nemen Dit kan naar mijn mening door een

ministeriele regeling op basis van artikel 18 vijfde lid Wbm

Voorstel

Ik stel voor in de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag twee

tijdelijke bepalingen op te nemen met de volgende strekking

^
Naar rato van het deel van de verbruiksperode dat in 2014 valt

^
De opbrengstderving kan bij een verbruik van 1 5 min per jaar opiopen tot € 4D DDD en bij een verbruik van

6 min^ per jaar zeifs tot € 144 000 Bij 30 grootverbruikers in de eerste categorie en 20 grootverbruikers in de

tweede categorie zou de totaie derving kunnen opiopen tot € 4 miijoen
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1 Als de verbmiksperiode v66r 1 juli 2014 begonnen is en na 1 juli 2014 eindigt

wordt voor de toepassing van artikel 18 eerste en vierde lid van de wet

geacht op 1 juli 2014 een nieuwe verbmiksperiode aan te vangen

2 In afwijking van artikel 18 vierde lid van de wet worden de

hoeveelheidsgrenzen genoemd in artikel 18 eerste lid van de wet met

betrekking tot de leveringen in de periode tussen 1 juli 1024 en 31 decernber

2014 naar evenredigheid verlaagd onderscheidenlijk verhoogd als de

verbmiksperiode korter dan wel langer is dan 184 dagen

Kort gezegd komen deze bepalingen erop neer dat de verbruiksperiode die over

de datum 1 juli 2014 been loopt fictief wordt gesplitst in een deel voor die datum

en een deel daarna en dat de herrekening van de hoeveelheidsgrenzen in het2e

halfjaar 2014 niet plaatsvindt op basis van 365 dagen maar op basis van 184

dagen het aantal dagen in het 2e halfjaar

Deze bepalingen zouden op 1 juli 2014 in werking moeten treden en op 1 januari

2015 weer moeten vervallen

De voordelen van deze bepalingen zouden zijn

Het belastingbedrag is niet langer afhankelijk van het afrekenmoment

Er is dus geen sprake meervan ongerechtvaardigde verschillen

Het belastingbedrag komt in alle gevallen overeen met de theoretische

opbrengst waarmee ook bij de ramingen gerekend was

Er is dus geen risico van belastingderving meer

De berekeningswijze heeft de voorkeur van de Vewin
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pioz^l DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]

|io 2 e| DV AVM

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject FW Fwd Unie van waterschappen
MAIL RECEIVED Tue 3 4 2014 4 13 46 PM

10 2 e

Tue 3 4 2014 4 13 45 PM

Normal

5 5 5

10 2 6^ ^ 10 2 e \ IICAFP BELEIDVan

Verzonden woensdag 26 februari 2014 15 43

l0 2 e|io 2 e| dv AVM lp 2js | 10 2 6 rDV AVMIAan

Onderwerp FW Fwd

Hoi 10 2 8 en 10 2 6 I

Naar aanleiding van onderstaande e mail heb ik even contact opgenomen met

waterschappen ervaren knelpunten van de verhoging van de belasting op leidihgwater Ik weet niet hoe het precies in

elkaar zit maar wellicht kunnen wij drietjes binnenkort even overleggen en daarna contact opnemen met de

waterschappen zodatze wel gehoord worden

CIRF Ook de10 2 8

Groetjes

10 2 6

Algemene Fiscale Politiek | Beleid

T

10 2 6

F

Van h0 2 e

Verzonden dinsdaqTS februari 2014 20 56

Aan h0 2 e| |l0 2 e| ^ 1Q 2 e [ RaFP BELEID^

Onderwerp RE Fwd

10 2 6 AFP BELEID

Ha 10 2 6

Dankjewel

Fijne avond en tot morgen

10 2 6

Van |io 2 e| |io 2 6| ^ io 2 e \ \ fAFP BELEID

Verzonden dinsdag 25 februari 2014 18 18

Aan 110 2 » I I0 2 e | AFP BELEID

Onderwerp Ke i wa

Heev 10 2 6

10 2 6Ja de BOL zit ook in mijn pakket Ik neem morgen wel contact op met

Groetjes
10 2 6

10 2 6 AFP BELEIDVan 10 2 e
^

Verzonden Tuesday February 25 2014 06 091^^
Aan |l0 2 eMl0 2 6|ji 10 2 e \ AFP BELEID

IRF BZKCc |l0 2 e|
Onderwerp Fwd

10 2 6

792684 00230



Ha 10 2 e

Weet jij hier meer van en zo niet weet jij wie wel

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original message—

Sender

Sent time 25 feb 2014 17 53

To ”1 io 2 e

Subject

IRF BZK ^ io 2 e |@minfin nl10 2 6

AFP BELEID i0 2 e @minfin nl10 2 6

Ha 10 2 e

Ik sprak vandaag iemand van de Unie van Waterschappen Hij begon over de

belasting op leidingwater wet BOL Waterschappen schijnen water te

leveren aan bijv de Efteling of dierenpark Emmen Hij kreeg signalen dat

over deze leveranties wellicht belasting moet worden betaald op basis van

de wet BOL en dat waterschappen aanlopen tegen onduidelijkheid over de

reikwij dte van de wet Weet j ij hier iets van of weet j e bij wie van DGFZ
ik mij kan melden hierover

Groet

10 2 6

792684 00230



10 2 e ^4lM eMgg no 2 ^[l 10 2 e |@minfin nl1
10 2 e I I |io 2e|| |RF DEFEZ H ^ 2 e |@minfin nl1
I0 2 e I | |10 2 6|] DV avm

Wed 3 5 2014 11 01 05 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Re Waterbelasting
MAIL RECEIVED Wed 3 5 2014 11 01 00 AM

Mijn contactgegevens hieronder kun je dus evt aan die coordinator doorgeven

ho 2 e| DV AVMVan

Verzonden woensdaq 5 maart 2014 10 34

Aan I l0 2 e

IRf DEFEZ

CC n I niO^nORF DEFEZI I 10 2 s | 1 10 2 e ^
\ 10 2 6 ^ PfAFP BELEID |io 2 6|ip]^ io 2 e \ dv AVM

Onderwerp RE Re Waterbelasting

10 2 6

10 2 6 AFP BELEID h0 2 e| |10 2 eCDV AVM

Hoi |l0 2 e|

Dat is dan wederzijds zullen we maar zeggen vandaar de uitnodiging om inbreng te ieveren voor de inventarisatie

Het zou mooi zijn als vandaag in ieder gevai afepraken kunnen worden gemaakt over het nog deze rraand formuieren

van bij Eemshaven ervaren knelpunten metde leidingwaterbeiastinq Hoe concreter hoe beter liefst ook met cijfers

Degene die dit gaat cobrdineren kan ook even bellen met VEMW

ook de contactgegevens van die coordinator krijgen

10 2 6 of met mij Het zou handig zijn ais wij

Groet

10 2 6

I | | 10 2 6

Ministerie van Financien

DGFZ Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeeren Milieu

Postbus 20201
[ nn FF non l laan

10 2 6tel

Van | I0 2 e^0 2 ^ IRF DEFEZ

Verzonden woensdag 5 maart 2014 7 45

Aan 10 2 6 AFP BELEID |l0 24 |lQ 2 610 2 6 10 2 6 DV AVM 10 2 6 13 2 e 10 2 6

d 10 2 6 ^ l ^AFP BELEIDI

DV AVM

h0 2 e|| IRF DEFEZ

Onderwerp Fw Re Waterbelasting

10 2 eCC

Ik geloof niet dat men geheel tevreden is met de verstrekte informatie

Werkgroep 10 2 6 vandaag om halftwaalf verder Dat zou de laatste bijeenkomst moeten zijn
10 2 e|

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original message—
Sender H @sb eemsdelta nl10 2 610 2 6

Time Wed Mar 05 06 54 00 GET 2014

io 2 gTo 10 2 e 10 10 2 e 10 2 e 10 2 e10 2 g

10 2 gJ@l To 2 q I [
i0 2 e |@minfm nl j i0 2 e |@M1NSZW NL” 10 2 6 |@MINSZW NL G’

10 2 g 10 2 e ^ |l0 2 e| IRf

10 2 6

Cc 10 2 610 2 e

Sakzonobel com”

@akzonobel con i 1 |@ groningen seaports com ] |@groningen seaports com

@latexfalt com

10 2 6

io 2l^nl ^9 til 1
792753

^^
fSlatexfalt comI0 2 e 10 2 6

00231



10 2 €Je 1| 10 2 6i I0 2 e | g^s nl | l0 2 e |@rws nl J l0 2 e

[@provinciegromngen nr
|@provinciegromngen nl

fSbirchconsuItants com”

l@birchconsiiltants com
@birchconsultants com

_

@rninez nl

a 10 2 g

@provinciegroningen nl

io 2 g f 10 2 e

@provinciegromngen nl

@gmail con i

ti 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@gniail com10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 @birchconsultants com

@birchconsii1tants com
II 10 2 6 10 2 6

@birchconsultants com 1010 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

MinEZ

Subject Re Waterbelasting

10 2 6

Goedemorgen

Om maar met de deur in huis te vallen dit is nu duidelijk geen voorbeeld van we gaan met zijn alien knelpunten voortvarend

aanpakken

Als we zo proberen met elkaar iets voor elkaar te krijgen dan gaat de hele exercitie bitter weinig opleveren

Tot straks groet 10 2 6

Verstuiird vaiiaf mijn iPhone

Op 5 mrt 2014 om 05 27 heeft

geschreven

@minez nl het volgende10 2 6 10 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Allen

Bijgaand cnftoezegging info over waterbelasting

110 2 6 |6

^i10 2 e| IRFI 1Q 2 g |[ @minfm nl1Van Q0^
Verzonden Tuesday March 04 2014 10 34jo 2 ^

10 2 6 ri

10 2 6

Aan i0 2 e

Onderwerp FW Waterbelasting

10 2 610

Delivered to you with DME mobile e mail

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not

the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

Bezoekt u het kemdepartement van het Ministerie van

Economische Zaken

792753 00231



Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs paspoort ID kaart rijbewijs ofrijkspas dient

te tonen Indien u bij de receptie geengeldig identiteitsbewijs
kiint tonen wordt u geen toegang verleend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd

792753 00231



10 2 e | ^lM ^ |RFi I02 g | 10 2 e |@minfin nl1

I 10 2 6 P ArP BELEID [1l0 2 e|@minfin nl1 |l0 2 e| | 10 2 e ^ 10 2 e J I
AFP BELEID]^ I0 2e |@minlin nl1 |l0 2 e|l^ 1Q 2 e] DV AVM ^ 10 2e |@mintin nl1 | 10 2 e

DV AVM H lQ 2 e |@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject RE Waterbelasting
MAIL RECEIVED Wed 3 5 2014 11 22 00 AM

To

Cc

l0 2 e |l0 2 e| DV AVM

Wed 3 5 2014 11 22 00 AM

Normal

5333

Eventueel kun je rws verwijzen naar I l0 2Te

leiding waterbelasting

10 2 e van I M die betrokken is bij de inventarisatie van knelpunten

Van | I0 2 e | ^0 2 ^ flRF DEFEZj
Verzonden woensdag 5 maart 2014 11 17

Aan 10 2 © ^10 2e|j fDV AVMI

1 1 10 2 e~^ AFP BELEID h0 2 e| h0 2 e| f| 10 2 eCC AFP BELEID

Onderwerp Fw Waterbelasting

Zie onder Komt van rws Er is de k ik nu geen reactie nodig

Delivered to you with DME mobile e mail

—Original message—
Sender I i0 2 e MinEZ 10 2 6 @minez nl10 2 6

Time Wed Mar OS i 1 07 00 CET 2014

]i0 2 e| IRP DEFEZ j 10 2 6 |@minfin nlTo 1 10 2 e

Subject Fw Waterbelasting

@rws nl1Van 10 2 610 2 6

Verzonden Wednesday March 05 2014 10 26 AM

10 2 6 ^ eAan

Onderwerp Rh Waterbelasting

10 2 6

Hallo|i0 2 e|

Wat mij opvalt is dat de Wet belastingen op milieugrondslag waaronder de belasting op leidingwater valt helemaal niet

duurzaam is ingericht

Bij meer gehniik van water betaal je minder per m3

Bij hergebmik van water moet je voor dezelfde m3 water die aan derden wordt geleverd nog een keer belasting betalen Dit

stimuleert de synergie van bedrijven niet

Ook productieprocessen waarbij geen leidingwater c q grondwater wordt gebruikt maar waarbij wel bijvoorbeeld
condensaat vrijkomt nog zuiverder water dan drinkwater moet bij levering aan derden leidingwaterbelasting worden betaald

Dit stimuleert niet het hergebmik van water en de synergie projecten van bedrijven

Voor het meer duurzaam inrichten van deze belastingwet geldt ook voor andere thema’s binnen deze wet lijkt mij een taak

weggelegd voor het bedrijfsleven om te lobbyen bij de politiek Kan de werkgroep Willems hier ook nog een aanbeveling in

doen

792768 00232



Het is niet specifiek voor regio Eemsdelta Groningen maar wel voor het thema duurzaam waar in deze regio ook met name op

wordt ingezet

metvriendelijke groet

10 2 e

RijkswaterstaatNoord Nederland afdeling Vergunningverlening
Zuidersingel 3 8911 AV Leeuwarden

Postbus 2301 8901 JH Leeuwarden

T 10 2 e

www riikswaterstaat nl

P denk ook aan het milieu is printen van deze mail echt nodig

J@minez nI1

Verzonden woensoag ^ maaiTZuM 5 27

Aan

Van 10 2 e 10 2 e10 2 e

IRF DEFEZ MinFinL

l@groningen seaports com

J@latexfalt com’ [

10 2 e |@VnNSZW NL

J@sb eemsdelta nl

10 2 eI0 2 e

@akzonobel com10 2 S I0 2 e 10 2 e

J NNnl’ 10 2 e 10 2 e

@provinciegroningen nl

@birchconsultants com

^@provinciegroningen nl

J@birchconsultants com
CC | iP 2 e ^dhE1 oM

@gmail com

_@birchconsultants com

Onderwerp Waterbelasting

1 b 10 2 e 10 2 6

10 2 0 10 2 6 10 2 0

10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6

Allen

Bijgaand cnf toezegging info over waterbelasting

10 2 6

Van I i0 2e

Verzonden Tuesday March 04 2014 10 34 PM

Aan

Onderwerp FW Waterbelasting

]i0 2 e| IRF DEFEZ [ 10 2 6 @minfin nl1

_ 110 2 6 I10 2 6 10 2 6

Delivered to you with DME mobile e mail

792768 00232



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

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not

the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

Bezoekt u het kemdepartement van het Ministerie van

Economische Zaken

Houd er dan rekening mee dat u een geldig

identiteitsbewijs paspoort ID kaart rijbewijs of rijkspas dient

te tonen Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen wordt u geen toegang verleend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de

geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not

the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to

inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission ofmessages

Bezoekt u het kemdepartement van het Ministerie van

Economische Zaken

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs paspoort ID kaart rijbewijs of rijkspas dient

te tonen Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen wordt u geen toegang verleend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd

792768 00232



1@birchconsultanls com1 II 10 2 6 10 | 10 2 6 I |l0 2 ejTo 10 2 6 10 2 6

MinEZ [ 1@minez nl] || i0 2e

10 2 6 | |1ol e|] DV AVM [1 10 2 6 |@minfin nl1
10 2 6 ^ ^ llolz^RF DEFEZ

Wed 3 5 2014 4 02 39 PM

]0 2 f1 1| 10 2 e10 2 6 10 2 6 J@minez nl]]MinEZ [[
Cc

From

Sent

Importance

Subject FW Groningen
MAIL RECEIVED Wed 3 5 2014 4 02 40 PM

Normal

Zie onder de afgesproken tekst mbt de waterbelasting

10 2 6

Het ministerle van FInanclen Inventariseert samen met de sector o a VEMW mogelijke knelpunten samenhangend met

de belasting op leidingwater Knelpunten met een kwalitatieve beschrijving en zoveel mogelijk ook een schatting van de

hoeveelheden water waar het om gaat kunnen tot eind maart worden ingebracht bij de VEMW dan wel het ministerle

van Financien Eventuele bijstellingen worden meegenomen in het Belastingplan 2015

792685 00233



|10 2 e^j3 2|e[10 2 ^ FISCALITEIT^[l 10 2 e |@minfin nn

^io 2 e[ilQ ^io 2 e n DB AV ^ i0 2 e |@minlin nn

DV AVM

Wed 3 5 2014 7 00 4o PM

Normal

To

Cc

10 2 «From

Sent

Importance
Subject RE Memo BOL

MAIL RECEIVED Wed 3 5 2014 7 00 42 PM

10 2 e^

We kunnen hier morgen even over praten Ik denk op het eerste gezicht dat de geboden opiossing inderdaad \werkt en

goed samenvalt met de bedoeling van de overgangsregeling

Groet

10 2 6

Van ||l0 2 e|lpHl0 2 4 l FISCALITEIT
Verzonden dinsdaq 4 maart 2014 17 34

Aanj I
CcJjQ 2 H4^0 2 4 kBLKB BENB AM

Onderwerp Memo BOL

4 IO 2 e I I DV AVM p 2 e|l4 2^ lO zTJI DV AVM

10 2 6 |o| 10 2 6

Bij dezen een memo over de BOL n a v de mail van de Vewin van 27 februari bijgevoegd

Graag overleg

Groeten

10 2He

mr iqio 2 6

Ministerle van Financlen

Directoraat generaal Belastingdienst

Cluster Fiscal teit

Tel 10 2 e

E ma l io 2 e \ d minfin nl

755113 00234



755113 00234



BeJastina PefdffiQwater 2013 2015 bfi eindafrekenina op di ibi

2014ai 2015 op basis van tariewn znals vastga^aU in Bdastingplan 2014

De barakafiing is gab

L] ingeval de verbruikspariDdevaor Ljuli 2014 beg cm nan isan na ljuli 2014aindigtr ap L jy li 2014geacht tvardt i

2 de hoevEelheidsg BnzEn m h t de levenngEn in ha2ehal5aar2D14w[}rdEr herrakend op basis van de verhouding verbnjik^eriode lS4dagefi

d op de ’•erondersteiling dat

varb mi lap ari od Bni{

ioa ooo n’

2014

\i^rbmikper3S dagen

Ea 5tedag andalTBlcBrir [N a nlet lager dan 2013] 201314 41ffLngsper

2

Laacsmdag sindaFrekening^Blode [N a niet haga dan 2015]2015 201325 42CE5

Beielcening

Endafrakeningsperiade

\terbmikspETi3de VBDT ljuli 2014

lii^rbmikspB iade na ljuli 2014

Xi^rmaningvuldigingsfactartari^g snsn i v m lengCsverbruiksperiadeviHr ljuli2014

\termEningvuldigingsfactartarirfgrBnzEn i v m lengte verbruiksperiade na ljuli 2014 in 2e hj 2014

\termaningvuldigingsfactartarirfgrenzEn i v m lengte varbruiksperiade na ljuli 2014 in 2015

3 5dag^

ISOdagen

215dagen

0 4110

1 1635

0 5SS0

F node ilhaid Bdaste hae eelheid

Tncaal lesdiijf

^ntal Gdei erdehof

dagan

Bdasting

Seschrjf leschijf ^sch|f 3eschijf feschif Seschif2e schijf 3e5chrjf 4esiigf Tbtaal

365 Loe 000 00 63 739 73 448 77 58 167 67 5 123 29 0 00 0J 0 148 09 21 573 53 1 722 08 0 00 0 00 23 443 71

2013

2014

0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

lehj 150

^hj 134

44383 56

54443 S4

9 17260

123 29

54443 54

9 17260

123 29

300 00

25 48

40 68

QOO 99 00 19 880 00

QOO 841 1 693 53

40 68

0 00 21 578 78

0 00 1 ^424

49 700 00

8467 67

4443 54

679 45

0 00 1 599 78

12230

0 00

2015 31 0 00 0 00

Altemabef berekening met daggemiddelden

Bndafrekaningsperiade

\i^rbruikspBTicdB vaar ljuli 2014

\^rbruikspeficde na ljuli2014

Geleverde hoevedheid

GemiddBld per dag gdeberdehaeveelhaid

Bavengrenzen taridachijvefi par dag

365dagan

150dagBn

215dagen

108 000m’

295 89m’

2013 lehj 2014 2eh|2014 201

Eergre schijf

fw eerie sdiijf

erde schijf

lerde schijf

0 52 0 S2 1 S3 QS2

271 74

1 35870

6793 4B

27397

1 369 88

8849 32

Perdag

F node Gdwardehaf sihaid Bdaste hcs eelheid

Totaal le sdiijf

Bdasting

5esdiljf iesdiijf ^sdi|F 3esdijf2e sdiijf 3esdirjf 4eachijf ^sdi|f 5e5ch|f Totaal

2013

2014 le hj

^hj

295 8904

295 8904

0 8219 0 8219

0 8219 0 8219

0 1356

0 2712

Q1356

Q2712

295 8904 295 8904 1 6304 270 1087 241513 0 0000 0 0000 0 5380 108 0435 86945 0 0000 0 0000 117 2760

2015 295 8904 295 8904 0 B219 273 1507 21 9178 0 0000 0 0000 0 2712 546301 3 9452 0 0000 0 0000 58 8466

Perpenode

F^hode ^ntal Gdeirardehoevaelhaid

dagan

Bdaste haeveelheid

Totaal lesdii]f

Bdasting

5e sdiijf Iesdiijf ^sdiijf 3e sdiijf2e sdiijf 3e sdiijf 4eadiijf ^ sdijf 5e sdiijf Tataal

365 LOS 00 00 63 739 73 448 77 58 167 67 5 123 20 0 00 148 00 21 573 53 1 722 08 0 00 0 00 23 443 71

2013

2014 le hj

^hj

0 0 00 0 00

123 29

54 443 84

9 17260

0 00 0 00 o co

150 44383 56

54 443 84

9 17260

123 29

300 00

40 SS

8 00 99 00 15 880 00 1 59978

841 1 693 53

40 68

184 49 700 00

8 467 67

4443 84

679 45

0 00 0 00 QOO 21 578 78

QOO2015 31 25 48 0 00 QOO 12230 0 00 l ffi424

756181 00235



p]e|l^ FISCALITEIT^H 10 2 e |@minfin nn ^l^ f^ ^| 10 2 e UDV AVM ^ 10 2 e |@minfin nn
I0 2 e|i]^| I0 2 e | DV AVM H iQ 2 e |@minfln nil

| |10 2 e] DV AVM

Thur 3 6 2014 3 31 30 PM

Normal

To

Cc

10 2 «From

Sent

Importance
Subject FW unie van waterschappen
MAIL RECEIVED Thur 3 6 2014 3 31 00 PM

5533

Ter info

De Unie van Waterschappen is bezig meteen inventarisatie bij de leden over de leidingwaterbeiasting Voigende week

hebben we hierover teiefonisch contact

10 2 9 h0 2 e|j DV AVM

Verzonden donderdaq 6 maart 2014 15 26

AaniP 10 2 e | | Q
CCi I 10 2 e 10 2 e | ||l0 2 e|l^ | 10 2 e | DV AVM |l0 2 e| |l0 2 e| | 10 2 e ^AFP BELEID

Onderwerp RE unie van waterschappen

Van

Geachte heer io 2 e beste 10 2 6

Goed te horen dat er al een inventarisatie plaatsvindt We kunnen voigende week woensdag of donderdag even contact

hebben over de stand van zaken

Vriendelijke greet

10 2 e | | 10l7

Van [ 10 10 2 6 10 2 6 gluvw nn

Verzonden donderdag 6 maart 2014 13 42

Aan 10 2 6 10 2 6 DV AVM

10 ^ 10 2 6 |l | 10 2 6 10 2 6CC

Onderwerp RE unie van waterschappen

Geachte mevrouw i0 2 e [

Dank voor uw snelle bericht Wij zijn nu nog bezig de inventarisatie onder onze leden te voltooien Ik verwacht dat die begin

voigende week compleet is dus het lijkt me het handigst dat ik u voigende week bel We kunnen dan bezien ofbet nuttig is

een nader overleg te plannen

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

W»l»r

Q

CtQlr

Watergovemance expert WGC

S UNIE VAN WATERSCHAPPEN

Postbus 93218 2509 AE Den Haag
10 2 e ojMVW nl10 2 6

^ ^waterschappen \ www uvw nl

Van io 2 e |io 2 e| DV AVM [
Verzonden donderdag 6 maart 2014 12 08

Aan

CC |l0 2 ep]D 2j^ loliTI DV AVM |l0 2 e| 10 2 e| 10 2 e j6^FP BELEID |l0 2 e

DV AVM

792692

@minfin nl110 2 6

10 2 6 10 2 6

IRF BZK | i0 2 e10 2 6

00236



Onderwerp RE unie van waterschappen

Geachte heer i0 2 e

Van mijn collega I0 2 e io 2 e begrijp ik dat er vragen leven bij de waterschappen over de reikwijdte van de belasting

opieidingwater Deze vragen worden naar ik aanneem vooral ingegeven door de wijzigingen per 1 juli 2014 waarbij het

heffingsplafond van 300 vervalt en een degressief tarief met vijf schijven wordt ingevoerd Op zichzelf blijft de

systematiek van de leidingwaterbelasting daarbij ongewijzigd maar de impact van de heffing wordt dusdanig veel groter
dat over details van de heffing vaak nu pas vragen naar boven komen

Het is inderdaad goed dat de waterschappen op dit puntook zijn aangesloten Graag horen we welke onduidelijkheden
worden ervaren Bij meer algemene vragen over de opzet van de belasting kunnen wij het antwoord wellicht direct

geven Of in een concrete situatie leidingwaterbelasting moet worden betaald hangtafvan de feiten en

omstandigheden Op dat punt is de belastingdienst bevoegd Vragen over specifieke situaties kunnen daarom het beste

worden voorgelegd aan de betrokken inspecteur Belastingdienst Arnhem

Wij zijn deze maand overigens bezig met het inventariseren van knelpunten door de wijzigingen in de

leidingwaterbelasting Mochter dus behalve van onduidelijkheid ooksprake zijn van knelpunten die worden verwacht

dan zouden we dat graag zo snel mogelijk vernemen Het gaat hierbij om een kwalitatieve beschrijving van het

knelpunt met zoveel mogelijk ook cijfers over de hoeveelheden leidingwater per afnemer

We kunnen het voorgaande ook even telefonisch bespreken vandaag ergens tussen 15 00 en 16 30 uur ofanders

morgen of volgende week woensdag of donderdag

Met vriendelijke groet

10 2 e | | 10lT

1 1 10 2 e

Ministerie van Financien

DGFZ Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeeren Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

10 2 6tel

Van |lQ 2 e| |l0 2 e| \ 10 2 e AFP BELEID

Verzonden dinsdaq 4 maart 2014 14 29
_

Aan

Onderwerp Fw unie van waterschappen

10 2 e ]l0 2e| DV AVM |l0 2 e| 1^ 2jg ] 10 2 6 | DV AVM

10 2 6 I ijia^

Beleidsmedewerker

Algemene Fiscale Politiek | Beleid

T

10 2 6

F

10 2 6 IRF BZKVan |l0 2 e

Verzonden woensdag 26 februari 2014 15 38

Aan hP 2 e| |l0 2 e| ^ 10 2 e ^ |^AFP BELEID

Onderwerp unie van waterschappen

Ha 10 2 e

10 | 10 2 6 [| | 10 2 6 l@uvw nl Hij was degene die mij namens de Unie vanHierbij het mailadres van dhr

Waterschappen aanschoot over onduidelijkheid van de reikwijdte van de wet BOL

Groet

792692 00236



10 2 e

792692 00236



j@minfin nl] 10 2 e10 2 e| KlRF^ 10 2 g II
10 2 e | IRF| io 2 g io 2 e |@minfin nlH
I RF SZWRE^ 10 2 e |@minfin nl1 r~
AFEP ^ 10 2 e I@minfin nl1

FIN DEELN || 102^ ^@mWrn]Tyl
FIN DEELNM 10 2 e

10 2 e 10 2 eTo 10 2 e

10 2 6

10 2 6

10 2 610 2 e

10 2 6

| IRF SZWRESO][l 10 2 6 |@mintin nnl@minfin nll
Tpppi[l 1

10 2 6

10 2 6 l@minfin nl]
10 2 6 BJZ BBoiT lO 2 e |@minfin nll r

IRF DEFfel^ 1Q^a minfin nl] l I0 2 e ^ IRF ALl

^ 1 1 10 2 6 | AFP BELEID |10 2 e| a minfin nll | 10 2 e | J
DV AVM [l 10 2 6 @ jninfin nil

From

Sent

10 2 6

Cc 10 2 6

10 2 6 l@minfin nl] [
10 2 61

10 2 6 ^ l ^Toi ^ IRF DEFEZ

Thur 3 6 2014 11 33 59 PM

Importance
Subject FW Actieplan

MAIL_RECEIVED Thur 3 6 2014 11 34 01 PM

Actieplan werkgroeol 10 2 e I Definitief pdf

Normal

Bijgaand het finale aktieplan van de werkgroep 10 2 6 Verdere proces aktieplan staat

hieronder

Morgenochtend om 9 15 vindt er nog politiek overleg plaats over de kabinetsreactie op dit

werkstuk Er ligt nog een financieel punt dat om politieke besluitvorming vraagt Fief rapport zal

begin volgende week met een begeleidende brief van het kabinet naar de Kamer gaan

Groet

|l0 2 e|

■Oorspronkeliik bericht

j@minez nl]Van 10 2 e 10 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Verzonaen aonaeraag b maan zui4 zsz3

Aan 0 2 j@reinwillems nri 10 2 6 l MinEZ

j|10 2 ef TRF DEFEZ | 10 2 6 @groningen
| 10 2 6 |@MINSZW NL

l@Jatexfalt com

@provin ciegroningen ill

i| 10 2 6 n I

j@provinciegroningen nr I 10 2 6^
l@sb eemsdelta nl

10 2 6

10 2 6

10 2 6seaports com

l@akzonobel com [
CC | 10 2 6 @gmail com

10 2 6 |@provin ciegronin gen nl p 10 2 6

10 2 6 |@birchconsultants comT| io 2 e

10 2 6

10 2 6

ntq comlrf JMIWiW 1lMlllfc1

l0 j 10 2 6 |l0 2 e| MinEZ10 2 6 10 2 6@birchconsultants com

Onderwerp Actieplan

Den Flaag 7 maart 2014

Beste Collega s werkgroep leden en ondersteuningsleden van het actieplan “Chemiecluster op

stoom

Bijgevoegd treffen jullie de finale versie van het rapport aan dat we samen tot stand hebben

gebracht en dat morgen of maandag aan de minister en gedeputeerde wordt aangeboden Er

vind geen officiele aanbieding plaats

Flet is werk op hoogspanning geweest en ik wil jullie alien heel hartelijk danken voor jullie inzet en

plezierige wijze van samenwerken De chemie was in ieder geval goed

ledereen heeft zijn deel bijgedragen en we zullen hopelijk een positieve reactie van het Rijk en de

Provincie mogen verwachten volgende week

792676 00237



Ik ben er van overtuigd dat we hier een stevig plan hebben voor de regio en denk ook dat de

toekomst er voor dit gedeelte van Chemie Nederland goed voorzal komen te staan metde

uitvoering van de voorgestelde plannen

Met hartelijke groeten

10 2 «

Oorspronkeliik bericht

I0 2 eVan

\ sr7nnrifirv Thury riav Marnh flR fl14 11

10 2 e @birchcon sultants com]
7 PM

10 1 10 2 eAan| 10 2 e

Onderwerp

10 2 9

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade

van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee

or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete

the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van Economische Zaken

Houd er dan rekening mee dat u een geldig identrteitsbewijs paspoort ID kaart rijbewijs of

rijkspas dient te tonen Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen wordt u

geen toegang verleend Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden

niet geaccepteerd

792676 00237



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

10 2 s| 10 2 e

Fri 3 7 2014 10 56 58 AM

From

Sent

Importance

Subject Concept brieven RECRON inbreng onderzoek naar gevolgen belasting op leidingwater
MAIL RECEIVED Fri 3 7 2014 10 57 16 AM

Normal

20140305 vertrouweliik conceptbrief min Financien Stas Wiebes inbreng RECRON naar gevolgen verhoaina belasting op leidingwater

Uitgebreid 2 pdf
20140305 vertrouweliike conceptbrief min Financien Stas Wiebes inbreng RECRON naar gevolgen verhoaina belasting op leidingwater

Kort CONCEPT pdf

Beste [

We hebben als RECRON verder onderzocht wat de gevolgen van de invoering van de BOL betekent voor ondememers met

zwembaden Twee belangrijke conclusies kunnen we nu nog duidelijker onderschrijven

1 Er is sprake van stevige seizoensefTecten voor waarschijnlijk rond de 1000 campings
2 Een groot deel van het watergebmik komt door wettelijke verplichtingen Het gebmik dat niet wettelijk verplicht is daar

zijn de meeste besparingen al gedaan en mensen moeten toch douchen na het zwemmen en het bad moet ook worden

schoongemaakt Kortom de besparingsmogelijkheden zijn nihil Het is enkel een lastenverzwaring die ten koste gaat van

investeringen in kwaliteit en duiirzaamheid

Wei worstelen we nog een beetje met de opzet van de brief Daarom vind je in de bijlage twee brieven Een kort en meer

politiek de ander geeft aanvullende argumenten Daar heb ik twee vragen over

1 Welke brief heeftjouwvoorkeur Wat heb jij nodig om ons mee te kunnen nemen in de brief aan de Tweede Kamer

2 Is het verstandig om hem direct aan de staatssecretaris te sturen Dat lijkt mij wel maar ik check dit graag even bij jou

Ik wil je verzoeken om de brieven niet verder te verspreiden We komen naar aanleiding vanjouw reactie nog met een finale

brief Die breder verspreid kan worden

Alvast dank voor de reactie

Met vriendelijke groet

10 2 e I0 2 e

Manager Public European Affairs

RECRON

Hoofdstraat 82

Postbus 102

3970 AC Driebergen

Tel 10 2 e

GSM 10 2 e

E mail io 2 e @recron nl

Twitter 10 2 e

10 2 epr rf^nicter for interest representatives ID number

792663 00239



RECKON behartigt de collectieve en individuele belaiigen van mim 2 000 professionele bedrijven in de toeristische en recreatieve sector en vertcgenwoordigt
hiermee circa vijfentachtig procent van de omzet in de branche fwww recron nli

Dezemail en het eventuelebijbehorendeattachmentbev d mieriaal datalleen bedoeldisvoordegeadresseerde AlsuditnietbeDt bectu Dietgerechtigddsemail cf hetattadimenttelezec opeoeD kopieren d^te

distribueren waarbij zij opgemerkt dal elkeandereactieinielalietot deze email en het eventoele attachment uitdukkelijkveiboden is Indien u deze mail per vergissing herft onnangen weed Tiverzocht hen naarde

afzender temg te sturen en veAclgensdemail te deleten

792663 00239



10 2 e|| 10 2 e 1 10 2 6 |@recron nl1
10 2 e I |l0 2 e| DV AVM

Fri 3 7 2014 1 56 00 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Concept brieven RECRON inbreng onderzoek naar gevolgen belasting op leidingwater
MAIL RECEIVED Fri 3 7 2014 1 56 00 PM

Beste |l0 2 e|

Dank je voor het toesturen van de vertrouwelijke concepten Zoals je vraagt heb ik je mail verder niet verspreid mijn
reactie is dan ook een persoonlijke inschatting die evenmin is bedoeld voor verdere verspreiding

Beide concepten lijken me geschikt om het standpunt van Recron onder de aandacht van onze staatssecretaris te

brengen Een paar kanttekeningen

De zin Het belangrijkste beleidsdoel achter de BOL is het verminderen van het gebruik van water zou Financien niet

onderschrijven Zoals bij alle rijksbelastingen is het primaire doel het ophalen van inkomsten om daaruit de

overheidsuitgaven te betalen Bij de milieubelastingen zijn er daarnaast ook milieudoelen

De oproep om de verhoging van de BOL terug te draaien en het heffingsplafond weer in te voeren zou mede de

problemen van Recron opiossen maar het zou voor dat doel wel wat drastisch ogen De volledige meeropbrengst in de

BOL zoals beoogd in de begrotingsafepraken 2014 € 205 min zou daarmee vervallen Daarvoor zou dan overigens

dekking nodig zijn via een andere maatregel

10 2 eDe bijzin in de laatste regel zoals afgesproken met

tussenstand in ambtelijk overleg waar de staatssecretaris zelf niet aan deelneemt Zonder deze toevoeging komt het

aanbod voor een nadere toelichting ook wat breder over

zou ik weglaten omdat dit verwijst naar een

Wat onze inventarisatie betreft het zou nuttig zijn als we ook wat algemene cijfers zouden hebben over de aantallen en

soorten zwembaden waar het over gaat Klein middel groot openbaar en of privaat met bijvoorbeeld een beeld van de

exploitatiekosten waterkosten bedrijfsresultaten en of winstmarges afgezettegen de lastenstijging door de BOL en ook

de bijbehorende hoeveelheden leidingwater per jaar waar het ongeveer over gaat Enige inschatting zou ook al helpen
Mocht je al lets dergelijks hebben dan kan het geen kwaad dat als bijiage ook bij de brief te voegen cijfers maken het

beeld toch vaak een stuk duidelijker

Vriendelijke groet

10 2 e | | 10l7

[ I 10 2 e

Ministerie van Financien

DGFZ DIrectle Douane en Verbrulksbeiastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tel[ 10 2 e

792724 00242



Van

Verzonden vrijdag 7 maart 2014 10 57

Aan

Onderwerp Concept brieven RECRON inbreng onderzoek naar gevolgen belasting op leidingwater

]@recron nl]I0 2 e

10 2 9 1l0 2 9h DV AVM

Beste 10 2 e

We hebben als RECRON verder onderzocht wat de gevolgen van de invoering van de BOL betekent voor ondememers met

zwembaden Twee belangrijke conclusies kmmen we nu nog duidelijker onderschrijven

E Er is sprake van stevige seizoenseffecten voor waarschijnlijk rond de 1000 campings

2 Een groot deel van het watergebmik komt door wettelijke verplichtingen Het gebmik dat niet wettelijk verplicht is daar

zijn de meeste besparingen al gedaan en mensen moeten toch douchen na het zwemmen en het bad moet ook worden

schoongemaakt Kortom de besparingsmogelijkheden zijn nihil Het is enkel een lastenverzwaring die ten koste gaat van

investeringen in kwaliteit en dunrzaamheid

Wei worstelen we nog een beetje met de opzet van de brief Daarom vind je in de bijlage twee hrieven Een kort en meer

pohtiek de ander geeft aanvullende argumenten Daar heb ik twee vragen over

1 Welke brief heeft jouw voorkeur Wat heb jij nodig om ons mee te kunnen nemen in de brief aan de Tweede Kamer

2 Is het verstandig om hem direct aan de staatssecretaris te sturen Dat lijkt mij wel maar ik check dit graag even bij jou

Ik wil je verzoeken om de brieven niet verder te verspreiden We komen naar aanleiding vanjouw reactie nog met een finale

brief Die breder verspreid kan worden

Alvast dank voor de reactie

Met vriendelijke groet

10 2 e

792724 00242



RECRON

Hoofdstraat 82

Postbus 102

3970 AC Driebergen

10 2 6

E mail 10 2 6 g recron nl

Twitter 10 2 6

EC register for interest representatives ID number 10 2 6

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

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

Dezemail en het e^ e^tuele bijbehcFrende attadiment bevat materiaal datalleen bedoeldis voor degeadresseerde Alsudit met bent beotu niet gerechtigd tze maiJ cfhet attachmeDt te lezeo opeoeiL kopiaeD cf te

dislribueren waarbij zij opgemerkt dat elkeandereactieinTeladetot deze email en bet eventoele attachment uitd ulckelijkveiboden is Indien n deze mai] pei veigissing berft ontvangen word nverzocht been naar de

afzender temg te sturen en vervolgens de mail te deleten

792724 00242



^pi^O 2 ^ BLKB BENB AM |110 2 e |@minfin nl] |l0 2 e|l^ ^| 10 2 |
DV AVM pio 2 g I@minfin nl1 |io 2 e|ip ^etfio 2 ^ FISCALITEIT^oi e |@minfin nl1

Required Attendees

DV AVM FISCALITEIT

Location

Importance

Subject Overleg BOL i v m overgangsregeling
Start Date Tlme Tue 3 11 2014 2 00 00 PM

End Date Tlme

Recumence Pattern

Memo BOL

To

0 2 2|^0 2 ^ BLKB BENB AM h0 2 e| lM N^ 10 2 e |

ergens bij AVM
Normal

Tue 3 11 2014 3 00 00 PM

None

Tijd dinsdag 11 maart 2014 14 00 15 00 GMT 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome

Stockholm Wenen

Locatie ergens bij AVM

Opmerking in de GMT offset hierboven is geen rekening gehouden met correcties voor de

zomertijd

4 4 Jw if Jw if Ju Ju 4 4 AX if nr if Jw

Er staat een uur gereserveerd maar ik verwacht dat we niet zoveel tijd nodig
hebben

Het gaat om twee punten m b t de overgangsregeling in 2014

a Vraag Vewin rr b t toepassing overgangsregeling bij voorschotsituaties i v rr

verschillende uitkomsten bij verschillende datum eindafrekening

Voorgestelde opiossing optie 2 zie memo bij mail

b Inbreng Recron en LTO m b t seizoensbedrijven die in 2014 significant meer

moeten betalen door hetdubbele tarief van de overgangsregeling
Voorbeeld 2 3 verbruik vindt plaats in het tweede halfjaar

Mogelijke opiossing Bij nader te definieren significante verschillen teruggaaf op

basis hardheidsclausule

792704 00243



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

Tue 3 11 2014 10 17 19 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE nota ter informatie naar minister Schultz Bol

MAIL RECEIVED Tue 3 11 2014 10 17 22 AM

20140303 nota ter Informatie BOL trS

20140303 nota ter informatie BOL PDF

Dag 10 2 e

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

geef ik dat door

MvGioet

10 2 6 10 2 6

]@minfin nl]10 2 e h0 2 e|j DV AVM [ 10 2 6Van

Verzonden vriidag 21 februari 2014 18 44

\ \ 10 2 6 I dgrw10 2 6Aan

Onderwerp RE nota ter informatie naar minister Schultz Bol

Prima fijne vakantie

Van i0 2 e |io 2 e I dgrw [
Verzonden vriidag 21 februari 2014 18 41

J l0 2 e| DV AVM

CC |l0 2 6|l^ 2j6 | 10 2 6 \ DV AVM I 1Q 2 e | DV AVM

Onderwerp Re nota ter informatie naar minister Schultz Bol

minienm nll10 2 6

10 2 6Aan

Hoi I 10 2 e L

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

ronden en bond je op de lioogte

Goed weekend

10 2 6

792746 00244



ho 2 e| DV AVM [ ©minfin nl]Van

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

DGRW

Cc |lQ 2 e|l^ 2j^| lO Ze | PV AVMh I 10 2 e | DV AVM

Onderwerp RE nota ter informatie naar minister Schultz Bol

10 2 6 10 2 6

10 2 6Aan

Hoi 10 2 e

Bijgaand rrijn suggesties voor het rremo

De komende week ben ik er alleen vrijdag 28 februari en ook| io 2 e ^|io 2 e| is maar weinig aanwezig Maar ik verwacht

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

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

Onderwerp nota ter informatie naar minister Schultz BoL

10 2 6 Q10 2 e| DV AVM

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

10 2 6 10 2 6

Dif berichtkan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusiarelijk aan u is toegezonden wordt 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 metrisico sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

792746 00244



Dit bericht kan informatie bevattea die nietvoor u is bestemd Indies u nietde geadresseerde bent of dit berieht abusievelijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

792746 00244



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Minister Directoraat Generaat

Ruimte en Water

Water en Bodem

Plesmanweg 1 6

□en Haag
Postbus 20904

2500 ex Den Haag

Contactpersoon
rh0^ 10 2 e

10 2 e

nota ter informatie
Datum

18 februarl 2014

Kenmerk

IENM BSK 2014 57325
Stand van zaken Belasting op ieidingwater Boi

Inleiding

Hierbij Informeer ik u over ontwikkeiingen met betrekking tot de invoering van de

belasting op ieidingwater hierna Boi

• Tijdens de parlementaire behandeling van de wetswijziging Boi is door

staatssecretaris Weekers toegezegd eventuele knelpunten bij de

implementatie van de Boi in de eerste helft van 2014 te onderzoeken Deze

toezegging houdt verband met de sneile invoering van de regeiing er was

geen tijd voor diepgaand onderzoek

• In overieg met de sector worden de gevoigen van aanpassing van de Boi

nader in kaart gebracht Hoewel de ruimte zeer beperkt is ieidt dit mogeiijk
tot aanpassingen van de Boi in het Beiastingpian 2015

Samenvatting kern of boodschap
Indian u door de sector aangesproken wordt op mogeiijk ongewenste effecten van

de Boi kunt u aangeven dat

• het ministerie van Financien op dit moment samen met de sectoren de

knelpunten inventariseert en het ministerie van lenM daarbij betrokken is

• staatssecretaris Wiebes van Financien medio 2014 een brief stuurt naar de

Kamers met de bevindingen en eventueie voorsteiien voor aanpassing
• vanuit het ministerie van lenM in ieder gevai contact is met de

drinkwaterbedrijven Vewin en de verbruikers VEMW om de kneipunten

goed op papier te krijgen
• het kabinet gehouden is aan de Begrotingsafspraken 2014 en de

mogeiijkheden tot aanpassing van de Boi dus beperkt zijn

DIRECTEUR GENERAAL RUIMTE EN WATER

10 2 e
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Toelichting
Door de snelle besluitvorming rond het Begrotingsakkoord 2014 en de daarop volgende

wetgeving heeft het voorafgaand aan die besluitvorming ontbroken aan diepgaand onderzoek

Tijdens de pariementaire behandeling is toegezegd dat de komende maanden de gevoigen van

de aanpassing van de Boi in overieg met de sector nader in kaart worden gebracht Eventuele

bijsteliingen van de regeling naar aanleiding van de geconstateerde knelpunten kunnen worden

voorgesteid in het Belastingpian 2015

De staatssecretaris van Financien heeft toegezegd dat hij de eerste helft van 2014 wil benutten

voor inventarisatie van knelpunten bij de wijziging van de Boi Daarover zal voor de zomer aan

de Tweede en Eerste Kamer worden gerapporteerd De drie hoofdvragen zijn

zijn er onduidelijkheden

zijn er knelpunten en onwenselijke gevoigen

op welke punten kan de Boi votgend jaar eventueel worden bijgesteld
Randvoorwaarde is conform de Begrotingsafspraken 2014 dat de Boi op jaarbasis ca €329

min opievert €205 miljoen meer dan in 2013 Vender moet de grondslag van de Boi niet al te

zeer veranderen Kortom er is niet al te veel rulmte voor wijzigingen

De sectoren hebben tot dusver de volgende knelpunten naar voren gebracht
Er is nog onduidelijkheid bij de sector over de definities die de Boi hanteert Omdat het

heffingsplafond van 300 m^ vanaf 1 juli 2014 vervalt steilen grootverbruikers nu vra

gen die onder de oude regeling voor hen niet van belang waren Is stoom wel of geen

leidingwater Is het transport van rest warmte door leidingen wel of niet Bol plichtig
Wordt er onderscheid gemaakt tussen verbruik en gebruik Financien en de Belas

tingdienst zullen op verzoek van de sector een aantal termen nader verduidelijken
Naar verwachting neemt dit een deel van de zorgen die bij de sector leven weg

De grootverbruikers papierfabrieken chemische Industrie voedingsmiddelenindustrie
zoals zuivelbedrijven en blerbrouwers gaven aan dat er op industriecomplexen allerlei

soorten water tussen bedrijven circuleert en op deze wijze het water optimaal wordt

hergebruikt Dit is waterbesparend en draagt bij aan duurzaamheidsdoelstellingen In

voering van de Boi kan hierop ongewenste effecten hebben in gevallen waarin de leve-

ring van leidingwater tussen rechtspersonen wordt belast

De Recron pleit ervoor recreatiebedrijven te ontzien Men heeft in 2013 net een verho

ging van de energiebelasting achter de rug Het vervallen van het heffingsplafond in de

Boi medio 2014 is een extra lastenverzwaring en draagt volgens de sector niet bij aan

de waterbesparingen die de sector sowieso nastreeft

Zwembadexploitanten zijn van rechtswege verplicht leidingen te spoeien en water te

verversen in verband met het voorkomen van legionella Men vindt het onrechtvaardig
dat de Boi ook betrekking heeft op dit soort wettelijke verplichtingen

Bovenstaande knelpunten zullen worden uitgewerkt door de betrokken sectoren Daarnaast

zullen zlj cijfermateriaal aanleveren waterleveranties buiten het Vewin clrcuit zodat

Financien de ramingen kan verbeteren en tevens kan nagaan wat de kwantitatieve effecten zijn
van eventuele aanpassingen aan de Boi

Met de VEMW en de Vewln is afgesproken om hun inbreng te bespreken en af te stemmen met

lenM Vanuit lenM zal vooral gelet worden op ongewenste effecten op het gebled van

duurzaamheid hergebruik en het sluiten van de ketens
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In de onderstaande tabel Is de voorgestelde tariefstelling Bol opgenomen

1 januari 30 juni 2014 huidige regeling

Kubieke meter leidingwater per jaar Tarief m3

Plafond 300 m3 €0 330

Ijuli 31 december 2014 {overgangsregeling

Tarief m3Kubieke meter leidingwater per jaar

€0 3301 300

€0 400301 50 000

€0 36050 001 250 000

€0 260250 001 1 250 000

€0 050Meer dan 1 250 000

Vanaf 1 januari 2015 definitieve regeling
Tarief m3Kubieke meter leidingwater per jaar
€0 3301 300

€0 200301 100 000

100 001 500 000 €0 180

€0 130500 001 2 500 000

€0 025Meer dan 2 500 000
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A

5

Ministerievan FinancierA

w10 2 e

3®TER ADVISERING

VerbruiksbelastingenAan

de Staatssecretaris Inlichtingen

10 2 e

T
10 2 e

F

1U 2 e lgminfin nl

Datum 12 maart 2014

Notitienummer

DV 2014 183

Rubhek

Verbruiksbalasting

notitie Gesprek met staatssecretaris Mansveld op 19 maart van

13 30 14 30 tjur tocatie Ministerie van Financien

Auteur

mwj
dhr I 10 2 e I

10 2 e

Paraaf

de Staatssecretaris

Via Via

gens

Zaki

Medeparaafecteur

\ioor Fiscaiede secretaris

qeneraal ^

AFP

0
mw I iiiu z el

I 10 2 e10 2 e

4de^recteur Douane en

Verbruiksbelastingen J
Kopie aan

Minister

2l C2 e

COM

DGBel Fiscaiiteit

10 2 e

1 »
10 2

1IO 2 0I 10 2 e

10 ] 1 ]10 2 e|

Bijiagen

10 2 e M 10 2 e

buiten verzoek
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buiten verzoek

Agendapunt 3 Leidingwaterbelasting

Aanleiding

Bij het Belastingplan 2014 is de belasting op leidingwater fors verhoogd en

verbreed onderdeel Begrotingsafspraken 2014 Daarbij ontbrak de tijd voor

diepgaand onderzoek naar de effecten Toegezegd is daarom dat dit halfjaar

mogelijke knelpunten warden onderzocht met rapportage aan de Kamers voor

de zomer Eventuele bijsteiiingen van de regeiing kunnen worden meegenomen

in het Beiastingplan 2015

Mogelijk aandachtspunt J M

Ook industriewater valt onder de heffing ongeacht de herkomst van het

leidingwater Dat geldt onder omstandigheden dus ook bij ievering van
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Jgezuiverd afvalwater Dit zou initiatieven voor hergebruik van industriewater

kunnen frustreren terwiji dat uit milieuoogpunt wel wenselijk kan zijn

Advies

U kunt aangeven dat I M betrokken is bij de inventarisatie van knelpunten en

dat de specifieke input van I M bij dit proces zeer welkom is

I

Toelichting
Per 1 januari 2014 is het tarief verdubbeid per 1 juli 2014 vervait het

heffingsplafond van 300 en wordt een degressief vijfschijventarief ingevoerd

Daarbij geiden tot 1 januari 2015 dubbeie tarieven en gehaiveerde

tariefschijven om ook in 2014 de beoogde € 205 miljoen extra op te haien De

totaie opbrengst per jaar wordt ca € 329 min Toegezegd is dat het komende

halfjaar eventuele knelpunten worden onderzocht met rapportage van de

conclusies aan de Tweede Kamer voor de zomer Bij het onderzoek zijn naast de

sector Vewin VEMW VNO NCW Recron LTD ook I M en EZ betrokken

Beiangrijke deeionderwerpen zijn de mogelijke milieueffecten van de nieuwe

regeling en het verzamelen van meer cijfermateriaal over het verbruik van

leidingwater in de diverse sectoren Met name het verbruik van industriewater

en de milieugevoigen van de heffing t a v dat water zijn niet goed in beeld ook

niet bij de koepelorganisatie van grootverbruikers VEMW en I M

buiten verzoek
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10^ DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]To 10 2 e

10 2 e|| 10 2 e

Wed 3 12 2014 3 00 17 PM

From

Sent

Importance

Subject Brief aan Ministerie van Financien Stas E D Wiebes 120314

MAIL RECEIVED Wed 3 12 2014 3 00 32 PM

Normal

brief aan Min Financien Stas E D Wiebes inbrena RECRON onderzoek aevolaen verhoaina BOL 120314 pdf

Beste

Hierbij de finale brief Deze is vandaag verzonden naar het ministerie van Financien

In de brief staan de belangrijkste cijfers genoemdln het gesprek dat wij nog gaan hebben kunnen we e e a verder toelichten

Zie onderstaande link voor een fihnpje dat duidelijk maakt wat het probleem is en hoe de PvdA erin staat

http www recron nl k nl06 newsA iew 59070 375 pvda kritisch kiiken naar fievolgen waterbelastinfi voor nikb html

De PvdA staat in ieder geval open voor onze argumenten

Graag licht ik ons standpmit verder toe in een gesprek

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

Manager Public Affairs Recron

792662 00247



t

Ministerievan Financien

d2

•S
HEDEN

TER INFORMATIE AFP
la l H Si@Aan Inlichtingen

mevr l 10de^5laAtsAectatajl5
T

10 2 e

F

10 2 e tlgminfin nt

Datum

2 december 2013

notitie
Notitienummer

Afjp 2013 838

Rubriek

Beleldsvraagstukken

Auteifr _

mevr IQ 1

Gesprek met voorzitters VNO NCW en MKB Nederland

Paraaf

de staatssecretaris

Via

de secretaris generaal

liA e
df dir Fiscaleem^e

^4Politit 10 2 e

A

Kopie aan

min

2iCE2 e

comm

10 2 e

Bijiagen

Aanleiding

Op dinsdag 3 december heeft u om 17 15 een gesprek met de beer Michael van

Straalen voorzitter van MKB Nederland en op woensdag 4 december heeft u om

14 00 een gesprek met de heer Wientjes de voorzitter van VNO NCW

Onderstaand treft u agendapunten aan die zijn afgestemd met VNO NCW MKB

Nederland

buiten verzoek

Agendapunten

1 Leidingwaterbelasting en afvalstoffenbeiasting
2

3

4

5 buiten verzoek

6

7

8
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t

Toelichting

Ad 1 Leidinawaterbelastina en afvalstoffenbelastina

Leidingwaterbelasting
• VNO heeft een uitgebreide brief met bezwaren tegen de

leidingwaterbelasting naar de EK gestuurd met cc naar U Bezwaren gaan

deels over de wijze waarop een nieuwe belasting wordt opgelegd aan het

bedrijfsleven zonder effectenonderzoek vooraf

• Daarnaast gaat de brief in op onduidelijkheden die nog zouden bestaan over

de definitie van leidlngwater en mogelijke dubbele heffing over gerecycled
water

• Deze punten zijn ook in de Tweede Kamer ter sprake gekomen U heeft toen

toegezegd de knelpunten van de leidingwaterbelasting voor de zomer 2014

in kaart te brengen U kunt deze toezegging herhalen

Afvalstoffenbelasting

buiten verzoek
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Onderwerp
Locatie

Kennismaking 10 2 e MKB Nederland

Fin

Begin
Einde

di 3 12 2013 17 15

di 3 12 2013 17 45

Type terugkeerpatroon geen

A deux

Uitzetten

10 2 e

1
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buiten verzoek

10 2 e

I 10 2 e

Belastingplan 2014

De behandeling in de Eerste Kamer vindt vanaf 3 december plants Er wordt op 17 december

gestemd Wij hebben een uitgebreide brief gestuurd dat de besluitvorming met betrekking tot

de leidingwaterbelasting niet zorgvuldig is geweest omdat onder meer geen goede

impactanalyse is gemaakt We vragen in de brief om alsnog een rapportage van deze impact te

maken en de invoering van de heffing daarvan afhankelijk te maken c q de heffing nog aan te

passen aan de hand van de resultaten voordat deze ingaat per 1 juli

• Met de staatssecretaris zou kunnen worden besproken ofhij daartoe bereid zou zijn en

op welke wijze dit zou kunnen worden georganiseerd

buiten verzoek

V N O N C W
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h|q 2 H io 2 e ||io 2 6l@vewin nl1
0 2 ^^ 2Le|io 2 6| BLKB BENB AM^H iQ 2 e I@minfin nl1
10 2 e]^r2rehO M FISCALITEIT

Miu It 4 00 57 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Ongelijke BoL voor gelijke verbruikers

MAIL RECEIVED Thur 3 13 2014 4 00 00 PM

1Q 2 ejQ 2 ^Beste

Op ambtelijk niveau is er overeenstemming over het voorstel Het zal zo spoedig mogelijk aan de Staatssecretaris

worden voorgelegd

Groeten

10 2 4

ii|o 2 ^ 10 2 6 |||j io 2 e |@vewin nl1
Verzonden maandag 10 maart 2014 14 44

Aan ||io 2 ehf2te|i^| FISCALITEIT

Onderwerp RE Ongelijke BoL voor gelijke verbruikers

Van

Bestep 2 ^

Veel dank voor je inspanningen Blij te horen dat wij een gedeelde mening op dit onderwerp hebben Ik hoop dat 00k de

wetgevende jiiristen hiermee uit de voeten kunnen Hoor graag zodra je meet weet

Groet

10 2 40 2 ^

Van |1 Q 2 e|fpl40 2 41 FISCALITEIT [
Verzonden donderdag 6 maart 2014 9 21

Aan |
Cd iQ 2 M4^P ^ 4TBnW^ENB AM

Onderwerp RE Ongelijke BoL voor gelijke verbruikers

10 2 S @minfin nl1

40 2 4 10 2 6

10 2 40 2 4Beste

Ik heb de kwestie nog eens grondig bekeken en deel jullie standpunt dat optie 2 de voorkeur verdient Ik heb onze

wetgevers dan ook geadviseerd een overgangsregeling te treffen die deze optie mogelijk maakt Het zou moeten gaan

om twee bepalingen
755975 00249



1 een fictieve splitsing van de verbruiksperiode per 1 juli 2014 zonder dat daarvoor afzonderlijk gefactureerd behoeft

te worden

2 herrekening van de tariefgrenzen in het 2 halfjaar 2014 op basis van een referentieperiode van 184 dagen in

plaats van een vol jaar

Uiteraard moeten onze wetgevers hier nog mee instemmen Vervolgens moeten we er nog een politiek akkoord voor

krijgen Ik houd jullie op de hoogte

Ter informatie voeg ik mijn berekeningsmodel bij zoals het eruit zou konnen te zien als mijn voorstel wordt

overgenomen

Met vriendelijke greet

Ministerie van Financien

DIrectoraat generaal Belastingdienst

Cluster Fiscalltelt

Tel 10 2 e

E mail 10 2 6 iS minfin nl

H|0 2 ^ 10 2 r| |] 10 2 e @vewin nl1lVan

Verzonaen aonaeraag A februari 2014 10 50

10 2 e [ DV AVM j~|l0 2 e[T^ 2]g 10 2 e

Ondenverp Ongelijke BoL voor geiijKe veroruiKers

Urgentie Hoog

10 2 0 DV AVMcc

Beste

Hierbij zoals afgesproken de presentatie van gistenniddag inclusief voorbeelden en argumentatie en het Excelbestand met

alle rekenmodellen

Zoals gisteren besproken leidt het rekenmodel in de overgangsperiode tot ongelijke behandeling van gelijke gevallen vanwege
755975 00249



het feit dat de onderscheiden drinkwaterklanten op verschillende met door hen gekozen data hun jaarafrekening ontvangen
Naast het feit dat deze ongelijke behandeling oneerlijk en niet verdedigbaar is ontstaat strijd met de Drinkwaterwet die

discriminatie tussen klanten het BOL bedrag is namelijk afhankelijk van de afrekenmaand die klanten niet zelf kunnen

kiezen verbiedt Dit geldt overigens alleen voor klanten die meer verbmiken dan 300m3 en alleen in de afrekenperiode waarin

1 juli 2014 is inbegrepen

De gisteren besproken oplossingen passen naar onze indruk binnen de marges van de gebudgetteerde opbrengst en binnen het

vaststaande wettelijke kader en is te voorzien in de MR die per 1 juli 2014 ingaat

Wij hebben 2 oplossingen aangedragen onze voorkeur gaat uit naar Optie 2 met name vanwege de gelijke behandeling van

jaar en maandklanten Daamaast doorloopt optie 2 de schijven zoals de wetgever dit volgens ons bedoeld heeft

Optie 1 zou ook kunnen mits dit goed in de wet is geregeld en dan zou deze berekening dus ook voor maandklanten moeten

gelden

Het rekenmodel moet door de drinkwaterbedrijven in hun software worden ingebouwd en de termijnen daarvoor lopen nu wel

tegen de haalbaarheidsgrenzen Daarom zou ik je willen vragen om een spoedige uitspraak over bovenstaande uiteraard onder

de gisteren besproken randvoorwaarde van bestuurlijke instemming

Vriendelijke groet

1|0 2 ^ 10 2 6

Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2509 LP DEN HAAG

T
10 2 6

h

I ip z elcdjvewin nl

www vewin nl

Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen Het is niet toegestaan om dit bericht geheel of gedeeiteiijk
zondertoestemming te gebruiken of te verspreiden Vewin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wanneer informatie in deze e maii niet correct onvoiledig of ais

het niet tijdig overkomt noch voor schade ten gevoige van deze e maii of die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

755975 00249
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Staatssecr

Seer Gen

D G F 2

cc

Ministarie vafu Financien

dJ ^

Ontv

I

Ministerie van Financien

Zijne Excellentie de heer E D Wiebes

Staatssecretaris van Financien

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

g c H

Uiterl afdoening

Dossiernummer

Trefwoord DSP code

Paraaf voor

archiveren

Betreft inbreng RECRON onderzoek naar gevolgen verhoging belasting op leidingwater
Datum 12 maart 2014

Excellentie

Uw voorganger de heer Weekers heeft tijdens de behandeling van de fiscale agenda in de

Eerste Kamer toegezegd dat hij een onderzoek zou uitvoeren naar de gevolgen van het

verhogen van de belasting op leidingwater Met deze brief vraagt RECRON uw aandacht

voor de zeer negatieve gevolgen voor ondernemers met zwembaden en

recreatieondernemers en vraagt u om deze verhoging terug te draaien RECRON vertrouwt

erop dat u onze informatie betrekt in uw communicatie met de Tweede Kamer

Beleidsdoel verminderen van watergebruik

Een belangrijk beleidsdoel achter de BOL is het verminderen van het gebruik van water Bij

ondernemers met zwembaden wordt dit beleidsdoel echter niet behaald Voor ondernemers

met zwembaden gelden namelijk wettelijke verplichtingen om voldoende vers water te

gebruiken Deze wettelijke verplichtingen zijn gebaseerd op normen betreffende veilig en

schoon zwemwater van het Ministerie van Infrastructuur Milieu Het watergebruik kan

hierdoor slechts in zeer beperkte mate worden teruggedrongen

Gelet op het product ‘zwembad’ ligt het watergebruik van recreatieondernemers hoog

Water vormt een grote kostenpost Het wegvailen van het plafond van 300 m® en een

verhoging van de BOL per m^ maken het water veel duurder De steeds hoger wordende

lasten zorgen dat de investeringsmogelijkheden voor ondernemers snel teruglopen In deze

tijd staan de inkomsten al onder druk en daardoor zijn de financiele mogelijkheden beperkt

Het is bijna onmogelijk om te investeren in kwaliteit verduurzaming van de bedrijfsvoering

Een iastenverzwaring

investeringscapaciteit op van 100 000 euro bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar Het

verhogen van de belasting op leidingwater schaadt dus de investeringsruimte van

ondernemers voor een duurzame bedrijfsvoering

van 10 000 euro per jaar levert een vermindering van

bezoekadres Hoofdstraat 82

3972 LB Driebergen
postadres posibus 102

3970 AC Driebergen

telefoon 0343 • S2 47 00

0343 52 47 01

e mail 1|0 2 Brecron nl

internet www recron nl

Rabobank

KvK Utrecht

BTWnummer NL00262I253B01

162166087

40119135 al a

C^DTidS® COFEOf
O

\ advl»nil
fax
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Vervolgvel 1 behorend bij de brief aan Zijne Excellentie de heer E D Wiebes Staatssecretaris van FinanciSn

Betreft Inbreng RECRON onderzoek naar gevolgen verhoging belasting op leidingwaler
Datum 12 maart 2014

Ondernemers met zwembaden zijn vaak geen eigenaar van het zwembad Zij exploiteren de

accommodatie voor de gemeente Het is dan ter beoordeling van die gemeente of duurzaam

geTnvesteerd wordt De gemeente voelt de pijn van het duurdere watergebruik niet en zal

niets willen veranderen De ondernemer kan niet anders dan de gestegen belasting

betalen

We zien een toenemende belangstelling voor het internationaal keurmerk voor duurzame

bedrijven in de recreatie en vrijetijdsbranche Green Key’ De benodigde investeringen in

verduurzaming moeten echter wel door de ondernemer kunnen worden betaald

Beleidsdoei bevorderen van de volksgezondheid

Een beleidsdoei dat door de verhoging van de BOL wordt tegengewerkt is het bevorderen

van de volksgezondheid Zwemmen is gezond

Volksgezondheid Welzijn en Sport VWS is Nederland gezond en wel Vanaf eind jaren 90

loopt het bezoek aan zwembaden elk jaar langzaam terug In 1997 waren er 91 miijoen
bezoekers in 2009 was dit afgenomen tot 79 miijoen bron Ministerie van VWS De

bezoekersaantatlen lopen terug als gevolg van bezuinigingen door burgers op met name de

losse kaartverkoop Behalve de stijgende kosten door de verhoging van de BOL hebben

zwembaden te maken met teruglopende subsidies verhoging van energiebelasting en het

verliezen van de ANBI status met een sterk kostenverhogend effect Ondernemers kunnen

niet anders dan de prijzen verhogen Een prijsverhoging van een zwemkaartje zonder

verbetering van het product betekent dat nog minder mensen gaan zwemmen Dit is een

slechte ontwikkeling voor de volksgezondheid

Het motto van het Ministerie van

Seizoenseffecten in 2014

Voor 2014 verwacht RECRON dat een groot deel van de ondernemers in de

recreatiebranche last hebben van seizoenseffecten door dubbel heffen over de tweede helft

van 2014

In de recreatiesector hebben de ondernemers te maken met seizoenseffecten Vooral

campings en exploitanten van buitenbaden hebben het zwaartepunt van het watergebruik in

de maanden juli en augustus Het onderstaande geanonimiseerde voorbeeld van een groot

recreatiepark geeft aan dat er een verschil is in watergebruik van 30 tussen de eerste helft

van het jaar en de tweede helft van het jaar Dit voorbeeld is exemplarisch voor de meer dan

duizend campings met zwembad in Nederland

Recreatiepark Het gezonde leven’ gebruikt in totaal 45 000m^ water De eerste helft van het

jaar 35 de tweede helft 65 Voor 2014 betaalt dit recreatiepark over 58 500m^ BOL in

plaats van over 45 000m

716488 00250
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Vervolgvel 2 behorend bij de brief aan Zijne Excellentie de heer E D Wiebes Staatssecretaris van Financier

Belreft Inbreng RECRON onderzoek naar gevolgen verhoging beiasting op leiding\water
Datum 12 maart 2014

De extra kosten voor de BOL als gevolg van de dubbele heffing bedragen in 2014 daardoor

meer dan 2600 euro In totaal gaan de kosten aan BOL van deze ondernemer in 2014 met

meer dan 11 500 euro omhoog ten opzichte van 2013 Een buitenproportionele

lastenverzwaring Dit voorbeeld is exemplarisch voor de recreatiesector

Voorstel RECRON

Met betrekking tot de seizoenseffecten 2014 geeft RECRON u ter overweging dat het

Ministerie van Financien een efficiente en doelmatige compensatieregel instelt voor

ondernemers met zwembaden en recreatieondernemers die getroffen worden door het

dubbel heffen van de beiasting op leidingwater over de tweede helft van 2014

Teneinde de vergroening door te laten gaan en de branche niet buitensporig met een

kostenverhoging te treffen stelt RECKON voor dat ondernemers met zwembaden en

recreatieondernemers geen beiasting op leidingwater behoeven te betalen over gebruik

boven de 300m® Hierdoor bestaat ruimte om te investeren in duurzaamheid en hebben meer

bedrijven in de branche kans op een financieel verantwoord voortbestaan

Uiteraard komen wij graag ons standpunt mondeling nader toelichten op uw Ministerie

Met vriend^ke grde
RE

C

1

r Tap

Secretaris Verenigingszaken

716488 00250
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Thur 3 13 2014 4 38 12 PM

Normal

To

]@minienm nl] |io 2 e|ip | io 2 e | DV AVM [1 1Q 2 6 |@minfin nl1Cc 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject RE afzonderlijke watervoorzieningen
MAIL RECEIVED Thur 3 13 2014 4 38 00 PM

10 2 6|Q 2 ^

Dank je alle hulp is welkorr we gaan er achteraan

Groet

I 10 2 e

H|0 2 ^ 10 2 r| |] 10 2 6 @vewin nl]Van

Verzonden donderdag 13 maart 2014 16 35

10 2 6 M 10 276 |j dv AVMAan

CC rio 2 e|ij 2j6[| 10 2 6 I DV AVM

Onderwerp afzonderlijke watervoorzieningen

10 2 6

Vandaag bedacht ik mij rijkelijk laat maar toch dat de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport wellicht zicht heeft op

de omvang van afzonderlijke watervoorzieningen zij zien daar immers ook op toe Desgevraagdbevestigde eenvan de

inspecteurs mij vandaag dat zij bij het in kaart brengen van die voorzieningen waarschijnlijk van dienst zouden kunnen zijn

@]LenT nlContactgegevens 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

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 |@vewin nj
www vewin nl

Als u dit berichtper abuis hebt ontvangen wordt u verzocht de afzenderte informeren en het berichtte wissen Het is niet toegestaan on dit bericht geheel of gedeeltelijk
zonder toestemming te gebmiken 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 eiektronisch verzenden van berichten
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Ministerie van Financien

m
r

DIrectle Douane en

Verbru i ksbela stingen

TER BESLISSING

Aan

de Staatssecretaris InFichtingen

[ 10 2 e

T 070

F 070
10 2 e

10 2 6 l ainiinfin nl

PtHI

fcotitienummJ

liJnotitie Gesprek met I M Staatssecretaris Mansveld d d 19

maart van 13 30 14 30 uur flocatie Ministerie vaiB

Rubriek

Verbruiksbe lasting

Auteur

10 2 e

Paraaf

de Staatssecretaris

Via Via

de secretarls

generaal

de directeur generaal voor

Fiscale Zaken

Van

de directeur Douane en

Verbruiksbelastingen
Medeparaaf Medeparaaf

DGBel Fiscaliteit Kopie aa n

Minister

2 xPA

COM

AFP

Aanleiding

Woensdag 19 maart a s heeft u van 13 30 14 40 een gesprek ingepland met

Staatssecretaris Mansveld ISiM

BiJIagen
1

bulten verzoek

bulten verzoek
Maar in overleg met ambtelijk I M is een

bredere agenda samengesteld en met hen gesproken over hun insteek met

betrekking tot de onderwerpen die op de agenda staan

Agendapunten

Geagendeerd staan de volgende onderwerpen
1

buiten verzoek
2

3 Afvalstoffenbelasting leidingwaterbelasting
4

buiten verzoek
5

Het eenste geagendeerde onderwerp zal het hoofdonderwerp van de bespreking
met Staatssecretaris Mansveld vormen

buiten verzoek

Paging 1 van 1
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buiten verzoek

3 Leidingwaterbelasting

Ingevolge de Begrotingsafspraken 2014 moet de belasting op leidingwater vanaf

2014 structureel € 205 miljoen meer gaan opbrengen door een verhoging van

het tarief en afschaffing van het heffingsplafond van 300 m^ De totale

opbrengst stijgt daamnee naar circa € 329 miljoen De wijzigingen hebben tot

gevolg dat een kleinverbruikersheffing op leidingwater wordt omgevormd tot een

algemene leidingwaterbelasting

Dit is als voIgt uitgewerkt
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