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Hoogedelgestrenge dames en heren

Met veel interesse hebben VNO NCW en MKB Nederland kennis genomen
van de proeve van de t\veede nota van wijziging op het wetsvoorstel

Belastingplan 2014 en de nota naar aanleiding van het verslag bij de

wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2014 Deze stukken geven ons

aanleiding om een aantal opmerkingen te maken in aanvulling op het

commentaar op het pakket Belastingplan 2014 dat wij reeds op 7 oktober

2013 aan uw Kamer stuurden

Het gaat hierbij om de onbedoelde en disproportionele gevolgen van het laten

vervallen van de maximumgrens in de leidingwaterbelasting het averechtse

effect van de herinvoering van de afValstoffenbelasting de grenseffecten van
de aceijnsverhogingen de lastenverzwaringen voor automobilisten het

verlengen van de werkgeversheffing de afspraken in MJA3 convenanten en

verduidelijking rondom de afschaffing van de stamrechtvrijstelling U treft

deze opmerkingen aan in de bijiage bij deze brief

Wij verzoeken u deze opmerkingen bij uw overwegingen te betrekken

Een afschrift van deze brief is tevens verzonden aan de staatsecretaris van

Financien en de minister van Economische Zaken

Hooeachtend

10 2 e

10 2 e

Malietoren Bezuidenhoulseweg 12 Postbus 93002 2509 AA Den Haag
www vno ncw nl 070 349 03 49 www inkb nl 015 219 12 12
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Bijlage

Aanvuilend commentaar VNO NCW en MKB Nederland op het pakket
Belastingplan 2014 c s

Hieronder zijn de opmerkingen van VNO NCW en MKB Nederland

opgenomen in aanvulling op het eerdere commentaar dat op 7 oktober 2013

aan de Vaste Commissie voor Financien uit de Tweede Kamer der Staten

Generaal is gestuurd

Leidingwaterbelasting
Onderdeel van het begrotingsakkoord 2014 is dat het tariefvan de belasting
op leidingwater wordt verdubbeld en dat de maximtimgrens van 300 m3

vervalt Met name het laten vervallen van de maximumgrens leidt tot

onvoorziene en disproportionele negatieve gevolgen

Het gevolg van deze verdubbeling van het tarief is dat de kosten voor het

watergebruik van een gemiddelde particulier persoon per jaar stijgen van 8 25

euro naar 16 50 euro Een stijging van 100 betekent daarom een

lastenverzwaring van 8 25 euro per jaar

De verdubbeling van het tarief geldt uiteraard ook voor ondememingen
Daarbij komt dat de lastenverzwaring als gevolg van het vervallen van de

maximumgrens uitsluitend terecht komt bij het bedrijfsleven Dat betekent dat

voor vele ondememingen de verschuldigde belasting exponentieel zal stijgen
In 2013 betaalt een ondememing als gevolg van de maximumgrens tot

maximaal 50 euro per jaar aan belasting op leidingwater Vanaf volgend jaar
kan dit bedrag als gevolg van dit voorstel oplopen tot wel 10 000 000 euro per

jaar In dat geval stijgt de heffing van het ene op het andere jaar dus met
200 000

1

De sectoren die met name zullen worden getroffen zijn de chemische

Industrie en de voedingsindustrie Daamaast wordt veel water verbmikt in de

recreatieve sector waaronder hotels campings en recreatieparken de

zorgsector waaronder ziekenhuizen en verzorgingstehuizen en kantoren

Grofweg wordt leiding water in met name de industriele sectoren gebmikt
voor twee doeleinden naraelijk om het industriele proces goed te laten

verlopen bijv door koeling en als grondstof In het eerste geval gaat het

veelal om water dat een aantal bewerkingen heeft ondergaan om te zorgen dat

het schoon genoeg is om te gebruiken maar dat niet van drinkwaterkwaliteit

is Indien water gebmikt wordt als grondstof gaat het uiteraard wel om

drinkwater

Wij hebben concrete voorbeelden van inviduele ondememingen uit de
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hierboven genoemde sectoren die uitsluitend als gevolg van de verhoging
de leidingwaterbelasting zullen worden geconfronteerd met

lastenverzwaringen van respectievelijk € 10 min € 5 min € 3 min en € 1 min

Deze voorbeelden laten zien dat het gaat om enorme bedragen die bij de
specifieke sectoren zullen terechtkomen Dergelijke buitenproportionele
lastenverzwaringen zullen een grote negatieve impact hebben op de

vermogenspositie van deze ondememingen Het is een illusie om te

verwachten dat dergelijke lastenstijgingen in de prijs zou kunnen worden

verwerkt ongeacht of het intemationaal concurrerende of voomamelijk
nationaal opererende ondememingen zijn Deze lastenstijging zal daarom in

veel gevallen direct negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en

de mate waarin nieuwe investeringen kunnen worden gedaan

In deze sectoren wordt gezamenlijk werkgelegenheid geboden aan zo’n

830 000 fte Exclusief de zorgsector is dat ruim 300 000 fte Het gaat dus om

tussen 4 tot 11 van de Nederlandse werkzame beroepsbevolking In deze
sectoren wordt daarbij gezamenlijk voor bijna 6 5 miljard euro aan bruto

investeringen gedaan Exclusiefde zorgsector is dat 4 5 miljard euro Dat is

tussen de 4 en 6 van de totale bruto investeringen Dit mag door deze

maatregel niet in gevaar worden gebracht

Daarbij komt dat omdat andere landen deze heffing niet kennen deze

lastenverzwaring een onoverkomelijk concurrentienadeel zal betekenen voor

de in Nederland gevestigde ondememingen Dit betekent dat de kans [i^ is

dat toekomstige investeringen in deze sectoren voortaan niet meer in

Nederland zullen worden gedaan

Kortom het laten vervallen van de maximumgrens van 300 m3 leidt tot

onbedoelde en disproportionele efFecten en is om die reden funest voor het

ondememingsklimaat van Nederland voor deze bedrijven Om deze effeeten
te voorkomen is noodzakelijk dat de maximumgrens waarboven deze

belasting niet meer wordt geheven wordt gehandhaafd

Het handhaven van deze maximumgrens is overigens volledig in lijn met doel

en strekking van deze heffing De leidingwaterbelasting is ingevoerd in het

jaar 2000 In de memorie van toelichting is opgenomen dat de maximumgrens
is ingesteld om te zorgen dat deze belasting beperkt moet zijn tot

huishoudelijk gebmik en dat voor zover deze belasting onbedoeld bij het

bedrijfsleven tereeht komt deze als onderdeel van de generieke
terugsluismaatregelen wordt teruggegeven De belasting op leidingwater
verving destijds overigens de in het jaar daarvoor 1999 ingevoerde
algemene btw tariefop de levering van water De heffing is dan ook vanaf het

van

1 Bron Nationale Rekeningen 2012
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begin uitsluitend bedoeld geweest als heffing bij consumenten en niet bij
bedrijven Waarschijnlijk omdat destijds de hierboven aangegeven

disproportionele en desastreuze gevolgen waren voorzien

AfvalstofFeabelasting2

buiten verzoek
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39 Belasting op leidingwater
10 2 10 2 eAuteur

Inhoud maatreqel

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het tarief op leidingwater verdubbeld naar

€ 0 33 per m^

Tevens komt de maximumgrens van 300 rr^ te vervallen Daardoor is ook over de

leidingwaterverbruik boven de 300 leidingwaterbelasting verschuldigd

Beoogde opbrengst € 205 miljoen structureel

De maatregel vioeit voort uitde Begrotingsafspraken 2014 en slaat neer bij

huishoudens en bij bedrijven

Voor de leidingwaterbelasting wordt geen verschil gennaakt tussen leidingwater van

drinkwaterkwaliteit en overig leidingwater van mindere kwaliteit

Zoals u heeft gevraagd is in de tweede nota van wijziging een passsage toegevoegd

orrdat sprake is van een onverwacht hogere opbrengst die volledig ten laste komt

van grootverbruikers die voor het eerst over hun volledige waterverbruik

leidingwaterbelasting moeten betalen Aangegeven is dat gezien deze

onevenredigheid wordt onderzocht of een onderscheid tussen drinkwater en

industriewater kan worden ingevoerd en dat de Kamer nog voor afronding van het

wetgevingsproces daarover geinformeerd zal worden

Bananenschillen

• In de voorgestelde vorm in het bijzonder door het wegvallen van de maximumgrens

van 300 m^ leidt de maatregel tot een hogere opbrengst dan beoogd Tijdens de

ramingen voor deze maatregel was niet het gehele waterverbruik in Nederland in

beeld zoals later bleek Overleg met de betrokken sector en brancheorganisaties

heeft naar voren gebracht dat er zelfs grote hoeveelheden ander water zogenoemd

industriewater zijn die evenwel door leidingen getransporteerd worden en die aan de

belasting op leidingwater onderworpen zijn Deze hoeveelheden water zijn niet terug

te vinden in de cijfers van het CBS en zijn voor zover tot nu toe bekend noch door

I M noch door de branche zelf in beeld te brengen

• Juist de industriele grootverbruikers hebben via VNO NCW al gesignaleerd door de

geplande maatregel een lastenverhoging van meerdere miljoenen Euro per bedrijf

tegemoet te zien TataSteel komt bijvoorbeeld uit op een verhoging van € 10 miljoen

per jaar De onverwacht hogere opbrengst komt volledig ten laste van

grootverbruikers omdat huishoudens normaliter minder dan 300 m^ water per jaar

verbruiken en door de afschaffing van de maximumgrens niet geraakt worden

• Voor huishoudens is met de verhoging van het tarief een jaarlijkse lastenverhoging

gemoeid van rond € 30 voor een gemiddeld gezin van vier personen met een

gemiddeld verbruik van 180 m^

• In het wetsvoorstel OEM 2014 is een vereenvoudiging opgenomen voor kleine

waterleveranciers Deze vereenvoudigingsmaatregel komt met het oog op de

afschaffing van de maximumgrens van 300 m^ op losse schroeven te staan omdat

door deze afschaffing het budgettaire belang vele malen groter wordt Dit wordt nog

versterkt door de verhoging van het tarief Nadere toelichting zie factsheet belasting

op leidingwater bij OEM 2014

60
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56 Vereenvoudiging leidingwaterbelasting
Auteurs 1t| 10 2 e 10 2 6 p|l0 2 e

Inhoud maatreqel

• De hierna toegelichte maatregel in het wetsvoorstel OFM 2014 moet worden herzien

In verband met de wijzigingen van de belasting op leidingwater BOL n a v de

Begrotingsafspraken 2014 en in het bijzonder de afschaffing van de maximumgrens

van 300 m^ zal onderstaande maatregel grote budgettaire gevolgen hebben

• Het was beoogd om per 1 januari 2014 de BOL niet langer te heffen voor

afzonderlijke watervoorzieningen tenzij de betrokken leverancier in totaal via ten

minste 1000 aansluitingen leidingwater levert

• Het gaat om zo n 40 a 50 kleine waterleveranciers zoals recreatieparken die zelf

opgepompt of bewerkt leidingwater leveren via enkele tientallen tot enkele honderden

aansluitingen De administratieve lasten en uitvoeringskosten t a v deze categorie

zijn relatief hoog Ook is het tijdrovend om potentiele belastingplichtigen in deze

categorie op te sporen

• Dekking De kleine waterleveranciers brengen samen maar zo n 0 05 van de BOL

op € 55 000 a € 60 000 De derving van dit bedrag is te klein om binnen de BOL te

kunnen dekken en wordt meegenomen in de plooien van het Belastingplan

• De BOL brengt op jaarbasis zo n € 124 min op en wordt voor ruim 99 6 betaald

door de 10 drinkwaterbedrijven Daarnaast wordt ruim 0 3 opgebracht door enkele

grotere waterleveranciers die via afzonderlijke watervoorzieningen bewerkt

leidingwater leveren aan duizenden verbruikers Samen zijn deze bedrijven goed voor

ca 99 95 van de BOL opbrengst

Bananenschillen

• Juist de grootverbruikers van water drinkwater en zogenoemd industriewater

krijgen water vaak via afzonderlijke leidingsystemen geleverd door leveranciers die

weinig aansluitingen bedienen Voorheen was het budgettaire belang praktisch nul

omdat per aansluiting maar € 50 per jaar verschuldigd was Met de grens van 1000

aansluitingen in verband met het afschaffen van de maximumgrens van 300 m^ voor

het verbruik van water zal de schatkist enorme opbrengsten uit de BOL mislopen De

beoogde vereenvoudiging voor kleine waterleveranciers is daarmee niet meer

wenselijk het wetsvoorstel OFM 2014 zal moeten worden aangepast

• De afschaffing van de BOL per 1 januari 2013 Belastingplan 2012 is ingevolge het

Begrotingsakkoord om budgettaire redenen omgezet in afschaffing bij KB Wet UFM

O b v de Begrotingsafspraken 2014 is van afschaffing van de BOL geen sprake meer

81
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Fri 10 25 2013 9 43 35 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject FW onttrekking oppervlaktewater
MAIL RECEIVED Fri 10 25 2013 9 43 40 AM

555553

Beste I l0 2 e |

Zie onderstaande correspondentie Dat levert dus niet echt veel op Heeft contact met VEMW nog iets opgeleverd

Groet

I 10 2 6 I

Van I0 2 e |c|i0 M |id 2 g| {
Verzondery_dQnderdag 24 oktober 2013 17 44

Aan |10 2 ^J1Q 2 6[| ip a e | DGRW

Onderwerp RE onttrekking oppervlaktewater

]@rws nl]10 2 e

Ik kijk hier volgend week naar gr o 2 |

|l0 2 e| h0 2 e| io 2 e | DGRW

Verzonden donderdag 24 oktober 2013 12 35

Aan

Onderwerp RE onttrekking oppervlaktewater

10 2 6 @minienm nl1

10 2 6 |o||0 2 4 |10 2 €|

Flartelijk dank voor je snelle reactie Als je een overzicht kunt sturen over bedrijven die oppervlaktewater onttrekken voor koeling graag

Met vriendelijke groet

I 10 2 6 I

10 2 6 I |iaI^ [io 2 6| iVan

Verzonden donderdag 24 oktober 2013 12 24

Aan |l0 2 4|i^ | I0 2 e | DGRW

Onderwerp RE onttrekking oppervlaktewater

10 2 6 @rws nl1

Beste I 10 2 6 I

We hebben een overzicht van drinkwateronttrekkingen direct uit oppervlaktewater en uit oeverwinningen Daarnaast

koelwateronttrekkingen maar geen idee of ze iets doorleveren lijkt me niet waarschijnlijk

Verder voor twee locaties de onttrekkingen tbvde industrie brielse meer en andijk door| lQ 2 ^en PWN Die leveren door via pijplijn
Momenteel laten we KWR uitzoeken of we een overzicht kunnen krijgen van industriele onttrekkingen uit oppervlaktewater tbv

proceswater Maar daarbij gaat het weer niet over doorleveren

Of er nog meer belangrijke onttrekkingen voor industrie gedaan wordt door waterbedrijven weet ik zo niet KWR weet hier het meeste van

Mvg ^0 2 41

Van I0 2 e io 2 ^ lQ 2 e DGRW|
Verzonden donderdag 24 oktober 2013 12 08

10 2^J0 2 4 |10 2 «|

10 2 6 @minienm nl1

Aan

CC f 10 2 6 W 10 2 6

Onderwerp onttrekking oppervlaktewater

Urgentie Floog

Rfisite ll 0 2 4
789519 00064



10 2 e In het kader van de wijziging van de belasting op leidingwaler is Financien |l0 2 e|Ik kreegje naam door van

I iQ 2 6 I zie cc op zoek naar informatie over onttrekkers van oppervlaktewater bijv voor koeling die ook aan derden water leveren via

een leiding met gegevens over volumes Wellicht dat jij daarbij kunt helpen

Metvriendelijke groet

10 2 a | |l0 2 e

10 2 10 2 S

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

email 10 2 S ammienm nl

m

10 2 S

t H

Dit benefit kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdit bericfit abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocfitdat aan de afeenderte mefden

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

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

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

Ditberichtkan informatie bevatten die nietvooru is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdit bericht abusiarelijk 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 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

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 alzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risieo s veibonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

789519 00064
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10 2 e||l0 2 e| | 10 2 e | DGRW

Fri 10 25 2013 12 14 41 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE BoL

MAIL RECEIVED Fri 10 25 2013 12 14 45 PM

5 5 5

Beste I l0 2 e |

Dat is helder Ik ben even naar cijfers gaan kijken De verhoging met 16 5 eurocent 205 miljoen moeten opieveren Daarvoor heb je als ik

goed reken 1242 miljoen m3 leidingwater voor nodig Welk gebruik van leidingwater hebben jullie bij T nota van wijziging gebruikt Ik

meen CBS maar dat geeft ca 1100 m3 dus dan zou je tekort komen Met cijfers van Vewin gisteren uitgedeeld kom je inci ander water

op 1216 m3 1048 168 Flet is me niet helemaal duidelijk welke verkenningen jullie nu gaan uitvoeren Als de belasting wordt beperkt tot

drinkwater kom je op een volume van 1048 m3

Welke optie ook gekozen wordt een verhoging voor belasting op drinkwater met meer dan 16 5 cent is niet gewenst en liever minder

uiteraard

Wat betreft de afhaakproblematiek deze speelt dan alleen voor ander water dan leidingwater van lage kwaliteit Indien daarbij gebruik
wordt gemaakt van dezelfde infrastructuur als drinkwaterlevering kan ik me voorstellen dat dit een kostenverhogend effect op drinkwater

heeft Ik vraag me echter af of dat zo is in door| io 2 ^genoemde voorbeeld leek me sprake van een aparte leiding om oppervlaktewater
te transporteren Gegeven de gescheiden boekhouding kan in die situatie afhaken nooit leiden tot een verhoging van de prijs voor

drinkwater

Groet

10 2 e

]@minfin nl]hO 2 e I DV AVM [
Verzonden donderdag 24 oktober 2013 17 13

Aan |10 2 fo ^| I0 2 e | PGRW

10 2 e 10 2 6Van

DGRW 10 2 6 ^10 2i^ 10 2 6 10 2 6CC 10 2 6

Onderwerp RE BoL

Beste 10 2 6

De nadere verkenning is een wens van onze staatssecretaris De uitkomst kan ik niet voorspellen mogelijk” is een rekbaar begrip Flet

kan ook een andere kant op gaan

Een van de te beantwoorden vragen is of er een duidelijk en controleerbaar onderscheid kan worden gemaakt tussen drinkwateren en

overige leidingwater Als dat onderscheid diffuus is of zelfs afwezig houdt het op Dus dat horen we dan graag meteen

Vriendelijke groeten

I 10 2 6

Van |i0 2 6| |i0 2 6| 10 2 6 | DGRW |[
Verzonden donderdag 24 oktober 2013 17 05

Aan

10 2 6 @minienm nl1

10 2 6 110 2 61 DV AVM

CC DGRW10 2 6

Onderwerp Kb BoL

Beste 110 2 61

Dank voor de informatie Kun je nader toelichten wat bedoeld wordt met ‘Intussen is duidelijk kijken naar mogelijkheden’ Betekent dat

als het mogelijk is doen we het Of is het slechts onderdeel van een verkenning naar meerdere varianten En gaat het bij onderscheid

om drinkwater als gedefinieerd in de Drinkwaterwet of om water van drinkwaterkwaliteit Dat maakt nogal wat uit Een grootverbruiker
kan immers eenvoudig kiezen om een ‘grondstof van drinkwaterkwaliteit in te kopen

Met vriendelijke groet

I 10 2 6 I

] ri 10 2 6 11 f DV AVM1 [[ 10 2 6 ]ffi minfin nilo 2 6
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Verzonden donderdag 24 oktober 2013 16 27

Aan |10 2 H ^0^I I DGRW

10 |l0 2 e| | 10 2 8 ||To 2 e

Onderwerp RE BoL

CC

Beste I I0 2 e |

Maandag is de eerste termijn van het wetgevingsoverleg met de TK Commissie voor Financien met alleen de inbreng van de

Kamerleden De week daarna op maandag 4 november is de eerste termijn van onze staatssecretaris en ook de tweede termijn van

Kamerleden en stas

Intussen is duidelijk dat we volgende week gaan we kijken naar de mogelijkheid om binnen de BOL toch een onderscheid aan te brengen
tussen drinkwater en overig leidingwater bijvoorbeeld met twee tarieven Vervolgens zou nog een nota van wijziging moeten worden

voorbereid bij voorkeur in ieder geval voorafgaand aan de plenaire behandeling op 13 en 14 november De tweede nota van wijziging
blijft nu nog gebaseerd op de eerdere raming maar met in de toelichting een verwijzing naar de niet beoogde meeropbrengst en

aankondiging van nader onderzoek

Als de teksten verstuurd zijn stuur ik iedereen de link door Mocht ik eerder de definitieve tekst van de tweede nota van wijziging hebben

dan stuur ik je die ook door

Groet

11Q 2 e

Van pia^o s e^l io 2 e | DGRW |[
Verzonden donderdag 24 oktober 2013 12 10

Aan

Onderwerp BoL

1@minienm nl1I0 2 e

I0 2 e |l0 2 e| DV AVM

Beste 10 2 6

We hebben net afgesproken dat jij stukken concepten zou sturen over de wijziging belastingwet Zou je ook iets kunnen zeggen over de

planning Welke bespreking vindt hierover maandag as plaats

Met vriendelijke groet

I 10 2 6 I

Dit benefit kan rnformalre bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdit berrcht abusrevelrjk aan u rstoegezonden wordl u verzocfitdal aan de afeenderte melden

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

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^etethe

message The State accepts no liability for damage of ahy kihd resuttihg from the risks ihherentih the electrohictrahsmissiah cf messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofdit 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 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 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 alzenderte 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

789563 00065



10 2 6 | DV AVM H 10 2 6 |@minfin nn
10 2 6 I 110 2 61 DV AVM

Fri 10 25 2013 3 11 49 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject BP14_Factsheet BoL

MAIL RECEIVED Fri 10 25 2013 3 11 00 PM

BP14 Factsheet BoL docx

hai
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1 Belasting op leidingwater
10 2 10 2 6Auteur

Inhoud maatreael

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het tarief op leidingwater verdubbeld naar

€ 0 33 per m^

Tevens komt de rraximumgrens van 300 rr^ te vervallen Daardoor is ook over de

leidingwaterverbruik boven de 300 rr^ leidingwaterbelasting verschuldigd

Beoogde opbrengst € 205 miljoen structureel

De maatregel vioeit voort uit de Begrotingsafspraken 2014 en slaat neer bij

huishoudens en bij bedrijven

Voor de leidingwaterbelasting wordt geen verschil gerraakt tussen leidingwater van

drinkwaterkwaliteit en overig leidingwater van mindere kwaliteit

Zoals u heeft gevraagd is in de tweede nota van wijziging een passsage toegevoegd

orrdatsprake is van een onverwacht hogere opbrengst die volledig ten laste komt

van grootverbruikers die voor het eerst over hun volledige waterverbruik

leidingwaterbelasting moeten betalen Aangegeven is datgezien deze

onevenredigheid wordt onderzocht of een onderscheid tussen drinkwater en

industriewater kan worden ingevoerd en dat de Kamer nog voor afronding van het

wetgevingsproces daarover geinformeerd zal worden

Bananenschillen

• In de voorgestelde vorm in het bijzonder door het wegvallen van de maximumgrens

van 300 m^ leidtde maatregel tot een hogere opbrengst dan beoogd Tijdens de

ramingen voor deze maatregel was niet het gehele waterverbruik in Nederland in

beeld zoals later bleek Overleg met de betrokken sector en brancheorganisaties

heeft naar voren gebracht dat er zelfs grote hoeveelheden ander water zogenoemd

industriewater zijn die evenwel door leidingen getransporteerd worden en die aan de

belasting op leidingwater onderworpen zijn Deze hoeveelheden water zijn nietterug

te vinden in de cijfers van het CBS en zijn voor zover tot nu toe bekend noch door

I M noch door de branche zelf in beeld te brengen

• Juist de industriele grootverbruikers chemie aardolie voedingsmiddelen en des

basismetaalindustrie hebben al gesignaleerd door de geplande maatregel een

lastenverhoging van meerdere miljoenen Euro per bedrijf tegemoet te zien Tata

Steel komt bijvoorbeeld uit op een verhoging van € 10 miljoen per jaar De

onverwachte hogere opbrengst komt dus volledig ten laste van grootverbruikers

• Voor huishoudens is met de verhoging van het tarief een jaarlijkse lastenverhoging

gemoeid van rond € 30 voor een gemiddeld gezin van vier personen met een

gemiddeld verbruik van 180 m^

• In het wetsvoorstel OEM 2014 is een vereenvoudiging opgenomen voor kleine

waterleveranciers Deze vereenvoudigingsmaatregel komt met het oog op de

afschaffing van de maximumgrens van 300 m^ op losse schroeven te staan omdat

door deze afschaffing het budgettaire belang vele malen groter wordt Dit wordt nog

versterkt door de verhoging van het tarief Nadere toelichting zie factsheet belasting

op leidingwater bij OFM 2014

789995 00067



]@minez nn

10 2 6 I 10 2 e I I 10 2 g I 10 2 6 10 2 e |lp | 10 2 e | DV AVM r^0 2 e |@minfjn nil |l0 2 e|
|0 2 4 o^r lQ 2 e I DV AVM ^ i0 2 e |@nninlin nl1
From

10 2 e I j 10 2 6 jO 2 ^1 10 2 gTo 10 2 6

10 2 6Cc

10 2 6 I 110 2 61 DV AVM

Fri 10 25 2013 5 45 28 PM

Normal

Sent

Importance

Subject RE BOL 2014 xls

MAIL RECEIVED Fri 10 25 2013 5 45 00 PM

Hoij^

In de toelichting en het VSO zit nu inderdaad een korte passage over grootverbruikers en meeropbrengst Voor de rest

zijn de begrotingsafepraken leidend zoals ze er liggen Volgende week gaan we hier ongetwijfeld mee verder maar voor

nu moeten we even afwachten

Goed weekend

Groet

10 2 6

10 2 6 I 10 2 6 f|0 2 ^ 1 10 2 6 @minez nl]Van

Verzonden vriidag 25 oktober 2013 10 20

10 2 6 10 2 6 DV AVMAan

CC ^0 2 i0 2 ^^0 2 | 10 2 6 DV AVM |iQ 2 6|
Onderwerp RE BOL 2014 xls

10 2 6 IQ 2 6 I MinEZ

10 2 6

Ik neem toch aan dat je wel signaleert in de toelichting dat de huidige vormgeving leidt tot een niet voorziene forse

lastenverzwaring voor een gering aantal grote bedrijven

Gisteren hebben we besproken dat je gegeven de 205 miljoen extra opbrengst nog genoeg kunt schuiven om de ergste
effecten weg te nemen danwei te matigen Opiossing daarbij is onder meer om de BOL te bepreken tot leidingwater van

drinkwaterkwaliteit Dat is goed uitvoerbare afbakening ook volgens VEWIN en DG BEL en daarmee haal je al veei

kou uit de iucht

Waarom doen juiiie daar nu op voorhand nog niets mee

Graag even reactie

Groet

Van | lQ 2 e | |l0 2 e |j DV AVM [[ ]@minfin nl110 2 6

Verzonden

Aan i0 2 e

U

10 2 6 1^
CC |io 2 6| o^ po 2 ^ AFP ANALYSE MinFin FISCALITEIT MinFin |io 2 6|i^6j 10 2 6 |j DV AVM MinFin

10 2 6 Ll^ zj^l lO Ze ^ I DV AVM MinFin

Onderwerp RE BOL 2014 xls

Hoij^

Dank je we nemen het mee

Intussen is er vanmiddag overleg geweest metonze staatssecretaris Uitkomst de tweede nota van wijziging biijft
nu nog gebaseerd op de eerdere raming maar in de toelichting komt een passage over de niet beoogde

meeropbrengst door het ontbreken van onderscheid tussen drinkwater en industriewater Daarbij wordt ook nader

onderzoek aangekondigd naar de mogeiijkheid om binnen de BOL toch een onderscheid aan te brengen tussen

Hrini^i ater en overig ieidingwater Je kunt dan denken aan twee tarieven maar ook andere aiternatieven kunne
_
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aan de orde komen

Eventuele aanpassingen worden dan geregeld in een volgende nota van wijziging Die zou weliswaar ook al snel in

de TK moeten liggen gezien de plenaire behandeling op 13 en 14 november maar het geeft toch iets meer ruimte

voor onderzoek dan bij een overhaaste inhoudeiijke aanpassing van de tweede nota van wijziging

Ais er teksten zijn boor je van ons

Groet

10 2 e I

I0 2 e
^
dhr [0 2 | [ 10 2 S @minez ni1Van

Verzonden donderdag 24 oktober 2013 16 16

Aan AFP ANALYSEJ

Onderwerp BOL 2014 xls

1l0 2 e| DV AVM |lQ 2 e|lp[4^j FISCALITEIT10 2 e

Dag |io 2 6|^ io 2 e en |i0 2 e|^

Heb n a v overleg van vanochtend aan de hand van hun cijfers een berekening gemaakt

Belangrijkste lijkt om dat andere waterverbruik buiten de grondslag van de heffing te plaatsen Vervolgens zou je
de heffingsgrens dan kunnen laten vervallen Geeft wel nog forse lastenverzwaring bij sommige bedrijfstakken maar

wel behapbaarder naar mijn mening Het effect van hoge grens is in nnijn berekening op het bedrijfstakniveau niet

zo in het oog springend

Deze BOL heeft hier binnen EZ echt de voiie aandacht Minister probeert energie intensieve bedrijven enige

verlichting te geven bijvoorbeeld door transporttarieven voor elektriicteit in lijn te brengen met Duitsland De BOL

doorkruist die poging

Ik blijf dus graag maximaal aangehaaktop vervoigstappen en denkrichtingen

Groet en strekte

10 2 S

□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 afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardtgeen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risieo 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 elearonic

transmisson of messages

Bezoekt u het kerndepartementvan het Ministerie van

Economische Zaken

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 kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde

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 nsico s verbonden aan het dektronisch 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 sehder ahd ddete the message The State accepts ho liability for

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

transmission of messages

qpzopkt II hpt kprndpnartement van het Ministerie van

10 2 g

789561 00069



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

789561 00069



10 2 e|l^ ^| 10 2 e I DV AVM [1 10 2 6 |@minfin nl1 |i0 2 e|l^6 [i0 2 6|
FISCALITEmU io 2 e I@minfin nl1 io 2e | io 2 e

io 2 g | [| ~@minez nl1 |iO 2 e]7^r mrjio 24 j 10 2 e I MinEZ [| |@minez nl1
10 2 6 |1|0 2 ^ 10 2 e ^ | fDV AVM [1 10 2 6 |@minfin nn |10 2 e|j10 2 ^ |

J®minienm nl]
n |lO 2 6| DV AVM

Mon 10 28 2013 12 32 08 PM

To

Cc

DGRWl I0 2 e

From

Sent

10 2 6

Importance

Subject FW Belastingplan 2014

MAIL_RECEIVED Mon 10 28 2013 12 32 00 PM

imaae003 ipg

High

Ter info bijgaande toelichting van de VEWIN

■Oorspronkelijk bericht

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

Verzonden zondag 27 oktober 2013 0 02

Aan | 10 2 6 | | l0 2 e | DV AVM

CC I I0 2|i0 2 e| ] 10 2 6 |@minvrom nn

Onderwerp FW Belastingplan 2014

Urgentie Hoog

Besfe 110 2 6

Ter informatie zie onder het bericht dat ik vrijdag aan de woordvoerders Financien heb gestuurd
Ik heb ditzelfde 00k aan de waterwoordvoerders gestuurd

Vriendelijke groet

I 10 2 6|0 2^

H|Q 2 ^ 10 2 6

Verzonden vrijdag 25 oktober 2013 17 22

Aan I 10 2 6 |@tweedekamer nr

10 2 6 l@tweedekamer nl

10 2 6 1@tweedekamer nr

10 2 6 |@lweedekamer nr

Van

l@tweedekamer nl

l@tweedekamer nl I I0 2 e |@tweedekamer nl

10 2 6 @tweedekamer nl I 10 2 6 |@twe^ekamer nl

10 2 6 l@tweedekamer nl I 10 2 6 l@tweedekamer nl

10 2 6 n@tweedekamer nl 10 2 6 |@tweedekamer nl 10 2 e @tweedekamer nl

10 2 6 @tweedekamer nl

Onderwerp Belastingplan 2014

10 2 6

10 2 6

Aan de leden van de Vaste Commissie voor Financien

Namens het Bestuur van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland graag uw aandacht

voor het volgende

Maandag 28 oktober behandelt de Tweede Kamer het Belastingplan 2014 en de plannen uit het

Begrotingsakkoord 2014 Een van die plannen is het verhogen van de tarieven van de Belasting

op leidingwater en het laten vervallen van de maximumgrens van 300 m3 voor belastinghefling
De beoogde extra opbrengst is € 205 min Inmiddels is duidelijk dat deze maatregel onbedoeld

leidt tot fors meer belastingopbrengsten die neerslaan bij een beperkt aantal alhemers van

industrieel water Vewin wenst reparatie van deze onvoorziene meeropbrengst om afhaken van

het collectieve waterleidingnet door het bedrijfsieven te voorkomen Vewin heeft binnen het

afgesproken financiele plaatje van het Begrotingsakkoord een reeel alternatiefvanuit de volgende
argumentatie

789507 00070



Het is voor de drinkwaterwatervoorziening een aanzienlijk risico dat grootverbruikers
afhaken van het leidingwaternet vanwege deze grote lastenverzwaring Niet alleen leidt dit tot

kwaliteitsissues voor de drinkwatervoorziening en hogere milieu risico s omdat grote alhemers

eigen winningen zullen starten ook leidt dit voor de overblijvende consumenten tot hogere
drinkwatertarieven De afhaakproblematiek doet zich met name voor bij zeer grote afhemers met

een verbruik tottientallen miljoenen m3’s

Voorbeeld afhemer neemt 20 min m3 eenvoudig gefilterd oppervlaktewater aftegen sterk

gereduceerd tarief van € 0 10 nu verhoogd met€ 0 33 belastingen Consequentie afhemer

gaat eigen winning opzetten

Water is eerste levensbehoefte van groot belang voor de volksgezondheid In dat licht

dient water voor iedereen laagdrempelig beschikbaarte zijn Verhoging van de belastingdruk op

drinkwater is een principieel onjuiste keuze als alternatieven voor handen zijn zoals het belasten

van vervuilende stoffen die het watermilieu aantasten

Drinkwater is een schoon natuurlijk en duurzaam product De productie van drinkwater

kent geen noemenswaardige negatieve milieueffecten De Belasting op leidingwater heeft geen

effect op het watergebruik van consumenten en bedrijven dat in Nederland al zeer laag is

Vanwege het gebrek aan milieueffect en vanwege de hoge administratieve lasten heeft de

regering tot nu op het standpunt gestaan dat deze belasting dient te worden stopgezet wij gaan

er derhalve van uit dat de nu voorgestelde maatregel van tijdelijke aard is

Voorstel

Indien in de Tweede Kamer geen steun is voor alternatieve belastingheffing op vervuilende

stoffen in plaats van op drinkwater stellen wij voor de Belasting op leidingwater tijdelijk te

handhaven met een hoge maximumgrens van bijvoorbeeld 100 000 m3 voor belastingheffing
danwel maximering van de hefting per aansluiting zodat

1 alle verbruikers consumenten en bedrijven de belasting betalen cf de overwegingen bij het

Begrotingsakkoord

2 afhaken van het collectieve waterleidingnet wordt voorkomen

3 verhoging van het drinkwatertarief voor de burger wordt voorkomen

Als ‘second best geven wij in overweging de definitie van ‘leidingwater’ aan te passen zodat de

belasting louter van toepassing is op het gebruik van drinkwater

Beide opties resulteren rekening houdend met de onvoorziene meeropbrengst in een extra

belastingopbrengst van ten minste 205 min

Wij zijn graag bereid tot toelichting

Met vriendelijke groet

10 2 6 I10 2 6

1I|0 2 H 10 2 6

]@13122010 2F42]10 2 e

Vereniging van waterbedrijven in Nederland Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG Postbus 90611

2509 LP DEN HAAG

789507 00070



T
10 2 e

110 2 6 |@vewin nl

www vewin nl http www vewin nl

Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht de alzender 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 niettijdig overkomt

noch voor schade ten gevolge van deze e mail of die verband houdt met risico s verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten

I\

]@vewin nl10 2 6

789507 00070



^0 2 ^iHo 2 | 10 2 e l@| io 2 a P|10 2 e| 10 2 6 p DGRW[1 lOZe Ifaminienm nll

10 2 e || MolgJ 10 2 e |@| iQ 2 q ri| 10 2 e|l^ 2
‘

10 2 6 | |b AV H 10 2 e |@minfin nl1 [|lO 2eh P]h
110 2 Bn FjSCALITEIT ^ 10 2 6 |@mintin nlll l BLWBENfeAM [110 2 e |@minfin nl1 r|10 2 e |1|0 2 ^ I0 2 e ^ f
IZV VB [| 10 2 e nil

From

To ig 10 2 e

10 2 e
10 2 eMCc

10 2 « \ 10 2 e DV AVM

Sent Mon 10 28 2013 1 07 34 PM

Importance

Subject RE bol2014

MAIL RECEIVED Mon 10 28 2013 1 07 35 PM

Normal

Beste collega s

Bijgaand ter info onderstaande teksten zoals ze vrijdag naar de TK zijn gestuurd met de toezegging van de

staatssecretaris over de leidingwaterbelasting

Groet

10 2 6

Toelichting bij de tweede nota van wijziging BP2014

Leidingwaterbelasting

In de Begrotingsafspraken 2014 is overeengekomen dat de leidingwaterbelasting wordt verhoogd en dat de maximumgrens van 300

vervalt Hierdoor zal ook over het waterverbruik boven de 300 leidingwaterbelasting verschuldigd zijn Grootverbruikens gaan

hierdoor ook betalen naar rato van het gebmik Met deze maatregei is een opbrengst van € 205 miljoen beoogd De maatregel slaat

neer bij zowel huishoudens als bedrijven In deze nota wordt de verhoging vormgegeven door verhoging van het tarief per naar 33

cent Vender wordt net ais thans het geval is geen onderscheid gemaakt tussen ieidingwater van drinkwaterkwaiiteit en overig

leidingwater zogenoemd industriewater In deze vorm voomameiijk als gevolg van het wegvallen van de maximumgrens van 300

m^ wordt echter een opbrengst gereaiiseerd die hoger is dan de beoogde € 205 miljoen Deze hogere opbrengst komt voor rekening
van de grootverbruikers Gezien deze onevenredigheid ben ik voornemens om te onderzoeken of een onderscheid tussen drinkwater

en industriewater zou moeten worden ingevoerd Daarbij moet ik ook kijken naar de uitvoerbaarheid voor de Beiastingdienst Ik zal u

overde uitkomsten van het onderzoek informeren voor afronding van het wetgevingsproces van het wetsvoorstel Belastingplan 2014

vso

De leden van de fractie van het CDA vragen om een bevestiging dat de maatregelen niet alleen gevolgen hebben voor bedrijven die

drinkwater gebruiken maar ook voor bedrijven die industriewater gebruiken Verder vragen de leden van de fractie van het CDA of

een beiastingverhoging van enkeie miljoenen voor een aantai bedrijven het beoogde effect is van de maatregei De leden van de

fractie van de PvdA zijn benieuwd naar de budgettaire opbrengst van het vervallen van de 300 m^ grens en welk deel van de

opbrengst ten laste komt van bedrijven De leidingwaterbelasting zoais die nu ai bestaat is verschuidigd over leidingwater dat door

755963 00071



een drinkwaterbedrijf of een afzonderlijke watervoorziening aan derden ter beschikking wordt gesteld al dan niet van

drinkwaterkwaliteit De maatregel zoals nu voorgesteld zal conform deze systematiek dus vooralle soorten water gelden die via

leidingen wordt geleverd zowel drinkwater als zogenoemd industriewater Het beoogde effect van de voorgestelde maatregelen is

onder meer om ook het grootverbruik van leidingwater onder de belasting op leidingwater te brengen zoals in de Begrotingsafspraken
2014 is overeengekomen De beoogde budgettaire opbrengst voor het laten vervallen van de 300 m^ grens die wordt gedragen door

grootverbruikers is circa € 80 miljoen Naar verwachting zal de opbrengst hoger zijn omdat in de leidingwaterbelasting geen

onderscheid wordt gemaakt tussen drinkwater en overig leidingwater zogenoemd industriewater Zoals ook wordt aangegeven in de

toelichting op de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2014 wordt de mogelijkheid nog onderzocht om wel een

onderscheid te maken tussen drinkwater en overig leidingwater

® I
W 2 B10 2 6 10 2 6 @minez nl]Van

Verzonden maandag 28 oktober 2013 9 53

Aa^10 2 ef^ 2^fo^ FISCALITEIT p

ccri l0 2 e[
BLKB BENB AM

Onderwerp RE bol 2014

e|i0 2 e| dv AVM ^04^I0 2 e n MinEZ |io 2 e|ip 2jb^ 10 2 6 DV AVM 10 2 610 2 6

i0 2 e| dat kan bij centrales wel het geval zijn Moet dus goed worden uitgezocht

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Directie Energie en Duurzaamheid

Directoraat Generaal voor Energie Telecom en Mededinging
Ministerle van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 2500 EK | Den Haag

10 2 6

T 10 2 6

Vanil |10 2 6|1^2[6 0 2 4 I FISCALITEIT f
Verronden maand^ 28 oktober 2013 9 48

Aanp 10 2 6

CC ||iQ 2 6|
BLKB BENB AM MinFin

Onderwerp RE bol 2014

]@minfin nl110 2 6

10 2 3

e| 10 2 61 DV AVM MinFin10 2 6 10 2 6 I0 2 6|i^ 2^j 10 2 6 DV AVM MinFin 10 2 6

Hoe komen de centrales aan het koelwater Als ze zelf het oppervlaktewater onttrekken wordt er geen BOL

geheven BOL komt alleen aan de orde als het water door een derde geleverd wordt Is dat bij het koelwater het

geval

755963 00071



Groeten

io 2 e^ e

T|0 2 ^[ pminez nll

e| 10 2 e I [pv AVM jfBLKB BENB AM |l0 2 e|4^4^

Van n io 2 e 10 2 e10 2 e

Verzonden maandag 28 oktober 2013 9 41

Aan ||l0 2 e|l^ 2^^ I0 2 e dv AVM l0 2 e

FISCALUEIIl

CC |h 0 2 6 10 2 6 CMinEZ10 2 6

Onderwerp doi 2U14

10 2 6 10 2 6

TolZ e

10 2 e| 10 2 e|

Om huidige voorstel voor de BOL nog even in perspectief te plaatsen volgens nnij zal koelwater van centrales er

ook onder vallen Daarvoor wordt immers eerst oppervlaktewater ander water onttrokken Dat wordt

geregistreerd Dus BOL gaat via die route ook de lasten voor centrales verhogen We spreken gemiddeld over over

17 nn3 per seconde Maxinnaal dus circa 535 nniljoen m3 per centrale Daarvan zijn er in NL in 2014 50

operationeel dus 26 8 miljard m3 Laten we uitgaan van 50 draaiuren ipv 100 dan altijd nog 13 miljard m3

Voorzichtigheid is dus geboden wij weten niet watwe over ons heentrekken metdit plan

Ik zal de minister na het WGO van vandaag op de hoogte brengen Indien jullie na vandaag geen aanleiding zien

om het voorstel aan te passen zullen wij morgen de minister nader adviseren

Groet en succes vandaag

02^ 6

□ft bericM kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de

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

verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te verwiideren 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 resuiting from the risks inherent in the electronic

transmisson of messages

Bezoektu het kerndepartementvan het Ministerie van

EconomischeZaken

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

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

755963 00071



Drt bericht kan infarmatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde

geadresseerde bent of drt 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 dektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

transmission of messages

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van

EconomischeZaken

Houd er dan rekening mee dat u een geldig

identitetsbewijs paspoort ID kaart rybewijs of rijkspas dient

te tonen Indien u bij de receptie geen gddig identtteitsbewijs
kunt tonen wordt u geen toegang verleend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geactepteerd

755963 00071
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] DB MGT ^ 10 2 e |@minfin nn
io 2 e| DV AVM [l io 2 e~n@minlin nl1 |io 2 e|i|3 2|^[ioi ^ FISCALITEIT^H i0 2 e |@minfin nl1 |io 2 e|Jol4 |o^TI

DV AVMi 10 2 6 I@minfin nl1

Belastingplanll io 2 e

la^1^9pi0 2 e| DB MGT

Tue 10 29 2013 9 53 22 PM

Normal

] DB WINST [1 1Q 2 e ]@mintin nl1 [To 10 2 610 2 6

10 2 6

]@min fin nl]Cc

From

Sent

Importance

Subject Fwd pensioen in eigen beheer en belasting op leidingwater
MAIL RECEIVED Tue 10 29 2013 9 53 27 PM

33

Goedeavond

Zie de mail van| [ Graag een korte reactie

Dank

10 2 6

Begin doorgestuurd bericht

10 2 6 @vnoncw mkb nlVan

Datum 30 oktober2013 01 33 51 GMT 9

Aan j 10 2 6 [l[oT^ ] I0 2 e | DB MGT |@minfin nl

Onderwerp pensioen in eigen beheer en belasting op leidingwater

1i 10 2 6

10 2 6

Ik belde zojuist voor twee zaken

buiten verzoek

Het tweede is natuurlijk de leidingwaterbelasting Ik vroeg me afin hoe het aangekondigde onderzoek vordert en of ik

nog enige infonnatie zou kunnen verschaffen

Het lijkt mij dat een wettelijke scheiding van drinkwater en industriewater makkelijker klinkt dan het is en de controle

daarop al helemaal een crime wordt VEWIN vertelt me dat dit nagenoeg onmogelijk zal blijken Daarbij leidt een

dergelijke scheiding tot een milevel playing field tussen bedrijven die grondwater als grondstof kunnen gebruiken zoals

het geval is bij Grolsch en Bavaria en bedrijven voor wie vanwege hun locatie het grondwater te zout is en dus

aangewezen zijn op leidingwater zoals Heineken

Ik hoor graag van je

10 2 6

K 10 2 6

10 2 6 Fiscaliteit Corporate Governance en Ondernemingsrecht

VNO NCW MKB Nederland

10 2 6

Postbus 93002 2509 AA Den Haag

789527 00073



e mail 10 2 e l@vnoncw mkb nl

web www vno ncw nl en www mkb nl

wekelijks op iPad Androidtablet

dcMnload de gratis app mis niets
meerinfo
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Directie Douane en

Verbru i ksbela stingen

Aan

de Staatssecretaris

Inrichtingen
io ao 2 4

T 070

F 07Q

I 1Q 2 e lgimlnfln nl

10 2 6

Datum

3D oktober 2013

memo
Auteurs

io go 2 4Altematieve opties leidingwaterbelasting
iq 10 2 6 I

Uw vraag

U heeft gevraagd om een aantal altematieve opties voor uitwerking van de in de

Begrotingsafspraken 2014 opgenomen maatregel in de leidingiAiaterbeiasting gezien
de effecten voor grootverbruikers en met name verbmikers van industriewater

Afgesproken is dat deze maatregel € 205 min moet opieveren Door een niet

geraamde meeropbrengst uit zgn ander water dat in de gebniikte CBS cijfers niet is

meegenomen bestaat er ruimte voor enige versoepeling In bijgaand concept voor

een uitdeelmemo zijn een aantai aiternatieve opties opgenomen met kort ook de pro s

en contra s Van belang is hierbij de volgende aanvuliende informatie

Nieuwe informatie VNO en VEWIN

Inmiddels hebben zowel VNO als VEWIN iaten weten dat er geen strikt onderscheid

bestaat tussen drinkwateren industriewater Het water dat VEWIN leden ieveren

onder de noemer ander water en dat vaak wordt aangeduid met industriewater

komt voor een deel gewoon uit het drinkwaterleidingnet Alleen contractueel is het

ander water met een lagere prijs Achtergrond is dat het vaak niet ioont een tweedle

net met industriewater aan te leggen Als we onderscheid gaan maken tussen

drinkwater en industriewater hoort dit water thuis onder drinkwater Zoals veei in dit

dossier is het aandeei drinkwater in de categorie industriewater op dit moment niet

bekend

Nieuwe informatie VEWIN

Tweede meer hoopgevende melding is dat VEWIN inmiddeis aan de ieden een opgave

heeft gevraagd van het aantal zakelijke aansluitingen gegroepeerd naar de

afgenomen hoeveelheden Men hoopt vrijdag al met een redelijk compleet totaalbeeld

te kunnen komen hoeveel zakelijke verbmikers in de diverse bandbreedtes zitten Als

dit lukt beschikken we vrijdag over cijfens op basis waarvan we voor de klanten van

VEWIN bedrijven de budgettaire effecten kunnen benaderen van een hogere cap

bijvoorbeeld bij 100 000 door D66 zelf genoemd in het WGO Wei ontbreken dan

nog de cijfers van bedrijven die hun water van andere bedrijven betrekken

afzonderlijke watervoorzieningen Maar we hebben ten minste enig inzicht in de

effecten van een hogere cap

Pagina 1 van 3
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Opties uitwerking Begrotingsafspraken leidingwaterbelasting

NB De opties 1 l a en 2 bieden geen verlichting voor grootverbruikers die hun water

betrekken van het drinkwaternet Opties 3 en 3 a doen dat wei

1 Industriewater pas in 2015 in de heffing betrekken 2014 nultarief

Opzef
• De ieidingwaterbeiasting maakt vanaf 1 januari 2014 een verschii tussen drinkwater

en ander ieidingwater hiema industriewater Drinkwater is al het water dat

wordt afgenomen vanuit het drinkwaterleidingnet
• Voor drinkwater geldt met ingang van 1 januari 2014 een tarief van € 0 330 per m^

zoais al in deTweede nota van wijziging is opgenomen Voor industriewater

bedraagt het tarief in 2014 nihil Bewijslast dat het om industriewater gaat ligt bij
leverancier

• In de toelichting bij de nota van wijziging wordt aangekondigd dat vanaf 2015 ook

ander Ieidingwater in de heffing wordt betrokken tarief volgit na het in kaart

brengen van de precieze verbruiksdjfers voor ander water

Pro

• Verlaagde tarief kan worden gebaseerd op gedegen cijfermateriaal
• Met het tarief van € 0 330 per op drinkwater wordt in ieder geval de geraamde

opbrengst van € 205 min per jaar opgehaald

Contra

• Niet conform Begrotingsafspraken 2014 grootverbruikers van industriewater blijven

nog een jaar langer buiten beeld

• Lastig onderscheid omdat ook water uit het drinkwaternet als industriewater wordt

verkocht

• Industriewater uit het drinkwaternet is niet volledig meegenomen in de naming Er

zal daardoor sprake zijn van een meeropbrengst cijfers nog niet bekend

l a Als optie 1 maar industriewater al eerder in heffing betrekken

Opzet
• Per 1 januari 2014 wordt het tarief op drinkwater verhoogd naar€ 0 330 per m^ en

voor industriewater een verlaagd tarief geintroduceerd dat nog voorde plenaire

behandeling door de TK in de wet wordt opgenomen

• Het verlaagde tarief wordt pas vanaf 1 april of 1 juli 2014 daadwerkelijk geheven

afhankelijk van het tijdstip waarop bedrijven en Belastingdienst twee tarieven in

hetsysteem kunnen verwerken

Pro t o v opt e 1

• Alle grootverbruikers worden zo snel mogelijk in de heffing betrokken conform

begrotingsafspra ken
• Houd rekening met de tijd die bedrijven en Belastingdienst nodig hebben voor de

invoering van twee tarieven

Contra t o v optie 1

• Geeft minder ruimte voor nader onderzoek naar de werkelijke hoeveelheid

industriewater

• Leidt in 2014 tot een hogere meeropbrengst dan in optie 1

Pagina 2 van 3
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2 Een tarlef in de wet maar delegatiebepaling voor bijstelling tarlef

industriewater in 2014

Opzef
• Per 1 januari 2013 wordt voor al het leidingwater het tarief verhoogd naar€ 0 330

per m^

• Daamaast wordt een delegatiebepaling opgenomen om voor industriewater het in

2014 geldende tarief naar beneden bij te stellen zodra aiie gegevens daarvoor

beschikbaar zijn
• Voor 2015 wordt het veriaagde tarief aisnog opgenomen in de wet zelf

Pro

• Dit blijft dicht bij de afspraken in het Begrotingsakkoord 2014 omdat meteen vanaf

1 januari al het grootverbruik van leidingwater in de heffing wordt betrokken

• Aan de kiachten van het bedrijfsieven wordt gedeelteiijk tegemoet gekomen

Contra

• Op basis van de grondwet moeten belastingtarieven bij wet worden vastgesteidl
• Ook hier geidt dat het onderscheid drinkwater industriewater lastig is omdat ook

water uit het drinkwaternet als industriewater wordt verkocht

• Ook in deze optieant zai in samenhang met het vorige punt sprake zijn van een

meeropbrengst cijfens zijn nog niet in beeld

3 Invoering van een hogere cap en zo nodig een lets hoger tarief

Opzet
• Op basis van de nog te ontvangen VEWIN cijfers wordt per 1 januari 2014 een

nieuwe cap ingevoerd van bijvoorbeeld 100 000 m^

• Daamaast wordt het tarief zo nodig bijgesteid om de beoogde opbrengst van € 205

te genereren Bij een tarief van bijvoorbeeid 34 cent zou per aansluiting maximaai

€ 34 000 worden geheven

Pro

• Een deel van het grootverbruik wordt vanaf 1 januari in de heffing betrokken maar

er is geen sprake meer van miijoenen aan extra belasting
• Aan de kiachten vanuit het bedrijfsieven wordt in hoge mate tegemoet gekomen

Contra

• Ais uit de cijfens blijkt dat het tarief moet worden verhoogd om de beoogde

opbrengst te haien gaan de huishoudens meebetalen aan deze opiossing
• Bedrijven die onder de drempel biijven gaan relatief pereenheid product meer

ieidingwaterbelasting betalen dan hun grotere concurrenten

3 a Als 3 maar hoger tarief combineren met belastingvrije voet

Opzef
• Ais een tariefsverhoging nodig blijkt voor het haien van de beoogde opbrengst

wordt dit zodanig gecombineerd met een beiastingvrije voet dat de maatregel
neutraai uitpakt voor een gemiddeld huishouden Grootverbruikers betalen

hierdoor wat meer dan in optie 3

Pro f o v optie 3

• Deze variant pakt neutraai uit voor een gemiddeid huishouden

Contra t o v optie 3

• Ten opzichte van optie 3 gaan huishoudens met een bovengemiddeld waterverbruik

meer meebetalen aan deze opiossing

Pagina 3 van 3
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I plo 2 ^HDV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl] 10 2 6 10 2 e ^ | DV AVM fl 1Q 2 e |@minfin nl1

I 10 2 6 | DV^ [1 lo ze |@minfin nl]
|l0 2 6|1p ^9 |l0 2 ^ FISCALITEIT]

Wed 10 30 2013 5 01 35 PM

Normal

I 10 2 6To

From

Sent

Importance
Subject RE memo en uitdeelmemo leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Wed 10 30 2013 5 01 36 PM

5

Allen

Twee opmerkingen

V De Belastingdienst kan een tweede tarief niet al per 1 april invoeren Ook 1 juli is waarschijnlijk niet haalbaar

V Met stelt mij teleur dat onderlinge afspraken over de technische ultwerking van het onderscheid

drinkwater industriewater zo snel weer vergeten worden De afspraak was dat een speciaal tarief voor industriewater

alleen zou gelden voor water dat via een afzonderlijk net geleverd wordt Als we daaraan vasthouden doet het probleem
van de de VEWIN zich niet voor Water uit het drinkwaternet wordt dan immers gewoon belast als leidingwater Het

contract doet er niet toe Dat dit nu toch als een groot probleem wordt gepresenteerd wekt bij mij het bange
vermoeden dat we straks toch opgescheept kunnen worden met een onderscheid dat echt niet uitvoerbaar is

Groeten

10 2 e|

Van io 2 e |l0 2 e| DV AVM

Verzonden woensdag 30 oktober 2013 16 29

Aan I I DV AVM FISCALITEIT | DV AVM

Ondenverp FW memo en uitdeelmemo leidingwaterbelasting

Hierbij het memo voor de stas

10 2 6 |l0 2 e| DV AVMVan

Verzonden woensdag 30 oktober 2013 16 29

Aan Belastinqplan
CC |l0 2 e|l^6 | 10 2 6 I DV AVM

Onderwerp memo en uitdeelmemo leidingwaterbelasting

Hoi Belastingplan team

Bijgaand ons memo met 3 hoofdopties en 2 subopties Kijk even of jullie optie 3a er wel bij willen hebben hij is

gecompliceerder dan de rest

Het uitdeelmemo is identiek aan biz 2 en 3 van het memo voor de stas maar dan genummerd vanaf biz 1

De vragen 11 PVV 2 PvdA en 22 25 D66 zijn afhankelijk van de beslissing hierover van de stas

Groet

10 2 6 en 10 2 6

789576 00075



DGRW fl 10 2 e I@minienm nl1 pl^1p ria^WDV AVM1[l 10 2 e |@minfin nn

io 2 e [i|o ^io 2 e ^ | DV AVM H i0 2 e |@minfin nl1

l@minienm nl] 10 2 e DGRW[| I0 2 e |@minienm nl1

I@minienm nl1
l0 2 e |To 2 | DV AVM

Thur 10 31 2013 12 52 43 PM

Normal

To

ICc 10 2 e

DGMir

DGRWfl
From

Sent

Importance

Subject RE WGO BPM2014 Wbm alval leidingwater duurzaam lokaal 2

MAIL RECEIVED Thur 10 31 2013 12 52 00 PM

10 2 6 ^[10 2 6 I10 2 6

10 2 e

Beste 10 2 6

Dank voor je mail De concepten voor mondelinge antwoorden zijn wat de leidingwaterbelasting betreft in hoge mate

afhankelijk van de cijfers van Vewin Vrijdag w eten we meer wij hopen de conceptteksten eind van de dag te kunnen

rondsturen

Groet

10 2 6

Van |io 2 ^ [i^ pioIT] DGRW [
Verzonden donderdag 31 oktober 2013 10 51

Aan |l0 2 6| lpl6^ 10 2 6 I DV AVM

CC I K 2 6 I f| 10 2 6 Ik DV AVMj | 10 2 6 |lp]«f| 10 2 e | DV AVMI

DGRW II IP 2 V Ml0 2^ DGRW

Onderwerp RE WGO BPM2014 Wbm afval leidingwater duurzaam lokaal 2

@minienm nl]10 2 6

mM10 2 6 ■ DGMI 10 2 6

Beste 10 2 6 I

Aiiereerst het verzoek om de mondeiinge antwoorden die juliie voorbereiden in concept nog even aan ons te sturen

Wat betreft schriftelijke beantwoording in antwoord op vraag Omtzigt is aangegeven dat de belasting op leidingwater
een prikkel vormt tot zuinig gebruik Hier pastenige nuancering voor huishoudens zai er nauweiijks effect zijn Voor

grootverbruikers vermoedelijk wel

Wat betreft de oplossingen

Bij onderscheid drinkwater industriewater dit biedt vrij simpel de mogelijkheid aan grote afnemers om te ontwijken
door i p v drinkwater industriewater van drinkwaterkwaliteit af te nemen zeifde water maar met andere naam Ook het

onderscheid tussen opperviaktewater met beperkte bewerking alleen grof gefilterd en iets meer bewerking bijv
halffabrikaat iijkt me lastig

Wat betreft de 100 000 m3 ais het nevendoel is om zuinig gebruik van water met hoge kwaiiteit te stimuleren zou

het vreemd zijn om juist grootverbruikers te ontzien Waarom zou een huishoudeiijke consument van drinkwater wei

0 33 euro per m3 belasting moeten betalen maar een grote afnemer van drinkwater zoais frisdrankenfabrikant niet

Kern van problematiek iijkt me te iiggen bij situaties waarin opperviaktewater bijv voor koeling vrijwei ongezuiverd
door een derde getransporteerd wordt bedrijven die het zelf innemen betalen dan niets bedrijven die gebruik maken

van een transportleiding van een derde wel terwiji het in principe om een vergelijkbare situatie hetzeifde water gaat

Er zijn wei aantal mogelijkheden te bedenken Bijvoorbeeld verschiliende tarieven of plafond o b v kostprijs maar Ik

weet niet wat beiastingtechnisch de mogeiijkheden zijn Ik hoor vrijdag wel weike mogelijkheden juliie zien o b v de

informatie van Vewin

Groet

10 2 6

Van |l0 2 e| l^ 2j | 10 2 6 | DV AVM [
Verzonden woensdag 30 oktober 2013 17 34

Aan |io 2 ^Jlo 2 ^ | 10 2 6 | PGRW

CC |l0 2 6

minfin nil10 2 6

10 2 6 ■ 10 2 6 10 2 6 10 2 6 DGMI
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Onderwerp RE WGO BPM2014 Wbm afval leidingwater duurzaam lokaal 2

Hallo I 10 2 8 ]

Dank voor je reactie Het onderzoek is op dit monnent dat VEWIN een verzoek om nadere informatie bij haar leden heeft

uitgezet zie bijiage Wij hopen uiterlijk vrijdag de uitkomst van de rondvraag te vernemen en gaan met deze cijfers
dan aan de slag

Zou je ons nog kunnen toelichten hoezo jullie en cap van 100 000 beleidsmatig geen goede opiossing vinden

Lijkt ons belangrijk om dit in de verdere discussies mee te kunnen nemen Bij voorbaat dank

Groeten

10 2 e

Van |io 2 ^J^ pioi ] dgrw [
Verzonden woensdM 30 oktober 2013 17 24

Aan h0 2 e|l^^ |j DV AVM
_

10 2 6

minieniTi nll10 2 6

I 10 2 6 I DV AVM 10 2 6 | 1p 2]^| 10 2 6 ^ 10 2 6DV AVM |
Onderwerp RE WGO BPM2014 Wbm afval leidingwater duurzaam okaal 2

CC DGMI

Beste 10 2 6 I

Ik denk inderdaad dat jullie de vragen zelf kunnen beantwoorden Wat oplossingsrichtingen betreft ik zie wel wat

nadelen van zowel optie onderscheid in type water vooral definitie als een cap van 100 00 m3 beleidsmatig Ik neem

aan dat dit bij het onderzoek wordt betrokken Hoe pakken jullie dat onderzoek verder aan

Groet

10 2 6

Van |i0 2 6| ip]6[| 10 2 6 | DV AVM

VerzondeTy_WQensdag 30 oktober 2013 15 28

Aan I0 2 e | dGRW

10 2 6 gjminfin nll

It 10 2 6 ■ 10 2 6 10 2 6CC

Onderwerp FW WGO BPM2014 Wbm afval leidingwater duurzaam lokaal 2

Beste 10 2 6

Bijgaand tref je zoals beloofd de lijst met vragen aan waarop onze Staatssecretaris mondeling antwoord moet geven

Zou jij a u b vooral naar de vraag van D66 over koelwater nr 23 willen kijken en jouw bevindingen daarover in het

worddocument WGO d66 opnemen Bij voorbaat dank

Volgens onze eigen inschatting kunnen wij de resterende vragen zelf beantwoorden en valt er voor jou weinig te doen

Maar toch stellen wij het zeer op prijs als je 00k door de andere vragen een keer doorheen wilt lopen en jouw ideeen

daarover met ons wilt delen Graag in track changes in het worddocument WGO BPM2014 opnemen Ook hiervoor

alvast dank

Met vriendelijke groeten

mr 0 2 4[riQ 2 6 |2|10 2 ^

Ministerie van Rnanden

Directoraat Generaal Fiscale Zaken

Directie Douane en Verbruiksbdastingen

Afdeling Acdjnzen Verkeer en Wlieu

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

10 2 6
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10 2 eF
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I 10 2 e Itaiminfin nl

www minfin nl

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

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkfieid voor scfiade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van beriehten

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

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electranictransmission of messages

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

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van beriehten

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

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

789591 00078



1 DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]
io 2 e|i^ 2 ^| io 2 e | DV AVM [| i0 2 e |@minfln nil | io 2 e |ip]E^ io 2 e ^ DV AVM [l io 2 e I@minfin nl1
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Fri 11 1 20131 U 4 49 AM
Normal

To 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Belasting op leidingwater wetgevingsoverleg Belastingplan 2014

MAIL RECEIVED Fri 11 1 2013 10 47 54 AM

Oke

Groet

I0 2 e ]10 2 eb DV AVMj I 10 2 e @minfin nl]Van

Verzonden vriidag 1 november 2013 10 45

Aan

CC |l0 2 eLl^ 2j | 10 2 e |j DV AVMj MinFin 1Q 2 e [iplef
Onderwerp RE Belasting op leidingwater wetgevingsoverleg Belastingplan 2014

10 2 e dhti 10 2 e

10 2 e DV AVM MinFin

Hoi®

Het probleenn ligt eigenlijk andersom Gewoon drinkwater wordt soms gelabeld als ander water op basis van bet

contract en hetfeitelijk gebruik 0 medegebruik als drinkwater Fiscaal kunnen we daar niet veel mee en we

weten 00k niet waar we het budgettair over hebben Maar het lijkt 00k niet eerlijk richting bedrijven omdat

tamelijk willekeurig een onderscheid wordt gemaakt tussen gebruikers van water uit het drinkwaternet En het zou

niet verbazen als het behoorlijk manipuleerbaar zou zijn of je wel of niet in de heffing valt

Als de cijfers van Vewin geen uitzicht bieden op een redelijke opiossing en de politiek wordt het eens dat we het

voorstel moeten aanpassen naar een opzet waarbij grootverbruikers niet worden overvallen rreteen sprong van €

50 naar € X rrln zullen we wat meer tijd vragen om iets uit te werken Dat lukt dan niet vandaag en misschien 00k

niet v66r de plenaire behandeling half november Maar laten we eerst even kijken wat we kunnen met de gegevens

van Vewin

Groeten

I0 2 e

Van 1Q 2 e | dhr l 10 2 e |^0 2 ^ [
Verzonden vriidag 1 november 2013 9 36

| l0 2 e I DV AVM

@minez nl]10 2 e

Aan

Onderwerp RE Belasting op leidingwater wetgevingsoverleg Belastingplan 2014

10 2 e

Ik werd getriggerd door een passage uit de mail van | iQ s e |

Dus alleen als het geleverde water van drinkwaterkwaliteit voor 100 wordt in gezetvoor productiedoelen kan sprake

zijnvan een ‘ander water levering’

Kun je dan niet aansluiten bij de energiebelasting waarin 00k onderscheid is naar de aard van het gebruik van

gas elektriciteit

Bv vrijstelling wordt verleend tav de levering van leidingwater anders dan van drinkwaterkwaliteit die wordt

gebruikt anders dan als drinkwater

Daarmee valt ander water dat als drinkwater wordt benut gewoon in de heffing

nou ja jij hebt vast een veel fraaiere formulering

Is dit iets

790684 00079



Groet

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 6

Directie Energie en Duurzaamheid

Directoraat Gcneraal voor Enei^ie Telecom en Mededinging
Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbns 20401 | 2500 EK | Den Haag

10 2 e

T 10 2 6

_

Cl0 2 e| DV AVM [

onderdag 31 oktober 2013 19 44

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

^ 10 2 6 ^V AVMI MinFinkl 2 e 10 2 e

MinFin |io 2 i|o 2 ^ o ^ I i0 2 6 I DV AVM MinFin

Onderwerp Belasting op leidingwater wetgevingsoverleg Belastingplan 2014

minfin nllVan I i0 2 e

Veraonden c

Aan

CC

10 2 e

|l0 2 eL|^ | 10 2 6 I DGRW

DV AVM MinFin FISCALITEIT

10 2 6 10 2 610 2 6

Beste 10 2 6 L

Bijgaand de vragen uit het wetgevingsoverleg Belastingplan 2014 met het ene schriftelijke antwoord zoals we

dat gisteren intern hebben aangeleverd plus een schriftelijk antwoord dat nu toch op de lijst mondeling staat

De aangeleverde teksten worden nog bijgesteld na bespreking met de stas Maar de vragen over de

leidingwaterbelasting worden zoals het er nu uitziet bijna allemaal mondelinge beantwoord

We zijn in afwachting van cijfers van de Vewin over de verdeling van het zakelijke verbruik over de

verschillende verbruiksklassen zie mail hieronder Als die cijfers binnenkomen we hopen morgen begin van de

middag zullen we ze ook doorsturen

geeft in zijn mail ook informatie over de kwalificatie drinkwater Dit in aanvulling op zijn eerdere

telefonische toelichting dat veel water dat industriewater wordt genoemd gewoon uit het drinkwaternet komt

maar contractueel als industriewater wordt aangeduid en wordt geleverd tegen een lagere prijs Het

onderscheid tussen wat men drinkwater en industriewater noemt ligt daardoor anders dan uit de toch al niet

volledige cijfers van het CBS en Vewin blijkt We zijn daarom op zoek naar een opiossing die het niet van dat

onderscheid moet hebben bijvoorbeeld toch een nieuw plafond Dat moet dan wel stroken met de bedoeling
van de partijen van de Begrotingsafspraken 2014 Vraag 25 van D66 is in dat licht van belang

10 2 6

De inhoud van de mondelinge antwoorden over de leidingwaterbelasting hangt sterk af van wat mogelijk is op

basis van de cijfers van Vewin We hopen in de loop van vrijdagmiddag daarover lets op papier te kunnen

zetten

Zijn jullie er morgenmiddag of wie kunnen we anders benaderen

Groeten

10 2 6

1l|0 2 ^ 10 2 6 [
Verzonden woensdag 30 oktober 2013 12 18

Aan

Onderwerp tabel drinkwater

Urgentie Hoog

@vewin nl1Van 10 2 6

|io 2 6| DV AVM |io 2 6|i^6^ 10 2 6 | DV AVM10 2 6

790684 00079



Beste en |

Hierbij de tabel die ik bij onze leden heb uilgezet Geeft voor jullie wat meer inzicht in wat wordt onderzocht

Aantal m3 Waarvan m3

drinkwaterVerbruik per j aar Aantal klanten

300 3 000

3 000 5 000

3 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

Overigens werd door een collega nog een nuance aangebracht in drinkwater ander water discussie zodra een

beleverd bedrijf het geleverde water ook inzet om van te drinken is bet ingevolge de Drinkwaterwet altijd volledige
drinkwaterlevering Dus alleen als het geleverde water van drinkwaterkwaliteitvoor 100 wordt in gezet voor

productiedoelenkan sprake zijnvan een ‘ander water levering’

Groet

t|0 2 jl| 10 2 e

Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2509 LP DEN HAAG

T
10 2 e

IW

110 2 e |@vewin n

www vewin nl

Drt bericht kan mformatie bavatten die met voor u is bestemd Indien u met de

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

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

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van weike aard oak die verband

houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

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

inform the sender and deiete the message The State accepts no iiabiirty for

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

transmission of messages

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van

Economische Zaken

Houd er dan rekening mee dat u een geidig
identiteitsbewijs {paspoort ID kaart rijbewijs of rijkspas}dient
tetonen Indien u by de receptiegeen geldig identitetsbewijs
kunt tonen wordt u geen toegang verleend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere orgamsaties warden met geaccepteerd

□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 weike aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

sage may contain information that is not intended for you If you are not

790684 00079



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

inform the sender and deiete the message The State accepts no iiabiiityfor
damage of any kind resuiting from the risks inherent in the eiectronic

transmisson of messages

Etezoekt u het kerndepartementvan het Ministerie van

EconomischeZaken

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 geidig identiteitsbewijs
kunttonen wordtu geen toegang verieend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden nietgeaccepteerd

Dit berieht kan informatie bevatten die niet voor u is besfemd indien u niet de

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

verzocht dat aan de afzender te meiden en het berieht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sehade van weike aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van beriehten

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 Iiabiiityfor
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
identiteitsbewijs paspoort I D kaart rijbewijs of rijkspas dient

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

790684 00079



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

Fri 11 1 2013 11 12 44 AM

Normal

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE label drinkwater

MAIL RECEIVED Fri 11 1 2013 11 13 00 AM

Beste 10 2 e

Ik heb de cijfers complect alleen zit er ergens nog een verschuiving in die ik nu probeer te verklaren Hoop dat bet rond

luncbtijd lukt in elk geval vanmiddag

Groet

io 2 eio 2 k

]@minfin nl]Van I0 2 e |10 2 e I DV AVM [
Verzonden vrijdag 1 november2013 10 56

Aan

Onderwerp RE label drinkwaler

I0 2 e

Ij0 2 ^ 10 2 I |l0 2 e|1^| 10 2 6 I DV AVM

Besle I io 2 e ~|

Omdal ik je lelefonisch nielle pakken krijg ook even een maillje

Is hel mogelijk dalje rond lunchlijd alvasl een inschatling sluurl op basis van de gegevens die je lol nu loe hebl binnengekregen Helzou

goed zijn als we er vanmiddag al naar kunnen kijken in verband met hel wetgevingsoverleg aanstaande maandag Ik neem aan dat hel

op zo korte lermijn nog niel compleet kan zijn maar een extrapolatie naar hel geheel zou in dil stadium ook al erg nuttig zijn

Bij voorbaat dank voordeze cijfers

10 2 e| | 10 2ie

1^0 2 ^ 10 2 ^ [| 10 2 eVan

Verzonden woensdag 30 oktober 2013 12 18

Aan i0 2 e

@vewin nl1

|10 2 a| DV AVM |l0 2 e|1^| 10 2 e | DV AVM

Onderwerp label drinkwater

Urgentie Floog

Beste iP 2 e en |

Hierbij de tabel die ik bij onze leden beb uitgezet Geeft voor Jullie wat meer inzicbt in wat wordt onderzocbt

Aantal m3 Waarvanm3

drinkwaterVerbruik per jaar Aantal klanten

300 3 000

3 000 5 000

3 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

Overigens werd door een collega nog een nuance aangebracbt in drinkwater ander water discussie zodra een beleverd bedrijf
bet geleverde water ook inzet om van te drinken is bet ingevolge de Drinkwaterwet altijd volledige drinkwaterlevering Dus

alleen als bet geleverde water van drinkwaterkwaliteit voor 100 wordt in gezet voor productiedoelen kan sprake zijn van een

‘ander water levering’

790708 00080



Groet

1|0 2 ^ 10 2 e

Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2509 LP DEN HAAG

T
10 2 e

11Q 2 e|^ewin nl

www vewin nl

Als u dit berichtper abuis hebt ontvangen wordt u verzocht de afzenderte infomeren en het berichtte wissen Het is niet tnegestaan on dit bericht geheel of gedeeltelijk
zonder toestemming tegebruiken of te verspreiden Vewin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wanneer informatie in deze e mail niet correct onvoliedig of als

het niet tijdig overkomt noch voor schade ten gevoige van deze e mail of die verband houdt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

790708 00080



[T^ I I0 2 e Id 10 2 e | MinEZ ^ 10 2 6 |@minez nl1 | 10 2 e |J MinEZ [l 10 2 e |@minez nn

|io 2 e| io 2 e | DGRW H io 2 e |@minienm nl1

^^

|l0 2 e|1^3 2 h ri0 2 | DV AVM]|1 10 2 6 |@minfin nl1 r Q 2 e |1p d 10 2 e kDV AVM][| 10 2 e |@minfin nn |10 2 e|1p 2]e
FISCALITEIT i I0 2 e |@minfin nlpa2 ^n^ f^ | I0 2 e | DV AVM ^ iQ 2 en@minfin nn

I0 2 e |dl0 2 e| DV AVM

Fri 11 1 2013 3 21 18 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Belasting op leidingwater wetgevingsoverleg Belastingplan 2014

MAIL RECEIVED Fri 11 1 2013 3 21 00 PM

Beste mensen

Bijgaand de cijfers van de Vewin

Totaal Vewin

Verbruik per jaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan m3 Waaivan ander Meeropbrengst bij
drinkwater water verdubbeling tarief en

drempel 100 000 m3

€

684 995 700 684 995 700113 024 290 43

€

300 3 000 196 609 131 365 915 131 223 492 142 42333 618 606 45

€

79 8718 949 309 93

€

114 1068 114 137 35

€

96 5714 466 741 73

€

566 17810 312 470 63

€

810 7206 699 820 05

€

1 229 2946 740 870 73

€

06 919 605 00

€

03 426 852 00

3 000 5 000 7 405 28 229 871 28 150 000

5 000 7 500 6 010 25 489 795 25 375 689

7 500 10 000 1 595 13 774 831 13 678 260

10 000 25 000 2 139 31 570 761 31 004 583

25 000 50 000 625 20 396 235 19 585 515

50 000 100 000 326 20 475 781 19 246 487

100 000 500 000 210 21 000 000 21 000 000

500 000 104 10 400 000 10 400 000

€

totaal 215 023 987 698 889 984 659 726 3 039 163 202 272 704 30

We gaan hiermee aan de slag

Greet

10 2 6

10 2 6 10 2 6 [ [ @minez nl]Van |l0 2 e[
Vor7nnHen vrijdag 1 november 2013 11 07

790683

10 2 6

00081



10 2 e M dl0 2 eb DV AVM

dhrJlO S ^] ^l iQ 2 g

Aan

10 2 e|l^^| 10 2 e | fDV AVM | 10 2 e |l^ | 10 2 e ^
FISCALITEIT h0 2 4i0 2 ^ i|0^ I 10 2 9 fPV AVM |i0 2 e|| 10 2 e| dGRW

Ondenverp RE Belasting op leidingwater wetgevingsoverleg Belastingplan 2014

DV AVM |l0 2 e|lp[ff^10 2 6CC

Beste 110 2 61 e a

Dank voorje mail Zou niet al te veel nadruk leggen op het vergroeningselement of dat sprake zou zijn van een prikkel tot waterbesparing
De BOLwas altijd een kleinverbruikersheffing

Bij particulieren is de prikkel te gering {gaat om minder dan 1 cent per douchebeurt en sommige grote verbruikers kunnen zelf water gaan

zuiveren om zo de heffing te ontlopen

Dan raak je alleen nog de bedrijven die een dergelijke investering niet kunnen doen en verstoor je het gelijke speelveld

Naar mijn idee ligt de incentive bij particulieren en bedrijven om zuinig te zijn met water al besloten in de kostprijs Dat zie je ook als je

kijkt naar het verbruik in de afgelopen decenia

Zowel bij particulieren als bij bedrijven is de trend dat steeds zuiniger wordt omgegaan met {drinkjwater {die cijfers heett VEWIN ook

volgens mij

Als jullie constatering klopt dat onderscheid drinkwater en overig water via een leiding lastig te maken is zal dat leiden tot

arbitrage manipulatie en is dat wellicht niet de beste opiossingsrichting

Dan is inderdaad een nieuw en beduidend hoger plafond wellicht toch het beste alternatief Dat zou je nog kunnen combineren met een

gedifferentieerd degressieftarief zoals voorgesteld door enkele kamerleden

Tijdens het debat werd ook wel duidelijk dat bij de partijen die betrokken waren bij het Begrotingsakkoord alle openingen zijn geboden om

tot een maatschappelijk aanvaardbaar alternatief te komen

Een variant met nieuw plafond evt in combinatie met gedifferentieerd tarief is bovendien veel zuiverder te ramen waardoor de extra

lastenverzwaring niet over de 205 min hoeft uit te schieten

Ik ben beschikbaar via de mail of telefoon

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Directie Algemene Economische Politiek

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag

10 2 6

10 2 6

ittp www riiksovGrheid nl m in isteries ez

Van I0 2 e ^lQ 2 e^ DV AVM \
Verzonden donderdag 31 oktober 2013 19 44

790683

@minfin nl110 2 6

00081



l |a^ |l0 2 e|
CC |l0 2 e[lb ^6^ 10 2 e ^~^ AVM MinFiriFno^2T^ 2j6^
10 24I I DV AVM MinFin

Onderwerp Belasting op leidingwater wetgevingsoverleg Belastingplan 2014

10 2 e I 10 2 6 I 10 2 e|l0 2 e| | 10 2 6 | DGRW

DV AVM MinFin |l0 2 e|lp[^|i^ FISCALITEIT MinFin

Aan 10 2 e10 2 6

Bests 10 2 6 I

Bijgaand de vragen uit het wetgevingsoverleg Belastingplan 2014 met hetene schriftelijke antwoord zoals we dat

gisteren intern hebben aangeleverd plus een schriftelijk antwoord dat nu toch op de lijst mondeling staat De

aangeleverde teksten worden nog bijgesteld na bespreking met de stas Maar de vragen over de

leidingwaterbelasting worden zoals het er nu uitziet bijna allemaal mondelinge beantwoord

We zijn in afwachting van cijfers van de Vewin over de verdeling van het zakelijke verbruik over de verschillende

verbruiksklassen zie mail hieronder Als die cijfers binnenkomen we hopen morgen begin van de middag zullen we

ze ook doorsturen

10 2 6 geeft in zijn mail ook informatie over de kwalificatie drinkwater Dit in aanvulling op zijn eerdere

telefonische toelichting dat veel water dat industriewater wordt genoemd gewoon uit het drinkwaternet komt maar

contractueel als industriewater wordt aangeduid en wordt geleverd tegen een lagere prijs Het onderscheid tussen

wat men drinkwater en industriewater noemt ligtdaardoor anders dan uitde toch al niet volledige cijfers van het

CBS en Vewin blijkt We zijn daarom op zoek naar een opiossing die het niet van dat onderscheid most hebben

bijvoorbeeld toch een nieuw plafond Dat moetdan wel stroken met de bedoeling van de partijen van de

Begrotingsafspraken 2014 Vraag 25 van D66 is in dat licht van belang

De inhoud van de mondelinge antwoorden over de leidingwaterbelasting hangt stark af van wat mogelijk is op basis

van de cijfers van Vewin We hopen in de loop van vrijdagmiddag daarover lets op papier te kunnen zetten

Zijn jullie er morgenmiddag of wie kunnen we anders benaderen

Groeten

10 2 6

H|0 2 H 10 2 6 \\ 10 2 6 I@vewin nl1

Verzonden woensdag 30 oktober 2013 12 18

Aan

Onderwerp label drinkwater

Urgentie Hoog

Van

hoi e I DV AVM |l0 2 6|lp] | 10 2 6 |j DV AVM10 2 6

790683 00081



Beste 10 2 e en [

Hierbij de label die ik bij oiize leden heb uitgezet Geeft voor jullie wat meer inzicht in wat word onderzocht

WaarvanmS

drinkwater

Verbruik perjaar Aantal klanten AantalmS

300 3 000

3 000 5 000

3 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

Overigens werd door een collega nog een nuance aangebracht in drinkwater ander water discussie zodra een beleverd

bedrijf het geleverde water ook inzet om van te drinken is het ingevolge de Drinkwaterwet altijd volledige
drinkwaterlevering Dus alleen als het geleverde water van drinkwaterkwaliteit voor 100 wordt in gezet voor

productiedoelen kan sprake zijn van een ‘ander water levering’

Groet

10 2 e

@Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2509 LP DEN HAAG

1
10 2 6

10 2 6 @vewin nl

www vewin nl

790683 00081



□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 afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardtgeen aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die verband

haudt met risico s verbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

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

inform the sender and deiete the message The State accepts no iiabiirty for

damage of any kind resuiting from the risks inherent in the eiectronic

transmisson of messages

Elezoekt u het kerndepartementvan het Ministerie van

Economische Zaken

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 geidig identiteitsbewijs
kunttonen wordt u geen toegang verieend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden nietgeaccepteerd

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

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

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

aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van weike aard ook die verband

houdt 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 andd^ete 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
identitetsbewijs paspoort ID kaart riibewijs of rijkspas dient

te tonen Indien u bij de receptie geen g^dig identiteitsbewijs
kunt tonen wordt u geen toegang verieend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties wordeni niet geactepteerd

790683 00081



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

Fri 11 1 2013 4 26 26 PM

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Aanvullende cijfers voor BoL

MAIL RECEIVED Fri 11 1 2013 4 26 41 PM

High

10 2 e 10 2 6

Om het nog wat complexer te maken komt VEWM nu bij mij met onderstaande cijfers leveranties van ‘derde’

waterleveranciers

Groet

io 2 eio 2 k

Vani|
Verzonden vrijdag 1 november2013 16 18

Aan

Onderwerp RE vertrouwelijk verbruikscijfers tbv BoL

Urgentie Hoog

[] 10 2 6 |@vemw nI]10 2 6

lj0 2 ^ 10 2 6

10 2 d0 2 kDag

Ik heb 2 gevallen van private waterleveringen die relevant zijn om mee te nemen in de rekensommen

V USG Utility Support Group Geleen draagt zorg voor de levering van diverse soorten water aan bedrijven op het Chemelot

terrein in Geleeen Het betrof in 2012 per jaar Zie ook http www usgbv com utilities q node 2310 1 c

V Emmtec Emmtec Emmen draagt zoig voor de levering van divers watersoorten aan klanten op het ‘Emmtec Industry
Business Park’ Het betrof in 2012 per jaar Zie ook

http www emmtec nl page aspx UNL id0 2 idl 170 id2 201 id3 0

10 1 C

Alleen al deze 2 voorbeelden tellen op tot Dat is dus een zeer relevante hoeveelheid10 1 C

Gaame deze aanvullende gegevens doorsturen naar Financien BVD

Groet

^ 6

790618 00082



10 2e I I plO^ DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]
I0 2 e|j0 2 4 |l0 2 ^ AFP ANALYSE

Fri 11 1 2013 4 53 50 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject Documenti

MAIL RECEIVED Fri 11 1 2013 4 53 52 PM

Pod docx

790639 00083



I
TotaalVewIn

Verbruikperjaar Aantal klanten AantalmS WaarvanmS Waarvanander Meeropbrengst bij

drinkwater water verdubbelingtariefen

verwijdering 300m3

drempel

huidige

opbrengst

controle

684 995 700 584 995 700

131 365 915 131 223 492

28 229 871 28 150 000

25 489 795 25 375 589

13 774 831 13 678 260

31 570 761 31 004 583

20 396 235 19 585 515

€ 113 024 290 43

33 618 606 45

8 949 309 93

8 114 137 35

4 466 741 73

10 312 470 63

6 699 820 05

6 740 870 73

12 970 979 34

74 736 157 65

€ 113 024 290 43

€ 9 732 145 50

€ 366 547 50

€ ^495 00

€ 78 952 50

€ 105 880 50

€ 30 937 50

€ 16 137 00

€ 10 395 00

€ 5 148 00

€ 123 667 928 93

300 3 000

3 000 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

itotaal

196 609 142 423 €

79 871 €

114 106 €

96 571 €

566 178 €

810 720 €

20 475 781 19 246 487 1 229 294 €

39 337 498 32 555 533 6 781 965 €

226 488 805 63 184 741 163 304 064 €

7 405

6 010

1 595

2 139

625

326

210

104I

1 222 125 192 1 049 000 000 173 125 192 € 279 633 384 29215 023

791112 00084



| plo 2 ¥1 DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl] AFP ANALYSE [l i0 2 e |@minfin nn

o^I io 2 e | DV^ p io 2 en@minfin nl1

Belastingplan[

Belastingplan
Fri 11 1 2013 8 08 53 PM

Normal

I 10 2 eTo

J@minfin nl]10 2 6Cc

From

Sent

Importance

Subject Uitdeelmemo leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Fri 11 1 2013 8 08 54 PM

Uitdeelmemo leidinawaterbelastina docic

Hoi

Bijgaand het uitdeelmemo dat zojuist onder dankzegging aan i0 2 e en |i0 2 e| naar de stas is gestuurd

Groet en goed weekend

BP team

790720 00085



MEMO
Betreft verhoging belasting op leidingwater mogelijk altematief

Aanleiding
In het wetsvoorstel Belastingplan 2014 is voor^ien in een verhoging van de belasting op

leidingwater onder geiijktijdige afschaffing van de maximumhoeveelheid

In dit memo wordt een voorstel gedaan voor een alternatieve invuiiing wordt geschetst op welke

wijze de ramingen voor deze maatregel tot stand zijn gekomen weike gevoigen de thans

voorgestelde vormgeving heeft en welke mogelijkheden er zijn voor een alternatieve vormgeving

op basis van aangepaste en meer accurate ramingen

Voorstel

Het voorstel is om de maatregel zoals neergelegd in het Beiastingpian 2014 aan te passen door

weliswaar het tarief van 33 cent per m^ zoals opgenomen in het wetsvoorstel te handhaven maar

tegelijkertijd een maximumhoeveelheid van 100 000 m^ in te stellen

Oorspronkelijke ramlng
• De oorspronkelijke raming was gebaseerd op CBS cijfers voor leidingwater Pas na later bleek

hanteert het CBS een beperkte definitie van leidingwater namelijk alleen drinkwater

• In de fiscaliteit wordt onder leidingwater tevens begrepen al het andere water dat via leidingen
wordt geleverd ook als dat bijvoorbeeld industriewater betreft

• Hierdoor is het industriewater niet in de raming meegenomen Omdat dit wel onder de heffing
valt levert een tarief van € 0 33 per m3 zoals berekend op basis van de door het CBS

verstrekte gegevens tot een aanzienlijk hogere opbrengst dan de beoogde € 205 miljoen
■ Zonder aanpassing zou het tarief leiden tot een opbrengst van circa € 280 miljoen zo n € 75

miljoen meer dan beoogd

Gevoigen
Voor een relatief kleine groep bedrijven leidt dit tot een aanzienlijk lastenverzwaring Hierbij gaat

het zowel om bedrijven die het water als grondstof gebruiken bijvoorbeeld de

levensmiddelenindustrie of als Industrie dan wel koelwater bijvoorbeeld de hoogovens
Deze lastenverzwaringen kunnen volgens cijfens van VNO NCW opiopen tot € 5 of € 10 miljoen

Gedifferentieerd tarief

• Het aanbrengen van een onderscheid gedifferentieerd tarief tussen drinkwater en

industriewater is wellicht mogelijk maar kan zeker niet op korte termijn in ieder geval niet per

2014 worden gerealiseerd
• Bovendien wordt water uit het normale drinkwatercircuit dat dus ook voldoet aan alle

vereisten die aan drinkwater worden gesteld verkocht als industriewater

• Dit maakt de controle op een gedifferentieerde belasting zeker niet eenvoudiger Ook voor de

bedrijven is dit geen eenvoudig aan te brengen onderscheid

Herziene ramingen alternatieve maatregel instelling maximumhoeveelheid
■ Op basis van de door Vewin koepel waterleidingbedrijven geleverde actuele cijfers van de bij

hen aangesloten leden is een overzicht verkregen van de hoeveelheden drinkwater

onderscheidenlijk ander water die per jaar en per hoeveelheidsklasse wordt geleverd
• De leveringen door de leden van de Vewin dekken samen ongeveer 96 a 97 van de totale

opbrengst van de leidingwaterbelasting Om die reden zijn de cijfers voldoende representatief
voor een verantwoorde raming

• Daarmee kan voor het eerst het budgettaire effect worden berekend van invoering van een

hogere drempel naar zowel drinkwater als ander water

• Hieruit blijkt dat een maximumhoeveelheid van 100 000 m^ en een overigens ten opzichte van

het voorstel ongewijzigd tarief van 33 cent per m^ tot een opbrengst leidt van ongeveer € 205

miljoen
■ Tegelijkertijd behoudt deze belasting hiermee het vergroenende karakter want het wordt ook

voor grootverbruikers een reele heffing namelijk maximaal € 33 000 per aansluiting

o

791165 00086



1Q 2 e Ho 2 ^ 10 2 e I I BEDRIJF ^ 10 2 e |@minfin nl1
io 2 e|i|3 2| tio 2 €| | FISCALITEIT rio 2 e |@minfin nl]

lEI BLKB UA

Mon 11 4 2013 5 29 47 PM

Normal

To

iO 2 ^io 2 e|| BLKBlH i0 2 e |@minfin nl1Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Mon 11 4 2013 5 29 49 PM

10 2 e

Uitvoeringsadvies Belasting op leidinawater vriistelling docx

Hallo 10 2 e

Bijgaand het advies die wij uitgebracht hebben inzake leidingwater Hierin hebben wij het volgende aangegeven

Verlaagd tarief

Indien de keuze gemaakt wordt om een nieuw tariefin te voeren dan zal dit betekenen dat invoering op zyn vroegst mogelyk is

op 1 September 2014 Deze tijd is namelijk nodig om de elektronische omgeving ABM gereed te maken Indien een verplicht
kwartaalaangifte ingevoerd wordt danzoude invoeringper 1juU2014 mogelijk zyn

Ik vertrouw erop dat Ik hiermee je vraag voldoende heb beantwoord Laat mij het weten als je aanvullende vragen hebt

Groet

10 2 e

10 2 |10 2 ^ ICBLKBVan

Verzonden maandag 4 november 2013 14 15

Aan

Onderwerp Leidingwaterbelasting

BLKB UA10 2 e

Ha 10 2 0

Zie bijgaand kun je hier snel advies van maken liefst ook met een voorzet voor een kort schriftelijk antwoord die de

staatssecretaris kan sturen richting Tweede Kamer NU zaak om snel uit te zetten lukt dat Uiteraard evt ook alternatief

met pas later aangifte etc net als bij ASB uiteraard ook uitvoeringskosten etc

10 2 0

33^SOE2aiQlJTTVnFRTNGSRFI Fim
755114 00090



Verzonden maandag 4 november 2013 14 04

Aan | 1Q 2 |l0 2 ^n BLKB

Onderwerp

Kan je nagaan tbv antwoordbrief deze week aan TK of invoering van een degressief tarief voor de leidingswaterbelasting

per 1 1 2014 kan

10 2 e

755114 00090



DG Bel cluster UB

Belastingen Advies regie

10 2 6 [ Landelljk Milieuteam Arnhem er[
Begrotingsafspraken 2014 Belasting op leidingwater

23oktober2013

Aan

met input van[| 10 |o 2 ^ VT |pio 2 e10 2 6Van

]{IMB10 2 6

Betreft

D d

Aanleiding

DGFZ overweegt voor de belasting op leidingwater een onderscheid te maken tussen water van

drinkwaterkwaliteit beiast en ander water onbelast Dit zou ai op 1 januari 2014 in moeten gaan

D6BEL heeft de Beiastingdienst verzocht om aan te geven wat de effecten zijn van de invoering van

een tweede tarief verlaagde tarief De beiastingdienst is om integraal uitvoeringsadvies gevraagd

Conciusie Advies

1 Een vrijsteiling is per 1 januari 2014 uitvoerbaar

Een tweede tarief invoeren is niet per 1 januari 2014 uit te voeren

Zowel het invoeren van een vrijsteiling ais het introduceren van een tweede tarief zai extra

uitvoeringskosten met zich mee brengen Deze bedragen structureel € 200 000

Met het oog op de uitvoering adviseert de beiastingdienst adviseert een hoge plafond

2

3

4

Toelichting

Verlaagd tarief

Indian de keuze gemaakt wordt om een nieuw tarief in te voeren dan zal dit betekenen dat

invoering op zijn vroegst mogelijk is dan 1 September 2014 Deze tijd is nameiijk nodig om de

eiektronische omgeving ABM gereed te maken Indian een verplicht kwartaaiaangifte ingevoerd

word dan zou de een invoering per 1 juii 2014 mogelijk zijn

Vrijsteiling

Als er een vrijsteliing wordt ingevoerd hoeft het aangiftebiljet noch de programmatuur te worden

aangepast De aanpassing zou al kunnen per 1 januari 2014 Wei merken wij op dat het devraag is of

de waterleidingbedrijven een en ander op een dergeiijk korte termijn kunnen uitvoeren

Handhaving

10 2 d

Alternatieven

Ter overweging zou een andere mogelijkheid bestudeert kunnen worden en dat is om het

heffingspiafond te verhogen tot 100 000 m3 in ieder geval een hoge en geen onderscheid te gaan

maken in drinkwater en niet drinkwater Zo betrek je wel alle particulieren en klein zakeiijke

gebruikers in de heffing maar worden grote industriele verbruikers siechts gedeelteiijk geraakt door

deze maatregei Dat is eenvoudiger en daarmee goedkoper voor de Beiastingdienst en de bedrijven

755453 00091



l^lp nio 2 6n DV AVM H 10 2 6 |@minnn nl]
10 2 4 I I DV AVM p i^e I@minfin nl1 1 i0 2 e jo

^ I0 2 e ^ | DV AVM][| I0 2 e |@minfin nl1 I0 2 e | 1 I DV AVM L
From llo ^lpjedlo z Ep FISCALITEIT

Sent Tue 11 5 2013 3 07 14 PM

Importance

Subject RE SPOEDKLUS Leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Tue 11 5 2013 3 07 16 PM

To

^ i0 2 e I BJZ JZMl io 2 e |@minlin nl1 | io 2 e |ip
10 2 a I@minfin nl1

Cc

Normal

I 10 2 e I

Met het oog op de eenvoud van de uitvoering zou ik ervoor pleiten zo weinig mogelijk schijven in te voeren Bovendien

moet de eerste schijf lang genoeg zijn om minstens het verbruik van een groot flatgebouw te omvatten omdat we

anders problemen kunnen krijgen met de vaststelling van hetaantal aansluitingen De beheerders van flatgebouwen
zouden namelijk kunnen bezwijken voor de verleiding om niet naar waarheid op te geven uit hoeveel zelfstandige

objecten het gebouw bestaat Om deze reden lijkt het mij wenselijk de grens van de eerste schijf minstens op 100 000

m^ te stellen

Ik zie geen risico s m b t het gelijkheidsbeginsel omdat er mijns inziens een objectieve en redelijke rechtvaardiging
voor bestaat de belastingheffing bij grootverbruikers te mitigeren Op zijn minst zou gedacht kunnen worden aan het

argument dat bij grootverbruikers de belastingdruk niet meer in een redelijke verhouding zou staan tot het

maatschappelijk belang dat met de belasting wordt gediend Wei is het met het oog op de uitvoering wenselijk de

rechtvaardiging van een grens of het nu een cap is of een grens in een degressief systeem uitdrukkelijk in de de

toelichting op te nemen

Wat de invoering betret de Belastingdienst heeft minimaal 9 maanden nodig om de vereiste systeemwijziging door te

voeren Een degressief tarief zou dan 00k op zijn vroegst per 1 oktober 2014 kunnen ingaan bij voorkeur pas per 1

januari 2015

Groeten

10 2 e|

Van |l0 2 e| lp 2j | I0 2 e I DV AVM

Verzonden dinsdag 5 november 2013 13 05

Aan

CC ^Q 2 4io 2 ^^Q 2 ^
Onderwerp SPOEDKLUS Leidingwaterbelasting

Urgentie Hoog

d e \ DV AVM1 |10 2 e|li^f|[^j fISCALITEIT

10 2 e DV AVM1 I 10 2 6 ^ i0 2 e \ B3Z JZ 10 2 6

10 2 6

10 2 6 DV AVM

10 2 6 en I10 2 4

Vanochtend werd door

staatssteunproject gaat opieveren Dit moetvandaag nog in een memo aan de Stas gesignaleerd worden BP team wil

graag tot einde van vandaag iets van ons hebben | io 2 e | gaaf verder nog mee dat de cap van 100 000 m^ 00k tegen
het gelijkheidsbeginsel ingaat

10 2 6 |l0 2 e| en 10 2 6 I [gesignaleerd dat de nieuwe cap van 100 000 m^ een

Besproken oplossing is een degressief tarief Onder het oogpunt van een milieumaatregel is dit goed toe te lichten

omdat wel over het qrootverbruik wordt betaald maar dit moet natuurlijk wel nog nader worden uitgezocht Uit het

overzicht dat jij | io 2 e | afgelopen vrijdag had rondgestuurd blijkt dat waarschijnlijk de eerste schijf tot 1 000 m^ moet

gaan omdat wij met een hogere 1 schijf van bijv 3 000 m^ via een degressief tarief ongeveer hetzelfde doen als met

de hogere cap namelijk ongeoorloofde staatssteun A u b 00k even metlQ 2 ^of| I0 2 e Ischakelen ik moet straks naar

de Commissie MEE vergadering en ben pas rond 15 30 uur terug met allebei had ik naar dat overzicht gekeken

i0 2 e| vraag aan jou wat zijn m b t een degressief tarief de uitvoeringsaspecten Wanneer kan dat worden

geintroduceerd

1 0 2 ^| 10 2 6 van de VEWIN gevraagd of hij 00k de aantallen klanten kan achterhalen10 2 6 I ik heb alvast aan

van verbruik tot 1 000 2 000 3 000 Hij zou daarvoor een nieuwe uitvraag moeten uitzetten en dat duurt weer eventjes

Hij verwacht wel begin van de middag de uitsplitsing over het verbruik benden de 300 m^ compleet te hebben hij wacht

nog op een bedrijf Dat zal hij ons alvast doorsturen Als jij een degressief tarief 00k de juiste oplossing vind en wij na

de uitsplitsing tot een verbruik van 300 m^ wel nog de informatie 1 000 2 000 3 000 nodig zouden hebben geef jij dan

a u b het verzoek aan

790707

10 2 6o 2 4door Alvast dank

00092



Volgensjo^^^oeft de cijfermatige invulling nog iet vanmiddag wel in de loop van de daag |10 2 6| js er morgen weer

voor de berekeningen

Met vriendelijke groeten

0 2 10 2 e |2|10 2 ^mr

Ministerie van Finanden

Directoraat Generaal FiscaleZaken

Directie Douane en Verbruiksbdastingen

Afdding Acdjnzen Verkeer en Mlieu

10 2 eKorte Voorhout 7 | 2511 0« | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 31 70

10 2 eF 31 70

M 31 6

I 10 2 e l@minfin nl

www minfin nl

790707 00092



10 2 6 I DV AVM H 10 2 6 I@minnn nl1

[io 2 ^ |o 2 ^o 2 ^| 10 2 6 II DV AVM [1 i^ e |@minfjn nl1 [| io 2 e fio 2 ^ io 2 e n BJZ JZ 10^2 ^ ^©minfin nl] || io 2 e |4|o 2 ^
10 2 e || DV AVM][l 10 2 6 |@minfin nl1 [ I0 2 e H 10 2 e| | DV AVM][l 10 2 6 |@minfin nl1

|io 2 ^ppli|10 2 en FISCALITEIT

Tue 11 5 2013 3 07 15 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE SPOEDKLUS Leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Tue 11 5 2013 3 07 00 PM

10 2 6 I

Met het oog op de eenvoud van de uitvoering zou ik ervoor pleiten zo weinig mogelijk schijven in te voeren Bovendien

moet de eerste schijf lang genoeg zijn om rrinstens het verbruik van een groot flatgebouw te omvatten omdat we

anders problemen kunnen krijgen met de vaststelling van hetaantal aansluitingen De beheerders van flatgebouwen
zouden namelijk kunnen bezwijken voor de verleiding om niet naar waarheid op te geven uit hoeveel zelfstandige

objecten het gebouw bestaat Om deze reden lijkt het mij wenselijk de grens van de eerste schijf minstens op 100 000

m^ te steilen

Ik zie geen risico s m b t het gelijkheidsbeginsel omdat er mijns inziens een objectieve en redeiijke rechtvaardiging
voor bestaat de beiastingheffing bij grootverbruikers te mitigeren Op zijn minst zou gedacht kunnen worden aan het

argument dat bij grootverbruikers de beiastingdruk niet meer in een redeiijke verhouding zou staan tot het

maatschappeiijk belang dat met de belasting wordt gediend Wei is het met het oog op de uitvoering wenselijk de

rechtvaardiging van een grens of het nu een cap is of een grens in een degressief systeem uitdrukkeiijk in de de

toeiichting op te nemen

Wat de invoering betret de Beiastingdienst heeft minimaal 9 maanden nodig om de vereiste systeemwijziging door te

voeren Een degressief tarief zou dan 00k op zijn vroegst per 1 oktober 2014 kunnen ingaan bij voorkeur pas per 1

januari 2015

Groeten

10 2 4

Van |l0 2 e| l^ | 10 2 e \ DV AVM

Verzonden dinsdag 5 november 2013 13 05

AanjI l0 2 e

CC i1lQ 2 epj0 2 po 2 ^ 10 2 6 p DV AVr^ 10 2 6 10 2 6 ^ BJZ JZj 10 2 6 |l^ 2|g^ 10 2 6 ^
Ondenverp SPOEDKLUS Leidingwaterbelasting

Urgentie Hoog

H 10 2 61 I DV AVM |l0 2 6|ti| 2[ 4l0 2 4 FISCALITEIT

DV AVM

10 2 6 |Q 2 e|lO^

10 2 6^Vanochtend werd door 10 2 6 llgesignaleerd dat de nieuwe cap van 100 000 m^ een

staatssteunproject gaat opieveren Dit moetvandaag nog in een memo aan de Stas gesignaleerd worden BP team wii

graag tot einde van vandaag iets van ons hebben ll Igaaf verder nog mee dat de cap van 100 000 m^ ook tegen
het oeliikheidsbeginsei ingaat

10 2 6

755125 00093



Besproken opiossing is een degressief tarief Onder het oogpunt van een milieunnaatregel is dit goed toe te lichten

omdat wel over het grootverbruik wordt betaald maar dit moet natuurlijk wel nog nader worden uitgezocht Uit het

overzicht dat jij

gaan omdat wij met een hogere schijf van bijv 3 000 m^ via een degressief tarief ongeveer hetzelfde doen als met

de hogere cap namelijk ongeoorloofde staatssteun A u b ook even metfo^of
de Commissie MEE vergadering en ben pas rond 15 30 uur terug met allebei had ik naar dat overzicht gekeken

10 2 e afgelopen vrijdag had rondgestuurd blijkt dat waarschijnlijk de eerste schijf tot 1 000 m^ moet

10 2 e schakelen ik moet straks naar

10 2 41 vraag aan jou wat zijn m b t een degressief tarief de uitvoeringsaspecten Wanneer kan dat worden

geintroduceerd

10 2 e van de VEWIN gevraagd of hij ook de aantallen klanten kan achterhalen

van verbruiktot 1 000 2 000 3 000 Hij zou daarvoor een nieuwe uitvraag moeten uitzetten en dat duurt weer eventjes

Hij verwacht wel begin van de middag de uitsplitsing over het verbruik benden de 300 m^ compleet te hebben hij wacht

nog op een bedrijf Dat zal hij ons alvast doorsturen Als jij een degressief tarief ook de juiste opiossing vind en wij na

de uitsplitsing tot een verbruik van 300 m^ wel nog de informatie 1 000 2 000 3 000 nodig zouden hebben geef jij dan

a u b het verzoek aan

0 2 e I ik heb alvast aan

io 2 Gro 2 bdoor Alvast dank

Volgens^o 2 ^e hoeft de cijfermatige invulling nog iet vanmiddag wel in de loop van de daag [|io^ is er morgen weer

voor de berekeningen

Met vriendelijke groeten

T2|10 2 ^10 2 6

Ministerie van Hnanden

Directoraat Generaal RscdeZaken

Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Afdding Acdjnzen Verkeer en Wlieu

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

T

F 10 2 6

I 10 2 6 ttSminfin nl

www minfin nl

755125 00093



I 10 2 e

Belastingplanll
Belastingplan
Tue 11 5 2013 6 39 13 PM

Normal

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

J@minfin nl] | io 2 e | f^^io 2 e| AFP EUROPA [l
To

]@min fin nl]Cc 10 2 e 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject FW Re

MAIL RECEIVED Tue 11 5 2013 6 39 15 PM

5333

Hoi 10 2 e I

Voor jouw informatie Ik denk dat we met deze mail in gedachten wel verder kunnen op de ingeslagen weg

Groet

Van |l0 2 6|lj 2| |l0 2 e| DB MGT

Verzonden dinsdag 5 november 2013 17 56

Aan Belastingplan

Onderwerp Fwd Re

Begin doorgestuiird bericht

Van TO 2 4^ d { AL DGFZ J io 2 e |@minfin nl

Datum 5 november 2013 17 52 56 GET

Aan DB MGT 4 |@minfin nl

Onderwerp Antw

Okay thanks informeer jij bp team

From |io 2 e|ip| |io 2 6| DB MGT

Sent Tuesday November 05 2013 05 20 PM

To ^0 2 ^ e I I 10 2 e |] AL DGFZ

Subject Re

Het kwam ter sprake Hij nam het redelijk relaxed op Voelt wel voor degressieftarief als dat staatssteun gedoe voorkomt
In laten gaan op datum dat BED dat kan uitvoeren Stas dacht dat 1 april haalbaar moest zijn n0 2 e| sprak dat niet tegen

Gr 10 2 e

Op 5 nov 2013 om 14 38 heeft | i0 2 e | aL DGFZ j io 2 e |@mmFm nl het volgende geschreven

Waterleidingbelasting

Cap van 100 000 m3 blijkt bij nader inzien toch ook best staatssteungevoelig

Graag voorzichtig brengen richting stas ivm ook al foutje in de ramingen

Degressief tarief is dus beter zou kunnen op bijv 33 cent tot 100 00 m3 10 cent 100 000 500 000 m3

en 1 cent daarboven NB dit is indicatief Komt voor Tata op 6 ton old

We doen een laatste poging om van dgbel voor elkaar te krijgen dat ze per 1 1 14 dit kunnen gaan doen

Zo niet dan 1 jaar provisorisch regelen en per 1 1 15 goed cf de stortbelasting

Dat ene jaar staatssteunrisico moeten we dan maar nemen

790660 00094



Vrijstelling aan de voet van 50m3 eet de halve opbrengst op en leidt dus tot een verdubbeling van de

tarieven

Ondanks uitschieters bij bedrijven zijn de 7 rriljoen huishoudens hier gezamenlijk de grootverbruikers

Info voIgt zsm maar dan weet je dit vast mocht het ter sprake komen zal wel

G roe ten

10 2 6

790660 00094



I 10 2 e Upio^ DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl] [T^1p | 10 2 6 | DV AVM H 10 2 e |@minfin nl1
FISCALITEIT ll iQ 2 e |@minfin nl1 | 10 2e [^0 2 4^1^24 AFP EUROPA |j 10 2 e ^@minfin nl1 | 10^ 6 e

BJZ JZ || I0 2 e I@mintin nl1

Belastingplanll

To

]@minfin nl1 |iQ 2 e [ i\ io 2 e | AL DGFZ^po^@mintin nl1

DV AVM O0 ^ ^ l@minfin nl] |l0 2 4 0 2 ^^a^ri0 2 6 | DV AVM [l I0 2 en@minfin nl]
AFP BELEID]Hl0 2 ^mintin nl1

From

Cc 10 2 6 10 2 6

| 1Q 2 e

I AFP BELEID || 10 2 6 |@minfin nn

Belastingplan
Wed 11 6 2013 10 32 40 AMSent

Importance

Subject Leidingwater en landbouw

MAIL RECEIVED Wed 11 6 2013 10 32 41 AM

Normal

Hoi alien

We hebben via de PA een bericht gekregen van LTO Nederland waarin wordt geschetst wat de gevolgen zijn van de

verhoging van de leidingwaterbelasting voor de landbouwsector en waarin tegelijkertijd een pleidooi wordt gehouden
voor een cap van lOOOmS specifiek voor de landbouw LTO meldt het volgende

“De behandeling van het Belastingplan is bijna afgerond Naar aanleiding van het Begrotingsakkoord 2014 wordt de belasting

op leidingwater verhoogd en vervalt de aftopping bij 300m3 Dit is voor een aantal agrarische sectoren een zware

lastenverhoging Het verschil kan oplopen tot wel 2500 euro Hieronder is berekend voor gezinsbedrijven wat het

watergebruik is en hoe hoog de kosten straks zullen zijn Gemiddeld gebruiken pluimvee en varkensbedrijven tussen de 4500

en 9000m3 Vanwege de strenge eisen op het gebied van voedselveiligheid zijn deze bedrijven verplicht om leidingwater te

gebruiken voor onder andere drinkwatervoorziening

LTO Nederland vindt dit te ver gaan Tijdens het debat gisteravond heeft u aangegeven te willen kijken naar altematieve

scenario’s om de gevolgen van de maatregel wat af te zwakken Daar denken wij graag over mee De voorgestelde aftopping
op 100 000m3 biedt voor de agrarische sector geen soelaas daar gemiddelde bedrijven maximaal 9000m3 gebruiken Dat geeft

geen lucht voor de gezinsbedrijven die de rekening alsnog krijgen Wij stellen voor een aftopping aan te brengen rond de

1000m3 specifiek voor de agrarische sector Dan nog neemt de agrarische sector een deel van de lastenverzwaring voor haar

rekening maar blijft het meer in proportie
”

LTO noemt nog een paar voorbeelden van de stijging van de lasten daarbij wordt per specifieke sector eerst aangegeven wat

zij nu betalen en daama wat er straks verschuldigd wordt

Vleesvarkens van € 49 50 nu naar € 2640 straks

Zeugenbedrijf van € 49 50 nu naar € 1584 straks

Gesloten bedrijf van € 49 50 nu naar € 2937 straks

Legpluimvee van 6 49 50 nu naar € 1485 straks

Vleeskuikens van € 49 50 nu naar 6 1617 straks

Vanuit de politiek SGP wordt hiervoor inmiddels 00k aandacht gevraagd De stas is rechtstreeks benaderd mede in

verband met het 5 partijen overleg dat donderdag plaatsvindt en waar onder andere over leidingwater zal worden

gesproken Ook de SGP pleit voor een cap van 1000 m3 Naar de mening van de SGP is alsdan geen sprake van

staatssteun dit naar aanleiding van een opmerking van de stas omdat het gaat om een voordeel voor een complete
sector die niet concurreert met andere getroffen sectoren bijvoorbeeld Industrie Verder mogen volgens de SGP

dergelijke voordelen toegekend worden als het past in het kader van een aantal Europese beleidsdoelstellingen en

beleidslijnen Juist voor agrarische sector zijn er van deze beleidsdoelen GLB Daarbij komt dat verhoging van de

leidingwaterbelasting volgens de SGP relatief grote impact heeft voor agrarische bedrijven Er zijn waren wel meer

sectorale uitzonderingen rode diesel verlaagde energiebelasting glastuinbouw

We moeten hier in ieder geval naar kijken Is er wat mogelijk en zo ja wat Met name het staatssteunaspect moet goed

uitgezocht worden De vergelijking met de rode diesel gaat in ieder geval niet op omdat dat een generiek lager tarief

was voor al het andere gebruik dan gebruik op de weg Kunnen we hierover vanochtend nog een uurtje over praten Het

vijf partijenoverleg vindt morgen donderdag plaats om 13 15 uur

790673 00095



Met vriendelijke groet

BP team
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BEDRIJF^H 10 2 e |@minfin nn FISCALITEIT ^ 10 2 e |@minfin nl1
10 2 e I 110 2 e| DV AVM

Wed 11 6 2013 5 43 18 PM

To

From

Sent

Importance

Subject FW BoL incl 0 300 m3 xlsx

MAIL RECEIVED Wed 11 6 2013 5 43 00 PM

High

BoL incl 0 300 m3 xlsx

Bijgaand nog de laatste aanvullingen van gisteren van de Vewin

H|0 2 ^ 10 2 r| J 10 2 e @vewin nl]
Verzonden dinsdag 5 november 2013 14 52

d Il DV AVM |10 2 e| l^« 1 10 2 e \ DV AVM

Van

10 2 eAan

Onderwerp BoL incl 0 300 m3 xlsx

Urgentie Hoog

Beste 10 2 e en |

Hierbij de nieuvirste cijfers nu ook incliisief de categorie 0 300in3 Cap van 100 000 leidt op basis hieivan tot nog wat hogere
opbrengst dan eerdere cijfers toonden

Hoor graag als Jullie nog andere mfomiatie nodig hebben

Overigens zijn de diinkwaterbedrijven zeer beducbt voor een ingewikkeld systeem als een degressief tarief Dit leidt tot

aanzienlijke verliogmg van de adinmistratieve lasten diaik en belioeft investeringen in de ICT Dit alles is niet alleen

ongewenst en in onbalans met de opbrengst maar ook onhaalbaar voor 1 januari De drinkwaterbedrijven zien bet liefst een zo

simpel mogelijke oplossing

Ook bij de grote verbruikers zal een degressief tarief geen vergroeningseffect sorteren wel door ons eerder geiUustreerde
afhaakproblemen

Vriendelijke groet

10 2 6^0 2 ^

754411 00096



rotaalVeiMii

i erhaik perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan m3 Waarvan ande r Meeropbrengst bij
drrkv ater water

huidi^ opbrengst
controbverdubbelingtartefen

verwijdering 300m3

drerrpel

4300 7 001 572

196 071

7 425

3 426

l 5i»

2 324

711 452 539

131 204 516

2a^316 377

20725 973

13 802 354

34 201 065

20796 047

21 297 291

39 496 740

20S 557 3S0

711 475 297

131 062 093

28 236 506

20 611 867

13 705 783

33 634 907

19 985 327

20 057 997

32 714 775

45 253 316

7 242

142 423

79871

114 106

96 571

556 178

810720

1 229 294

6 781 965

163 304064

e 117 393 42401

C 33 591 975 78

€ 8 976 866 91

t 6 669 934 09

t 4 475 576 82

€ 11 171 320 05

€ 6 831 055 01

€ 7 011 375 03

€ 13 023 479 7C

C 6S SlS SS6 4j

€ 117 394 618 94

€ 9705 514 50

€ 367 537 50

€ 169 587 00

€ 79 20000

€ 115 00800

e 31 63050

€ 16 731 00

e 10 444 50

€ 5 049 00

€ 127 895 35094

SCO 3 000

5 030 5 000

0CD 7 50D

7 5CD 10 COO

LO CDO 25 OaO

25 000 50000

iO CDO lOO OOO

LOO OOO 503 GOO

ffi9

338

211

•500 000 102

otaal 7 213 808 1 229 850 302 1 056 747 868 173 132 434 fc 277 963 953 8C

754657 00097



WbGretdiisid oi

Verbruk perjaar

‘ineteideaanslutingeii{iTiTiYiTiaalZ75 min m3

Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r MeertDpbrengst

water

Waarvan m3

drrkwater

300

300 3 000

3 GOD 5 000

5 Q0D 7 500

7 500 10 CO0

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

269 271

6 781

23 224 486

4831 823

1 473 145

862 725

506 504

1 251 848

558 814

1 179 278

2 919 713

18^491 258

23 224 486

4 831 823

1 473 145

862 725

506 504

1 251 848

55S 814

1 124 769

2 919 713

3 286 396

t 3 ^2 040 19

€ l 258i842 09

€ 467 12985

€ 277 620 75

€ 164 27582

€ 40905084

€ 183 567 12

t 388 270 74

€ 962 713 29

€ 6 101 758 64

0

384 0

143 0

58 0

82 0

17 0

18 54 509

16 0

7 15 204862

276 777 55 299 594 40 040 223 15 259371 € 14 045 27883

WMD

Verhaik perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r MeertDpbrengst
water

Waarvan m3

drrkwater

300

300 3 000

3 000 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 OGO

100000 500 000

500 000

totaal

191 137

6 367

18^986 569

4 211 992

8K 271

437 775

388 933

1 129 337

1 070 153

766 821

1 174 352

986 000

18 986 569

4 1K 5S9

855 279

401 483

335 981

756 514

700 882

700 074

713 352

€ 3 132 7^89

t 1 07479085

€ 273 642 93

e 140802 75

€ 126 12089

€ 369 216 21

t 351 615 99

€ 252 4 56 93

e 387 338 15

€ 325 330 50

28i4{B

7 992

36 292

52 952

372 823

369 271

63 747

461 000

986 000

227

74

45

70

31

12

4

1 O

197 968 30015 203 27 636 723 2 378^480 € 6 ^4098 61

Vitens

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r MeertDpbrengst

water

Waarvan m3

drrkwater

300

300 3 000

3 000 5 000

5 0dD 7 5a0

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 0DO

500 000

totaal

2260S20

75 768

2 642

1 137

224511184

49999 598

10072 751

6854 285

4414 884

11 351 304

5 800 472

5 399 067

6 153 966

5 170 916

224511184

49 999 598

10 072 751

6 854 285

4 414 884

11 351 304

5 BCe 472

5 399 067

6 153 966

5 170 916

€ 37 04434586

€ 12 74985184

t 3 193 22883

€ 2 205 632 55

€ 1 ^1 666 72

€ 3 707 56782

€ 1 908 281 75

t 1 777 880 61

t 2 029 026 78

€ 1 706 055 78

0

0

0

510 0

775 0

172 0

77 0

36 0

7 0

2841 944 329736 427 329 736 427 0 C 67 753 037 55

Waternet

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r MeertDpbrengst
water

Waarvan m3

drrkwater

300 ind onbemeter

300 3 000

3 000 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

10000 25000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

tcrtaal

331865

10 554

45 722 902

6989 K3

1 297 723

1 153894

877 293

2808 401

2 265 988

1 542 555

2 764 498

2 478 500

45 722 902

6 985 796

1 293812

1 133 719

8681S5

2 748 989

2 265 988

1 445 134

1847 464

1 728 830

t 7 544 278 83

t 1 784 15589

€ 411 418 59

e 371814 02

€ 284 507 19

€ 917 7^ 33

t 744 459 54

€ 507 904 65

f 911 640 84

€ 817 756 50

3837

3 911

19 675

9 108

59412

340

las

101

182

67 0

23 97 421

917 034

749 670

13

3

342836 67 9008S7 66 040 819 1 860068 € 14 295 199 38

PWN

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r Meeropbrengst
water

Waarvan m3

drrkwater

300

300 3 000

3 000 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

678 685

20 567

67 192 955

13 790 930

2898 296

2 194 521

1878833

3896 640

1 6358S4

1 951 458

3 321 823

36 134 556

67 192 955

13 790 930

289B 296

2 194 521

1878833

3896 640

1 6358S4

1 951 458

3 321 823

1 527 49 8 34 607 058

€ 11 066 837 58

t 3 527 990 40

t 918^718 68

€ 706 223 43

e 446830 89

€ 1 109 407 20

€ 537 554 72

t 642 595 14

€ 1 CB5 459 09

€ 11 924 205 48

D

762 0

363 0

162 0

232 0

46 0

28 0

15 0

4

700 964 133 895 396 99 288 338 34 607 058 € 31 995 832 61

754657 00097



Dill

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan m3 Waarvanander Meeroptrengst
drrkv ater water

300

300 3 000

3 00D 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

502 K1

15^

499« 794

9^ 692

2 239 041

1 965 825

1 179 812

3 407 007

1 263 935

1 088 601

1 200 267

6^ ces

49 940 794

9 805 692

2 239 041

1 965 825

1 179 812

3 407 007

1 219 935

1 088 601

1 200 267

« ce8

€ 8 240 231 01

t 2 475 360 36

€ 709975 53

€ 632 733 75

€ 382 506 96

€ 1 112 33331

€ 415 168 05

€ 35Si347 33

t 396731 61

€ 214 129 74

0

584 0

323 0

138 0

242 0

39 44000

18 0

7 0

1 0

519 347 72 7^ 002 72 699 002 44000 € 14 937 517 65

Oasen

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r Meertipbrengst
water

Waarvan m3

drrkwater

300

300 3 000

3 000 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

311 251

8 452

30968 674

5 192 311

790 246

475 896

284 459

875 405

818 205

305 636

1 716 890

3 400 000

30 968 674

5 192 311

790 246

475 896

284 459

875 405

818 205

305 636

1 716 890

3 400 000

t 5 109831 21

€ 1 295 088 63

t 250435 63

€ 153 2^ 68

€ 92 237 97

€ 285 913 65

€ 268^19 65

t 100 612 33

€ 566 177 70

€ 1 121 950 50

0

209 0

76 0

33 0

60 0

24 0

5 0

8 0

1 0

320 119 44827 722 44 827 722 0 € 9 244351 05

Evides

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r Meertipbrengst
water [inci
docfiter

Anderwatervia aansluir

dachtermS ^n

Waarvan m3

drrkwater

dochter

300

300 3 000

3 0aD 5 0 ]0

5 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

956 270

4 577

98^192 799

4 2^ 299

1 446 457

1 592 361

1 333 877

3 344 505

3 226 614

3 549 672

10019 694

115 149 169

93 135 557

4 174 949

1 373 439

1 534 222

1 307 451

3 279 491

2 941 341

2 841 222

5 854 220

11 601 233

7 242

lQ8i350

67 963

58 139

26426

65 014

235 273

708 450

4 155 474

100 547 936

€ 16 201 311 34

€ 1 186927 17

€ 458 520 31

€ 512 510 13

e ^2 556 41

€ 1 092 598 65

€ 1 060 228 6 2

t 1 168 916 75

t 3 304024 02

€37 997 097 27

8 665 4

380 0 0

262 6 795 1

154 O O

224 O O

92 64 3 7 2

50 0 0

50 287 368

633 924

2

43 1

962 102 242 138 447 133 098 175 109 040 272 € K 415 191 68 1 001 649 10

DW

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r Meertipbrengst
water

Waarvan m3

drrkwater

300

300 3 000

3 000 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

10000 25000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

tcrtaal

1 013 206

38 208

1 470

101 156 341

25 400 443

5 624 632

3 820 523

2 371 824

5 507 951

2 879 140

3 919 196

9017 938

23 282 685

101 156 341

25 401 610

5 624 632

3 820 523

2 3^ 739

5 439 022

2 766 964

3 614 029

7 779 481

15 074 147

0 € 16 690796 27

t 6 491 840 19

€ 1 783 3^ 56

€ 1 229389 59

€ 769 138 92

€ 1 799 556 33

€ 946 007 70

€ 1 290 414 18

t 2 97 3 642 54

€ 7 682 543 55

1 833

0

0

274 8 085

58 929

112 176

305 157

1 238 457

S 2QS 53S

365

83

59

46

15

1 054 360 182 983 673 173 040 488 9 943 185 € 41 656 692 83

WML

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r Meeropbrengst
water

Waarvan m3

drrkwater

300

300 3 000

3 000 5 KD

5 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

4S7 B6

9 333

51 585 ^5

6 695 795

1 610 815

1 368 668

1 066 ^5

1 128 687

1 258 842

1 595 007

1 204 599

2 815 268

51 585 ^5

6 695 795

1 610 815

1 368 668

1 066 ^5

1 128 687

1 268 842

1 595 007

1 204 599

2 815 268

€ 8 511 662 78

€ 1 747 628 85

€ 510432 45

€ 440473 44

€ 345 736 05

€ 367 912 71

€ 415 351 85

€ 523 976 31

€ 396 725 67

€ 928 048 44

0

427 0

226 0

125 0

92 0

68 0

48 0

16 0

20 0

497 391 70339 951 70 339 951 0 € 14 187 948 56

754657 00097



rotaal VeMin

i erhaik perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan m3 Waarvan ande r Meerapbrengst bij
drrkv ater water

huidi^ opbrengst
controbverd ubbeling tarief e n

verwijdering 300m3

drempel

C300 7 001 572

196 071

7 425

3 426

1 SD0

2 324

711 452 539

131 201 516

23^316 377

20725 973

13 302 354

34 201 035

20796 017

21 297 291

21 100 000

10 200 000

711 475 297

131 062 093

23 236 506

20 611 867

13 705 733

33 634 907

19 985 327

20 067 997

21 100 000

10 200 000

7 242

142 423

79371

114 106

96 571

566 178

310720

1 229 294

e 117 393 424 01

C 33 591 975 73

€ 3 976 856 91

t 6 669 934 09

t 4 475 576 82

€ 11 171 320 05

€ 6 ^1 055 01

€ 7 011 375 03

t 6 952 555 5C

t 3 3609 51 PC

€ 117 394 618 94

€ 9705 51450

€ 357 537 50

€ 169 537 00

t 79 200 00

€ 115 038 00

C 31 630 50

e 16 731 00

€ 10 44450

€ 5 049 00

€ 127 395 350 94

SOO 3 000

«000 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

L0 000 25 0a0

25 000 50 000

50 000 100 000

LOO OOO 500 QOO

500 000

539

333

211 0

102 D

crtaal 7 213 808 1 013 126 182 1 010 079 777 3 046405 £ 20^^5 O94 2C

754657 00097



WbGr

Verbruk perjaar Aantal klanten

de iaalZ75 mlniii3

Aantal m3 Waarvan ande r MeertDpbrengst
water

Waarvan m3

drrkwater

300

30^3 000

3 0CD 5 0aD

5 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

259 271

6 781

23 224 486

4831 823

1 473 145

852 725

506 504

1 251 848

558 814

1 179 278

2 919 713

18^491 258

23 224 486

4 831 823

1 473 145

862 725

506 504

1 251 848

558 814

1 124 769

2 919 713

3 286 396

€ 3 ^2 040 19

t 1 258 842 09

€ 467 129 85

e 277 620 75

€ 164 275 32

€ 409050A4

t 183 567 12

€ 388 270 74

e 962 713 29

€ 6 101 768 64

0

384 0

143 0

58 0

82 0

17 0

18 54 509

16 0

7 15 204862

276 777 55 299 594 40 040 223 15 259371 € 14 045 278A3

WMD

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r MeertDpbrengst

water

Waarvan m3

drrkwater

300

30^3 000

3 000 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

10000 25000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

191 137

6 367

18 986 569

4 211 992

863 271

437 775

388 933

1 129 337

1 070 153

766 821

1 174 352

986 000

18 986 569

4 1^ 589

855 279

401 483

335 981

756 514

700 882

700 074

713 352

€ 3 132 7^ 89

t 1 074790 86

€ 273 642 93

€ 140802 75

€ 126 120 39

€ 369 216 21

t 351 615 99

€ 252 456 93

t 387 338 15

€ 325 330 50

2^4€B

7 992

36 292

52 952

372 823

369 271

53 747

451 000

986 000

227

74

45

70

31

12

4

1 O

197 968 30015 203 27 636 723 2 378^480 € 6 434098 61

Vrtens

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r MeertDpbrengst

water

Waarvan m3

drrkwater

300

300^3 000

3 000 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

10000 25000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

2260820

75 768

2 642

1 137

224511184

49999 598

10072 751

6854 285

4414 884

11 351 304

5 808 472

5 399 067

6 153 966

5 170 916

224511184

49 999 598

10 072 751

6 854 285

4 414 884

11 351 304

5 808 472

5 399 067

6 153 966

5 170 916

€ 37 044345 35

€ 12 749351 34

€ 3 193 228 83

t 2 205 632 55

€ 1 ^1 666 72

€ 3 707 557 82

t 1 908^281 76

€ 1 777 830 61

t 2 029026 78

€ 1 706 055 78

0

0

0

510 0

775 0

172 0

77 0

36 0

7 0

2341 944 329736 427 329 736 427 0 € 67 753 037 5 5

WateriKt

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r MeertDpbrengst

water

Waarvan m3

drrkwater

300 ind onbemeter

300 3 000

3 000 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500000

totaal

331365

10 554

45 722 902

6989 K3

1 297 723

1 153394

877 293

2308 401

2 265 988

1 542 555

2 764 498

2 478 500

45 722 902

6 985 796

1 293312

1 133 719

868 185

2 748 989

2 265 988

1 445 134

1347 464

1 728 830

€ 7 544 278 83

t 1 784 15539

€ 411 418 59

t 371314 02

€ 284 507 19

€ 917 7^ 33

t 744459 54

€ 507 904 65

t 911 640 84

€ 817 756 50

3337

3 911

19 675

9 108

59412

340

188

101

182

67 0

23 97 421

917 034

749 670

13

3

342 ^6 67 900 887 66 040319 1360068 C 14 295 199 38

PWN

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r MeertDpbrengst

water

Waarvan m3

drrkwater

300

300 3000

3 000 5 000

5 000 7500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

578 585

20 567

67 192 955

13 790 930

2398 296

2 194 521

1378 333

3396 640

1 635384

1 951 458

3321323

36 134 556

67 192 955

13 790 930

2398 296

2 194 521

1378333

3396 640

1 635384

1 951 458

3321323

1 527 498 34 607 058

C 11 086337 58

t 3 527 990 40

€ 918718 68

t 706 223 43

€ 446 830 89

€ 1 109407 20

t 537 564 72

€ 642 595 14

t 1 095 459 09

€ 11 924 205 48

0

762 D

363 0

162 0

232 0

46 0

28 D

15 0

4

700 964 133 895 396 99 288 338 34 607 058 €31 995 832 61

754657 00097



Dill

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan m3 Waarvanander Meeroptrengst
drrkv ater water

9^ 592

2 239 M1

1 965^5

1 179^2

3 407 007

1 219 935

1 088 601

1 200 267

649 02S

300

300 3 000

3 000 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

502 K1

15 364

49940 794

9805 692

2 239 W1

1 965 825

1 179 812

3 407 007

1 263 935

1 088 601

1 200 267

649 028

€ 8 240 231 01

€ 2 475 360 35

t 709975 53

€ 632 733 75

e 382 506 95

€ 1 112 333 31

€ 415 168 05

t 358^347 33

€ 396731 61

€ 214 129 74

0

584 0

323 0

138 0

242 0

39 44000

18 0

7 0

1 0

519 347 72 7^ 002 72 699 002 44000 C 14 937 517 65

Oasen

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan m3 Waarvanander Meeroptrengst
drrkwater water

300

300 3 000

3 000 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

311 251

8 452

30968 674

5 192 311

790 246

475 896

284 459

875 405

818 205

305 636

1 716 890

3 400 000

30 968 674

5 192 311

790 246

475 896

284 459

875 405

818i205

305 636

1 716 890

3 400 000

€ 5 109831 21

€ 1 295 088 63

t 250435 68

€ 153 2^ 68

€ 92 237 97

€ 285 913 65

€ 268^819 65

t 100 612 38

€ 566 177 70

€ 1 121 950 50

0

209 0

76 0

33 0

60 0

24 0

5 0

8 0

1 0

320 119 44827 722 44 827 722 0 € 9 244351 05

Evides

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan m3 Waarvanander Meeroptrengst
drrkwater water [inci

dochter

Anderwatervia aansluir

dochterm3

dcKhter

300

300^3 000

3 000 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

10000 25000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

956 270

4 577

98^192 799

4 2^ 299

1^4^16^457

1 592 361

1 333 877

3 344 505

3 226 614

3 549 672

10019 694

115 149 169

98 185 557

4 174 949

1 378 489

1 534 222

1 307 451

3 279 491

2 941341

2341 222

5354 220

11 601 233

7 242

108350

67 968

53139

26426

55 014

285 273

703450

4 155 474

100 547 936

€ 16 201311 A4

t 1 186927 17

e 453520 81

t 512 510 13

€ ^2 556 41

€ 1 092 598 65

t 1 060 228 62

€ 1 163916 76

t 3 304024 02

€37 997 097 27

8 665 4

380 O O

262 6 795 1

154 O O

224 O O

92 64397 2

50 O O

50 237368

633 924

2

43 1

962 102 242 138 447 133 098 175 109 010 272 € ffi 415 191 68 1 001 649 10

BW

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r Meertipbrengst

water

Waarvan m3

drrkwater

300

300 3 000

3 000 5 000

5 000 7 500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

1 013 206

38 208

1 470

101 156341

25 400 443

5 624 632

3320323

2371324

5 507 951

2379 140

3 919 196

9 017 938

23 282 685

101 156341

25 401 610

5 624 632

3320 523

23^ 739

5 439 022

2 766 964

3 614 029

7 779 481

15 074 147

0 € 16 690796 27

t 6 491340 19

€ 1 7S3 3K 56

t 1 229339 59

€ 769 138 92

€ 1 799 556 33

€ 946007 70

€ 1 290414 18

t 2 97 3 642 54

€ 7 682 543 55

1333

0

634 0

274 3085

63929

112 176

305 167

1 233457

8 208 538

365

S3

59

46

15

1 054360 182 983 673 173 040 488 9 943 185 €41 656 692 83

Verbruk perjaar Aantal klanten Aantal m3 Waarvan ande r Meertipbrengst

water

Waarvan m3

drrkwater

300

300 3000

3 000 5 000

5 000 7500

7 500 10 000

10 000 25 000

25 000 50 000

50 000 100 000

100 000 500 000

500 000

totaal

4S7 K6

9333

51 585 ^5

6 695 795

1 610 815

1358 668

1 066 ^5

1 128 687

1 268342

1 595 007

1 204 599

2315 268

51 585 ^5

6 695 795

1 610 815

1368 668

1 066 ^5

1 128 687

1 268342

1 595 007

1 204 599

2 815 268

€ 8 511 652 78

t 1 747 62835

€ 510432 45

€ 440 473 44

€ 345 736 05

€ 367 912 71

€ 41535136

€ 523 976 31

€ 396725 67

€ 928 048 44

0

427 D

226 0

125 0

92 0

68 0

48 D

16 0

20 0

497391 70339 951 70339 951 0 € 14 187 948 55

754657 00097
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Normal

To

Cc

10 2 6From

Sent

Importance

Subject FW LEIDINGWATERmemo bij brief 8 11

MAIL RECEIVED Thur 11 7 2013 9 31 00 AM

LEIDINGWATERmemo bij brief S 11 docx

Hoi allerraal

Bijgaand het memo leidingwaterbelasting dat gisteravond nog naar de stas is gegaan Gistermiddag waren een aantal

punten uit de eerdere concept notitie al aan de orde gekomen bij een overleg over het Belastingplan Daardoor is niet

alles uit de eerdere tekst nog opgenomen in dit memo De staatssteungevoelige optie van een hoog plafond en

daarboven geen heffing zit er niet meer in Wei is nog de optie van |i0 2 e| met een eerste schijf van 3000 m^

doorgerekend en toegevoegd Het zou me niet verbazen als een dergelijke optie de einduitkomst zou worden nu of

volgend jaar In de haast is verder hier en daar nog een los eindje van de eerdere tekst blijven staan

Groet

10 2 6

AFP BELEID10 2 6Van

Verzonden woensdag 6 november 2013 19 55

Aan

Ondenverp LEIDINGWATERmemo bij brief 8 11

10 2 6 ^10 2 e|j DV AVM

790657 00098



LEIDINGWATER

• Onderstaand treft u aan enige varianten voor een mogelijke vomngeving van een degressief

tarief voor de leidingwaterbelasting

■ Waar mogelijk is aangegeven wat de met de verschillende varianten verschuldigde bedragen

worden bij een bepaald gebruik

■ Let wfel het zijn nog wel vingeroefeningen erw^ordt nog steeds gerekend

■ Per 1 januari 2014 kan formeel het degressieve tarief formeel ingaan maar de daadwerkelijke

aangifte overde hogere schijven kan pas plaatsvinden ais de systemen zijn aangepast bij

waterleidingbedrijven en de Belastingdienst Een fors deel van de belasting komt dus pas in

het laatste kwartaal 2014 binnen Dit kan omdat het om kleine belasting gaat met een zeer

beperkt aantal belastingplichtigen vnl waterleidingbedrijven

■ Bij alle varianten is het wenselijk om 2014 ais een soort proefjaar te beschouwen In 2014

moeten dan alle aspecten ais handhaafbaarheid en effecten worden onderzocht

Allereerst

• VNO NCW heeft informeel de suggestle gedaan om wel het tarief te verdubbelen maar

tegelijkertijd de huidige cap van 300 m^ te handhaven Het jaar 2014 zou dan gebruikt kunnen

worden voor een meer uitgebreide analyse van de votmgeving van de beoogde verhoging van

de leidingwaterbelasting en een definitieve invulling daarvan voor 2015

■ Dit leidt tot een tekort van € 80 miljoen in 2014 VNO NCW stelt voor deze te dekken door een

beperking van de in de Begrotingsafspraken voorziene lastenverlichting voor bedrijfsieven

• Deze optie is zeer wel mogelijk zij het dat die lastenverlichting vomn krijgt in een verlaging van

de Awf premies

■ In dat geval is dus overeenstemming nodig met minister Asscher en minister Kamp en dat

dient zeer snel te gebeuren omdat vrijdag de zogenoemde premiebrief in de MR wordt

behandeld en de Belastingdienst 10 november moet beschikken over de nieuwe premies

• Wellicht dat dit aan de orde kan komen in de politieke vierhoek van aanstaande vrijdag

Varianten

Hiema zijn enige varianten van een degressief tarief opgenomen Allereerst Is uitgegaan van vier

schijven met een eerste schijf tot 300 m^en een tweede lange schijf tot 100 000 m^ Daarna is

nog een variant toegevoegd met drie schijven en een eerste schijf tot 3000 m^

In de varianten is zoveel mogelijk vastgehouden aan de grenzen van 300 3000 100 000

respectievelijk 500 000 m^ omdat dit ook de verschillende bereiken zijn waarover wij van de

Vewin gegevens hebben De bij deze organisatie aangesloten leden dekken ongeveer 98 van

leveranties Alle varianten realiseren een opbrengst van € 205 miljoen per jaar
^

V er varianten A tot en met D eerste schijf tot 300 mf

Tariefschijf tarief A Tarief B Tarief C Tarief DBP2014

0 300 €0 33

€0 33

€0 33

€0 33

€ 0 33

€ 0 23

€ 0 18

€ 0 10

€0 33

€0 22

€0 22

€0 10

€0 33

€0 20

€0 17

€0 14

€0 36

€0 18

€0 12

€0 06

300 100 000

100 000 500 000 m3

500 000 m3

Dit Is conservatef geraamd Het Is mogelijk dat van zgn afzonderlljke watervoorzieningen meer ml blnnenkomen dan 2 van de totale

□pbrenst Omdat echter over deze categorle leldlngwaterleveranciers tot nu toe leder djfer ontbreekt is het totale aandeel van de Vewin

bednjven in de opbrengst van de huidige leidingwaterbelasting 98 geextrapoleerd naar 10Q

1

791125 00099



In de hiemavolgende tabel is in beeld gebracht in welke orde van grootte het belastingbedrag ligt

bij verschillende hoeveelheden leidingwater voor het huidige voorstel in BP2014 en de vier

gepresenteerde varianten

Belastingverhoging

verismiker 2014

Tarief A Tarief B Tarief C Tarief DBP2014

180 m3 € 29 70 € 29 70 C 29 70

€ 1 980 € 1 410 € 1 353

€ 29 70

€ 1 239

e 35 10

e 1 1346000 m3

Ca 100 000 m3 C 20 000 C 18 000

e 88 000 € 66 000

C 3 3 min C 1 min C 1 min €1 4 min € 0 6 min

€ 9 9 min € 3 min € 3 min € 4 4 min € 1 8 min

€ 33 000 € 23 000 € 22 000

Ca 0 5 min m^

Ca 10 min m3

Ca 30 min m3

C 165 000 C 95 000 C 110 000

Voor een aantal van de eerder in het memo genoemde bedrijven betekent dit bij benadering het

volgende met afrondingsverschillen

Belastingverhoging Tarief A Tarief B Tarief C Tarief DBP2014

verbralker 2014

Heineken 3

DOW

Tata

Campi na

Agrarisch bedrijf met

ongeveer 6000 m^

C 1 2 min C 0 4 min C 0 4 min

C 5 5 min C 1 7 min C 1 7 min

C 10 min C 3 min C 3 min

C 0 5 min C 0 25 min

C 2 2 min

C 4 2 min C 1 8 min

C 2 7 min C 0 9 min C 0 9 min C 1 1 min C 0 5 min

C 1 min

C 1 980 C 1 410 C 1 353 C 1 239 C 1 134

Alternalief eerste schijf tot 3000

In deze variant is sprake van drie tariefschijven waarbij de grenzen tussen de schijven liggen bij

3000 m^en 500 000 m^

Tariefschijf tariefBP2014

0 3000 m3 C0 33

C0 33

C0 33

C 0 33

C 0 16

C 0 09

3000 500 000 m3

500 000 m3

Belasti ngve rhogi ng

verbrulker 2014

tariefBP2014

180 m3

6000 m3 agrarler

Ca 100 000 m3

Ca 0 5 min m3

Ca 10 min m3

Ca 30 min m3

C 29 70

C 1 980

C 33 000

€ 165 000

C 3 3 min

C 9 9 min

C 29 70

C 1 470

C 16 510

C 80 510

€ 0 9 min

C 2 7 min

Kantekeningen
• De lage grens van de eerste schijf van 300 kan leiden tot handhavingsproblemen zoals die

zich ook voordoen in de energiebelasting Voor aardgas speelde dit bij blokverwarming waarbij

2

791125 00099



niet bij per woning maar per flatgebouw de schijven warden doorlopen Dit was een van de

redenen dat de laagste twee schijven in de EB zijn samengevoegdi
De Belastingdienst heeft een voorkeur om bij een degressief tarief de laagste schijf tenminste

tot 100 000 te laten doorlopen Daarmee is de agrarier absoluut niet geholpen De

gemiddelde agrarier zal dan een belasting betalen overeenkomstig het huidige voorstel uit bet

BP

Een meer aanvaardbare onderste grens wat betreft de handhaving ligt bij 3000 m^

3

791125 00099
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PDF Scan 2013 11 07 10 28 29 odf

PDF Scan 2013 11 07 10 29 28 pdf

Gegevens Vewinverstrekt op 24 10 2013
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Afzet leldingwater drinkwaterbedrijven en zuster Zdochtertoedrijven miljoen m3

Drinkwaterbedrijven 2012

afgeleverde min m3 aansluitingan

2010 Cijiers 2010 Drinkwater en Ander water gepublicoerd in Drinkwatetstatietieken 2012 pag 15

Cljlers 2012 Drinkwater gepublioeerd in flyer Kerngegevens drinkwater 2013afgelevarde m3 aansluitingen
Drinkwater

EindB ngmers NL

hjishoudens

zBkelijke markt

zakelljk Intern

Export fgsef BoL

7 904 8B3]1 04S 1 090 7 700 636 afname min m3 aantal afnemers

763 766

2B7 303

22

2 3

Ander water

EindBfngmgrg

Intern

62^ 61

24

Exsiusist ajster an dachtarendamamlngen maar Indualet WRK

Hlervan betrsft 2 min m3 san Interne levering

Hieivan deireH i7 min m3 een interne levering

Zuster dochterbedrijven 2612 Cijfers 2010 gepublioeerd in Drinkwaterelalielieken 2012 pag 202010

afgeleverde m1n m3afgeleveide min m3

Ander water 123 66

755374 00101



Hoofdstuk2 Waterproductie

Figuur 3 Watsrbalans 2012 In mllloen m3
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Subject Leidingwater verdere informatie benodigd
MAIL RECEIVED Thur 11 7 2013 3 42 41 PM

5

1Q 2 ej0 2 ^Beste

Zoals zojuistopje mobiele voicemailbox aangekondigd hebben wij nog een verzoekom informatie aan jou en juilie
leden

Kunnen juilie ons ook een uitspiitsing ter beschikking stellen over het verbruik boven de 500 000 m^ Het gaat erom dat

wij het aantal gebruikers en het aantal voor de voigende stappen wiilen weten

V tot 1 min

V tot 2 5 min

V tot 5 min en

Vtot 10 min

Hoe snel lukt het juilie om ons hier met informatie te voorzien Voor ons heeft dat weer veel haast daarom hoop ik op

je begrip Zullen wij later hierover nog even bellen

Graag hoor ik weer van je

Hartelijke groeten ook namens I0 2 e

I0 2 e

Met vriendelijke groeten

10 2 e pf^2 e|2|10 2 ^

Ministerie van Rnanden

Directoraat Generaal Fiscale Zaken

Directie Douane en Verbruiksbdastingen

Afdding Acdjnzen Verkeer en Mlieu

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 1
Posthus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 e

T 31

10 2 eE 31

M 3

I 10 2 e [giminfin nl

www minfin nl

790671 00104



Varianten

In de eerstE hierna opgenomen tabel is voordrie varianten aangegeven voorwelke

verbruiksklassen welk tarief zou gelden In deze varianten is er van uitgegaan dat het tarief voor

het kleinverbruik tot 300 m^ niet wordt verhoogd en derhalve wordt vastgesteld op € 0 33 per

m^ Voor de verbruiksklassen boven de 300 \worden de tarieven volgens een degressieve lijn

gematigd waarbij de hogere schijfgrenzen worden vastgesteld op 100 000 m^ 500 000 en

2 5 miljoen m^ Verbruik boven de 2 5 nniljoen per jaar valt in de laatste vijfde tariefschijf De

drie varianten onderscheiden zich met name door het tarief voor een verdere matiging van het

tarief voor de verbruikscategorie van 300 m^ tot 100 000 m^ te weten de groep waarin met name

het MKB vertegenwoordigd zal zijn maar bijvoorbeeldl ook de agrarische sector Voor deze

categorie verbruikers kan het tarief worden gematigd door de tarieven in de vierde en vijfde schijf

voor echte grootverbruikers lets hoger vast te stellen Voor de middelste schijf geldt in alle

varianten hetzelfde tarief Uitgaande van dit vaste middelste tarief bepalen de overige drie hogere

tariefschijven de mate van degressiviteit

Drie varianten vijf schijven eerste schijf ongewijzigd verschillende tarieven voor grootgebruikers

Tariefschijf BP2014 Variant A Variant B Variant C

0 300 €0 33

€0 33

€0 33

€0 33

€0 33

€ 0 33

€ 0 24

€ 0 18

€ 0 10

€ 0 01

€0 33

€0 22

€0 18

€0 12

€0 02

€0 33

€0 20

€0 18

€0 13

€ 0 025

300 100 000

100 000 500 000

500 000 2 5 m n

2 5 min

In de hierna opgenomen tweede tabel is in beeld gebracht in welke orde van grootte het

belastingbedrag ligt bij verschillende hoeveelheden leidingwatergebruik zowel voor het huidige

voorstel in het wetsvoorstel Belastingplan 2014 als voor de drie gepresenteerde varianten Een

hoeveelheid van 180 m^ is daarbij vergelijkbaar met een gemiddeld huishouden van drie tot vier

personen terwiji bij 6000 m^ bijvoorbeeld kan worden gedacht aan een MKB onderneming met

bovengemiddeld waterverbruik of een agrarisch bedrijf De verschillende categorieen

grootverbruikers zijn naast bedrijven die voedingmiddelen verwerken vooral de chemische en

metaalverwerkende Industrie Hier kan het waterverbruik opiopen tot tientallen miljoenen m^

Belastingbedragen voor verscbittende verbruiksklassen

Belastingverhoging

verbruiker 2014

Variant A Variant B Variant CBP2014

180 m3 € 29 70

€ 1 980

€ 33 000

€ 165 000

€ 3 3 min

€ 9 9 min

€ 29 70

€ 1 467

€ 24 000

€ 96 000

€ 0 37 min

€ 0 65 min

€ 29 70

€ 1 353

€ 29 70

€ 1 239

€ 20 000

€ 92 000

€ 0 5 min

€ 1 2 min

6000 m3

Ca 100 000 m3 € 22 000

€a 0 5 min m^

Ca 10 min

Ca 30 min m3

€ 94 000

€ 0 48 min

€ 1 min

791109 00105
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Opbrengst alleen

Vewln leden

€201 415 54 €201 415 54 € 199 361 20 € 195 959 95
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5

Dank je wel | Lijkt mij een prima indeling verdeling Om juist voor het MKB om niet alleen de landbouw tuinders

te noemen de tweede schijf in variant C te matigen lijkt me een goede opiossing Verwachten wij eigenlijk dat de TK in

reactie op de brief dat ook zo ziet en de Stas met variant C naar huis komt

Groeten

I0 2 e

10 2 e DV AVMVan

Verzonden vriidag 8 november 2013 13 46

Aan |l0 2 e| fa2^ 0 2 ^ AFP ANALYSE |lQ 2 e|l^6 ] 10 2 6 ^ DV AVMI

CC hO 2410 2 ^l|0 2 ^ I I0 2 e DV AVM

Onderwerp FW Drie varianten leidingwater degressief

Hoi |l0 2 e| 10 2 e

Bijgaand de doorrekening leidingwater met nieuwe cijfers

Groet

10 2 6

10 2 e I J 110 2 6 I DV AVM

Verzonden vriidag 8 november 2013 13 42

Aan | io 2 6~^ |^ AFP BELEID

Onderwerp Drie varianten leidingwater degressief

Van

790692 00108



I 10 2 e I pOZ^I DV AVM [1 10 2 6 |@minfin nl]

BelastingplanI
Belastingplan
Mon 11 11 2013 10 28 29 AM

Normal

To

J@minfin nl]Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject FW Onevenredige gevolgen BOL voor papiersector
MAIL RECEIVED Mon 11 11 2013 10 28 31 AM

E83AF5FC BFF7 4002 8517 C5380B798EE3r281 Dng

ATT00001 htm

042F9347 651D 443D BF2F D8B7CA4F1C83ri 31 pna

ATT00002 htm

Gevolgen aanpassing belasting op leidinqwater voor papier en kartonindustrier41 pdf

ATT00003 htm

Persbericht Crown Van Gelderr31 pdf

ATT00Q04 htm

Hoi 10 2 e I

Ter informatie Zullen vast vragen over korren Kun jij hier alvast naar kijken

Groet

BP team

Van ||i0 2 ^T^4^0 2 e |] B3Z BBO

Verzonden maandag 11 november 2013 10 09

Aan Belastingplan
CC |0 2 4e I ^10 2 6 I aL DGFZ

Onderwerp FW Onevenredige gevolgen BOL voor papiersector

Beste BP ers

Ter info bijgevoegd signaai over de leidingwaterbeiasting

Er zulien nog wei meer van dit soort geiuiden komen zwembaden etc en die zullen morgen in het debat wei naar

voren worden gebracht

Groet

Van []i0 2 6|i|a^ lo zTe

Verzonden zondag 10 november 2013 22 02

Aan ^Q^ f^iO 24 6 f^BJE BBO

Onderwerp Onevenredige gevolgen BOL voor papiersector

©vnp nllI0 2 e

790658 00110



Geachte heer il0 2 e|

Bijgaand bericht hebben wij gestuurd aan de leden van de vaste commissie voor Financier

In het onlangs gesloten Herfstakkoord zijn afspraken gemaakt over aanpassing van de belasting op leidingvi^ater De aanpassingen
treffen de Nederlandse producenten van papier en karton en met name het bedrijf Crow^n Van Gelder in Velsen onevenredig hard

Aanleiding voor ons om u middels de bijgevoegde brief te informeren en uw steun te vragen voor een evenwfichtige aanpassing van de

BOL waarbij ook rekening wordt gehouden met de economische mogelijkheden van bedrijven

Eventuele vragen kunt u direct aan ons richten

1| 10 2 e ~| 10 2 6

I 10 2 6 ^ glcvg nl

10 2 6

10 2 6 |i0 2 ^| 10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 l g vnp nl

10 2 6

MET VRIENDELUKE GROET

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 aVHP NL[

KONINKLIJKE VNP

Kruisweg 761

Postbus 731

2130 AS Hoofddorp

T 10 2 6

M

I www vnp nl

790658 00110



I
z CROWN

VAN CELDER

Crown Van Gelder N V Eendrachtsstraat 30 1951 AZ Velsen Noord Nederland

Postbus 30 1950 AA Velsen Noord Nederland T 31 0 251 262233 F 31 0 251 262399

E lnfo@cvg nl lwww cvg nl K v K nr 34059938 B T W nr NL007069637B01

09 11 2013

Geacht lid van de vaste commissie voor Financien

In het onlangs gesloten Herfstakkoord zijn afspraken gennaakt over aanpassing van de

belasting op leidingwater De aanpassingen treffen de Nederlandse producenten van

papier en karton hard Met name voor bedrijven die verse vezels gebruiken zoals Crown

Van Gelder in Velsen zijn de negatieve gevolgen onacceptabel groot

Crown Van Gelder gebruikt jaarlijks 3 miljoen kubieke meter WRK water voorgezuiverd

oppervlaktewater als proceswater en levert na zuivering dezelfde hoeveelheid water

terug aan het oppervlaktewater De varianten die in het kader van de BOL worden

besproken leiden tot een stijging van de kosten voor waterinname van 75 degressief
tarief Variant C € 400 000 tot 200 zonder cap € 1 miljoen
Crown Van Gelder bevindt zich in een zeer kwetsbare financiele positie waarin een

dergelijke lastenverzwaring niet op te brengen is Deze lastenverzwaring heeft gevolgen
voor de Internationale concurrentiepositie die verder onder druk komt te staan Crown

Van Gelder zet 90 procent van haar producten buiten Nederland af In het bijgevoegde
persbericht van 7 november jl wordt duidelijk dat Crown Van Gelder alle zeilen moet

bijzetten om het hoofd boven water te houden

Daarnaast benadrukken wij dat de heffing bij Crown Van Gelder op geen enkele wijze zal

leiden tot een milieuvoordeel Het specifiek watergebruik voldoet aan BAT de best

beschikbare technologie voor pulp en papierfabrieken Door te investeren in de sluiting
van interne waterkringlopen vindt bij Crown Van Gelder reeds hergebruik van het

proceswater plaats met een factor 30

Zo duurzaam mogelijk papier maken

De Nederlandse papier en kartonsector reduceerde de afgelopen 40 jaar haar

watergebruik sterk van ruim 500 miljoen kubieke meter in 1972 naar 73 miljoen kubieke

meter in 2012 De ambitie van de sector is om met gesloten waterkringloop papier en

karton te produceren een continue zoektocht naar de meest duurzame manier van

papier maken Hoge water en energiekosten zetten de concurrentiepositie van de

Nederlandse papier en kartonsector sterk onder druk en hebben daarmee negatieve

gevolgen voor het investeringsklimaat voor de Nederlandse bedrijven

Lokaal draagt de Industrie bij aan een duurzaam waterpeilbeheer De waterinname is

nagenoeg gelijk aan de hoeveelheid gezuiverd water die wordt teruggegeven aan het

oppervlaktewater

1 2

791145 00112



I
z CROWN

VAN CELDER

Crown Van Gelder N V Eendrachtsstraat 30 1951 AZ Velsen Noord Nederland

Postbus 30 1950 AA Velsen Noord Nederland T 31 0 251 262233 F 31 0 251 262399

E lnfo@cvg nl lwww cvg nl K v K nr 34059938 B T W nr NL007069637B01

Het is principieel verkeerd dat grootwatergebruikers worden gestraft Het is namelijk
vooral deze groep die het watergebruik de afgelopen jaren sterk heeft gereduceerd De

eventuele maatregelen die het kabinet neemt dienen rekening te houden met bedrijven
die voldoen aan de best beschikbare technoiogie voor watergebruik Anders is beiasting

op ieidingwater geen maatregei die bijdraagt aan de gewenste vergroening Bovendien is

het niet verstandig de kwetsbare Nederlandse economie met nieuwe kostenverhogingen
te confronteren

Hoogachtend

10 2 e10 2 e

10 2 e H 10 2 e

2 2

791145 00112



I 10 2 g m 10 2 6 I@minez nl1
10 2 4 I |[Uv AVM [] io 2 e |@rriinfin nl] p

10 2 6 ] |10 2 6| DV avm

Mon 11 11 2013 12 59 30 PM

Normal

To 10 2 1 10 2 6

AFP BELEIDlH i0 2 e |@minfin nl1Cc 10 2 6

From

Sent

Importance
Subject RE Brief aan Tweede Kamer | i0 2 e |@minlin nllenaire behandeling Belastingplan 2014 dag vervroegd
MAIL RECEIVED Mon 11 11 2013 12 59 00 PM

10 2 6Beste

Na het wetgevingsoverleg was de politiek aan zet Voor de vijf partijen bij de begrotingsafspraken is daarbij onveranderd

het uitgangspunt € 205 min meeropbrengst uit de leidingwaterbelasting en het ook in de heffing betrekken van

grootverbruikers door het plafond te laten vervallen Een nieuw plafond bleek niet bespreekbaar en overigens ook

staatssteungevoelig De gevolgen voor bepaalde categorieen verbruikers zijn bij herhaling in beeld gebracht maar

politiek gezien is er geen ruimte om het bedrijfsieven nog vender te ontzien dan we nu doen met het degressieve tarief

De definitieve tekst voor de kamerbrief is op het punt van de leidingwaterbelasting pas vrijdagmiddag tot stand

gekomen je hebt het bestand doorgestuurd gekregen zodra ik het zag Voor zover VNO eerder is geinformeerd zal dat

het gevolg zijn van eigen initiatief van VNO bovenover

Morgen zitten we in een vergelijkbare situatie De eerste termijn van de TK in de plenaire behandeling begint s avonds

om 18 50 uur In de nacht van dinsdag op woensdag wordt hier de beantwoording voorbereid inclusief een nota van

wijziging voor de leidingwaterbelasting Woensdagmiddag voIgt om 14 30 uur de beantwoording in eerste termijn door

de staatssecretaris met aansluitend de tweede termijn Al metal weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen Mochten er

na deze week nog nieuwe gezichtpunten rond de leidingwaterbelasting opduiken waar het kabinet en de vijf partijen op

korte termijn iets mee willen dan wordt dat uiteraard betrokken in het nadere onderzoek in 2014

Vriendelijke groeten

10 2 6 10 2 6

Van I0 2 e 10 2 6

Verzonden vrijdag 8 november 2013 20 22

Aan

CC ^Q 2 4io 2 ^i^o 2 ^ 10 2 6 DV AVM

Onderwerp RE Brief aan Tweede Kamer

H 10 2 6 @minez nl]

10 2 6 10 2 6 DV AVM

10 2 6 @minfin nllenaire behandeling Belastingplan 2014 dag vervroegd

Beste 110 2 61

Kan zijn dat ik iets heb gemist maar het lijkt erop dat jullie bewust hebben gekozen niet af te stemmen met andere departementen althans

o 2 ^os van het feit dat wij niet echt gelukkig worden van de koerswijziging tov lijn tijdens WGO zou het toch wel fijn zijn geweest als wij

{^nietalleen VNO op een of andere manier voorafwaren geinformeerd Waarom waren de alternatieven niet haalbaar onevenwichtig
De maatregel raakt nog steeds het bedrijtsleven zowel MKB als grootbedrijf stevig Nu worden wij geconfronteerd met een Kamerbrief Ik

heb niet voor niets afgelopen woensdag al gevraagd naar de stand van zaken maar daarop geen enkele reactie ontvangen

Het blijft natuurlijk nog steeds bizar dat in het geval van ruw water de belasting hoger is dan de kostprijs van het water Ook jammer dat

op geen enkele manier de verstoring van het level playing field aan de orde wordt gesteld Wel een uitstekend voornemen om 2014 te

benutten voor nader onderzoek en de feitelijke heffing even uitte stellen

Met vriendelijke groet

10 2 610 2 6

TU7Z76

Directie Algemene Economische Politiek

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag

10 2 6

ll10 2 6

ittn www riiksnverheid nl m inisterics ez

Van I 10 2 6 ^ 10 2 61 DV AVMj [
790689

tgiminfin nll10 2 6

00113



Verzonden vrijdag 8 november 2013 18 17

Asm 10^2^ 10 2 6 DGMI10 2 S

DGRW |10^^M kDV AVM^ MinFin10 2 6 10 2 6 10 2 6CC TUTZ

DV AVM MinFin

Onderwerp Brief aan Tweede Kamer plenaire behandeling Belastingplan 2014 dag vervroegd

Beste 10 2 e 10 2 6

Bijgaand de brief met resterende punten na het wetgevingsoverleg afgelopen maandag die vanmiddag naar de TK

is gestuurd Aanstaande dinsdag en woensdag staat de pienaire behandeiing voor het Belastingpianpakket op de

agenda van de Tweede Kamer De geplande tijden zijn dinsdag vanaf 18 50 en woensdag van 14 30 tot 19 00 Na

de bespreking in eerste termijn zal aan de hand van de reactie van de TK nog een aanpassing van het voorstei

leidingwaterbeiasting worden voorgesteld in een voigende nota van wijziging

Met vriendeiijke groeten

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Ministerie van Finandfin

DGFZ Directdfi Douane en Verbruiksbelastingen

Afdeling Accijns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haae

te 10 2 6

790689 00113



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

Mon 11 11 2013 5 22 32 PM

Normal

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject FW Leidingwaterbelasting geen overhaaste keuze

MAIL RECEIVED Mon 11 11 2013 5 22 51 PM

FW Aanpassing belastingplan 2014 BOL

Beste 10 2 e 10 2 e

Ter info onderstaaiide lijn heb ik vanmiddag gecommuiiiceeid lichting de vaste commissie Fiiiaiicieii

Gioet

10 2 6^0 2 ^

Staatssecretaris Weekers stelt voor om ui de Belastmg op leidiugwater een degressieve taiiefstmctuiii te intioduceren per 1

januari a s Het voorstel werkt voor de diinkwaterbedrijven omiodig lastenverzwarend hetgeen kan worden vemimderd als nu

lets meer tijd wordt genomen voor de invoertng van dit systeem

Vewin vraagt u

•□□□□□□□ Rekeniug te houden met de dagelijkse praktijk en gehanteerde systemen van de diinkwaterbediijven Invoerir^ per

1 januari aanstaande leidt er toe dat een grote hoeveelheid conectienota’s dient te worden opgesteld en voorscliotnota’s

moeten worden aangepast Met als gevolg onnodig forse lastenverzwaring

•□□□□□□□ De complexiteit van de maabegel te beperken beperk het aantal tariefschijven en slmt de tariefsclujven aan bij de

categorieen van verbrnikers die de diinkwaterbediijven ui bun systemen lianteien De veel omvaugiijkere energiebelastuig
kent minder tariefschijven en een sterkere degressiviteit

•□□□□□□□ Geen oveibaaste keuze voor invoeruig van een van de voorgestelde varianten De Staatssecretaris nit bet

voomemen om m 2014 te onderzoeken of de juiste maatregel is genomen Door meer tijd te nemen kuimen zowel voorgaande
punten worden gemitigeerd als worden voorkomen dat de diinkwaterbediijven en bun klanten in 2015 met een wederom

gewijzigd systeem worden geconfronteeid

Voor een toelichtiiig op de praktische consequenties veiwijs ik u graag naar bijgaande email van waterbediijf Evides
illnstiatief voor de diinkwaterbediijven

Vewin stelt een overgangsperiode voor tot 1 juli 2014 het bestaande tarief verdubbelen en daama een degressief tariefsysteem
mvoeren Dekkmg kan worden gevonden bumen de systematiek van het voorstel

Het moge oveiigens duidebjk zijn dat onder bet kopje ‘vergroenmg’ geen belastmg op een schone natuuiiijke en duuizame

eerste levensbehoefte dient te worden geheven waaivan bet gebinik door consumenten en bediijfsleven al zeer laag is

Alteinatieven zoals het belasten van veiTuilende stoffen die het waterjmilien aantasten bggen meer voor de hand

790656 00114



Importance
Subject FW Aanpassing belastingplan 2014 BOL

Normal

@pio^n
Verzonden maandaq 11 november 2013 13 47

Aan

10 2 e [ 10 2 9Van

1l|0 2 ^ 10 2 6

10 2 eCC 10 2 9

Onderwerp Aanpassing belastingplan 2014 BOL

10 2 ej0 2 ^^Bests

Naar aanleiding van ons telefonisch contact trefje hieronder mijn reactie aan

Facturatieproces

In het facturatieproces maken we onderscheid tussen klein en grootverbruikers Kleinverbruikers betreffen

consumenten en kleinzakelijke klanten meteen verbruik tot ca 10 000 m3 per jaar Deze klanten krijgen periodiek van

I l0 2 g leen voorschotnota en worden eenmaal per jaar op basis van werkelijk verbruik afgerekend Omwille van een

efficients bedrijfsvoering worden klanten aan de hand van een productiekalender verspreid over het jaar afgerekend
Grootverbruikers 10 000 m3 per jaar ontvangen maandelljks een factuur op basis van werkelijk verbruik

Conseguenties voorstel

Als gevolg van de invoering van een degressieve belastingheffing deel Ik het standpunt van de Staatssecretaris dat

implementatie hiervan per 1 januari 2014 niet meer haalbaar is Mede doordatde door de Staatssecretaris voorgestelde

verbruikscategorieen afwijken van het door ons gehanteerde onderscheid tussen klein en grootverbruikers betekent dit

dat wij kleinverbruikers met een jaarverbruik van 300 10 000 met terugwerkende kracht in 2014 nog een extra

correctie nota moeten sturen voor de extra belasting op leidingwater Vanaf januari 2014 worden kleinverbruikers

namelijk afgerekend over hun jaarverbruik waarbij een deel van dit verbruik aan 2014 most worden toegerekend

Uitgaande van vergelijkbare facturatieprocessen bij onze collega waterbedrijven zou dit voor de sector betekenen dat

ruim 200 000 klanten met een jaarverbruik van 300 10 000 m3 van een correctienota moeten worden voorzien

Naast het felt dat de hiervoor genoemde correctienota s tot veel reacties bij klanten kunnen leiden die door onze

klantorganisatie moeten worden opgevangen kan door de omvang van de belastingverhoging discussie ontstaan over de

toerekening van het verbruik naar 2013 en 2014 Het spreekt uiteraard voor zich dat om de hiervoor geschetste
discussies te voorkomen een fysieke meteropname voor alls klanten ultimo 2013 redelijkerwijs niet haalbaar is

Een groot deel van de belastingopbrengst zal door de kleinverbruikers moeten worden opgebracht Scenario C betekent

dat de jaarnota voor kleinverbruikers van| 10 2^met in totaal ca € 19 miljoen zal toenemen Kredietrisico s kunnen

slechts worden beperkt door vanaf januari 2014 de voorschotnota s tussentiids te verhogen Alleen voor io 2 g

betreffen dit al zo n 1 000 000 klanten

Hoewel grootverbruikers maandelljks worden afgerekend op basis van werkelijk verbruik betekent ook voor deze groep

afnemers dat zij meteen correctienota geconfronteerd zullen worden zodra de facturatiesystemen zijn aangepastaan de

degressieve tariefstructuur van de belasting op leidingwater Dit betreffen voor de sector ca 3 000 4 000 facturen per

maand Het enige voordeel bij deze klantgroep betreft het felt dat er geen discussie zal ontstaan over de toerekening

791130 00115



van het verbruik naar de verschillende jaren

Naast aanpassing van de verschillende systemen als gevolg van de door de Staatssecretaris voorgestelde

structuurwijziging leidt het voorstel voor de waterbedrijven in 2014 tot veel extra administratieve lasten als gevolg van

1 opstellen en verzenden van eenmalige correctienota s waarbij met terugwerkende kracht een deel van de verhoging
van de belasting op leidingwater in rekening moetworden gebracht

2 aanpassen van voorschotnota s ter reductie van het kredietrisico

3 het informeren van de klanten over de consequenties van de wijzigingen in de belasting op leidingwater

4 discussie met kleinverbruikers over de toerekening van het verbruik aan de verschillende jaren en daarmee de

hoogte van de belasting op leidingwater

5 het op correcte wijze afhandelen van overige reaches en klachten van klanten via onze klantorganisatie

Aanpassinqen roveraanasjreqeling

De administratieve lasten voor de waterbedrijven en invoering van het degressieve tariefsysteeem kan respectievelijk
worden beperkt en vergemakkelijkt door

a beperking van het aantal tariefschijven Zo kent de veel omvangrijkere energiebelasting slechts vier schijven

b zoek bij de indeling aansluiting bij reeds bestaande verbruikerscategorieen binnen de waterbedrijven Hanteer

derhalve een schijf voor klanten met een jaarverbruik tot 10 000 m3

c voorkom dat wij met terugwerkende kracht de degressieve tarieven aan klanten in rekening moeten brengen Dit kan

worden voorkomen door bijvoorbeeld tot bijvoorbeeld 1 juli 2014 slechts het bestaande tarief te verdubbelen en

invoering van de degressieve tarieven en het wegvallen van het maximumverbruik pas vanaf 1 juli 2014 door te voeren

d een actieve rol van de overheid in de informatievoorziening aan bedrijven en consumenten De Staatssecretaris legt
in zijn reactie nadrukkelijk een verantwoordelijkheid bij de waterbedrijven om klanten te informeren over de wijzigingen
in de belasting op leidingwater Aangezien wijzigingen in een dergelijke belasting alle consumenten en bedrijven

aangaan zou een actieve informatieverstrekking door de overheid efficienter werken dan door de afzonderlijke

waterbedrijven

Overiqe opmerkinqen bi1 het aangepaste belastinqplan 2014

a de Staatssecretaris hanteert in zijn voorkeursvariant C veel minder degressieve tarieven dan die in de

energiebelasting wordt gehanteerd Dit heeft tot gevolg dat verbruikers van ander water vooral klanten met een

verbruik van meer dan 500 000 m3 nog steeds met een buitenproportionele belastingdruk worden geconfronteerde ten

opzichte van de kostprijs van dergelijk water en voor bestaande drinkwaterklanten en bedrijven dreigt nog steeds

afhaakproblematiek van grote afnemers Binnen de voorgestelde varianten gaat onze voorkeur dan ook uit naar variant

A maar eigenlijk nog naar een variant die recht doet aan dezelfde mate van degressiviteit als binnen de energiebelasting
wordt onderkend

b de Staatssecretaris geeft in zijn reactie aan voornemens te zijn het jaar 2014 te benutten om te onderzoeken of de

voorgestelde degressieve tariefstructuur de juiste is gelet op de doelstellingen inderdaad het meest evenwichtig is en

tot de juiste opbrengst leidt maar ook of deze in de praktijk handhaafbaar blijkt en of de uitvoeringskosten en de

administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt zijn Hoewel we uiteraard nog steeds voorstander zijn van afschaffing
van de belasting op leidingwater en we graag de Staatssecretaris hierin zouden steunen is het moeilijk kostenefficientie

binnen de waterbedrijven na te blijven streven indien we als in het vierde kwartaal van 2014 de aanpassingen in de

belasting op leidingwater definitief zijn ingevoerd mogelijk weer met fundamentele wijzigingen in de belastingheffing
worden geconfronteerd

791130 00115



Met vriendelijke greet

1 | 10 2 e [
10 2 e

Contact

T 31 0 10

F 31 0 10

E I 10 2 e ] g| io 2 g [ji|

10 2 S

10 2 g

Dit e mailbericht is afkomstig van| 10 2 g |of van haar dochtermaatschappijen Het bericht met eventuele bijiagen kan vertrouwelijke informatie bevatten Indien u

onbedoeld dit e maiibericht ontvangt verzoeken wi] u ons direct hierover te informeren door het bericht per e maii terug te zenden aan de afzender en beide berichten met

eventueie bijiagen te vernietigen Openbaarmaking of verzending van dit e maiibericht met eventueie bijiagen aan derden is niet toegestaan

This is an e maii message ffomi 10 2 g |pr one of its subsidiaries This e maii and any attachments may contain confidentiai or priviieged information If you are not the

intended recipient you are requested to notify us immediateiy by returning this message by e maii to the sender and to deiete both emaiis and attachments if any

Disciosure or transmission of this emaii message and attachments if any to third parties is not aiiowed

791130 00115



I 1Q 2 e 10 2 e | BEDRIJF ^ 10 2 e |@minfin nl1 FISCALITEIT ^ 10 2 6 |@minfin nn

m^ IZ\^ 10 2 6 I@minfin nl1

|l0 2 e|1^3 2 KM0 2 g l DB AV]^ 10 2 |@minlin nl1 | 10 2 e |1pl6 | 10 2 e ^ | IZV VB][| 10 2 e |@minfin nl1
10 2 e KlialJ] DV AVM

Tue 11 12 2013 4 44 27 PM

Normal

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject FW Invoeringsdatum degressieve BoL onuitvoerbaar

MAIL RECEIVED Tue 11 12 2013 4 44 31 PM

Invoeringsdatum degressieve BoL onuitvoerbaar docx

Hoi 10 2 e I |10 2 ^ 10 2

Ter info bijgaand een persbericht van de Vewin

Ais de TK hier iets mee zou wiilen is formeie invoering per 1 juii 2014 tijdeiijk met een dubbel tarief weliicht nog een

optie Eventueie seizoensinvioeden en verschuivingen tussen de maanden zijn bij een half jaar waarschijnlijk minder

10 2 e| dan bij een nog exotischer aiternatief een kwart jaar het viervoudige tarief heffen

Bij zo n formeie invoering per 1 juli 2014 zou de overgangsregeling m i gewoon in stand kunnen blijven dus aangifte
pas in oktober Zien jullie dat ook zo

Vender vanavond eerst maar eens horen waar het been gaat

Groet

10 2 e

n|0 2 ^ 10 2 6 |1 1Q 2 e I@vewin ni1

Verzonden dinsdag 12 november 2013 16 14

Aan

Onderwerp Invoeringsdatum degressieve BoL onuitvoerbaar

Van

10 2 S ]l0 2 e|j DV AVM |lQ 2 6| 1^ 2jg ] 10 2 e |j DV AVMI

Beste 10 2 e en 10 2 e L

Bijgevoegd het persbericht dat Vewin vanmiddag heeft verzonden

Vriendelijke groet

754421 00116



10 2 g]|0 2 ^

754421 00116



| plo 2 ¥1 DV AVM [1 10 2 6 |@minfin nl]
10 2 4 0 2 4 10 2 ^1 io 2 e | DV AVM [1 10 2^ |@minfin nl1 |io 2 e|ip | io 2 e | DV AVM H i0 2 e I@minfin nl1 | 10 2 6 | ip

10 2 e

To 10 2 6

Cc

i 10 2 e | DV AVM][| 10 2 6 |@minfin nl1 Belastingplanfl
N 2 4g I i 10 2 6 | AL DGFZ

Sent Wed 11 13 2013 10 50 07 AM

Importance

Subject RE uitvoerbaarheid belastingplan drinkwaterbelasting BoL Belasting op leidingwater
MAIL RECEIVED Wed 11 13 2013 10 50 09 AM

J@minlin nl]

Normal

Hoi

Ik vind de spreektekst prlma en stas heeft ook helemaal geen zin meer om nog een keer een wljziging voor te stellen

Dus ik denk dat dit t gewoon wordt

Dank je

10 2 6

|l0 2 e| DV AVMVan

Verzonden woensdaq 13 november 2013 10 48

Aan ^Q 24g I I | AL DGFZ

CC |lQ 2 4io 2 4i^o 2 || lO z e DV AVM |lQ 2 6| lpJ4 I0 2 e | DV AVM | 10 2 6 [ipj^j 10 2 6 4 | DV AVM Belastingplan

Onderwerp RE uitvoerbaarheid belastingplan drinkwaterbelasting BoL Belasting op leidingwater

10 2 6

Hol I 10 2 6 I

Dat klopt al kun je je afvragen wat laat Is in een dossier dat een maand geleden is gaan spelen De overgangsregeling is

zelfs pas voorgesteld n a v de reacties van de Kamer in het WGO De overgangsregeling is vorige week ontwikkeld en

vrijdag pas naar buiten gekomen Vewin stelt zich trouwens cooperatief op bij het meedenken

We hebben er nog even verder over nagedacht rraar wat we nu als overgangsregeling aanbieden zou voor de

waterbedrijven toch voldoende moeten zijn om de overige problemen met de invoering zelf op te lessen Het is

onvermijdelijk dater extra administratieve lasten ontstaan rond de invoering maar dat is inherent aan de politieke
afspraken

10 2 6

Van j iQ 2 e | ^ 10 2 e [ AL DGFZ

Verzonden woensdag 13 november 2013 9 56

Aan

CC ^0 2 440 2 4^0 2 ^ io 2 e dv AVM |io 2 e|i ] 2]6 ] 10 2 6 I dv AVM ^io^i^6L4a2^^ DV AVM Belastingplan

Onderwerp RE uitvoerbaarheid belastingplan drinkwaterbelasting BoL Belasting op leidingwater

10 2 6 ^ 10 2 61 DV AVM

Hoi 10 2 e I

Klopt mijn indruk dat de sector met dit uitvoeringsverhaal pas heel laat op de proppen is gekomen Ikzelf hoorde het

gisteren pas voor het eerst in eerdere mails van de sector heb ik alleen gelezen over de beperking van de

lastenverzwaring voor grootverbruikers

10 2 6

10 2 6 |l0 2 e| DV AVMVan

Verzonden dinsdaq 12 november 2013 16 08

Aan ^Q 246| | 10 2 6 | al DGFZ

CC |io 2 44o 2 4i|o 2 ^ I 10 24 DV AVM |1Q 2 6| 1^4 I0 2 e | DV AVM | 10 2 6 10 2 6 4 | DV AVM Belastingplan

Onderwerp RE uitvoerbaarheid belastingplan drinkwaterbelasting BoL Belasting op leidingwater

10 2 6Hoi

We kennen deze signalen en we begrijpen de zorgen over de uitvoerbaarheid bij invoering per 1 januari 2014 Voor de

sector maar ook voor de Belastingdienst die heeft gemeld pas per 1 oktober van start te kunnen met de nieuwe opzet
Probleem is dat we de afgesproken opbrengst niet halen bij invoering per 1 oktober 2014 Tenzij je voor de laatste drie
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maanden van 2014 een zeer hoog ca viervoudig tarief voor grootverbruikers zou vaststellen dat dan in 2015 wear

zou dalen naar het voorgestelde niveau Zo n opiossing zouden we in dit stadium niet in de discussie wiilen inbrengen ai

was het maar omdat we geen zicht hebben op mogeiijke seizoensinvioeden en het gevaar van administratieve

verschuivingen tussen de maanden

De voorgesteide overgangsregeiing komt min of meet aan beide punten tegemoet de opbrengst 2014 wordt gehaald
met invoering van de voorgesteide tarieven per 1 januari 2014 maar de daadwerkeiijke heffing start pas na 30

September 2014 Deze opiossing is bij uitzondering mogeiijk omdat het maar om een kieine groep belastingplichtigen

gaat Het is onvermildelilk dat zo n overgangsregeiing weer zijn eigen administratieve lasten veroorzaakt samengevat in

de mail van ho 2 e

waterbedrijven zijn vervoigens vrij hun eigen beieid te voeren voor wat betreft facturering en voorschotbetalingen

10 2 6 onder de punten 1 t m 3 Maar het is wel het meest werkbare aiternatief dat we zien De

De punten 4 en 6 uit de mail zullen zich kunnen voordoen welke keuze ook wordt gemaakt De informatievoorziening is

trouwens ook een beiangrijk aandachtspunt voor onszelf en de Beiastingdienst Punt 5 toerekening verbruik

kleinverbruikers aan verschiilende jaren doet zich nu eenmaal voor bij een tariefwijziging en wordt in principe opgeiost
via evenredige toerekening naar tijdsgeiang

Nog ter aanvulling

Voor zover binnen de sector de misvatting leeft dat de afgesproken meeropbrengst al gehaaid zou worden met de

verdubbeiing van het tarief voor kleinverbruikers is het goed dat even recht te zetten De verdubbeling geeft een

meeropbrengst van ca € 129 min De rest € 76 min moet komen van de afnemers boven de 300 m^ Matiging voor de

ene categorie grootverbruikers ieidt dus automatisch tot een verzwaring voor de andere categorieverbruikers

Bij het zoeken naar een evenwicht waarbij de afgesproken opbrengst wordt gehaaid kwamen we uit op een opzet met

vijf schijven In andere mails van de sector is nog gepieit voor een tariefgrens bij 10 000 omdat de waterbedrijven die

grens hanteren voor kieinverbruikers die maandelijks een voorschot betaien met later een eindafrekening en grotere
verbruikers die maandelijks een afrekening krijgen Zo n schijfgrens zou echter een hoger tarief betekenen tussen 300

en 10 000 m^ dan nu voorgesteld waardoor het nauwelijks zou lukken de effecten watte matigen voor het MKB en

agrarische bedrijven Door direct vanaf 300 m^ een tweede schijf te starten die doorloopt tot 100 000 m^ kunnen we

het tarief in die tweede schijf acceptabel houden

Groet

10 2 6

Van lQ 2 6 J 10 2 e [ AL DGFZ

Verzonden dinsdag 12 november 2013 13 28

Aan I lO S e DV AVM

Onderwerp FW uitvoerbaarheid belastingplan drinkwaterbelasting BoL Belasting op leidingwater

Urgentle Moog

10 2 6 DV AVM Belastingplan

Kenden wij deze signalen

10 2 6

^ I0 2 g [nl]Van 1Q 2 e
_

Verzonden dinsdag 12 november 2013 12 30

10 2 6

Aan I i0 2 e | io 2 e I AL DGFZ

CC I 10 2 6 l@minfin nl Directiesecretariaatr i0 2 g

Onderwerp RE uitvoerbaarheid belastingplan drinkwaterbelasting BoL Belasting op leidingwater

Urgentie Hoog

Geachte mevrouw [10 2 4 beste l0 2 e |

In het verlengde van het contact dat via|
graag namens Vewin eenio 2 ftelefonisch overleg wiilen voorstellen over de uitvoerbaarheid van het nu gedane voorstel

10 2 6 tot stand is gekomen zou ik in de eindfase van de afhandeling van de BoL

De sector maakt zich ernstig zorgen over de uitvoerbaarheid en bepleit een beperkte overgangsperiode om het volgende in te regelen

1 aanpassing van de verschiilende facturatiesystemen

2 voorbereiden opstellen en verzenden van eenmalige correctienota’s waarbij met terugwerkende kracht een deel van de verhoging van
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de belasting op leidingwater in rekening moet worden gebracht

3 aanpassen van voorschotnota’s ter reductie van het kredietrisico

4 het informeren van de klanten over de consequenties van de wijzigingen in de belasting op leidingwater

5 discussie met kleinverbruikers over de toerekening van het verbruik aan de verschillende jaren en daarmee de hoogte van de belasting

op leidingwater

6 het op correcte wijze afhandelen van overige reacties en klachten van klanten via onze klantorganisatie

Graag verwijs ik ook naar de mail die verstuurd is naar de Vaste Commissie voor Financien van de Tweede Kamer

Omdat het debat voor vanavond op de kameragenda staat zou ik beleeld maar dringerid willen verzoeken om een overleg in de loop van

deze middag via ons secretariaat ben ik direct bereikbaar io 2 e ^of anders via 10 2 6

Met vriendelijke groet

|l0 2 e|| 10 2 6 I

10 2 6

10 2 6 1Q 2 g 10 2 6

Van [ |@vewin nn

Verzonden maandag 11 november 2013 17 29

Aan

Onderwerp FW Leidingwaterbelasting geen overhaaste keuze

Urgentie Hoog

1l|0 2 ^ 10 2 e] 1] 10 2 6

] tgivitens nl
■ 10 2 6 10 2 6 @waternet nl 10 2 6 10 2 l0 2 e

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Financien

Staatssecretaris Weekers stelt voor om in de Belasting op leidingwater een degressieve tariefstructuur te introduceren per 1 januari a s

Het voorstel werkt voor de drinkwaterbedrijven onnodig lastenverzwarend hetgeen kan worden verminderd als nu iets meer tijd wordt

genomen voor de invoering van dit systeem

Vewin vraagt u

V Rekening te houden met de dagelijkse praktijk en gehanteerde systemen van de drinkwaterbedrijven Invoering per 1 januari
aanstaande leidt er toe dat een grote hoeveelheid correctienota’s dientte worden opgesteld en voorschotnota’s moeten worden

aangepast per saldo miljoenen nota’sl Met als gevolg onnodig forse lastenverzwaring

V De complexiteit van de maatregel te beperken beperk het aantal tariefschijven en sluit de tariefechijven aan bij de categorieen van

verbruikers die de drinkwaterbedrijven in hun systemen hanteren De veel omvangrijkere energiebelasting kent minder tariefschijven en

een sterkere degressiviteit

V Geen overhaaste keuze voor invoering van een van de voorgestelde varianten De Staatssecretaris uit het voornemen om in 2014 te

onderzoeken of de juiste maatregel is genomen Door meer tijd te nemen kunnen zowel voorgaande punten worden gemitigeerd als

worden voorkomen datde drinkwaterbedrijven en hun klanten in 2015 met een wederom gewijzigd systeem worden geconfronteerd

Voor een toelichting op de praktische consequenties verwijs ik u graag naar bijgaande email van waterbedrijf io 2 g illustratief voor de

drinkwaterbedrijven

Vewin stelt een overgangsperiode voor tot 1 juli 2014 het bestaande tariefverdubbelen en daarna een degressief tariefeysteem invoeren

Dekking kan worden gevonden binnen de systematiek van het voorstel

Het moge overigens duidelijk zijn dat onder het kopje vergroening geen belasting op een schone natuurlijke en duurzame eerste

levensbehoefte dientte worden geheven waarvan het gebruik door consumenten en bedrijfsieven al zeer laag is Alternatieven zoals het

belasten van vervuilende stoffen die het water milieu aantasten liggen meer voor de hand

Wij zijn graag bereid tot toelichting

790679 00119



1|0 2 ^ 10 2 e

Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2509 LP DEN HAAG

10 2 6

10 2 6 @vewin nl

www vewin nl

Van ^0 2 4e ^ lQ 2 e [ AL DGFZ [
Verzonden vrijdag 25 oktober 2013 18 45

Aan^[
^

CC 10 2 6 [@minfin nl I i0 2 e |i0 2 4
Onderwerp Re belastingplan drinkwaterbelasting

@minfin nl110 2 6

10 2 6

Hi 10 2 6

Via VNO bereikte me deze week hetzelfde

signaal over het leidingwater We kijken of er altematieven zijn Uiteraard moet de besparing hetzelfde zijn maar wellicht is

wat meer spreiding van de pijn mogelijk Een eventueel altematief moet natuurlijk wel weer gedragen worden door de 5

partijen en bovendien staatssteimproof zijn dus heel makkelijk zal het 00k weer niet zijn Maar we doen ons best Ik houd je
op de hoogte

buiten verzoek

Groeten

10 2 6

Verstuurd vanaf mijn iPad

J@tauw com het volgende geschrevenOp 25 okt 2013 om 18 29 heeft 10 2 610 2 6

Ha 10 2 6 10 2 6

buiten verzoek

Ik realiseer me dat het laat is om nog jullie aandacht te vragen voor het volgende maar ik doe het toch

Ik ben commissaris bij 10 2 g drinkwaterbedrijf in Zeeland Zuid Holland met veel industriele klanten in het

Rotterdamse gebied

De kwestie heeft betrekking op de invoering van een belastingverhoging op leidingwater

Kort gezegd komt bijgevoegd standpunt van de VEWIN op het volgende neer

we begrijpen dat er geld in het laatje moet komen Calhoewel de sector daar natuurlijk niet blij mee is

met de voorgenomen heffing komt dat ruimschoots binnen via de belasting op drinkwater voor consumenten de

205 min is berekend op basis van het aantal m3 dat door burgers wordt verbruikt

de heffing geldt echter ook voor andere gebruikers van leidingwater water via een leiding geleverd

sommige bedrijven hebben ervoor gekozen op die wijze in hun productiemiddel water te voorzien bv Tata Steel

Heineken en vele anderen anderen pompen zelf grondwater op en gebruiken dat

doordat nu ook de cap 300 m3 is geschrapt moeten bedrijven ineens veel meer belasting op water betalen Voor

Tata is dat bijvoorbeeld 10 min per jaar Ik weet uit ons werk voor Tata vanuit Tauw milieumetingen en advies

dat bij Tata India kritisch gekeken wordt of men wel in IJmuiden wil blijven produceren Deze winstderving helpt

790679 00119



daar niet bij en kan onbedoelde effecten hebben

Het voorstel van de drinkwaterbedrijven is datde bedrijven die leidingwater gebruiken wel heffing gaan betalen

maar dat er een maximum komt of in het aantal belaste m3 of in een absoluut bedrag Nogmaals hierdoor zal het

totaie bedrag aan extra inkomsten ruim worden gehaaid overschreden maar vindt er wel een correctie voor

grootgebruikers plaats

Ditstandpunt is gisteren ook nog besproken met de volgende medewerkers van Financien

10 2 10 2 e10 2 e

I 10 2 e ^0| 10 2 e10 2 e

10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 e

Aangezien het kamerdebat maandag is en ik niet weet of dit aan de orde zal komen stuur Ik het jullie tbv evt

overleg dossier

Bij vragen bel me gerust 10 2 6

Fijn weekend Ik hoop juliie gauw weer eens te zien spreken

10 2 e

Tauw Group bv

Management Tauw Group
Handelskade 11

P O Box 479
10 2 6

Fi

10 2 6

www tauw com

10 2 6 l@tauw comE mail

2013 10 25 Standpmit Vewin inzake Belasting op Leidingwater pdf

Dit e mailbericht is afkomstig van 10 2 g Jof een van haar dochtermaatschappijen Het bericht met eventuele bijlagen kan vertrouweliike informatie bevatten Indien u

onbedoeld dit e mailbericht ontvangt verzoeken wij u ons direct hierover te informeren door het bericht per e mail terug te zenden aan de afzender en beide berichten met

eventuele bijlagen te vernietigen Openbaarmaking of verzending van dit e mailbericht met eventuele bijlagen aan derden is niet toegestaan

This is an e mail message from] 10 2 g |or one of its subsidiaries This e mail and any attachments may contain confidential or privileged information If you are not the

intended recipient you are requested to notify us immediately by returning this message by e mail to the sender and to delete both emails and attachments if any
Disclosure or transmission of this email message and attachments if any to third parties is not allowed
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10 2 e 1^ DGRW ri
10 2 e|jll^ 10 2 e I DV AVM H 10 2 e |^infin nl1

| |10 2 e] DV AVM

Wed 11 13 2013 12 52 36 PM

Normal

J@minienm nl]To 10 2 0

Cc

10 2 0From

Sent

Importance
Subject RE Vijfde nota van wijziging BP2014 3 12nov2012 revisie

MAIL RECEIVED Wed 11 13 2013 12 52 00 PM

Ik bedoelde inderdaad de Drinkwaterwet de Waterwet zal hier niets over bepalen

Met je reactie ben ik voldoende gerustgesteld dat de waterbedrijven hier voldoende ruirrte hebben voor een eigen
beleid

Dank voor je snelle reactie

groet

10 2 6

Van |lQ 2 |lO 2 e^ 10 2 e ^ DGRW [
Verzonden woensdag 13 november 2013 12 43

QoJle] DV AVM

]@minienm nl]10 2 0

10 2 0Aan

Onderwerp RE Vijfde nota van wrijziging BP2014 3 12nov2012 revisie

Ik neem aan dat je bedoeit Drinkwaterwet Waterwet is andere wet Maar die regelt hier m i niets over anders dan

dat de drinkwatertarieven kostendekkend en transparent moeten zijn Over waterwet kan ik weinig zeggen Ik kan je
dus niet echt 100 uitsiuitsei geven

teminfin nllVan

Verzonderi woensdag 13 november 2013 12 39

Aan |io 2 ^i^ | 10 2 0 | dGRW

CC I io 2 0 l@vewin nr

Onderwerp RE Vijfde nota van wijziging BP2014 3 12nov2012 revisie

10 2 6 |l0 2 e| DV AVM [ 10 2 6

Hoi 10 2 0 I

Onze vraag is concreet of onderstaande passage binnen het wettelijk kader past van de Waterwet Dat kan ik niet aan

de Vewin vragen zou je daar toch even op wiilen reageren

Bij voorbaat dank

Groet 10 2 0

Voiiedigheidshalve merk ik nog op dat leveranciers van ieidingwater tijdens de overgangsperiode zeif kunnen bepalen vanaf welk

tijdstip zij de verschuldigde belasting meenemen in het factureringsprogramma Hiervoor behoeft dus niet te worden gewacht tot 30

September 2014 Ook bepalen de betrokken bedrijven zeif of en zo ja op welke wijze in de overgangsperiode de per maand

verschuldigde belasting wordt verwerkt in voorschotbetalingen

Van |io 2 [loi ^ 10 2 0 | dgRW [
Verzonden woensdag 13 november 2013 12 22

Aan

CC [10 2 6 |@vewin nr

Onderwerp RE Vijfde nota van wijziging BP2014 3 12nov2012 revisie

Urgentie Hoog

minienm nll10 2 0

10 2 0 10 2 01 DV AVM

Hoi 10 2 0 I

Ik kan deze vraag niet zeif beantwoorden Ik heb gebeld met

wetsvoorstel aan hem vooriegt

10 2 0 10 2 0 | Ik stei voor dat je de vraag en tekst

Met vriendelijke groet

790711 00120



10 2 e

Van | iQ ^ e | |i0 2 e| DV AVM [[
Verzonden woensdag 13 november 2013 11 54

Aan 10 2 e| l 10 2 e [4l0 2 etjlS^ 2 ^ | 1Q 2 e | DGRW

Ondenverp RE Vijfde nota van wfijziging BP2014 3 12nov2012 revisie

Urgentie Hoog

]@minfin nn10 2 e

10 2 e ^10 2 e

Ter aanvulling bijgaand de schone tekst met markering Zou je eventuele opmerkingen met revisie in deze versie

kunnen verwerken

In het bestand van zojuist zitten rare revisies op biz 5 Die zijn een gevoig van samenvoeging van twee documenten en

zitten niet in bijgaande schone tekst

10 2 6 h0 2 e| DV AVMVan

Verzonden woensdag 13 november 2013 11 45

Aan |iO 2 e|Jio^2 e| I0 2 e | DGRW

CC |l0 2 6|]f2f^0 2 4 FISCALITEIT l

Onderwerp Vijfde nota van wijziging BP2014 3 12nov2012 revisie

Urgentie Hoog

KDV MGT |lQ 2 6|lp]gJ 10 2 e | DV AVM10 2 6

Beste 10 2 6

Vanochtend of begin van de middag gaat naar verwachting een nota van wijziging naar de TK voor de

leidingwaterbelasting Het betreft de nieuwe degressieve tariefstructuur Tijdens de eerste termijn van het plenaire
debat over het Belastingplan gisteravond bleek deze uitwerking gesteund te worden door de fracties van de

begrotingsafspraken en GroenLinks

Op biz 3 is een passage ingevoegd over aanpassing van de factureringsprogramma s van de waterbedrijven Kiopt het

zoais het daar staat

Ter toeiichting de eerste negen maanden geidt een overgangsregeiing De beiasting is ook voor de hogere
verbruikskiassen dus tariefschijf 2 t m 5 verschuidigd vanaf 1 januari 2014 anders wordt de opbrengst niet gehaaid
Maar de waterbedrijven hoeven de beiasting pas na 30 September op aangifte te voldoen

Bij voorbaat dank

I 10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien

DGFZ DirectLe Douane en Verferuiksbelastingen

AMeUng Acdjns Verkeer en MiHen

Postbus 20201

2500 EE Den Haag
tel 10 2 6

Dit bericht kan infarmatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk 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 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 electranictransmissian of messages

Dit bericht kan infarmatie bevatten die niet voor 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 verwijdereh De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

790711 00120



3V AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]
UITVOERINGSBELEID H i0 2 e |@minfin nl1

To 10 2 e 10 2 6

io 2 6|io 2 e| BLKB [l i0 2g |@minfin nnCc 10 2 6 10 2 6

10 2 6fl^ 2^[l0 2 ^ kFISCALITEIT]
Wed 11 13 2013 3 08 20 PM

From

Sent

Importance
Subject RE Vijfde nota van wijziging BP2014 3 12nov2012 14 08uur

MAIL RECEIVED Wed 11 13 2013 3 08 00 PM

Normal

10 2 6

Ik deel het bezwaar van io 2 e

Door de bovengrens van de eerste schijf op 300 te stellen gaat het degressieve tarief niet nneer een klein aantal

belastingplichtigen aan

Groeten

10 2 e|
TT7 2 e

10 2 |10 2 ^ ICBLKBVan

Verzonden woensdag 13 november 2013 14 33

Aaivl] 10 2 e El0 2 e n pV AVM

CC 110 2 6 110 2 ^1 I0 2 e UITVOERINGSBELEID ^^^^^] FISCALITEIT

Onderwerp RE Vijfde nota van wijziging BP2014 3 12nov2012 14 08uur

Hallo 10 2 6

Heel mooi dank gezien de korte tijd maareven illegaal direct naar jou Ik zie datje opschrijft zeer kleine aantal

belastingplichtigen dat is niet correct werd ons al meerdere rralen vanuit de uitvoering gemeld kan dat daarorr nu

even niet laten lopen Door het vervallen van de cap gaat het aantal toenemen Er komt nu een flink fiscaal belang bij

groepen waar we voorheen niets mee deden omdat hetfiscale belang gewoonweg te gering was Zie onderstaand een

bloemlezing rondom de discussie kleine aantal belastingplichtigen

Misschien beter van maken relatief klein aantal

10 2 6^

In eerste instantie zouden juist de camping er uit vallen door de voorgestelde vereenvoudiging Deze vereenvoudiging is echter uit het BP

gehaald

755127 00121



Hallo 10 2 0

Ik denk dan onder andere aan industriele complexen Ik zie vaak bij particuliere netten voor de energiebelasting dat op het

complex ook sprake is van distributie van leidingwater Tot nu toe hebben we daar niets mee gedaan mede omdat het fiscale

belang gering was Ik verwacht dat dit vele tientallen zo niet honderden complexen betreft Gezien het fiscale belang zullen

we vaart moeten maken deze op te sporen

755127 00121



pioz^l DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]
10 2 e [jo 2 ^ l I0 2 e I UITVOERINGSBELEID H i0 2 e I@minfin nl1
10 2 e|lt3 2|9 |l0 2 ^ FISCALITEIT]

Wed 11 13 2013 3 08 20 PM

Normal

To 10 2 e

I0 2 ji0 2 e| BLKBlIl i0 2g |@minfin nnCc

From

Sent

Importance
Subject RE Vijfde nota van wijziging BP2014 3 12nov2012 14 08uur

MAIL RECEIVED Wed 11 13 2013 3 08 21 PM

10 2 6

Ik deal het bezwaar van i02 e

Door de bovengrens van de eerste schijf op 300 te stellen gaat het degressieve tarief niet meer een klein aantal

belastingplichtigen aan

Groeten

10 2 e|

10 2jl0 2 ^ CBLKBVan

Verzonden woensdag 13 november 2013 14 33

DV AVM10 2 6Aan

CC ri0 2 e| i|o 2 ^^ 10 2 6 |j UITVOERINGSBELEID |io 2 6|i | 2[^^Q 2 4j PISCALITEIT

Onderwerp RE Vijfde nota van wijziging BP2014 3 12nov2012 14 08uur

Hallo I 10 2 6 I

Heel mooi dank gezien de korte tijd maareven illegaal direct naar jou Ik zie datje opschrijft zeer kleine aantal

belastingplichtigen dat is niet correct werd ons al meerdere rralen vanuit de uitvoering gerreld kan dat daarorr nu

even niet laten lopen Door het vervallen van de cap gaat het aantal toenemen Er komt nu een flink fiscaal belang bij
groepen waar we voorheen niets mee deden omdat hetfiscale belang gewoonweg te gering was Zie onderstaand een

bloemlezing rondom de discussie kleine aantal belastingplichtigen

Misschien beter van maken relatief klein aantal

10 2 e|e

In eerste instantie zouden juist de camping er uit vallen door de voorgestelde vereenvoudiging Deze vereenvoudiging is echter uit het BP

gehaald

Hallo 10 2 6

Ik denk dan onder andere aan industriele complexen Ik zie vaak bij particuliere netten voor de energiebelasting dat op het

complex ook sprake is van distributie van leidingwater Tot nu toe hebben we daar niets mee gedaan mede omdat het fiscale

belang gering was Ik verwacht dat dit vele tientallen zo niet honderden complexen betreft Gezien het fiscale belang zullen

we vaart moeten maken deze op te sporen
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102e Kpiai ^ DV AVM [l 10 2 6 l@minfin nl]
10 2 e|l^ 2 ^| 10 2 e | DV AVM

Wed 11 13 2013 6 52 10 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject FW Reactie uitvoerbaarheid belastingplan leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Wed 11 13 2013 6 52 12 PM

I kunnen wij nog even schakelen in hoeverre de 5® NvW n a v het onderstaande en het debat van vanmiddag nog

moet worden aangepast Bij voorbaat dank

Groeten

10 2 e

Van i0 2 e ^ I0 2 e I AL DGFZ

Verzonden woensdag 13 november 2013 14 12

Aan 10 2 e ^ I0 2 e|j fDV AVMI

Belastingplan B3Z BBO |l0 2 e|lp] | 10 2 6 \ DV AVM | 10 2 e |lp]e10 2 e DV AVM |10 2 4CC

I 10 2 6 ^ DV AVM

Onderwerp RE Reactie uitvoerbaarheid belastingplan leidingwraterbelasting

Helder ik heb teruggelegd dat alleen de hieronder geschreven 1 juli variant nog een reeel alternatief is betekent wel

dat Nvw nog niet vandaag kan 00k in tekst niet naar verwijzen Heeft stas helder voor ogen

10 2 6

110 2 61 DV AVM

Verzonden vjoensdag 13 november 2013 13 54

Aan I iQ 2 e | | 10 2 6 | AL DGFZ
^

CC Belastingplan l^o^ 1° 2 H|o^
DV AVM

Onderwerp RE Reactie uitvoerbaarheid belastingplan leidingvtraterbelasting

Van I02e

10 2 6 DV AVM |io 2 6t]f2| f 10 2 6 B3Z BBO |lQ 2 6|l^ 2j4 10 2 6 ^ DV AVM 10 2 6 1 2e

10 2 6

Ik deel je inschatting dat de eerset drie alternatieven niet op politick draagviak zullen kunnen rekenen

Bij de vierde optie komttoch weer formele inwerkingtreding per 1 juli 2014 in beeld met niet genoemd in de mail

tijdelijk een dubbel tarief Daar is van onze kant geen ernstig bezwaar tegenin te brengen behalve dat het leidt tot twee

maal een rare tariefsprong De informatievoorziening aan de betrokken grotere afnemers zal dan 00k wel erg duidelijk
moeten zijn Voordeel is wel dat men dan afnemers dan niet in oktober in een keer voor negen maanden moeten

bijbetalen aan het waterbedrijf maar gespreid over zes maanden normaal maandelijkse factureren kunnen krijgen

Als dit de problemen van de sector weg zou nemen en de TK steunt deze opzet kunnen we daarvoor vanavond een

nota van wijziging maken Ik zou dat dan vorm geven door de eerste helft van het jaar in de hogere schijven een

nultarief in te voeren zodat de relatie met het dubbele tarief in de tweede helft van het jaar duidelijk zichtbaar wordt in

de wet zelf Ten behoeve van de Belastingdienst blijft de datum voor de eerste aangifte over de tweede t m vijfde schijf
dan wel na 30 September liggen feitelijk doen de bedrijven dan voor de hogere schijven een kwartaalaangifte over het

derde kwartaal i p v drie maal een maandaangiftes

Ik stuur zo 00k nog de contactgegevens door voor evt overleg met de sector

I 10 2 6

Van I0 2 e 10 2 6 | AL DGFZ

Verzonden woensdag 13 november 2013 13 22

Aan

CC Belastingplan

Onderwerp FW Reactie uitvoerbaarheid belastingplan leidingwaterbelasting

^ 10 2 61 DV AVM [ DV AVM |io 2 6y ^ ^| 10 2 6 | BJZ BBO10 2 6 10 2 6

Zie bijgaand zouden jullie hier een blik op willen werpen

Ik denk dat geen van de drie alternatieven op politick draagviak kunnen rekenen
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Maar we hebben ook nog een eerste kamer Waar ik geen goed zicht op heb is hoe erg die extra administratieve iasten

zijn Lijkt me voor aile huishoudens geen probleem is daar ten slotte tientjeswerk Alles boven 300m3 kan ik niet

overzien Durven jullie hier een uitspraak over te doen

Stas wiide evt nog zelf bellen met Vewin Wie zou hij dan moeten spreken weten jullie dat

10 2 6

[ @| 10 2 g InllVan 10 2 6 10 2 6

Verzonden woensdaq 13 november 2013 13 10

Aan | | | AL DGFZj

ccrQo££ 10 2 gn|o 2 ^ 10 2 6 I ^ 10 2 6 |@vewin nn

Onderwerp Reactie uitvoerbaarheid belastingplan leidingwaterbelasting

Geachte mevrouw iQ 2 e

Op verzoek van |iQ 2 6

Staatssecretaris voorgestelde degressieve tarief per 1 januari a s met een voorkeursvariant C In de paragraaf zai

achtergrondinformatie worden geschetst bij de consequenties van dit voorstei inclusief de administratieve Iasten die dit

voorstel tot gevolg heeft voor onze kiantprocessen In de 2® paragraaf treft u de alternatieven aan die wij voorstellen

10 2 6 en namens de Vewin treft u hieronder onze reactie aan naar aanleiding van het door de

§ 1 Achtergrondinformatie

Aigemene bevindingen en conciusies naar aanieiding van het belastingpian 2014

1 met toepassing van een degressief tarief worden de buitenproportionele effecten voor m n grootverbruik van

ander water dan drinkwater nog steeds niet voorkomen en blijft het afhaakrisico van grootverbruikers voor de

drinkwaterbedrijven en de gebonden kiant bestaan Zo betaalt een grootverbruik in variant C bij een afname van

10 min m3 per jaar nog steeds € 0 054 per m3 aan leidingwaterbelasting Dit is een tarief voor ander water dat de

kostprijs van het water ruimschoots kan overtreffen

met de introductie van een degressief tarief voor leidingwaterbelasting nemen de overeenkomsten met de

energiebelasting verder toe Tot onze grote te leu retelling moeten wij echter constateren dat voor de veel

omvangrijkere energiebelasting slechts vier verbruikerscategorieen zijn onderkend terwiji de Staatssecretaris voor

de veel kleinere leidingwaterbelasting maar liefst vijf schijven worden onderkend Daarnaast kent de

energiebelasting een veel sterkere mate van degressiviteit die de onder punt 1 geschetste problematiek zou

kunnen voorkomen

een invoeringsdatum van 1 januari 2014 is technisch niet haalbaar en uitstel van inning leidt uitsluitend tot

buitenproportionele administratieve Iasten i v m correctienota s

water kent slechts een zeer beperkte mate van prijselasticiteit en in Nederland is er geen sprake van schaarste

Een verhoging van en toepassing van een degressief tarief zullen dan ook niet bijdragen aan de beoogde
milieueffecten

door de oorspronkelijke opzet van de leidingwaterbelasting als kleinverbruikersbelasting voorzien wij veel

uitvoeringsvraagstukken bij het voorstel van de Staatssecretaris Hoe wordt bijvoorbeeld in de praktijk omgegaan
met hergebruik van water dat een kiant door een waterbedrijf laat verzorgen en hoe verloopt de administratieve

afhandeling van afnemers met meerdere aansluitingen per onroerende zaak

2

3

4

5

Ter illustratie van de administratieve Iasten die gepaard gaan met het voorstel van de Staatssecretaris voIgt hieronder

een beknopte toelichting op ons facturatieproces en de consequenties van het hiervoor genoemde voorstel

Facturatieproces

In het facturatieproces maken we als io 2 g onderscheid tussen klein en grootverbruikers Kleinverbruikers betreffen

consumenten en kleinzakelijke klanten met een verbruik totca 10 000 m3 per jaar Deze klanten krijgen periodiek van

lo z g I een voorschotnota en worden eenmaal per jaar op basis van werkelijk verbruik afgerekend Omwille van een

efficiente bedrijfsvoering worden klanten aan de hand van een productiekalender verspreid over het jaar afgerekend
Grootverbruikers 10 000 m3 per jaarj ontvangen maandelijks een factuur op basis van werkelijk verbruik

Consequenties voorstel

Als gevolg van de invoering van een degressief tarief delen wij het standpunt van de Staatssecretaris dat implementatie
hiervan per 1 januari 2014 niet meer haalbaar is Mede doordat de door de Staatssecretaris voorgestelde

verbruikscategorieen afwijken van het door ons gehanteerde onderscheid tussen klein en grootverbruikers betekent dit
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dat wij in ieder geval kleinverbruikers met een jaarverbruik van 300 10 000 met terugwerkende kracht in 2014 nog

een extra correctie nota moeten sturen voor de extra belasting op leidingwater Vanaf januari 2014 worden

kieinverbruikers nameiijk afgerekend over hun jaarverbruik waarbij een deel van dit verbruik aan 2014 moet worden

toegerekend Uitgaande van vergelijkbare facturatieprocessen bij onze collega waterbedrijven zou dit voor de sector

betekenen dat tot maximaai zo n 200 000 kianten met een jaarverbruik van 300 10 000 m3 van een correctienota

moeten worden voorzien Naast het feit datde hiervoor genoemde correctienota s tot veei reaches bij kianten kunnen

leiden die door onze klantorganisatie moeten worden opgevangen kan door de omvang van de belastingverhoging
discussie ontstaan over de toerekening van het verbruik naar 2013 en 2014 Hetspreekt uiteraard voor zich dat om de

hiervoor geschetste discussies te voorkomen een fysieke meteropname voor aiie kleinverbruikers uitimo 2013

redelijkerwijs niet haalbaar is

Een groot deei van de belastingopbrengst zai door de kieinverbruikers moeten worden opgebracht Scenario C betekent

dat de jaarnota voor kleinverbruikers van □MjDmet in totaal ca € 19 miljoen zai toenemen Kredietrisico s kunnen

slechts worden beperkt door vanaf januari 2014 de voorschotnota s tussentijds te verhogen Alleen voor| i0 2 g

betreffen dit al zo n 1 000 000 kianten

Hoewel grootverbruikers maandelijks worden afgerekend op basis van werkelijk verbruik betekent ook voor deze groep

afnemers dat zij met een correctienota geconfronteerd zullen worden zodra de facturatiesystemen zijn aangepastaan de

degressieve tariefstructuur van de belasting op leidingwater Dit betreffen voor de sector ca 3 000 4 000 facturen per

maand Het enige voordeel bij deze klantgroep betreft het feit dat er geen discussie zai ontstaan over de toerekening
van het verbruik naar de verschillende verbruiksperioden

Naast aanpassing van de verschillende systemen als gevolg van de door de Staatssecretaris voorgestelde

structuurwijziging leidt het voorstel voor de waterbedrijven in 2014 tot veei extra administratieve lasten als gevolg van

1 opstellen en verzenden van eenmalige correctienota s waarbij met terugwerkende kracht een deel van de

verhoging van de belasting op leidingwater in rekening moet worden gebracht
2 aanpassen van voorschotnota s ter reductie van het kredietrisico

3 het informeren van de kianten over de consequenties van de wijzigingen in de belasting op leidingwater

4 discussie met kleinverbruikers over de toerekening van het verbruik aan de verschillende jaren en daarmee de

hoogte van de belasting op leidingwater
5 het op correcte wijze afhandelen van overige reaches en klachten van kianten via onze klantorganisatie

§ 2 Voorstel

In afnemende mate van voorkeur onderkennen wij de volgende alternatieven

1 onze voorkeursvariant gaat uit van verhoging van het bestaande tarief van €0 165 naar € 0 33 en aanpassing van het

maximumverbruik van 300 m3 in 10 000 m3 per jaar Wij verwachten dat de waterbedrijven redelijkerwijs in staat

zullen zijn het bestaande tarief en maximumverbruik per 1 januari 2014 aan te passen Hiermee is realisatie van circa €

190 miljoen van de beoogde € 205 miljoen aan extra belastingopbrengsten geborgd Invoering van het degressieve
tarief kan dan per 1 juli 2014 plaatsvinden

2 in 2014 als overgangsjaar het tarief verdubbelen en het maximumverbruik verhogen van 300 m3 naar 100 000 m3 op

jaarbasis Invoering van een degressief kan dan per 1 januari 2015 plaatsvinden en voorkomt datde waterbedrijven en

hun afnemers in een jaar met 2 significante wijzigingen in de belastingheffing worden geconfronteerd Met dit alternatief

zai naar verwachting de extra belastingopbrengsten van € 205 miljoen reeds in 2014 worden gerealiseerd

3 als variant op het T voorstel zou ervoor kunnen worden gekozen om verdubbeling van het tarief en aanpassing van

het maximumverbruik tot 1 juli 2014 te laten gelden Hoewel de geplande belastingopbrengsten worden gerealiseerd
betekent dit dat in 2014 meerdere aanpassingen in de leidingwaterbelasting zullen plaatsvinden

4 technisch onhaalbaar zou een degressief tarief vanaf 1 januari 2014 zijn Aangezien de 10 drinkwaterbedrijven in

Nederland meer dan 7 miljoen huishoudens en bedrijven bedienen kunnen structuurwijzigingen slechts op basis van een

planmatige aanpak en uitgebreide testen in de facturatiesystemen worden doorgevoerd Gegeven de recente wijzigingen
in het Belastingplan 2014 en de status van de besluitvorming hebben wij nog geen impactanalyses kunnen uitvoeren in

dit stadium maar implementatie van een degressief tarief lijkt niet eerder dan per 1 juli 2014 haalbaar De door de

Staatssecretaris voorgestelde invoering met terugwerkende kracht zou tot buitenproportionele administratieve lasten

leiden o a als gevolg van correctienota s zie § 1

Bij de verdere uitwerking van een degressief tarief willen wij tot slot nadrukkelijk pleiten voor een eenvoudige structuur

met een beperkt aantal schijven en die qua mate van degressiviteit recht doet aan het belang van behoud van

nmnt uprbruikers Uiteindelijk is het zowel voor het milieu de kwaliteit van het water als het drinkwatertarief in het
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belang van de drinkwaterbedrijven en hun klanten dat grootverbruikers niet overstappen op eigen winning en daarmee

bovendien voor de overheid buiten de heffing van de leidingwaterbelasting vailen

Wij hopen u hiermee voidoende te hebben gei nformeerd

Met vriendelijke groet

n 10 2 e

10 2 e

Contact

T 31 0 10

F 31 0 10

E 10 2 e 10 2 g ^

10 2 ©

10 2 g

Dit e mailbericht is afkomstig van 10 2 g of van haar dochtermaatschappijen Met bericht met eventuele bijiagen kan vertrouwelijke informatie bevatten Indien u

onbedoeld dit e maiibericht ontvangt verzoeken wi] u ons direct hierover te informeren door het bericbt per e maii terug te zenden aan de afzender en beide berichten met

eventueie bijiagen te vernietigen Openbaarmaking of verzending van dit e mailbericht met eventueie bijiagen aan derden is niet toegestaan

This is an e mail message from I 10 2 g |or one of its subsidiaries This e maii and any attachments may contain confidentiai or priviieged information If you are not the

intended recipient you are requested to notify us immediateiy by returning this message by e maii to the sender and to deiete both emaiis and attachments if any
Disciosure or transmission of this email message and attachments if any to third parties is not aiiowed
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DG Bel UB j iQ 2 e ^ I0 2 e Fiscaliteit |iQ 2 eH iQ 2 e |

Belastingen Adviesregie

Aan

Van met input van

Landelijk Milieuteam Arnhem IMB

\ Pia2 e|^0 2 ^ B B

Belasting op leidingwater alternatieve vormgeving

14 november 2013

10 2 e10 2 S en

10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 een

Betreft

D d

Aanleiding
Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer is besloten uiterlijk vrijdag 15

november een vijfde nota van wijziging op het Belastingplan in te dienen waarin

de belasting op leidingwater wordt omgevormd van een tarief naar een vijf
schijventarief Een alternatieve vormgeving is uitgewerkt die per 1 juli voor de

tweede helft van het jaar 2014 het gedeelte wat in de heffing wordt betrokken

vanaf tweede schijf verdubbelt een soort fictie van de grondslag Voor de

eerste helft van het jaar bedraagt het tarief nihil vanaf de tweede schijf Voor de

eerste schijf verandert er niets Het betreft een overgangsregeling voor alleen

2014

Conclusie Advies

De voorgestelde wetswijzigingen zijn voor de belastingdienst
handhaafbaar Wei wordt de regeling zodanig ingewikkeld dat de kans op

fouten aanzienlijk groter wordt

Vanuit systemen en processen is de weg om het uit te kunnen voeren als

voIgt

1

2

• van 1 januari 2014 tot 1 oktober 2014 het huidige aangiftebiljet
met huidige tarieven

• van 1 oktober 2014 tot 31 december 2014 een nieuw aangiftebiljet
met nieuwe tarieven en eventueel de grondslagverdubbelaar

Niet gewenst is dat er vanaf 1 januari 2014 wel aangifte moet worden

gedaan voor het geleverde water ex artikel 18 letter b e en dan tegen het

nihiltarief Het voorgestelde Artikel XXIIIOA spreekt namelijk alleen over

het verschuidigd worden van de belasting na 30 September en niet of de

aangifte van de geleverde liters tussen 1 jan en 30 sept 2014 achterwege
mag blijven

In dit advies wordt ervan uitgegaan dat een teruggaaf kan worden

verleend in uitzonderlijke gevallen aan de belastingplichtige door

ruimhartige toepassing van de hardheidsclausule zoals ook is besproken
in het overleg met DGFZ en DGbel Er is dus geen sprake van een

teruggaafregeling op gebruikersniveau

Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten bedragen 0 4 min structureel aan

administratie controle en handhaving Deze worden gevormd door 3 FTE

op hoog niveau en 2 FTE op laag niveau voor het Landelijk Milieuteam

Arnhem GO De kosten voor aanpassing van de systemen bedragen
eenmalig € 0 2 min in 2014

3

4

5
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Kanttekening vanuit de uitvoering

Terugqaaf regelinq particuliere installatie voor centrale watervoorziening PIC\N

De vijfde nota van wijziging geeft aan dat het tarief voor een PICW € 0 33 per

bedraagt voor de gehele geleverde hoeveelheid art 18 lid 2 Achter een

PICW zullen verbruikers zitten die meer verbruiken dan 300 per onroerende

zaak Nu de wet geen regeling kent om voor deze verbruikers gebruik te maken

van het degressieve tarief worden deze verbruikers onevenredig getroffen door

de wetswijziging Een teruggaafregeling zou kunnen worden geintroduceerd voor

verbruikers achter een PICW die meer dan 300 per onroerende zaak

verbruiken Dit zal wel voor Emmen tot uitvoeringskosten leiden zowel voor

personeel als de systemen

Eigen verbruik

Het betreft het begrip derden in artikel 12 onderdeel a Wbm en het begrip
levering in artikel 14 eerste lid Wbm Deze begrippen lijken er op te duiden

dat geen BOL is verschuldigd voor eigen verbruik door een drinkwaterbedrijf of

afzonderlijke watervoorziening Wanneer deze constatering juist is dient hier

dan geen bepaling overeenkomstig artikel 50 lid 4 op andere wijze verkregen

opgenomen te worden

• Voorbeeld een camping met een zwembad Zwembad zal eigen verbruik

zijn Er is geen derde en geen levering dus niet belast

• Voorbeeld Tatata Staal heeft een eigen afzonderlijke watervoorziening
Zelf verbruikt zij 30 000 000 m^ zij levert lO OOOm^ door aan een derde

Is de levering aan de derde wel belast en het eigen verbruik niet

Definitie verbruiksperiode
De term verbruiksperiode wordt in de BOL wel gebruikt maar is in tegenstelling
tot de energiebelasting niet gedefinieerd Om discussies te voorkomen is een

definitie gewenst
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Verbreding belasting op leidingwater conform Begrotingsafspraken 2014 met in

aanmerking nemen van de bezwaren van de sector

Variant Cl

Opbrengst€ 205 min perjaar

Invoering 1 1 2014 aangifte pas per 1 10 2014

Degressieve tariefstnictuur variant C uit Kamerbrief 8 11 2013 zoals hieronder

weergegeven

Tariefeehijf Variant C

0 300m €0 33

300 100 000 m €0 20

100 000 500 000

500 000 m 2 5 min m

2 5 min

€0 1S

€0 13

€0 025

Voordeel

• Transparante tarieven

• Geen ingewikkelde regaling
Nadelen

• Invoering per 1 januari a s ieidt ertoe dat een grote hoeveeiheid correctienota s dientte

worden opgesteid en voorschotnota s moeten worden aangepast Met als gevolg onnodigi
forse lastenverzwaring

Variant C2

• Opbrengst € 205 min per jaar
• Ook hier afdracht per 1 10 2014

• Tarief 33 cent voor 0 300 vi^ordt al vanaf 1 1 2014 geheven
• Invoering 7

^
5 schijf per 1 1 2014 maar heffing pas vanaf 1 7 2014

• Belasting boven 300 als voIgt vaststellen vanaf 1 7 2014 verdubbeling waterverbruik

2e 5e schijf zie bijiage
• Toepassing tarieven boven 300 dus vanaf 1 7 2014 en dus na verdubbeiing

waterverbruik

Voordeei

• Makkeiijker uitvoerbaar voor de waterbedrijven
Nadelen

Moeilijk uitvoerbaar voor waterbedrijven ais verbruiksperiode niet per 1 1 2014 begint

Ingewikkeid voor Beiastingdienst en waterbedrijven
Ais geen meteropname per 1 7 dan een uitvoeringsprobleem

Seizoensgebonden bedrijven betaien te veei of te weinig bedrijven die in de loop van 2014

starten ondervinden een nadeel

Risico van veei verzoeken om toepassing hardheidsclausuie er kunnen duizenden

teruggaafverzoeken komen

Bijiage
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Waarom is er voor gekozen in de overgangsregeling vanaf 1 juli 2014 eerst het gebmik te

verdubbelen en dan de tarieven tae te passen Een verdubbeling van de tarieven heefttoch

hetzelfde effect

Een verdubbeling van het tarief voor het laatste half jaar 2014 zou leiden tot hogere lasten voor

het bedrijfsieven en dus tot een hogere opbrengst Dat doet zich niet voor bij een verdubbeling van

de grondslag na 1 juli

Dat komt omdat je in een half jaar een halvering hebt van het watergebruik \waardoor je minder

snel de tariefschijven doorloopt en langer blijf hangen in schijven met een hoger tarief

Tabel 1 Te betalen belasting op Leidingwater exd btw bij de f erschillende varianten

Watergebruik

per jaar in m^

Watergebruik in

m3 vanaf 1 7

31 12

variant Cl Variant C2 invoering

per 1 7 2014 eerst

grondslag

verdubbelen in €

Variant C3

invoering pei

1 7 2014 alleen

ta rief

verdubbelen

invoering per

1 1 2014 in €

200 000 100 000 38 000 38 000 40 000

1 min 500 000 157 000 157 000 184 000

5 min 2 500 00 414 500 414 500 704 000

Uitgaande van een verbruiksperiode die start per 1 1 2014 en eindigt per 31 12 2014
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I 10 2 e I I plOZ^I DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]

Belastingplan^ I@minfinjil1 |io 2 e[fo^ f^ | io 2 e | DV AVM H i0 2 e |@minfin nn |io 2 e|ip]^| io 2 e

BJZ BBO in0 2 » 1@minfin nl1 |l0 2 e|1^ ^|10 2 » I DV AVM [1 10 2 e |@minfin nl1 10 2 e |1|0 2 ^ 1O 2T ^ |
DV AVM H io 2 g I@minfin nl1

From

Sent

Importance

Subject Re Reactie uitvoerbaarheid belastingplan leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Thur 11 14 2013 8 48 25 AM

To

Cc

10 2 e|j 10 2 I AL DGFZ

Thur 11 14 2013 8 48 22 AM

Normal

Hoi Dat lijkt me goed ik denk dat we eerst een mail moeten sturen met deze altematieven erin

Willen jullie anders langslopen als jullie de tarieven klaar hebben Dan stuur ik die mail wel naar

eind van de ochtend

Merci

10 2 S enbelikhem10 2 6

10 2 6

Verstuurd vanafmijn iPad

Op 13 nov 2013 om 21 36 heeft 1 i0 2 e \ DV AVM ^ 10 2 6 @minfin nl het volgende geschreveii

Zou morgenochtend lukken eventueel telefonisch Vanaf morgenmiddag ben ik zelf in principe weg t m maandag Nota

van wijziging staat min of meer klaar tarieven bekijken we morgenochtend

De keuzes zijn simpel uit te leggen

In alle opties gaat schijf 1 direct 1 1 2014 naar 33 ct en wordt in schijf 2 t m 4 pas aangifte in de hogere schijven gedaan
na 30 sept 2014 Verschil zit in formele datum inwerkingtreding en daardoor in de tarieven boven 300 m3

Mi] lijkt dat we 3 keuzes moeten geven

1 Toch 1 januari met de al afgestemde tarieven variant C

2 1 april met hogere tarieven 2 t m 5

3 1 juli met nog hogere tarieven

Tot morgen
10 2 6

Van iQ 2 e | 10 2 e | At DGFZ

Verzonden Wednesday November 13 2013 Q7 57i[o^
Aan | | ri 10 2 6 py AYM

Cc Belastingplan ]i0 2 6| io^ ^ [ 10 2 6 DV AVM |10 2 6|l^ j10 2 6 6 BJZ BBO |l0 2 e| 1p^ 10 2 6 | DV AVM | 10 2 6 |lp
J DV AVM10 2 0

Onderwerp Re Reactie uitvoerbaarheid belastingplan leidingwaterbelasting

Hi

Hoe zullen we dit verder aanpakken Morgen op kantoor uitnodigen Ik heb de hele dag tijd
Fijne avond

10 2 6

^
^ 10 2 61 DV AVM

Sent Wednesday November 13 2013 01 531^
To I 10 2 6 I ^ 10 2 6 | al DGFZ

Cc Belastingplan |i0^ j0 2 4 j0 2 ^ [
10 2 6 [ DV AVM

Subject RE Reactie uitvoerbaarheid belastingplan leidingwaterbelasting

10 2 6From

10 2 DV AVM |10 2 6|i^ ^ 10 2 6 BJZ BBO |10 2 e|1^ 10 2 6 | DV AVM | 10 2 6 |1p

Ik deel je inschatting dat de eerset drie altematieven niet op politiek draagviak zullen kunnen rekenen

Bij de vierde optie komt toch weer formele inwerkingtreding per 1 juli 2014 in beeld met niet genoemd in de mail tijdelijk een dubbel

tarief Daar is van onze kant geen ernstig bezwaar tegenin te brengen behalve dat het leidt tot twee maal een rare tariefsprong De

^ ‘c^ttmatievoorziening aan de betrokken grotere afhemers zal dan ook wel erg duidelijk moeten zijn Voordeel is wel dat men dan _
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afhemers dan niet in oktober in een keer voor negen maanden moeten bijbetalen aan het waterbedrijf maar gespreid over zes

maanden normaal maandelijkse factureren kunnen krijgen

Als dit de problemen van de sector weg zou nemen en de TK steunt deze opzet kunnen we daarvoor vanavond een nota van

wijziging maken Ik zou dat dan vorm geven door de eerste helfl van het jaar in de hogere schijven een nultarief in te voeren zodat

de relatie met het dubbele tarief in de tweede helft van het jaar duidelijk zichtbaar wordtin de wetzelf Ten behoevevande

Belastingdienst blijft de datum voor de eerste aangifte over de tweede t m vijfde schijf dan wel na 30 September liggen feitelijk doen

de bedrijven dan voor de hogere schijven een kwartaalaangifte over het derde kwartaal i p v drie maal een maandaangiftes

Ik stuur zo ook nog de contactgegevens door voor evt overleg met de sector

10 2 e

Van I0 2 e | 10 2 e | AL DGFZ

Verzonden woensdag 13 november 2013 13 22

Aan

CC Belastingplan

Onderwerp FW Reactie uitvoerbaarheid belastingplan leidingwaterbelasting

jl0 2 e I DV AVM |lP 2 e[ | 10 2 e | DV AVM |l0 2 e|l^^| 10 2 e | BJZ BBO10 2 e

Zie bijgaand zouden jullie hier een bilk op willen werpen

Ik denk dat geen van de drie alternatieven op politick draagviak kunnen rekenen

Maar we hebben ook nog een eerste kamer Waar ik geen goed zicht op heb is hoe erg die extra administratieve lasten zijn Lijkt me
voor alle huishoudens geen probleem is daarten slotte tientjeswerk Alles boven 300m3 kan ik niet overzien Durven jullie hier een

uitspraak over te doen

Stas Wilde evt nog zelf bellen met Vewin Wie zou hij dan moeten spreken weten jullie dat

10 2 e I

Van 10 2 S 10 2 e @1 I0 2 g Inj]

Verzonden woensdag 13 november 2013 13 10

Aan P 2 4e
_

CC | I0 2 e~^^
10 2 e AL DGFZ

h|0 2 4| I0 2 e | ho 2 e|@vewln nn Directiesecretariaat io 2 g

Onderwerp Reactie uitvoerbaarheid belastingplan leidingwaterbelasting

Geachte mevrouw[iO 2 4

Op verzoek van |io 2 6|| io 2 e |en namens de Vewin treft u hieronder onze reactie aan naar aanleiding van het door de

Staatssecretaris voorgestelde degressieve tarief per 1 januari a s met een voorkeursvariant C In de 1® paragraaf zal

achtergrondinformatie worden geschetstbij de consequenties van dit voorstel inclusiefde administratieve lasten die ditvoorstel tot

gevolg heeft voor onze klantprocessen In de 2 paragraaf treft u de alternatieven aan die wij voorstellen

§ 1 Achtergrondinformatie

Algemene bevindingen en conclusies naar aanleiding van het belastingplan 2014

1 met toepassing van een degressief tarief worden de buitenproportionele effecten voor m n grootverbruik van ander water

dan drinkwater nog steeds niet voorkomen en blijft het afhaakrisico van grootverbruikers voor de drinkwaterbedrijven en de

gebonden klant bestaan Zo betaalt een grootverbruik in variant C bij een afhame van 10 min m3 per jaar nog steeds € 0 054

per m3 aan leidingwaterbelasting Dit is een tarief voor ander water dat de kostprijs van het water ruimschoots kan overtreffen

met de introductie van een degressief tarief voor leidingwaterbelasting nemen de overeenkomsten met de energiebelasting
verder toe Tot onze grote teleurstelling moeten wij echter constateren dat voor de veel omvangrijkere energiebelasting slechts

vier verbruikerscategorieen zijn onderkend terwiji de Staatssecretaris voor de veel kleinere leidingwaterbelasting maar liefst vijf

schijven worden onderkend Daarnaast kent de energiebelasting een veel sterkere mate van degressiviteit die de onder punt 1

geschetste problematiek zou kunnen voorkomen

een invoeringsdatum van 1 januari 2014 is technisch niet haalbaar en uitstel van inning leidt uitsluitend tot

buitenproportionele administratieve lasten i v m correctienota’s

water kent slechts een zeer beperkte mate van prijselasticiteit en in Nederland is er geen sprake van schaarste Een

verhoging van en toepassing van een degressief tarief zullen dan ook niet bijdragen aan de beoogde milieueffecten

door de oorspronkelijke opzet van de leidingwaterbelasting als kleinverbruikersbelasting voorzien wij veel

uitvoeringsvraagstukken bij het voorstel van de Staatssecretaris Hoe wordt bijvoorbeeld in de praktijk omgegaan met

hergebruik van water dat een klant door een waterbedrijf laat verzorgen en hoe verloopt de administratieve afhandeling van

2

3

4

5
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afhemers met meerdere aansluitingen per onroerende zaak

Ter illustratie van de administratieve lasten die gepaard gaan met het voorstel van de Staatssecretaris voIgt hieronder een beknopte

toelichting op ons facturatieproces en de consequenties van het hiervoor genoemde voorstel

Facturatieproces

In het facturatieproces maken we als I i0 2 g londerscheid tussen klein en grootverbruikers Kleinverbruikers betreffen consumenten

en kleinzakelijke klanten met een verbruik tot ca 10 000 m3 per jaar Deze klanten krijgen periodiek van| io 2 g~|een voorschotnota

en worden eenmaal per jaar op basis van werkelijk verbruik afgerekend Omwille van een efficiente bedrijfsvoering worden klanten

aan de hand van een productiekalender verspreid over het jaar afgerekend Grootverbruikers 10 000 m3 per jaar ontvangen
maandelijks een factuur op basis van werkelijk verbruik

Consequenties voorstel

Als gevolg van de invoering van een degressief tarief delen wij het standpunt van de Staatssecretaris dat implementatie hiervan per

1 januari 2014 niet meer haalbaar is Mede doordat de door de Staatssecretaris voorgestelde verbruikscategorieen afwijken van het

door ons gehanteerde onderscheid tussen klein en grootverbruikers betekent dit dat wij in ieder geval kleinverbruikers met een

jaarverbruik van 300 10 000 met terugwerkende kracht in 2014 nog een extra correctie nota moeten sturen voor de extra

belasting op leidingwater Vanaf januari 2014 worden kleinverbruikers namelijk afgerekend over hun jaarverbruik waarbij een deel

van dit verbruik aan 2014 moet worden toegerekend Uitgaande van vergelijkbare facturatieprocessen bij onze collega

waterbedrijven zou dit voor de sector betekenen dat tot maximaal zo’n 200 000 klanten met een jaarverbruik van 300 10 000 m3

van een correctienota moeten worden voorzien Naast het feit dat de hiervoor genoemde correctienota s tot veel reacties bij klanten

kunnen leiden die door onze klantorganisatie moeten worden opgevangen kan door de omvang van de belastingverhoging
discussie ontstaan over de toerekening van het verbruik naar 2013 en 2014 Het spreekt uiteraard voor zich dat om de hiervoor

geschetste discussies te voorkomen een fysieke meteropname voor alle kleinverbruikers ultimo 2013 redelijkerwijs niet haalbaar is

Een groot deel van de belastingopbrengst zal door de kleinverbruikers moeten worden opgebracht Scenario C betekent dat de

jaarnota voor kleinverbruikers van |jo|^met in totaal ca € 19 miljoen zal toenemen Kredietrisico’s kunnen slechts worden beperkt
door vanaf januari 2014 de voorschotnota’s tussentijds te verhogen Alleen voor | io 2 g [betreffen dit al zo n 1 000 000 klanten

Hoewel grootverbruikers maandelijks worden afgerekend op basis van werkelijk verbruik betekent ook voor deze groep afnemers dat

zij met een correctienota geconfronteerd zullen worden zodra de facturatiesystemen zijn aangepast aan de degressieve
tariefstructuur van de belasting op leidingwater Dit betreffen voor de sector ca 3 000 4 000 facturen per maand Het enige voordeel

bij deze klantgroep betreft het feit dat er geen discussie zal ontstaan over de toerekening van het verbruik naar de verschillende

verbruiksperioden

Naast aanpassing van de verschillende systemen als gevolg van de door de Staatssecretaris voorgestelde structuurwijziging leidt

het voorstel voor de waterbedrijven in 2014 tot veel extra administratieve lasten als gevolg van

1 opstellen en verzenden van eenmalige correctienota’s waarbij met terugwerkende kracht een deel van de verhoging van

de belasting op leidingwater in rekening moet worden gebracht

aanpassen van voorschotnota’s ter reductie van het kredietrisico

het informeren van de klanten over de consequenties van de wijzigingen in de belasting op leidingwater

discussie met kleinverbruikers over de toerekening van het verbruik aan de verschillende jaren en daarmee de hoogte van

de belasting op leidingwater

het op correcte wijze afhandelen van overige reacties en klachten van klanten via onze klantorganisatie

2

3

4

5

§ 2 Voorstel

In afriemende mate van voorkeur onderkennen wij de volgende alternatieven

1 onze voorkeursvariant gaat uit van verhoging van het bestaande tarief van €0 165 naar € 0 33 en aanpassing van het

maximumverbruik van 300 m3 in 10 000 m3 per jaar Wij verwachten dat de waterbedrijven redelijkerwijs in staat zullen zijn het

bestaande tarief en maximumverbruik per 1 januari 2014 aan te passen Hiermee is realisatie van circa € 190 miljoen van de

beoogde € 205 miljoen aan extra belastingopbrengsten geborgd Invoering van het degressieve tarief kan dan per 1 juli 2014

plaatsvinden

2 in 2014 als overgangsjaar het tarief verdubbelen en het maximumverbruik verhogen van 300 m3 naar 100 000 m3 op jaarbasis

Invoering van een degressief kan dan per 1 januari 2015 plaatsvinden en voorkomt dat de waterbedrijven en hun afriemers in een

jaar met 2 significante wijzigingen in de belastinghefling worden geconfronteerd Met dit alternatiefzal naar verwachting de extra

belastingopbrengsten van € 205 miljoen reeds in 2014 worden gerealiseerd

3 als variant op het 2 voorstel zou ervoor kunnen worden gekozen om verdubbeling van het tarief en aanpassing van het

790705 00127



maximumverbruik tot 1 juli 2014 te laten gelden Hoewel de geplande belastingopbrengsten worden gerealiseerd betekent dit dat in

2014 meerdere aanpassingen in de leidingwaterbelasting zullen plaatsvinden

4 technisch onhaalbaar zou een degressief tariefvanaf 1 januari 2014 zijn Aangezien de 10 drinkwaterbedrijven in Nederland meer

dan 7 miljoen huishoudens en bedrijven bedienen kunnen structuurwijzigingen slechts op basis van een planmatige aanpak en

uitgebreide testen in de facturatiesystemen worden doorgevoerd Gegeven de recente wijzigingen in het Belastingplan 2014 en de

status van de besluitvorming hebben wij nog geen impactanalyses kunnen uitvoeren in dit stadium maar implementatie van een

degressief tarieflijkt niet eerder dan per 1 juli 2014 haalbaar De door de Staatssecretaris voorgestelde invoering met terugwerkende
krachtzou tot buitenproportionele administratieve lasten leiden o a als gevolg van correctienota’s zie § 1

Bij de verdere uitwerking van een degressief tariefwillen wij tot slot nadrukkelijk pleiten voor een eenvoudige structuur met een

beperkt aantal schijven en die qua mate van degressiviteit recht doet aan het belang van behoud van grootverbruikers Uiteindelijk is

het zowel voor het milieu de kwaliteit van het water als het drinkwatertarief in het belang van de drinkwaterbedrijven en hun klanten

dat grootverbruikers niet overstappen op eigen winning en daarmee bovendien voor de overheid buiten de heffing van de

leidingwaterbelasting vallen

Wij hopen u hiermee voldoendete hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet

1 ] 10 2 e

10 2 e

Contact

T 31 0 10

F 31 0 10

E I 10 2 6 |@[ io 2 g

10 2 e

Dit e mailbericht is afkomstig van| 10 2 q |of een van haardochtermaatschappijen Het bericht met eventuele bijiagen kan vertrouwdijke infonmatie bevatten Indien u onbedoeld dit e

mailbericht ontvangt verzaeken wij u ons direct hieraver te informeren door het bericht per e mail terug te zenden aan de afzender en beide benchten met eventuele bijiagen te vernletlgen
Openbaarmaking of verzendlng van dit e mailbericht met eventuele bijiagen aan derden is niet toegestaan

This is an e mail message from] 10 2 9 or one of its subsidiaries This e mail and any attachments may contain confidential or privileged information if you are not the intended recipient
you are requested to notify us immediately by returning this message by e mail to the sender and to delete both emails and attachments if any Disclosure or transmission of this email

message and attachments if any to third parties is not allowed
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lM enip ^ 10 2 e | DV AVM H 10 2 e |@minfin nl1
io 2 e|i^ 2 ^| io 2 e | DV AVM |1 iQ 2 e |@minnn nil | io 2 e I ^ 10 2 6 DV AVM H iQ 2 e I@minfin nl1 |io 2 e|ip ^^^o 2 €|

FISCALITEIT ll I0 2 e |@minlin nil |l0 2 e| 0 2 4jO 2| f l DV AVM || 10 2 e T@minfin nllJ

pv MGTirno ^2 e |@minfin nl] |i0 2 e| 0 24^0 2 ^ AFP ANALYSE H iQ 2 e |@minfin nl1 Belastingplan[
BLKB BO [| l0 2 e |@minfin nl]

I 10 2 e I i 10 2 6 IhaLDGFZ
Thur 11 14 2013 4 10 08 PM

Normal

To

Cc

10 2 «

]@minfin nl]10 2 e

10 2 e

From

Sent

Importance

Subject RE leidingwaterbelasting nieuwe variant voor bespreking Vewin

MAIL RECEIVED Thur 11 14 2013 4 10 10 PM

5

Tja meer tijd is er niet vrees ik

Van I0 2 e

Verzonden donderdag 14 november 2013 16 00

Aan ^Q 2 4e |
CC |lO 2 e^ 2 |^ 10 2 e | DV AVM

10 2 e

DV AVM10 2 e

10 2 S AL DGFZ

l0 2 e| DV AVM |l0 2 e|lp[^|l^ FISCALITEIT | 10 2 e | DV AVM

BLKB BO

10 2 6

DV MGT |i0 2 e| j0 2 ^ tl0 2 4 AFP ANALYSE Belastingplan

Onderwerp RE leidingwaterbelasting nieuwe variant voor bespreking Vewin

10 2 6

De Belastingdienst vindtde variant het uitvoerbaar maar ingewikkeld Ze hebben echter wel heel weinig tijd gehad voor

het advies de vraag is of zo snel alles kan worden doorzien

Gr io 2 e

Van i0 2 e io 2 e I AL DGFZ

Verzonden donderdag 14 november 2013 15 56

Aan l0 2 e |lp]^| lQ 2 e ^ DV AVM

p2^10 2 e|l|3 2jer| 10 2 e | DV AVM | 10 2 e

10 2 6

Onderwerp RE leidingwaterbelasting nieuwe variant voor bespreking Vewin

^10 2 e DV AVM |l0 2 e|iP^o^ FISCALITEIT |l0 2 6 ^^l|^ 10 2 e DV AVM

DV MGT |iO 2 eUo 2 ^ [io 2 4 AFP ANALYSE Belastingplan

Prima ik ga e e a vast doorzetten naar de Vewin heb over een half uur een belafspraak staan

Wat is het uiteindelijke oordeel van DGbel hierover

10 2 6

Van 10 2 6 | l^ 2j ] I0 2 e DV AVM

Verzonden donderdag 14 november 2013 15 51

Aan iO 2 e io 2 e I AL DGFZ

CC |10 2 6|iM]6 | 10 2 6 I DV AVM 10 2 6 |j DV AVM |l0 2 e|lP^|l^j FISCALITEIT [l0 2 e| 1^ lp^ | 10 2 e | DV AVM10 2 6

DV MGT |iO 2 e| jo 2 ^ tio 2 4 AFP ANALYSE Belastingplan

Onderwerp leidingwaterbelasting nieuwe variant voor bespreking Vewin

10 2 6

10 2 6Hoi

Ten behoeve van je telefoongesprek met Vewin vanmiddag hierbij de twee varianten waaruitde sectorkan kiezen Zo

nodig kunnen wij eea toelichten

Met vriendelijke groet

10 2 6

790701 00128



s

V

Ministerie van Financien

P\TER INFORMATIE

DONDERDAG 13 FEBRUARI 11 30 12 15 UUR

Directie Douane en

Verbruiksbelastingen

60Aan
Inltchtingen

DGFZ mwJ in 9

iy
10 2 e

1U 2 e lgminfin nl

10 2 e Datum

7 februari 201A

notitie
Notitienummer

DV 2014 12 1

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 2^
10 2 e

Van i

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 00001



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 60001



lM enip ^ 10 2 e | DV AVM H 10 2 e |@minfin nl1
io 2 e|i^ 2 ^| I0 2 e | DV AVM |1 iQ 2 e |@minnn nil | io 2 e I ^ 10 2 6 DV AVM r~e ^miinJq nll |io 2 e|ip ^^^o 2 €|

FISCALITEIT ll I0 2 e |@minlin nl1 |l0 2 e| 0 2 4j0 2| f | DV AVM || 10 2 e T@minfin nl1
fDV MGT1f1 10 2 e IfSminfin nll

To

Cc
io 2 e

LYSE [| io 2 e I@ininfin nl1 Belastingplanf

^ AFP BELEID [1 l0 2 e |@minfin nl]

]@minfin nl]10 2 e

l BLKB BO [j I0 2 e |@minfin nlT

1 10 2 e I i 10 2 6 IhaLDGFZ
Thur 11 14 2013 4 48 34 PM

10 2 6 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE leidingwaterbelasting nieuwe variant voor bespreking Vewin

MAIL RECEIVED Thur 11 14 2G13 4 48 36 PM

Normal

5

Allen

Heb Vewin zojuist gesproken Hun uitdrukkelijke voorkeur gaat uit naar variant C3 Met de vraag of de tarieven niet lets

minder dan verdubbeld kunnen worden om op de juiste bedragen uit te komen Dat zal helemaal micro wellicht niet

gaan maar wellicht kunnen we een eind in de richting komen

Vewin zag bij C2 twee grote bezwaren

1 Uitlegbaarheid en transparantie

2 Voor hen qua uitvoerbaarheid toch wel weer omsiachtig omdat men de rekenregels tweemaal aan moet passen

3 Er zijn heeel veel gebruikers die in het eerste half jaar een compleet ander gebruik hebben dan in het tweede

Heb gezegd dat wij een uiterste poging zullen wagen Ik denk dat we geen andere keus hebben

Sorry maar we moeten hier uit zien te komen

Heb afgesproken dat we morgenochtend een vervolg belafspraak hebben

Ik ben morgenochtend op kantoor

lukt het jou om lets met de tarieven te doen

10 2 6

Van 10 2 6 | l^ 2j | 10 2 6 DV AVM

Verzonden donderdag 14 november 2013 16 00

Aan pQ 2 4^ ll AL DGFZ

CC h0 2 e| 1^ 2k| 10 2 e |V DV AVM

10 2 6

CDV AVM |l0 2 6|lp[^|lo 2 ^ fFISCALITErT

BLKB BO

10 2 6 CDV AVM

DV MGT Ii0 2 eU0 2 KPP M AFP ANALYSE Belastingplanl
Onderwerp RE leidingwaterbelasting nieuwe variant voor bespreking Vewin

10 2 6

De Belastingdienst vindtde variant het uitvoerbaar maar ingewikkeld Ze hebben echter wel heel weinig tijd gehad voor

het advies de vraag is of zo snel alles kan worden doorzien

Gr 10 2 6

Van ^Q 2 4e
Verzonden c

AandjO^^
CC |l0 2 e|l^ 2

10 2 6 I AL DGFZ

onderdag 14 november 2013 15 56

10 2 e I CDV AVM

6f| 10 2 6 I CDV AVM I dl0 2 e| DV AVM |l0 2 e|iP^|l^^ FISCALITEIT |l^ 1^ P^ I 10 2 e | DV AVM

_JDV MGT 110 2 61 2 4f[i0 2 4 AFP ANALYSE Belastingplan

Onderwerp RE leidingwaterbelasting nieuwe variant voor bespreking Vewin

10 2 6

Prima ik ga e e a vast doorzetten naar de Vewin heb over een half uur een belafspraak staan

Wat is het uiteindelijke oordeel van DGbel hierover

10 2 6

790700 00130



Van | io 2 e io 2 e ^ I DV AVM

Verzonden donderdag 14 november 2013 15 51

Aan | 0 24g Id l0 2 e | AL DGFZ

^10 2 e^ 2y 10 2 e iVfDV AVMl 10 2 6 | ^10 2 e|^ DV AVM |l0 2 6|iP^|l^^ FISCALITEIT I 10 2 e

10 2 e | dv mgT |10 24| 24 [I0 2 4 AFP ANALYSE Belastingplan

Onderwerp leidingwaterbelasting nieuwe variant voor bespreking Vewin

DV AVM

I0 2 e IHoi

Ten behoeve van je telefoongesprek met Vewin vanmiddag hierbij de twee varianten waaruitde sectorkan kiezen Zo

nodig kunnen wij eea toelichten

Met vriendelijke groet

10 2 e

790700 00130



10 2 e 10 2 e I@minvws nl1

Tijio 2 e^rTPV77WM [1 10 2Tn@minfin nl] |io 2 e|ip 2 | io 2 e | DV AVM H iQ 2 e |@minfin nl1
1Q 2 e |l|0 2 |s^ 10 2 e DV AVM

Wed 11 20 2013 9 47 34 AM

To

Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE zwembaden en waterbelasting
MAIL RECEIVED Wed 11 20 2013 9 47 35 AM

Normal

5 3335

Hoi 10 2 e

Hartelijk dank voor de samenwerking en je input Het amendement over de vrijsteliing zwembaden is verworpen

Dit is de tekst van het amendement

https zoek officielebekendmakingen ni kst 33752 68 html

Groet

10 2 6

10 2 6 @minvws nl]Van

Verzonden maandag IS november 2013 16 19

Aan | 10 2 a |lp]€ | I0 2 e | DV AVM

Onderwerp FW zwembaden en waterbelasting

10 2 6

Ha 10 2 6 I

Zo moet het lukken toch

Groet 10 2 6

Van

Verzonden maandag lb november 2013 11 47

Aan

Onderwerp zwembaden en waterbelasting

10 2 6

10 2 6 @minfin nl

Ha coilega s

Waterverbruik zwembaden middelen tussen 7000 en 20 000 kan wel voigens de branche Vereniging Sport en

Gemeenten

Gemeenteiijke toegankelijke zwembaden ongeveer 800 stuks totale branche inclusief commercieei 1500

Vereniging Sport en Gemeenten heeft overigens deze week nog congres verduurzaming met zwembadbranche en gaat

regionale kenniskringen opzetten

Sturen juliie mij tekst voor amendement Wanneer komt dat in stemming morgen

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

Senior beieidsmedewer

Directie Sport
Ministerie van VWS

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

T 10 2 6

790717 00134



M

10 2 e

10 2 e @minvws nl

http www riiksoverheid nl

De medewerkers van het ministerie van VWS die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest zijn tijdelijk naar De Hoftoren

verhuisd Het bezoekadres is tot begin 2015 Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd

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

en het beridit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico 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 delete the

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

790717 00134



10 2 e||10 2 e|^ 10 2 e h DGRW fl I@minienm nl1
io 2 e|ip | io 2 e I DV AyMlH io 2 e |^infin nl1 | io 2 e |ip]E^ io 2 e ^ DV AVM [l io 2 e I@minfin nl1

10 2 6 I 110 2 6 I DV AVM

Wed 11 20 2013 4 18 40 PM

To 10 2 0

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Vijfde nota van wijziging BP2014 3 12nov2012 revisie

MAIL RECEIVED Wed 11 20 2013 4 18 00 PM

Normal

Hoi 10 2 6 I

Het Belastingplan 2014 is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer De amendementen op het punt van de

leidingwaterbelasting kregen daarbij onvoldoende steun en maken dus geen onderdeel uit van het wetsvoorstel Wei is

nog toegezegd dat ook de zwembadsector wordt betrokken in nader onderzoek in de eerste helft van 2014

Je vraag hieronder had ik vorige week gemist door de drukte en ook omdat ik vanaf donderdagmiddag verlof had Het

gaat om de situatie dat het waterbedrijf of een afzonderlijke watervoorziening water levert aan een collectieve

watervoorziening van een gebouw en niet aan de aparte onroerende zaken daarbinnen Het kan gaan om drinkwater

maar inderdaad ook om nog vender bewerkt water zoals warm tapwater

Als het water niet per onroerende zaak wordt geleverd gaan we er leidingwaterbelasting van uit dat de totale

hoeveelheid water onder het eerste tarief van 33 cent valt Achterliggende gedachte is dat appartementen op deze

manier grosso modo gelijk worden behandeld ongeacht of al dan niet wordt geleverd via een collectieve

watervoorziening

Groet

10 2 6

Van |io 2 [ioi ^ io 2 e |j dgrW [
Verzonden woensdag 13 november 2013 14 37

^10 2 e|l DV AVM

10 2 0 @minienm nl]

10 2 0Aan

Onderwerp RE Vijfde nota van wijziging BP2014 3 12nov2012 revisie

Hoi 1P 2 e I

Een vraagje Wat wordt bedoeld met de situatie aangegeven in artikel 18 2® lid Bijvoorbeeld collectieve

watervoorziening Zit collectief warm tapwater daar ook bij

Groet

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

1 10 2 6 10 2 6 10 2 6

I0 2 4|10 2 6 10 2 6 ^10 2 6

Dubbel

10 2 6 10 2 6

|10 26|
10 2 e|l| 2[e|l0 2 4

10 2 6

10 2 e|lp]e[ 10 2 6

790712 00135





I 10 2 e Kpio^ DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl] 10 2 6 10 2 e ^ | DV AVM fl 10 2 e |@minfin nl1 pl^1p
i io 2 e I DV AVM H io 2 e |@minfin nl1

fi^ 0 2 4 |0 2 ^| m2 e | DV AVM [1 I0 2 e |@minfin nl1

1 1 10 2 6 | AFP BELEID [lio^@minlin nn BelastingplanL
Belastingplan
Wed 11 27 2013 11 32 59 AM

Normal

To

AFP BELEID ^ 10 2 6 |@minfin nl1

@minfin nl]

Cc

10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Brief VNO inz leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Wed 11 27 2013 11 33 00 AM

VNO MKB brief aan EK inzleidinawaterbelastinq pdf

Ter aanvulling de stas heeft gevraagd een reactie voor te bereiden zie bijgaand Kunnen jullie deze week vast

nadenken over een reactie en deze paraat hebben in een memo tegen het einde van de week

Groeten

BP team

Van Belastingplan
Verzonden woensdaq 27 november 2013 9 50

Aan I l0 2 e | | ^ IQ Ze] py AVN I | l^^
CC Belastingplan | io 2 e | dv avm

Onderwerp Brief VNO inz leidingwaterbelasting

10 2 6

fPy AVM |l0 2 e|ljl 2jqf| 10 2 6 | fpy AVM

_ O AFP BELEID 11 1 10 2 6 I AFP BELEID

Dames

Wellicht al gezien maar just in case bijgaand een brief van VNO aan de Eerste Kamer inzake de leidingwaterbelasting
Kunnen we ons vast voorbereiden op de vragen die hierover gaan komen

Groeten

BP team

790690 00137



o

Staatssecr

Seer Gen

D G F Z

cc r \

Ves enigiing van waflerbedrijven Em tVledeirllasidl

Ministerie van Financien

T a v Staatssecretaris F H H Weekers

Postbus 20201

2500 EE S GRAVENHAGE f a

Datum 28november2013

Ondaiwetp Belasting op Leidingwater

Onskenmerk 95195tD 2 e

Voorinformatie
4

10 2 e

Miniis2@8 i0 van FinaneSiin

DV

Uiterl afdoeni^

110 2 e pvewin nl

Afschrift brief EKBijlagen

CC

Dossiernummer

Trefwoord DSP code

Paraaf voor

archiveren

Geachte heer Weekers

Hierbij treft u een afschrift aan van de brief die heden is verzonden aan de Voorzitter van de Vaste

Commissie voor Financien van de Eerste Kamer

Er van uitgaande u hiermee voldoende ingeiicht te hebben teken ik

Met vriendelijke groet

102 ft

10 2 e

r z

^^^pP Bezuidejn1iou{seweg 12

_

2594 AV Den Haag

Hr T 070 3490 850

fr info@vewin nl

www vewin nl

Postbus 90611 • 2509 UP Den Haag

J
716224 00139



10 2 6 10 2 e |@minfin nn
10 2 e

II 10 2 e I H 10 2 6 | DV AVM fl
[jo 2 ^ AFP BELEIPiH io 2 e 1@minfin nlin lO ^e

110 2 e|l|D 2 ^^ 10 2 6 I DV AVM [] 10 2 6 |i^minfin nlll | 10 2 6 |l|o^ 10 2 6

3| 10 2 6 Mnfin nll |io 2 e|[Jo 2 4joi a io 2 e L_PV AVM || 10 2 6 ^minfin nn
10 2 6|1f 2|§[l0 2 €| FISCALITEIT

Thur 11 28 2013 1 48 53 PM

To 10 2 6

10 2 6 fAFEP lfl \@min fin nl]
DV AVM][| 10 2 6 l@minfin nl]CST 10 2 6

10 2 6 D

rom

Sent

ImportHnce

Subject RE BOL uitwerking
MAIL RECEIVED Thur 11 28 2013 1 48 54 PM

Normal

Allen

Zonder het derde lid van artikel 18 zouden de berekeningen van Waterbedrijf Groningen kioppen

De ongewenste gevoigen zijn dus puur een effect van het door de Vewin zeif op de vaireep
voorgesteide systeem dubbei tarief over V2 jaar

Door het derde lid op te nemen hebben we ongewenste gevoigen van dat systeem gemitigeerd
maar niet helemaal weggenomen

Het lijkt mij uiterst lastig hier wat aan te doen de regeling moet wel uitvoerbaar blijvenl

Groeten

10 2 6

DV AVM

Verzonden donderdaq 28 november 2013 12 58

Aan| 110 2 e 11^0 2 ^ | AFP ANALYSE

CcQiO S e^^^io^e| I fFISCALITEITirpi^ e f
DWMGDTT^^ 10 2 6

unuerwerp RE Bul uiiwerKing

Van 10 2 6 10 2 6

AF^^ AFP BELEIDl

JDV AVM

10 2 6 10 2 6 10 2 6

S3 DV AVM 10 2 610 2 6 10 2 6

DV AVM10 2 6

Hoi |io 2 e| fo^ l 10 2 6

Zie onderstaande mail van de Vewin en met name de berekeningen daaronder

De berekeningen kioppen niet heiemaai omdat de teiler ook voor de 300 m^ per 1 juii 2014 feitelijk
weer op nul staat Je mag vanaf 1 juli 2014 dus eerst opnieuw de 300 m^ voimaken tegen 33 cent

voordat je in het tijdelijk verhoogde tarief van 40 cent vait Hieronder de bijsteiiing in rood

De bedragen voor 2014 zijn niettemin inderdaad eenmalig hoger omdat in 2014 het tarief van 33

755948 00140



cent geldt voor maximaal 300 300 totaal € 198 terwiji in 2015 het tarief van 33 cent

geldt voor maximaal 300 m^ en voor de volgende 300 m^ het tarief van 20 cent geldt totaal

€ 159

Voor verbruikers boven de 300 m^ is hiermee sprake van een tijdelijke extra lastenverzwaring Het

verschil tussen 2014 en 2015 is maximaal dus vanaf 600 m^ jaarverbruik € 39 zijnde 300 x 33

20 cent We weten niet precies om hoeveel aansluitingen en om welke hoeveelheden het gaat in de

categorie 300 600 m^ omdat de Vewin daarover geen cijfers heeft uitgevraagd bij de

waterbedrijven Maar het zal in 2014 wellicht enkele miljoenen opieveren

Moeten we hier naar jullie mening nog iets mee

Groet

10 2 6

l 0 2 ^| 10 2 r~| [ Svewin nllVan

Verzonden donderdaq 28 november 2013 9 36

Aanjl
Onderwerp i w kul uitwerking

Urgentie Hoog

10 2 6

pV AVM || 10 2 6 1|0 2 ^ | 10 2 e DV AVM10 2 6
j

10 2 6

Beste 10 2 6 Ip 10 2 6

Zouden jullie ook eens naar onderstaande email willen kijken en mi] bevestigen dat de voorbeeldberekeningen kloppen of niet

natuurlijk

Brabant Water vroeg mi] nog hoe het staat met beantwoording van hun email die ik jullie eerder toestuurde hebben jullie al naar hun

berekeningen redenaties kunnen kijken

Brabant Water organiseert een mini symposium voor de drinkwaterbedrijven over de praktische uitvoering van de BoL Zou het niet

goed zijn als daar ook iemand van Financien Belastingdienst aanwezig is om dit soort vragen te beantwoorden

755948 00140



Greet

10 2 SD 2 e

WBGR [
Verzonden donderdag 28 november 2013 9 27

Aan

Onderwerp BOL uitwerking

Q waterbedriifaroninaen nl1Van 10 2 10 2 6 10 2 6

l|0 2 ^| 10 27

10 2 «0 2 S

Bij ons bestaan nog de nodige vragen en onduidelijkheden rond de wijzigingen in de BOL Alvorens diep in de materie in te gaan eerst

maar eens 2 simpele situaties

1 Kleinverbrulker met een jaaMijkse afname van 400 m3 jaar gelljkmatig verdeeld over het jaar

BOL berekening 2014

Bol over de periode1p^2j9 juni 2014 200 m3 x€ 0 33 €66 00

■ Bol over de periodejuli dec 2014

200400 m3 x€ 0 33 € 66 OOOO 00o

100 m3 X € 0 40 € 40 00

Totale BOL aanslag € 132 00139 00

BOL berekening 2015

■ 300 m3 x€ 0 33 €99 00

■ 100 m3 x€ 0 20 € 20 00

Totale Bol aanslag € 119 00

Of te wel de aanslag in 2015 is € 20 00 lager dan in 2014 Dit kan toch niet de bedoeling zijn

755948 00140



Klopt mijn redenatie

2 Kleinverbruiker met een jaarlijkse afname van 700 m3 jaar gelijkmatig verdeeld over het jaar

BOL berekening 2014

■ Bol aanslag over de periodd^» jun 2014

300 m3 x€ 0 33 € 99 00o

{{700 m3 2 300m3 x € 0 00 € 00 00o

■ Bol aanslag over e periode juli dec 2014

300 m3 x€ 0 33 € 99 00o

{{700 m3 2 300m3 X € 0 400700 € 20 OOOOtOOo

Totaal tweede helft 2014 € 119o

Totale Bol aanslag € 213300 00

BOL berekening over 2015

■ 300 m3 x€ 0 33 €99 00

■ 400 m3 x€ 0 20 €80 00

Totale Bol aanslag € 179 00

Of te wel de Bol aanslag in 2015 is € 39 OOO©tO0 lager dan in 2014 Ook hier de vraag Klop mijn redenatie En dit kan toch niet de

bedoeling zijn

Met vriendelijke groet

10 2 ^ 10 2 e

10 2 e

Waterbedrijf Groningen

Griffeweg99 | Postbus 24 | 9700 AA Groningen

Direct I0 2 eTel 10 2 e10 2 6

Swaterbedriifgroningen nl | www waterbedriifgroningen nl10 2 e

755948 00140
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^M ^ f^ ^niM 6n DV AVM [1 10 2 e I@minfin nl1 ri0^1p r lO ^ e | DV AVM H 10 2 e |@minfin nn
io 2 e |^10 2^DV AVM [1 io 2 e |@minfin nl1 |io^i^ io 2 e | DV AVM [l i0 2e |@minfin nn

] AFP BELEID

Mon 12 2 2013 3 10 38 PM

Normal

To

From

Sent

Importance
Subject RE Brief VNO inz leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Mon 12 2 2013 3 10 39 PM

20131202 Notitie gesprek voorzitters VNO NCW en MKB Nederland docx

Hoij^

Bedankt voor je aanvulling

Ik heb de laatste bullet uiteindelijk geschrapt De notitie gaat als bijgevoegd hopelijk vandaag de tas in

Groeten

Van |io 2 ^ j^ l|o 2 | | io 2 e | DV AVM

Verzonden maandag 2 december 2013 14 49

AFP BELEID | 10 2 e 10 2 e ^ DV AVM 10 2 6 ^10 2 e| DV AVM |l0 2 eLl 2jg[] 10 2 6 \ DV AVMAan

Onderwerp RE Brief VNO inz leidingwaterbelasting

Hailo

Gesprek is op 9 december

Gevoeligheid laatste bullet ieidingwater vait denk ik wel mee het is de definitie van de huidige wet Laatste zin kan je
eventueel schrappen als er niet tijdig reactie komt | ^o 2 e \ is er niet en iQ 2 e | en | iQ 2 e | zitten in overleg

0^

AFP BELEIDVan

Verzonden maandag 2 december 2013 14 34

Aan 1 ^^^
CC |io 2 jo z^o i| 10 2 6 DV AVM

Onderwerp RE Brief VNO inz leidingwaterbelasting

10 2 6 DV AVM I ^1Q 2 e|j DV AVM |1Q 2 e|1p 2j | 10 2 e \ DV AVM

Hoi I 10 2 6 I

Dank voor jullie input

791737 00141



Krijg jullie alledrie niet telefonisch te pakken Maar heb nog twee vragen

Is het goed als ik de laatste bullet in het stukje over de leidingwaterbelasting schrap Het ligt wellicht wat gevoellg
om aan te geven dat het belastingsubject duldelljk gedefinieerd is

bulten verzoek

Graag z s m reactie want de tas gaat ai om 16 00 dicht

Groeten

10 2 s|

Van I0 2 e I0 2 e ^ DV AVM

Verzonden maandag 2 december 2013 13 11

Aan

CC ^Q 2 jo 2 ^|^0 2 ^ 10 2 e DV AVM

Onderwerp RE Brief VNO inz leidingwaterbelasting

10 2 e dl0 2 e| DV AVM h0 2 e|l 2jq | 10 2 e | DV AVMAFP BE LEID

Hoi

Bij deze onze input in blauw

Groet 10 2 e

AFP BELEIDVan

Verzonden vriidaq 29 november 2013 12 17

10 2 e 110 2 e I DV AVM 10 2 6 |ip 2jq ] 10 2 e DV AVM |l0 2 e|l 2jq^ 10 2 6 [ DV AVMAan

CC ^Q 2 jo 2 ^i|o 2 | 10 2 6 DV AVM

Onderwerp FW Brief VNO inz leidingwaterbelasting

Hoi 10 2 6 I 10 2 6 en 10 2 6 |

Volgende week heeft de stas op dinsdag een gesprek met de voorzitter van MKB Nederland dhr van Straalen en op

woensdag een gesprek met dhr Wientjes van VNO NCW Hiervoor maken we een gespreksnotitie voor de stas

Zouden jullie hiervoor een kort stukje willen voorbereiden over de ontwikkelingen rondom de leidingwaterbelasting en de

afvalbelasting Voorbeelden hiervoor vinden jullie hieronder

Zouden jullie dit maandag uiterlijk 12 00 kunnen aanleveren

791737 00141



Groeten

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 bedrijfsieven zonder

effectenonderzoek vooraf

•□□□□□□□□ Daarnaast gaat de brief in op onduidelijkheden die nog zouden bestaan over de definitie van leidingwater 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

•□□□□□□□□ Overigens is het belastingsubject duidelijk gedefinieerd in de huidige wet levering van leidingwater via een

aansluiting aan de verbruiker dat behoeft geen verandering Op de site van de belastingdienst wordt nog toegelicht dat

dit voor alle soorten water geldt Met leidingwater worden alle soorten water bedoeld die via een leiding
worden geleverd Hieronder vallen drinkwater huishoudwater grijs water b water warm tapwater
enzovoort

□□□□□□□□

Afvalstoffenbelasting

bulten verzoek

buitan verzoek

791737 00141



1

DIrectle Douane en

Verbru i ksbela stingen

InHcbtingen

HEDEN

TER INFORHATIE

Aan

10 2 [de staatssecretaris
T 070

F 070
10 2 6

10 2 6 | 3iniinfin nl

Datum

2 december 2013

notitie
Notitlenummer

DV 2D13 B3B

Gesprek met 10 2 e

Rubriek

Beleids raa gstukken

Auteur

Tn ^ T
Paraaf

de staatssecretaris

Via

de secretaris generaal
Van

de directeur Algemene Fscale

Politek

Kople aa n

min

2xPA

comm

Via

de DGFZ

Bijiagen

Aanleiding

Op dinsdag 3 december heeft u om 17 15 een gesprek met de heer 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

10 2 e

buiten verzoek

Agendapunten

1 Leidingwaterbelasting en[ buiten verzoek

2

3

4

5

6 buiten verzoek

7

8

Paging 1 van 6

719282 00142



Toelichting

Ad 1 Leidinawaterbelastina en afvalstoifenbelastina

Leidingwatertelasting
• 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

bedrijfsieven zonder effectenonderzoek vooraf

• Daamaast gaat de brief in op onduidelijkheden die nog zouden bestaan over

de definitie van leidingwater 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

buiten verzoek

Pagina 2 van 6
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I0 2e MiO 2 6|| DV AVM [1 10 2 6 |@minfin rinj
10 2 e|ip 2 ^ io 2 e I DV AVM [ io 2 e |@minfin nl] [lio 2 e||o 2 ^o 2 ^ io 2 e DV AVM |l io 2 e l@minfin nl]
10 2 e^pfflia2 €r[ F SCALITEIT

MoriT27272DTT5 13 30 PM

Normal

kPV MGT][1 10 2 6 @minfin nl1To 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE BOL uitwerking
MAIL RECEIVED Mon 12 2 2013 5 13 00 PM

10 2 6 2 e

Volgens mij maakt twee fouten10 2 6

Ten eerste interpreteert hij het begrip verbruiksperiode verkeerd Dat bet verbruik tot 1 juli 2014

voor de toepassing van het schijventarief niet wordt meegerekend betekent niet dat de

verbruiksperiode ineens een half jaar wordt Als gefactureerd wordt op jaarbasis blijft de

verbruiksperiode gewoon 12 maanden en worden de hoeveelheidsgrenzen dus niet gehalveerd

Ten tweede maakt hij een rekenfout Hij rekent voor het 2^ halfjaar met een belast verbruik van 150

24 850 45 000 70 000 m^ terwiji het verbruik volgens zijn eigen voorbeeld maar 50 000 m^

IS

Bij een verbruik van 50 000 m^ in het 2^ halfjaar luidt de berekening als voIgt

I halfjaar 300 X 0 33 99

2^ halfjaar 300 X 0 33 99

49700 X 0 40 19 880

Totaal 20 078

Het verschil met de € 20 039 in 2015 is gewoon de 39 extra opbrengst die we al eerder hadden

berekend Bij bedragen van deze omvang geen effect om ons druk over te maken lijkt mij

Als wordt gefactureerd op maandbasis is de verbruiksperiode een maand en worden de

hoeveelheidsgrenzen dus teruggebracht tot 1 12 Dat leidt in het voorbeeld tot een vermindering
met ongeveer € 1 000 Die vermindering zou er inderdaad niet zijn geweest als er in 18 4 zes

maanden had gestaan Anderzijds zou dan bij verbruiksperioden van een jaar een verdubbeling van

de hoeveelheidsgrenzen moeten plaatsvinden zodat verbruikers in de verbruiksklasse 300 600 m^

juist lichter belast zouden worden

755094 00143



Alles overziende is mijn conclusie dat grootverbruikers met maandfacturatie in 2014 iets te iicht

beiast zulien worden en middenverbruikers met jaarfacturatie iets te zwaar Het is onduideiijk weik

effect overheerst Mede geiet op het feit dat het hier aiieen om de overgangssituatie gaat dat het

om beperkte groepen gaat en dat grootverbruikers in 2014 toch ai met een forse iastenverzwaring
worden geconfronteerd zie ik dan ook geen urgent probleem

Ik adviseer de Vewin te antwoorden dat de berekening van

juii 2014 nieteen nieuwe verbruiksperiode begint en dat het belastingbedrag in zijn voorbeeid

uitkomt op € 20 078

niet heiemaai kiopt dat op 110 2 e

Groeten

10 2 0

DV AVM

Verzonden|_rnaandaq 2 december 2013 11 45

Aan || io 2 e |i^ 2|t |io 2 e| jVFISCALITEIp
CC ^ 10 2 9 i[o^ io 2 e ] DV AVM || io ^ ^| |o 2 ^i |o 24
Onderwerp FW BOL uitwerking
Urgentie Hoog

Van 10 2 6 i 10 2 6

DV MGT

|| DV AVM

10 2 6

Hoi 10 2 6 0 2 0

Onderstaand weer vragen n a v een berekening vanuit de sector Deze keer worden de in de vijfde
nota van wijziging opgenomen schijven voor 2014 nogmaals door twee gedeeld i v m de

tijdsevenredige toepassing bij een afwijkende verbruiksperiode van bijvoorbeeld een maand of zes

maanden De oorzaak iigt in artikel 18 vierde lid in combinatie met de schijflengtes in artikei 18

eerste lid Heeft Brabant Water een punt en hadden we in artikei 18 vierde iid uit moeten gaan

van zes maanden

Dit speeit ook bij de eerste 300 m^ die bij een verbruiksperiode van een maand door 12 wordt

gedeeid en uitkomt op € 25 per maand Voor het eerste en tweede haifjaar kom je dan inderdaad uit

op eik 150 m^ waardoor je het tweede haifjaar sneller dan bedoeld in de 40 cent terecht komt

Daar staat voor grootverbruikers die op jaarbasis ruim boven de 100 000 m^ zitten tegenover dat

de overige wel degressieve schijflengtes ook twee keer zo snel doorlopen worden als de bedoeling
is Per saido betalen ze dan een stuk minder dan we hadden bedoeid Of zie ik iets over het hoofd
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Groet

10 2 e

l 0 2 ^| 10 2^ [ avewin nnVan 10 2 e

Verzonden vrildaq 29 november 2013 16 13

h I kDV AVM [| 10 26io2 e DV AVMAan

Onderwerp FW BOL uitwerking
Urgentie Hoog

10 2 e

Beste 10 2 e ^ 10 2 e

Ik val jullie toch nog maar een keer lastig met een van de vragen van onze leden Onderstaand interpreteert Brabant Water art 18 lid 4

Wbm zodanig dat indien de oude regeling in 2014 een half jaar werkt er naar de letter van de wet over slechts de helft van bet

maximum van 300m3 belasting geheven mag worden Idem voor detweede helft van het jaar Zie ook onderstaande redenering en

berekeningen Ik ben geen jurist en belangrijker heb niet het gezag van de wetgever en zou het daarom zeer op prijs stellen als jullie

deze mail willen beantwoorden

Zoals eerder gemeld organiseert Brabant Water op 11 december een bijeenkomst voor de drinkwaterbedrijven om onderlingte

bespreken welke uitvoeringsproblematiek optreedt en welke vragen en opiossingen er zijn Zou iemand van het

ministerie Belastingdienst aanwezig kunnen zijn om onderstaande interpretaties in de juiste banen te leiden Dat zou veel

spraakverwarring voorkomen denk Ik en zou door de sector zeer gewaardeerd worden

Groeten

10 24^

Van 10 2 e

Verzonden vrijdag 29 november 2013 14 56

Aan t|o 2 ^| 10 2 e

CC 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Onderwerp RE BOL uitwerking

10 2 6|0 2 ^Beste

755094 00143



Eigenlijk is de hele vijfde nota van wijzigingen een ramp Dit is niet iets persoonlijks naar wie dan ook maar het wetsvoorstel klopt voor

wat de overgangsregeling betreft naar mijn mening in zijn geheel niet meer en wordtde uitleg daarvan steeds moeilijker

De Minister heeft naar mijn mening heel wat onbilliikheden van overweaende aard die hi] voor 1 juli 2014 gerepareerd dientte hebben

Ik steun de brief van VNO NCW en MKB d d 22 november 2013 in zijn geheel De Minister zal naar mijn mening deze onbillijkheden van

overwegende aard in het debat met de Eerste Kamer moeten benoemen en met opiossingen moeten komen toezeggen

reparatiewetgeving

Volgens het Handboek Milieubelastingen 2012 gebaseerd op de Wbm het Uitvoeringsbesliiit en de Uitvoeringsregel dient het

maximum van de m^’s evenredig te worden verlaagd of verhoogd bij een afwijkende periode

Dat betekent dot in de eerste 6 maanden van 2014 over maximaal 150 m^BOL geheven kan worden en over 150 wordt diis

geen BOL geheven by eenjaarverbruik van 600 1505150 300 is de helft van 600 m^

Dat betekent evenzo dat over de periode ljuti2014 t m 31 december 2014 over maximaal 150 m^ BOL geheven kan worden bij een

jaarverbruik van 300 m^ en dus over 300 m^ bij eenjaarverbruik van 600 m^ na 1juli 2014 wordt immers 300 m^ verbruikt en

bij eenjaarverbruik van 600 m^ wordt dus in totaal 450 m^ belast

In de vijfde nota is ook de volgende tekst opgenomen

ARTIKELXXIIIB

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 juli 2014 als

voIgt gewijzigd

A

Artikel 14 komtte luiden

35

Artikel 14

De belasting wordt geheven ter zake van de levering van leidingwater via een

aansluiting aan de verbruiker

B

Artikel 17 derde lid vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot

derde
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en vierde lid

C

Artikel 18 komt te luiden

Artikel 18

1 Hettarief bedraagt voor hetgedeelte van degeleverde hoeveelheid per

verbruiksperiode van t\A aalf maanden per aansluiting dat

a niet hoger is dan 300 kubieke meter € 0 330 per kubieke meter

b hoger is dan 300 kubieke meter maar niet hoger dan 50 000 kubieke meter

€ 0 400 per kubieke meter

c hoger is dan 50 000 kubieke meter maar niet hoger dan 250 000 kubieke

meter € 0 360 per kubieke meter

d hoger is dan 250 000 kubieke meter maar niet hoger dan 1 250 000 kubieke

meter € 0 260 per kubieke meter

e hoger is dan 1 250 000 kubieke meter € 0 050 per kubieke meter

2 In afwijkingvan heteerste lid bedraagt het tarief voor leidingwater € 0 330 per

kubieke meter voor de totale hoeveelheid leidingwater die wordt geleverd aan een

particuliere installatie voor centrale watervoorziening

3 Voor de toepassing van het eerste lid wordt de geleverde hoeveelheid in de

periode die aanvangt met ingang van 1 januari 2014 en eindigt met ingang van 1 juli

2014 niet meegerekend

4 Bij een verbruiksperiode korter dan wel langer dan twaalf maanden worden de

hoeveelheidsgrenzen genoemd in het eerste lid naar evenredigheid verlaagd

onderscheidenlijk verhoogd

5 Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld ten

755094 00143



behoeve van de toepassing van dit artikel

Men heeft de hoeveelheden verdubbeld en het tariefook omdat men op 1juli 2014 weer met de stand 0 m^ begint

Volgens de letter van de Wetzou by 100 000 m^ opjaarbasis dus 50 000 m^ belast moeten warden De hoeveelhezdzou als

volgt belast moeten warden Ailereerst warden de hoeveelheidsgrenzen gehalveerd

a niet hoger is dan 150 kubieke meter € 0 330 per kubieke meter

b hoger is dan 150 kubieke meter maar niet hoger dan 25 000 kubieke meter

€ 0 400 per kubieke meter

c hoger is dan 25 000 kubieke meter maar niet hoger dan 125 000 kubieke

meter € 0 360 per kubieke meter

d hoger is dan 125 000 kubieke meter maar niet hoger dan 625 000 kubieke

meter € 0 260 per kubieke meter

e hoger is dan 625 000 kubieke meter € 0 050 per kubieke meter

Volsens de letter van de WET

Bij 100 000 wordt de halQaarhoeveelheid 50 000 Hiervan wordt het eerste 300 belast 150 X 0 33 € 49 50 In het

tweede halljaar wordt eveneens 50 000 afgenomen 50 000 — 150 49 850

150 X 0 33 € 49 50 24 850 X € 0 40 € 9 940 00 en 45 000 X € 0 36 € 16 200

Totaal € 49 50 € 49 50 € 9 940 00 € 16 200 € 26 239 00

Bedoeld is naar mifn menins

100 000 aanvang 1 januari 2014 en gelijkmatig verdeeld waterverhruik

Bij 100 000 wordt de halljaaihoeveelheid 50 000 m^ Hiervan wordt het eerste 300 belast 150 X 0 33 € 49 50 In het

tweede halljaar wordt eveneens 50 000 afgenomen 50 000 — 150 49 850

Totaal € 49 50 € 49 50 € 19 940 00 € 20 039 00 € 19 979 00150 X 0 33 € 49 50 49 850 X € 0 40 € 19 940 00

in de oeriode 1 iuli 31 december 2014

755094 00143



Vanaf2015 Variant C

100 000

Bij 100 000 word de eerste 300 belast 300 X 0 33 € 99 00 De overige 100 000 300 99 700

300 X 0 33 € 99 00 99 700 X € 0 20 € 19 940 00 Totaal € 99 00 € 19 9400 00 € 20 039 00

Wie kan hier nu nog uit wys warden en hoe moeten we dit aan onze verbmikers gaan communiceren

Met vriendelijke groet

10 2 e

Brabant WatertM V

Post Postbus 1068 5200 BC s Hertogenbosch

Bezoek Magistratenlaan 200 5223 MA‘s Hertogenbosch

Internet www brabantwater nl

Handelsregister 16005077

755094 00143



1 DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]
10 2 e[i^ 2 ^| io 2 e | DV AVM [| iQ 2 e |@minfln nil | io 2 e |ip]E^ io 2 e ^ DV AVM [l io 2 e I@minfin nl1
10 2 e|i^9 |l0 2 ^ FISCALITEIT]

Wed 12 4 2013 4 10 59 PM

Normal

To 10 2 e

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE BOL2014

MAIL RECEIVED Wed 12 4 2013 4 11 00 PM

Nee dat kan niet Als je niet met voorschotten werkt is de verbruiksperiode een kalenderjaar

Zo is het in de energiebelasting geregeid en zo moet het ook in de BOL

Vandaar mijn voorstel van gisteren een bepaiing van die strekking op te nemen in de Uitvoeringsregeling zie

onderstaande maii van 3 december

Groeten

10 2 e|

01O 2 eD DV AVM

Verzonden woensdag 4 december 2013 16 05

Aan |io 2 e|1p]^i^j FISCALITEITj

CC |io 2 e|i^r
Onderwerp RE BOL 2014

Van 10 2 e

i0 2 e \ DV AVM I1Q 2 6 10 2 e DV AVM

O ja Maar zitten daar ook de klanten bij met een verbruiksperiode van een maand

Van |lQ 2 e| i|o 2 |0 2 4 FISCALITEIT

Verzonden woensdag 4 december 2013 15 52

Aan

CC ri0 2 e|l^ 2j | 10 2 e | DV AVM

Onderwerp RE BOL 2014

10 2 e ^ IO 2 e| DV AVM

1^e | 10 2 e 410 2 6 DV AVM

Dat zit er ai in onder kopje geen voorschotten

10 2 6 10 2 6 DV AVMVan
^

Verzonden woerisdag 4 december 2013 15 50

Aan |l0 2 e| P^|i^ FISCALITEIT

CC |l0 2 e|ip^6 | 10 2 6 I DV AVM | 10 2 6 I 1^i^| 10 2 e 4
Onderwerp RE BOL 2014

DV AVM

1Q 2 ej0 2 4Lijkt me zeker nuttig Doen we dan ook nog een voorbeeld met klanten die maandeiijks een factuur krijgen
weet daar al van

Van |io 2 e|l|o 2 ^0 2 4 FISCALITEIT

Verzonden woensdag 4 december 2013 14 37

Aan

CC [10 2 61 I^ 2j6 | 10 2 6 I DV AVM

Onderwerp RE BOL 2014

10 2 e IO 2 e| DV AVM

l[ 2]e | 10 2 6 410 2 6 DV AVM

10 2 6

Bij dezen een iets aangepaste versie van mijn memo van gisteren afgestemd met|iO 2 e|4i0 2 4

Zou het handig kunnen zijn bij het overleg met de Vewin

Groeten

10 2 e|

Van |10 2 e|i^4|i^ FISCALITEIT

Verzonden dinsdag 3 december 2013 12 16
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10 2 e DV AVMAan

CC ri0 2 e|l^ 2j | 10 2 e | DV AVM 1Q 2 e [l^ 2jg | 10 2 e ^
Onderwerp BOL 2014

DV AVM

10 2 6

Bijgaand een memo over de berekening van de BOL over 2014

Met lijkt mij wenselijk in de Uitvoeringsregeling als we de regeling gaan aanpassen aan de nieuwe BOL de volgende

bepaling opte nemen

Bij de tx epassing van artikel 18 van de wet is artikel 47 eerste lid onderdeel d van de wet van overeenkomstige
toepassing

Groeten

10 2 e|

10 2 6

Ministerie van Financien

Directoraat generaat Beiastingdienst

duster Fiscaiiteit

Tel 10 2 6

£ ma pTo 2 e \0_minfin nl
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f CROWN
VAN GELDER

Crown Van Galder N V Eendrachfetraat SO 195 1 « Velsen Noord N^ertand

Postbus 30 1050 M Velsen Noord Nederland T 31 0 251 262233 F 31 0 251 262399

epXZhcva nl I wwwW9 nl K V K r r 340ffl036 BTW nr NL007B6BB37ei 1f

Aan de Minister van Economische Zaken

Zijne Excelientie Mr H G J Kamp
Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Direct tel

0251 262270

Uwref Onze ref

2013 21 hz md

E MailDatum

06 12 2013 io 2 e gcvg nl

Betreft Negatieve gevolgen van ‘Belasting op eidingwater BOL voor

concurrentiepositie Crown Van Gelder

Excelientie

in het oniangs gesloten Herfstakkoord zijn afspraken gemaakt over aanpassing van

de belasting op leidingwater Crovm Van Geider woidt door de aanpassingen
onevenredig hard getroffen

Crown Van Gelder gebruikt jaarlijks 3 miljoen kubieke meter oppervlaktewater ais

proceswater voorgezuiverd Rijnwater geleverd door Watemet en levert na zuivering
dezelfde hoeveeiheid water terug aan het oppervlaktewater
De aangepaste BOL teidt voor ons tot een stijging van de kosten voor waterinname

met 80 € 400 000 De voorgestelde degressieve schaal met name de laatste

schijf biedt geen opiossing voor ons bedrijf We vallen namelljk met name binnen de

eerst drie schalen waar de hoogste tarieven zitten Crown Van Gelder Is het enige

papierbedrijf in Nederland dat met een dergelijke stijging van kosten te maken heeft

Crown Van Gelder bevindt zich in een zeer kwetsbare financiele positie waarin een

dergelijke lastenverzwaring niet is op te brengen De lastenverzwaring heeft grote

gevolgen voor de concurrentiepositie die vender onder druk komt te staan Crown

Van Gelder zet 90 van haar producten butten Nederland af In het persbericht van

7 november jt www cvg nl is duideiijk dat Crown Van Gelder a e zeiien moet

bijzetten om het hoofd boven water te houden

Door de hoge energieprijzen staan wij al op achterstand ten opzichte van onze

concurrenten Waar de compensatieregeling voor indirecte emissiekosten ETS

bedrijven beoogt om bedrijven in het Internationale speeiveld evenwichtiger te

belasten is de voorgenomen beiastingverhoging op water contraproductief en zet

ons op een nog grotere achtemtand

Wij wilien benadrukken dat de hefting bij Crown Van Gelder op geen enkele wijze
kan leiden tot een milieuvoordeel Ons bedrijf zet oppervlakte water in een

1 2

793177 00146



f CROWN
VAN GELDER

Crown Van Geldw N V Eendradilssfraat 30 1951 AZ Velsen Noord Naderiand

PosEbua 30 1950 ftA Vrtsen Noofd Nedertand T 31 0 251 262233 F 31 0 251 262399

ag 2 ¥g nl I WWW tvB ni K v K nr 34059938 B TW nr NL007069637B01f

milieuvriendelijke variant van vtfatergebruik 0ns watergebruik voldoet aan BAT de

best beschikbare technoiogie voor pulp en papierfabrieken in Europa Door te

investeren in de slutting van interne waterkringlopen vindt bij Crown Van Gelder

reeds hergebruik van het proceswater plaats met een factor 30 Waterinname is in dtt

geval geen waterconsumptie

Wij willen benadrukken dat de besluitvorming betreffende aanpassing van de BOL

niet zorgvuidig is geweest De consequenties effecten kosten en baten zijn niet

goed doordracht en het object van de hefting ieidingwater” is niet duideiijk en leidt

tot rechtsongeiijkheid bij Crown Van Gelder wordt voorgezuiverd Rijnwater wel

belast maar voor ondernemingen die zelf oppervlaktewater of grondwater onttrekken

geldt de nieuwe belasting niet

Wij vragen u daarom om een zorgvuldige analyse van de effecten van de

voorgestelde nieuwe belasting voor het bedrijfsieven en in het bijzonderde
onaanvaardbare gevolgen voor Crown Van Gelder want wij kunnen deze extra lasten

niet dragen Zie onze cijfers in eerdergenoemd persbericht

Wij hebben 288 medewerkers en onze fabriek bledt indirect werk aan meer dan 600

mensen in vooral de iJmond

Wij zien uw reactie gaame met belangstelling tegemoet en hopen dat u lets wilt doen

aan de excessieve kostenstijging voor ons bedrijf

Woogtcht^^

10 2 e

2 2

793177 00146



0 2 41 P@vemw nl1

KhO 2^1 DV AVM

Thur 12 19 2013 10 40 01 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Belasting op leidingwater
MAIL RECEIVED Thur 12 19 2013 10 40 00 PM

10 2 e

Nee dat doen we hier ook maar niet op 8 januari

Van iO 2 4| I0 2 e [| 10 2 e |@vemw nl1
Verzonden donderdag 19 december 2013 22 33

Aan

Onderwerp Re Belasting op leidingwater

10 2 6 ^10 2 e| DV AVM

Prima Ik zie nu wel dat het een overleg over de afValstoffenbelasting betreft Dat lijkt me niet de bedoeling

Groet

|o 2 4| 10 2 S

Verstuurd vaiiaf mijn iPhone

J@minfm nl hetvolgende geschrevenOp 19 dec 2013 om 22 09 heeft 1P 2 e DV AVM10 2 6 10 2 6

Beste heer I0 2 e

Dat is goed ik zal een vergaderverzoek sturen

Vriendelijke groeten en alvast fijne feestdagen

1 10 2 6

10 2 6 [] 10 2 6 ivemw nllVan i

Verzonden donderdag 19 december 2013 12 27

10 2 6 fM0 2 e DV AVMAan

CC rio 2 6[l^ 2j6 | 10 2 6 |j DV AVM

Onderwerp RE Belasting op leidingwater

Beste mevrouw 10 2 6

Dank voor uw reactie Fijn dat we begin januari naderkennis kunnen maken Ik opteervoor woensdagochtend 8 januari
Mijn voorstel zou zijn dat we om 10 00 bij het ministerie afspreken Ik hoor graag of dat akkoord is Namens VEMW zal

alleen ik aanwezig zijn

De brede bijeenkomst is in mijn agenda genoteerd Aan deze bijeenkomst wil ik graag met nog enkele personen

deelnemen

Met vriendelijke groet

1010 2 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6

it 2 g vemw nl

791727 00153



VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM | Woerden

Op dit bericht is de disclaimer van VEMW van toepassing U kunt deze vinden op de wfbsite van VEMW www vemwjil

ho 2 e I DV AVM [ @minfin nl1Van

Verzonden woensdag 18 december 2013 16 26

Aan

CC |l0 2 e| 1^ 2jg | 10 2 e | DV AVM

Onderwerp RE Belasting op leidingwater

10 2 e 10 2 e

10 2 e

Geachte heer 10 2 e

Vanzelfsprekend zal de VEMW worden betrokken bij het door onze staatssecretaris toegezegde nadere onderzoek

Ik stel voor dat we in de eerste werkweek van januari even om de tafel gaan voor een verkennend overleg Als

djdstip zou ik willen voorstellen woensdag 8 januari ochtend of rriddag of vrijdagochtend 10 januari Graag hoor ik

of dit schikt en wie van VEMW hierbij aanwezig zou kunnen zijn

Verder kan ik alvast melden dat het voornemen is om in de tweede helft van januari een bredere startbijeenkomst
te organiseren Voorlopig wordt gedacht aan dinsdag 21 januari zaalruimte is beschikbaar vanaf 13 30uur Het lijkt
me belangrijk dat VEMW hier ook vertegenwoordigd zal zijn

Met vriendelijke groet

10 2 e | j 10Te

10 2 0

Ministerie van Finanden

LXjFZ Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Afdeling Acdjns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tel 10 2 0

Verzonden woensdag 18 december 2013 11 19

Aan

Onderwerp Belasting op leidingwater

10 2 e 110 2 01 DV AVM

Geachte mevrouw 10 2 0

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende De Vereniging voor Energie Milieu en Water VEMW is kenniscentrum

en belangenbehartiger van zakelijke gebruikers van energie en water Wij opereren landelijk en vertegenwoordigen circa

80 van het totale zakelijke watergebruik in Nederland Onze achterban bestaat uit gebruikers die in diverse sectoren

opereren zoals chemie voedings en genotmiddelen basis metaal papier en textiel Ook organisaties buiten de

industriesector zijn aangesloten bij VEMW U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan ziekenhuizen VEMW is dus geen

‘klassieke’ brancheorganisatie die een sector vertegenwoordigt maar een organisatie die volledig is gespecialiseerd op het

gebied van energie en water

Een aanzienlijk deel van onze achterban gebmikt grote hoeveeUieden leidingwater en wordt geconfronteerd met de

verhoging van de belasting op leidingwater Belastingplan 2014 Wij hebben in de afgelopen periode over dit onderwerp
zeer intensief contact gehad met onze leden Zo zijn een groot aantal potentiele knelpunten in het licht van de

implementatie reeds in beeld

De staatssecretaris heeft toegezegd in de eerste helft van 2014 onderzoek te doen naar effecten kosten en baten van de

maatregel met betrekking tot de BOL Wij vemamen van Vewin vertegenwoordiger van de levemnciers van

leidingwater dat u reeds met hun in gesprek bent over knelpunten en vraagstukken betreffende de implementatie Wij
vinden het essentieel dat ook de stem van de gebruikers van leidingwater wordt betrokken in het onderzoek Vanwege de

diversiteit van onze achterban kunnen wij een adequaat en verfijnd beeld leveren van knelpunten en vraagstukken die aan

de orde zijn bij de bedrijven die de BOL uiteindelijk moeten afdragen

791727 00153



Graag zouden wij in een gesprek willen vememen hoe VEMW in het onderzoek kan worden betrokken Wellicht kunt u

contact met mij opnemen en kunnen we een gesprek plannen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie

Metvriendelijke groet

1010 2 « 10 2 e 2 10 2 6

10 2 6

31

10 2 6

31

it 2@vemw nl

VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM | WoEjden

Op dit bericht is de disclaimer van VEMW van toepassing U kunt deze vinden op de wfbsite van VEMW www vemwjil

791727 00153



10 2 e |1p ^ 1Q 2 e ^ DV AVM f 10 2 e |@minfin nn 10 2 6 | DV AVM ^ 10 2 e |@minfin nn
10 2 e I |l0 2 e| DV AVM

Tue 1 7 2014 12 35 29 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject Milieubelastingen RO nl opm l0 2 e [ 10 2 e 10 2 e

MAIL RECEIVED Tue 1 7 2014 12 35 00 PM

Milieubelastingen RO nl opm I0 2 e I0 2 e 10 2 e docx

Hoi 10 2 6 I 10 2 6

Hier is ie weer nu op volgorde van de Wbm en afvaistoffenbeiasting en kolenbeiasting apart Met stukje over de

afvaibeheersbijdrage heb ik geschrapt Het accepteren van de opmaak iukt overigens niet bij de gewiste passages aan

het einde dus daar lijken de revisies erger dan ze zijn

Vanmiddag heb ik verlof morgen 10 uur komt de VEMW

Groetjes

10 2 6

791719 00154



Rijksoverheid nl

Onderdeel Milieubelastingen

in dossier Belastingen voor ondernemers

[Inhoud volledige dassier

• Loonbelasting en heffing premies
o Uniform loonbegrip

o Werkkostenregeling

• Vennootschapsbelasting Vpb
o Deelnemingsvrijstelling

o Beperking aftrek deelnemingsrente

• Dividendbelasting

raritnnff3Et iiTTnm

o IBelasting op leidingwatel

o atvalstottenbelastinfl

o jolenbelastinl

o Jne^leBelasfJnJ
• Belastingen ondernemers internationaal

• Belastingen op invoer goederen

Milieubelastingen

Voor bedrijven en huishoudens gelden verschillende milieubelastingen Zoals de

energiebelasting en de belasting op leidingwater Belastingen in andere wetten kunnen ook

een bijdrage leveren aan het milieubeleid Bijvoorbeeld de autobelastingen of de accijns op

benzine en diesel

Doel milieubelastingen

Het primaire doel van van milieubelastingen is hetgeneren van inkomsten Daarnaast kunnen deze

belastingen bijdragen aan een beter milieu

Tarieven milieubelasting

Hoe hoog het tarief is verschilt per milieubelasting en per jaar Op de website van de Belastingdienst

vindt u een overzicht van de tarieven van milieubelastingen

792089 00155



Belasting op leidingwater

De overheid heft belasting over het verbruik van leidingwater De leveranciers van leidingwater

betalen deze belasting aan de Belastingdienst Zij kunnen de belasting doorberekenen aan hun

klanten

De overheid wil met deze heffing stimuleren dat bedrijven en huishoudens zuiniger omgaan met

leidingwater

Tarief leidingwaterbelasting verhoogd

In de Begrotingsafspraken 2014 hebben D66 ChristenUnie SGP en de coalitiepartijen afgesproken

het tarief van de leidingwaterbelasting te verhogen Deze verhoging gaat in op 1 januari 2014

Vervallen heffingsplafond van 300

Ook is in de Begrotingsafspraken 2014 afgesproken dat het heffingsplafond in de

leidingwaterbelasting vervalt Dat gebeurt per 1 juli 2014 Tot die datum betaien leveranciers de

belasting nog voor maximaai 300 kubieke meter per aansiuiting per jaar Vanaf 1 juii 2014 wordt de

leidingwaterbelasting geheven over de totale hoeveelheid geieverd leidingwater

Afvalstoffenbelasting

De afvalstoffenbelasting wordt geheven voor afvalstoffen die worden gestort Afvalverwerkende

bedrijven met een stortplaats betalen deze belasting aan de Belastingdienst Zij kunnen de

belasting doorberekenen aan degene die de afvalstoffen bij de stortplaats afgeeft

In de Begrotingsafspraken 2014 is afgesproken dat de afvalstoffenbeiasting opnieuw wordt

ingevoerd Dit gebeurt per 1 aprii 2014 Het tarief voor 2014 staat op de site van de Belastingdienst

Kolen belasting

De overheid heft belasting over het verbruik van kolen Bedrijven die kolen verbruiken en

importeurs van kolen betalen kolenbelasting aan de Belastingdienst

De overheid wil met deze belasting milieuvervuiling tegengaan en het energieverbruikterugdringen

Het tarief voor 2014 staat op de site van de Belastingdienst

Vrijstelling kolenbelasting

In bepaalde gevallen kunt u vriistelling van kolenbelasting krijgen Bijvoorbeeld als u de kolen niet

alleen voor verwarming of als brandstof gebruikt

Energiebelasting

De overheid heft belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas Energieleveranciers

betalen deze belasting aan de Belastingdienst Zij kunnen de belasting doorberekenen aan hun

klanten
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De overheid wil dat u zuiniger en efficienter omgaat met energie De energiebelasting geeft een

financiele stimulans voor energiebesparing

Tarieven energiebelasting

De tarieven van de energiebelasting staan op de site van de Belastingdienst

In sommige gevallen kunt u energiebelasting terugkriigen Ook is er vriistelling van energiebelasting

mogelijk Bijvoorbeeld als u aardgas en elektriciteit gebruikt om zelf elektriciteit op te wekken

Belastingvermindering energiebelasting

Per elektriciteitsaansluiting geldt een belastingvermindering Deze bedraagt € 318 62 bij een

onroerende zaak met een verblijfsfunctie en € 119 62 in overige situaties

De gedachte achter de belastingvermindering is dat een deel van het energieverbruik wordt gezien

als basisbehoefte en dat daarover geen EB hoeft te worden betaald Daarnaast ziet € 119 62 van het

bedrag op een compensatie die per 1 januari 2009 is ingevoerd als onderdeel van de invoering van

het capaciteitstarief een vast tarief voor transport van elektriciteit in plaats van een tarief per kWh

Opbrengst energiebelasting

De energiebelasting brengt het meest op van alle milieubelastingen Deze opbrengsten gebruikt de

overheid om andere belastingen te verlagen Zoals de belastingen op arbeid bijvoorbeeld

inkomstenbelasting en op winst bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting
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Subject RE Berekening BOL 2014

MAIL RECEIVED Thur 1 9 2014 9 20 00 AM

10 2 6

10 2 ej0 2 ^Bij dezen zoals toegezegd mijn primaire reacties op de mail van

Groeten

H|0 2 ^ 10 2 gl|] 1Q 2 eVan

Verzondem dinsdag 17 december 2013 16 38

Aan niO 2 e^p[i1lo^ FISCALITEIT

CC niO 2 e|i1^ 10 2 6 n CDV AVM n DV AVM

Onderwerp RE Berekening BOL 2014

@vewin nl]

Beste 102 6 10 2 6 10 2 6

Zoals besproken stuur ik jullie hieronder een aantal vraagpuiiten die zijn geformuleerd in het sectoroverleg over de BoL van 11

december j l

Zou het mogelijk zijn om de eerste drie vragen al v66r de bijeenkomst van 21 januari te beantwoorden

Vriendelijke groet

10 2 e^Q 2 |

Ik citeer de vragen uit het verslag

De punten zijn ingedeeld in zaken die liefst 1 januari a s duidelijk moeten zijn maar in ieder geval zo snel mogelijk na 1

k rv j 014 en zaken die op 1 juli a s moeten zijn ingevoerd dus in de eerste maanden van het jaar duidelijk moeten
JUlOb755092



Zaken die duidelijk moeten zijn v66r 1 1 2014 of zo snel mogelijk na 1 januari 2014

•□□□□□□□□ Het memo van dhr \ bevat onduidelijkheden t a v de berekening van de belastbare hoeveelheid over

bet le halfjaar ingeval van geen voorschotten

In de toelichting wordt vemield een belastbare hoeveelheid van max 300 m3 over het le halfjaar terwijl op basis van de

wettekst hier een maximum hoeveelheid zou moeten gelden van 150 m3

Tot 1 juni 2014 luidt artikel 14 zoals voorheen Er wordt dus geheven over maximaal 300 m^ Van verlaging is geen

sprake omdat de verbruiksperiode een kalenderjaar is wordt nog geregeld

In de rekenvoorbeelden wordt ook geen rekening gehouden met de toerekening van staffels op basis van dagen in het Jaar
hoeveel dagen per halfjaar schrikkeljaren

Klopt maar dat kan slechts een marginale invioed hebben op de uitkomst

•□□□□□□□□ PICVW met name voor bedrijven en bedrijfscomplexen

De wet geeft aan dat per 1 1 2014 voor alle aansliiitingen waar sprake is van meer dan 1 WOZ eenheid achter de

wateraansluiting BOL moet worden geheven tegen de prijs van € 0 33 over het volledige verhruik ongeacht het aantal WOZ

eenheden

Dit zou betekenen dat een aantal bedrijfscomplexen vanaf 1 1 2014 voor het volledige verbrmk zouden moeten worden

belast en dat zij ook na 1 7 2014 niet onder het schijventarief zouden vallen

Dit lijkt in tegenspmak met de oorspronkelijke doelstelling van de PICVW dat bewoners van appartementencomplexen met
een watermeter en meerdere bewoners in hun eigen appartementen niet bevoordeeld zouden mogen worden t o v bewoners

van appartementen met ieder een eigen watermeter De basisgedachte hierbij is dat de “P” in PICVW staat voor particulier

Er moet snel duidelijkheid komen hoe deze bepaling in de wet moet worden uitgelegd

De bepaling impliceert inderdaad dat bij PICW s het volledige verbruik belast wordt tegen het tarief van de eerste schijf
Wellicht regelen dat bij PICW s het tarief wordt toegepast dat past bij de gemiddelde hoeveelheid per WOZ object

Ingeval van de uitleg zoals boven vermeld moeten vanaf 1 januari a s alle klanten waar sprake is van meerdere WOZ

eenheden voor het volledige verbruik worden belast

Dat moet sowieso de vraag is alleen tegen welk tarief Het is een consequentie van de afschaffing van het

heffingsplafond

•□□□□□□□□ Afdracht Voorschotten Facturatie

De waterleidingbedrijven moeten op de maandelijkse aangifte de BOL die is inbegrepen in de voorschotten en de nota

afdiagen aan de belastingdienst

De voorschotten zoals deze van de klanten worden geincasseerd vanaf 1 1 2014 bevatten nog de berekening van de BOL op

basis van tarieven 2013

De waterleidingbedrijven hebben er voor gekozen om de voorschotten naar de klanten niet te herrekenen op basis van de

tarieven BOL 2014 vanwege de verwachte hoeveelheid klantreacties op een aanpassing van het voorschot

Dat is een keus van de belastingplichtigen in de klantrelatie Het mag geen invioed hebben op de afdracht aan de fiscus

De consequentie hiervan is dat de afdracht die door de administratieve systemen wordt berekend t a v de voorschotten is

gebaseerd op de tarieven 2013

755092 00156



Formeel zou de afdracht van de voorschotten moeten worden gebaseerd op de tarieven 2014

Inderdaad Wellicht voor 2014 toestaan dat BOL verhoging pas wordt afgedragen bij uitreiking van de eindfactuur mits

uiterlijk in aangifte november 2014

De vraag is of de afdracht van de voorschotten mag worden gebaseerd op de feitelijk in rekening gebrachte voorschotten

Nee Alleen de hoeveelheden worden door de voorschotten bepaald Het tarief niet

Dit betekent dan wel dat bij verrekening van de voorschotten op basis van de jaamota er een negatieve afdracht ontstaat t a v

de voorschotten die in 2014 zijn afgedragen met het tarief van 2013

Zaken die zo snel mogelijk in het nieuwe jaar duidelijk moeten zijn

•□□□□□□□□ Levering van “ander” water dan drinkwater

Tot nog toe was de levering van bijvoorbeeld industriewater water wat wordt opgepompt uit oppervlakte of grondwater niet of

slechts tot max 300 m3 belast

Vanaf 1 1 2014 moet dit water worden meegeteld in het totale waterverbmik waarover BOL wordt berekend en valt het diis

vanaf 1 7 2014 onder het schijventarief

Klopt niet helemaal Evenals voorheen is alleen water dat door een drinkwaterbedrijf of een afzonderlijke

watervoorziening geleverd wordt belast Dus niet water dat door de verbruiker zelf wordt opgepompt

Het is de vraag ofdit de bedoeling was van de wetgever toen er over vergroeningsmaatregelen werdgesproken

Uit de wetsgeschiedenis voIgt niet dat de wetgever iets anders heeft bedoeld

•□□□□□□□□ Doorlevering engroslevering

In een aantal gevalien is er sprake van dat een waterleidingbedrij f water levert aan een klant de klant het water vervolgens na

gebmik temglevert aan het waterleidingbedrij f of dochterondememing die het water zuivert en vervolgens opnieuw aan de

klant of een dochter zusterondememing levert

In deze situatie betaalt de klant volgens de huidige wetgeving over heide leveringen BOL terwijl het water feitelijk slechts 1 x

wordt geleverd

Er wordt feitelijk niet een maal maar zelfs drie maal geleverd waarvan een maal onbelast Op dit punt is er overigens
niets veranderd dat was altijd al zo

Er zijn meerdere vergelijkbare situaties waarin sprake is van dubbele lasten voor de klant

Er is geen sprake van dubbele belasting het gezuiverde water is economisch gezien ander water dan wat de klant

eerder geleverd was

Het is de vraag ofdit de bedoeling was van de wetgever toen er over vergroeningsmaatregelen werd gesproken

Er is op dit punt niets veranderd het was in het Belastingplan niet aan de orde

•□□□□□□□□ Rapportage eis belasting aangifteformulier

De vraag is hoe het aangifteformulier voor de BOL vanaf 1 7 2014 emit gaat zien en aan welke eisen de rapportages van de

waterleidingbedrijven moet voldoen
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Het formulier gaat er waarschijnlijk ongeveer uitzien zoals voor de EB

Moeten de waterleidingbedrijven een volledige specificatie per tariefjaar schijventariefvan de te berekenen opgeven

Ja het gaat om opgaaf van de hoeveelheden onder de verschillende schijven en de bijbehorende belastingbedragen

Nog te checken bij IMB

•□□□□□□□□ AMuiten bij niet betalen BOL

De BOL heeft voor een aantal bedrijven grote fmaneiele eonsequenties

Het kan voorkomen dat bedrijven weigeren het BOL deel van de nota te betalen

Hoever moeten de waterleidingbedrijven gaan om het bedrag BOL te incasseren Moet dit in het uiterste geval leiden tot

afsluiting van de klant van waterlevering

BOL maakt deel uit van de vordering van het waterbedrijf Wat doet het waterbedrijf normalter als zijn vordering niet

wordt beta a Id

•□□□□□□□□ Rekenvoorbeeld oktober 2014 oktober 2015

Er is behoefte aan extra rekenvoorbeelden van de berekening van BOL voor grote klanten die in het schijventariefvallen Het

gaat dan om andere periodes dan de rekenvoorbeelden die nu zijn gegeven bijvoorbeeld 13 oktober 2014 12 oktober 2015

Ook is er behoefte aan verduidelijking van de eerder gegeven rekenvoorbeelden en aan rekenvoorbeelden waarin met

dagenberekening moet worden gewerkt met de schijven

Wordt aan gewerkt

•□□□□□□□□ Bol berekening bij verhuizingen

De waterleidingbedrijven berekenen de BOL op basis van de combinatie van klant en locatie

Dit betekent dat als een klant verhuist binnen eenkalendeijaar hij wordt afgerekend voor zijn verbrmk

Op een nieuwe locatie begint de klant voor zijn verbruik weer met 0 dus zonder rekening te houden met de staffels van de

voorgaande locatie

T a v de locatie geldt eveneens dat de klant die op die locatie weer water gaat gebruiken voor zijn verbruik weer start op 0 dus

zonder rekening te houden met eventuele staffels waarin de vorige gebnuker op die locatie was geeindigd in dat kalendeijaar

Een andere systematiek kan niet worden ingebouwd worden in de systemen en is ook niet haalbaar voor klanten die binnen

Nederland verhuizen en daardoor van water leverancier veranderen

De systematiek kan worden aangehouden De staffel wordt namelijk toegepast per aansluiting

•□□□□□□□□ Verantwoordelijkheid juistheidtussentijdse meterstand

De meeste waterleidingbedrijven zullen een tussentijdse meterstand opvragen bij hun grote klanten per 1 7 2014 en 1 1 2015

Deze opgave wordt over het algemeen door de klanten zelf doorgegeven aan de waterleidingbedrijven

De klant kan er belang bij hebben om deze meterstand zodanig op te geven dat de BOL voor een deel in de gunstiger

tarielperiode valt

De vraag is hoeverre de verantwoordelijkheid van de waterleidingbedrijven gaat t a v de opgave door de klant

755092 00156



De belastingplichtige is verantwoordelijk voor de juiste afdracht aan de fiscus Als door welke oorzaak ook te weinig

belasting wordt afgedragen is de belastingplichtige daarvoor aansprakelijk Als de belastingplichtige niet zelf de meter

opneemt maar afgaat op een opgave van de klant komt dat voor zijn eigen risico

VanfhQ 2 ehfgiPQ^ FISCALITEIT [[
Verzonden maandag 9 december 2013 13 15

AanJ~| ii|o 2 ^ ^Q 2 B II
CC i1l0 2 e|l^ 2H 10 2 e | IfDV AVM ^

Ondenverp RE Berekening BOL 2014

10 2 e @minfin nl1

^ 10 2 6 ncDV AVM^

10 2 ej0 2 ^Beste

Zoals toegezegd bij dezen

•□□□□□□□□een aangevulde versie van het memo van vorige week

•□□□□□□□□een uitwerking van een casus met maandelijkse voorschotten en een verbruiksperiode van oktober tot

oktober

Met vriendelijke groet

10 2 e[]|l0 2 e

10 2 6 DV AVMVan

Verzonden donderdag 5 december 2013 17 20

tl|0 2 ^ 10 2 e7Aan

CC pl0 2 e|lt 2[6|l0 2 4 fCFl^LITEIT niQ 2 6|^lpS l0 2 6~n DV AVM

Ondenverp Berekening BOL 2014
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10 2 ej0 2 ^Beste

Bijgaand in verband met onze bespreking vrijdagochtend 10 uur alvast een memo met toelichting op de berekening van

de belasting op leidingwater We zullen dit tijdens bet overleg ook toelichten dus als het er niet van komt om het vooraf

te lezen is dat geen bezwaar

Tot morgen

10 2 6
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Subject RE 21 januari
MAIL RECEIVED Thur 1 9 2014 7 04 00 PM

BestefP^

Uiteraard is het prima dat de contactpersoon van VNO NCW ook nneekomt Wei is het in dat geval nuttig dat vooraf ook

voor hem duidelijk is dat de bijeenkomst gericht is op de informatiebehoefte van de waterbedrijven als belastingplichtige
voor de BOL Het overleg zal daarmee naar verwachting tamelijk technische van aard zijn De uitnodiging voIgt begin

volgende week

We gaan er op dit moment van uit dat er geen extern onderzoek hoeft te worden uitgezet voor de BOL maar dat de

sector en de betrokken instances de effecten en mogelijke knelpunten zelf in kaart kunnen brengen Ook dan is de

beschikbare tijd echter tamelijk beperkt dus alle inbreng is meer dan welkom

Vriendelijke groeten

10 2 e 10 2 e

10 2 e

Ministerifi van Financial

DGFZ DirectLe Douane en Verferuiksbelastingen

AMeling Acdjns Verkeer en Milieu

Postbus 20201

2500 EE Den Haag
tel 10 2 6

VanijO S ^ 10 2 6 [| 10 2 6 |@vemw nl]
Verzonden donderdaq 9 januari 2014 17 13

Aan

Onderwerp 21 januari

10 2 6 d IO 2 e|j DV AVM

Beste IO 2 e

Afgelopen woensdag spraken we over het onderzoek naar de effecten van de BOL We spraken ook even over de bijeenkomst

7^172^™^
kwamen vervolgens tot de slotsom dat het niet zinvol zou zijn om onze achterban bij deze bijeenkomst^te

00157



betrekken Voor hen zouden we een aparte bijeenkomst organiseren op 10 of 11 februari Ik zou die bijeenkomst van 21

januari wel graag samen met iemand van VNO NCW widen bijwonen VNO NCW en VEMW hebben de afgelopen maanden
intemsief overleg gevoerd over dit onderwerp Ik wil deze samenwerking graag voortzetten Alvorens ik VNO NCW benader

vemeem ik graag van jou hoe je daar tegen aankijkt Voorts zal ik begin volgende week een lijstje met ‘typen effecten’

aanleveren die we in het onderzoek zouden kunnen meenemen inelusiefhet verzoek om daarop te reageren

Bij voorbaat dank voor je reactie

Met vriendelijke groet

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

10 2 6

10 2 6

^ Sjvemw nl

QDa

I
VEMW
KM kcnnlucntruni cn

btbn^cnbcKirtigrr voor £jkdl^

cneigle cn wjErr^ebiuEkm

VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM | Woerden

Op dit bericht is de disclaimer van VEM\\^ van toepassing U kunt deze vinden op de website van VEMUb www vemwnl
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Normal
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Importance
Subject BOL 2014 bij gebruik voorschotten O2 docx

MAIL RECEIVED Mon 1 13 2014 10 58 41 AM

BOL 2014 bij gebruik voorschotten 02 docx

10 2 6 I

Bij dezen een memo met het door dhr i0 2 e gevraagde rekenvoorbeeld

Je zou het kunnen meesturen metonze reactie op de emails van dhr 10 2 e

Groeten
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Memo berekeninq belastinq op leidinqwater over 2014

Auteurf° ^ il0 2 e

Datum 13 januari 2014

Vanuit de Vewin is het verzoek gekomen in de vorm van een rekenvoorbeeld duidelijk te maken hoe

de BOL berekend moet worden bij grote klanten die in het schijventarief vallen als gewerkt wordt met

een factuurperiode van bijvoorbeeld 13 oktober 2014 tot en met 12 oktober 2015

Als geen gebruik gemaakt wordt van voorschotten wordt de verbruiksperiode voor de BOL gesteld op

het kalenderjaar De BOL moet in dat geval dan ook worden berekend en algedragen zoals

weergegeven in het memo van 9 december 2013 Het maakt daarbij geen verschil wanneer de

factuur wordt uitgereikt en op welke periode de factuur betrekking heeft De wijze waarop de BOL

wordt doorberekend aan de klant is in deze situatie een zaak tussen het waterbedrijf en de klant die

geen invioed heeft op de fiscale verplichtingen

Hierna ga ik er verder van uit dat gebruik gemaakt wordt van maandelijkse voorschotten De

verbruiksperiode wordt in dat geval gesteld op de periode waarop de eindfactuur betrekking heeft in

het voorbeeld dus de periode van 13 oktober 2014 tot en met 12 oktober 2015

Bij de berekening van de belasting die over de totale verbruiksperiode verschuldigd is wordt de totale

geleverde hoeveelheid gesplitst in de hoeveelheden die belastbaar zijn naar het in het 2e halflaar

2014 geldende schijventarief en de hoeveelheden die belastbaar zijn naar het in 2015 geldende

schijventarief

hoeveelheden waarop de voorschotten van oktober november en november december betrekking

hebben geheel belast naar het in het 2e halflaar 2014 geldende schijventarief

hoeveelheid waarop het voorschot van december januari betrekking heeft voor 19 31 deel belast

naar het in het 2e halflaar 2014 geldende schijventarief en voor 12 31 deel belast naar het in 2015

geldende schijventarief

hoeveelheden waarop de overige voorschotten betrekking hebben geheel belast naar het in 2015

geldende schijventarief

Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting per voorschot moet worden afgedragen Daarbij moet

worden uitgegaan van de hoeveelheid waarop het voorschot is gebaseerd bij maandvoorschotten in

het algemeen 1 12 van de hoeveelheid op jaarbasis en van het op het tijdstip van levering geldende

tarief Verder moet rekening gehouden worden met de verandering van de tariefgrenzen per 1 januari

2015 Een en ander kan gebeuren zoals in het hierna volgende rekenvoorbeeld

Voorbeeld

Stel de geleverde hoeveelheid is op jaarbasis 108 000 m^

Berekening belasting over de totale verbruiksperiode

eerste schijf

in 2014 2 19 31 12 300 €0 33 € 21 55
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in 2015 9 12 31 12 300 €0 33 € 77 45

tweede schijf

in 2014

in 2015

2 19 31 12 49700 €0 40

9 12 31 12 99700 €0 20

€ 4 328 71

€ 15 598 23

derde schijf

in 2014

in 2015

2 19 31 12 58000 €0 36

9 12 31 12 8000 €0 18

€ 4 546 45

€ 1 126 45

Totaal € 25 698 84

Berekening afdracht per voorschot

De totale belasting is toe te rekenen aan

leveringen vbbr 1 januari 2015 € 21 55 €4 328 71 €4 546 45

leveringen na 1 januari 2015

€ 8 896 71

€77 45 €15 598 23 € 1 126 45 € 16 802 13

□at is per maand

vbbr 1 januari 2015 € 8 896 71 2 19 31

na 1 januari 2015

€ 3 404 92

€ 1 789 92€ 16 802 13 9 12 31

Voorschot december januari 19 31 € 3 404 91 12 31 € 1 789 92 € 2 779 76

aangiftetijdvakke af te dragenbelaste hoeveelheid belasting per schijf
n

1e schijf 2e schijf 3e schijf 1e schijf 2e schijf 3e schijf

november 2014 25 m3 4 142 m3 4 833 m3 8 25 1 656 67 1 740 00 3 404 92

december 2014 25 m3 4 142 m3 4 833 m3 8 25 1 656 67 1 740 00 3 404 92

januari 2015 25 m3 5 755 m3 3 220 m3 8 25 1 658 60 1 112 90 2 779 76

februari 2015 25 m3 8 308 m3 667 m3 8 25 1 661 67 120 00 1 789 92

maart2015 25 m3 8 308 m3 667 m3 8 25 1 661 67 120 00 1 789 92

aprii 2015 25 m3 8 308 m3 667 m3 8 25 1 661 67 120 00 1 789 92

mei2015 25 m3 8 308 m3 667 m3 8 25 1 661 67 120 00 1 789 92

juni2015 25 m3 8 308 m3 667 m3 8 25 1 661 67 120 00 1 789 92

juli2015 25 m3 8 308 m3 667 m3 8 25 1 661 67 120 00 1 789 92

augustus 2015 25 m3 8 308 m3 667 m3 8 25 1 661 67 120 00 1 789 92

September 2015 25 m3 8 308 m3 667 m3 8 25 1 661 67 120 00 1 789 92

oktober2015 25 m3 8 308 m3 667 m3 8 25 1 661 67 120 00 1 789 92

Totaal 300 ni3 88 813 m3 18 887 013 99 00 19 926 94 5 672 90 25 698 84

De belasting overde voorschotten moet worden aangegeven in de aangifte over hettijdvak waarin de voorschotnota is

uitgerelkt
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Tue 1 14 2014 2 06 14 PM

Normal

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject uitnodiging voor 21 januari
MAIL RECEIVED Tue 1 14 2014 2 06 32 PM

2014 01 14 Vewin memo BoL vraaen vanuit de drinkwaterbedriiven docx

Beste 10 2 e 10 2 e

Wanneer kaii ik vaiijullie een uitnodiging verwachten voor de bijeenkomst met de waterbedrijven volgende week dinsdag Ik

zou die nu spoedig willen versturen ik krijg daar nu veel vragen over

Hoe zienjullie de bijeenkomst qua structuur voor je Ik heb inbijgevoegdbestand de vragen die ik tot nuvan de bedrijven
heb ontvangen nog wat gestructureerd Wellicht is dat behulpzaam

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 e

I0 2 e l@vewin nl

www vewin nl

Als u dit bericht per abuis hebt ontifangen word u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen Het is niet toegestaan om dit berieht geheel of gedeeltelijk
zonder toestemming le gebruiken of te verspreiden Vewin aanvaardt geen aansprakeiijkheid 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

791756 00160



Item Issue

Om administratieve lastte beperken ICT

informatievoorziening klachtafhandeling

baseren de drinkwaterbedrijven de voorschot

bedragen op de BOL tarieven 2013 en de nieuwe

tarieven worden verrekend bij de afrekening c q

jaarfactuur De berekening van de afdracht aan

de Belastingdienst is gebaseerd op de feitelijk in

rekening gebrachte BoL en loopt dus achter op

de tarieven 2014 Dit wordt bij Jaarafrekening

rechtgetrokken

Beiastingafdracht door drinkwaterbedrijf

Voorschotbedragen worden doorde

drinkwaterbedrijven aangepast aan de BoL

tarieven 2014 op het moment van jaarafrekening

Toepassing van maximum 300m^ in 2014 Heiderheid over toepassing maximumgrens van

300m^ in het eerste halfjaarvan 2014 wordt

deze gehalveerd Hoe worden de maxima

toegepast in het tweede halfjaar van 2014

is er verschii tussen toepassing van de maxima in

situatie bij voorschotten op basis van geschat

verbruik en zonder voorschotten afrekenen op

basis van werkelijk verbruik

Rekenvoorbeelden Rekenvoorbeelden zijn zeer dienstig voor begrip

van de systematiek Graag rekenvoorbeelden op

dagbasisen bijvoorbeeid doorioop van schijven

voor periode 13 oktober 2014 12 oktober 2015

Verhuizingen Bij verhuizing van de verbruiker is het

administratief onmogelijk om per verbruiker

en of locatie door te tellen binnen de staffels

Beiaste ieveringen aan verbruiker Waterbedrijven leveren eikaar onderling water

Dit water wordt niet verbruikt maar al dan niet

via zuiveringsstap doorgeleverd aan

eindverbruikers

incidenteel levert de verbruiker het water terug

aan het drinkwaterbedrijf of

dochteronderneming daarvan die het water na

behandeling vervolgens weer doorlevert

Hierdoor kan sprak zijn van dubbele beiasting

Aangifte Aan welke eisen moet de aangifte voldoen Moet

specificatie pertariefjaar schijventarief van

geieverde m^ worden gerapporteerd

Vaststelling verbuik per 1 juli 2014 en of per 1

januari 2015

De waterbedrijven geven klanten gelegenheid

om de meterstand per 1 juli 2014 en of per 1

januari 2015 door te geven als start van de

792162 00161



invoering van staffelsystematiek Niet uitgesloten

kan worden dat verbruikers deze meterstand

strategisch invullen

Alleen van toepassing op particulieren of ook op

bedrijven Hoe te handelen bij aansluitingen

waarachter zowel particuliere als zakelijke
verbuiker

PIVCW

Is sprake van PIVCW als de WOZ objecten achter

de aansluiting in gebruik zijn bij dezelfde

verbruiker en bij elkaar horen {naar de

omstandigheden beoordeel

Hoe ziet een PIVCW verklaring er per 2014 uit

1 WOZ object met meerdere aansluitingen Voor hoeveel aansluitingen moet BoLin rekening

worden gebracht als sprake is van een WOZ

object

Afsiuiten vanwege BoL De BoL kan forse financiele consequenties

betekenen vanaf 2014 Is in geval van niet

kunnen willen voldoen van de BoL afsiuiten

toegestaan

792162 00161



FISCALITEIT^^ 10 2 e |@minfin nn
I0 2 e DV AVM

Tue 1 14 2014 2 17 27 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE BOL2014

MAIL RECEIVED Tue 1 14 2014 2 17 00 PM

Ok dank je

Van |l0 2 e|l|3 2 ^0 2 4 FISCALITEIT

Verzonden dinsdag 14 januari 2014 14 16

Aan

CC ri0 2 e|l^ 2j | 10 2 e ^DV AVM

Onderwerp RE BOL 2014

10 2 6 |^10 2 e DV AVM

Misschien kun je in plaats van voorbeeld aangifteformulier beter kortweg vermelden aangifteformulier het formulier

voor het 1^ halfjaar staat niet model voor het formulier voor het 2^ halfjaar

Zou je de concept agenda ook w illen doorgeven aan |i0 2 e|^0 2 4 nnet het verzoek de college s van de BD te informeren

Groeten

10 2 e|

10 2 6 h0 2 e| DV AVMVan

Verzonden dinsdag 14 januari 2014 14 10

Aan |l0 2 e|lp ^0 2 4 FISCALITEIT

l 10 2 e I DV AVMCC 10 2 6 1D 2 6

Onderwerp RE BOL 2014

Dank je Het uitgewerkte voorbeeld in je aanvullende memo laat inderdaad zien dat je wel goed bij de les moet blijven
om deze berekening uitte kunnen voeren Zeker als het handmatig moet gebeuren

Ik stuur vanmiddag de uitnodiging naar Vewin en VEMW Heb je nog suggesties voor onderstaande concept agenda

10 2 € j0 2 4 besteBeste

Graag nodig ik Vewin de leidingwaterbedrijven en VEM\A uit voor het eerder afgesproken overleg over de wijzigingen in

de belasting op leidingwater op dinsdagmiddag 21 januari 2014 van 13 30 tot 15 30 uur bij het Ministerie van Financien

in Den Haag

Van onze kant stellen wij onderstaande agendapunten voor Mocht je nu al aanvullingen hebben dan horen wij dat

graag De definitieve agenda wordt bij het begin van het overleg vastgesteld De namen van de deelnemers zouden we

graag uiterlijk maandag ontvangen Van onze kant zullen vier a zes personen deelnemen de zaal is groot genoeg voor

20 personen

Vriendelijke groeten

1 | 10 2 6

Overleg belasting op leidingwater BOL

Datum dinsdag 21 januari 2014 van 13 30 tot 15 30

Plaats Ministerie van Financien Korte Voorhout 7 Den Haag

Zaal Vuurtorenzaal in het vergadercentrum

Het Ministerie van Financien ligt op ioopafstand van het Centraai Station Den Haag

Bij het ministerie zijn geen bezoekersparkeerpiaatsen maar in de omgeving is doorgaans voidoende ruimte in enkele

791732^ parkeerparages
00162



Bezoekers kunnen zich melden btj de receptie Vergeet niet een identiteitsbewijs mee te nemen

Concept agenda

1 Opening voorstelrondje en vaststelling agenda

2 Korte samenvatting wetswijzigingen BOL in 2014 en 2015 tijdpad lagere regelgeving

3 Aanpassing aangifte voorbeeid aangifteformulier

4 Begrip verbruiksperiode afhankelijk van wei of geen voorschotfacturen en tijdstip verschuidigdheid BOL

5 Doorberekening verhoging BOL voor iopende voorschotten

6 Overgangssituaties 2014 2015 berekening BOL

a bij voorschotfacturen rekenvoorbeeid

b zonder voorschotfacturen rekenvoorbeeid

7 Verhuizing afnemer toepassing tarief

S Particuliere instaliatie voor centrale watervoorziening toepassing tarief

9

10

11 Wat verder ter tafel komt

12 Rondvraag en siuiting

Van |l0 2 eLl^ 2 ^0 2 4 FISCALITEIT

Verzonden dinsdag 14 anuari 2014 9 06

Aan

CC pl0 2 6|l^ 2jqf| 10 2 e [ytDV AVM

Ondenverp FW BOL 2014

10 2 e ^10 2 e DV AVM

10 2 e

Lijkt me prima zo Als er iets niet duideiijk is horen we het volgende week wei

Groeten

10 2 e|

10 2 e h0 2 e| DV AVMVan

Verzonden maandag 13 januari 2014 20 00

Aan |l0 2 e|jP^|i^ FISCALITEIT

CC |l0 2 6|l1o^q | 10 2 e I DV AVM

Ondenverp BOL 2014

10 2 e|

Bijgaand het concept voor de antwoorden op de vragen van de Vewin Het zijn grotendeeis jouw antwoorden aangevuid
metwat we hebben besproken Kan hetzo watjou betreft en mis je nog iets

Groet

10 2 6

791732 00162



10 2 6 I ^10 2 6 DGRW f
10 2 e I | |l0 2 e| DV AVM

Tue 1 14 2014 3 19 25 PM

Normal

]@minienm nl]To 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE overleg belasting op leidingwater 21 januari 2014

MAIL RECEIVED Tue 1 14 2014 3 19 00 PM

5 5 555

Hoi 10 2 6 I

Prima Ik wacht het af

Groet

10 2 6

]@minienm nl]d 10 2 6 I DGRWIVan

Verzonden dinsdag Hianuari 2014 15 19

Aan I iQ 2 e | | ^i0 2 6 PV AVM

Onderwerp RE overleg belasting op leidingiwater 21 januari 2014

10 2 6 10 2 6

Hoi 10 2 6 I dank voor je maiitje Goed om te weten waar het precies over gaat Ik kijk nog even of ik werkelijk
aanschuif Ik kan denk ik niet veel toevoegen maar natuurlijk altijd goed om te weten wat er leeft onder de partijen bij
dit thema

Ik laat het dus nog even weten

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

■tjO 2 ^1 10 2 6

10 2 6

□ubb6l

10 2 6j0 2 ^

10 2 6 | | 10 2 6

10 2 6

791748 00163



Dubbel
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10 2 e| |10 2 ej^ 10 2 e | | ] AFP BELEID^[j
10 2 e[TlQ 2 ^ 10 2 e I DV Aviv| |1 1Q 2 e |@minfln nl]

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

Tue 1 14 2014 3 20 03 PM

Normal

10 2 e I@minfin nl1To

Cc

From

Sent

Importance
Subject FW overleg belasting op leidingwater 21 januari 2014

MAIL RECEIVED Tue 1 14 2014 3 20 00 PM

BOL2014 14 januari 2014 docx

Hoi 10 2 e

Ter info Onderstaand verhaal geldt dus ook voor jouw als je er bij wil zijn past dat nog net We verwachten wel dat de

bijeenkomst met Vewin leden tamelijk technisch wordt Het overleg op 11 februari metVEMW wordt waarschijnlijk wat

meer inhoudelijk

Groet

10 2 6

h0 2 61 DV AVM

Verzonden dinsdag 14 januari 2014 15 13

Aan

Onderwerp overleg belasting op leidingwater 21 januari 2014

Van 10 2 6

H I0 2 e10 2 6 DGRW

Beste 10 2 6

Ik kon je telefonisch niet bereiken en heb je daarom maar meteen de uitnodiging gestuurd voor het overleg

leidingwaterbelasting met de sector volgende week dinsdag Het wordt naar verwachting een tamelijk technische

bijeenkomst over de ins en outs van deze belasting met name de overgangssituatie in 2014 ook in verband met de al

lopende voorschotten Ter info bijgaand ook een aantal vragen die we van Vewin kregen en onze antwoorden daarop
zoals we die vandaag ook aan flO 2 4 10 2 6 van de Vewin zullen sturen

10 2 6 van VEMW is bij het komende overleg aanwezig zonder verdere VEMW leden gezien de fiscaaltechnische

aard van de bijeenkomst Wel nodigt hij zijn contactpersoon bij VNO NCW uit Op 11 februari 2014 zullen we ook een

overleg organiseren met VEMW leden Daar zullen naar verwachting meer vragen worden besproken die leven bij
grootverbruikers van leidingwater en bij bedrijven die ander water leveren aan grootverbruikers Bij dat overleg zullen

we dan io 2 e o 2 ^weer uitnodigen

Voor beide overleggen zal ik je een uitnodiging sturen laat maar weten of je er ook bij wil zijn

Vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

791713 00164



10 2 6

Ministerifi van Financial

DGFZ DirectLe Douane en Verhmiksbelastingen

AMeling Accijns Verkeer en MiKen

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tel 10 2 6

791713 00164



Zaken die duidelijk moeten zijn v66r 1 1 2014 of zo snel mogelijk na 1 januari 2014

• Het memo van dhr 10 2 e bevat onduidelijkheden t a v de berekening van de belastbare

hoeveelheid over het le halfjaar ingeval van geen voorschotten

In de toelichting wordt vermeld een belastbare hoeveelheid van max 300 m3 over het le

halfjaar terwiji op basis van de wettekst hier een maximum hoeveelheid zou moeten gelden van

150 m3

Tot 1 juli 2014 luidt artikel 14 zoals voorheen Er wordt dus geheven over maxirraal

300 m3 Van verlaging is geen sprake de verbruiksperiode is in deze situatie geen

voorschotten een kalenderjaar
In de rekenvoorbeelden wordt ook geen rekening gehouden met de toerekening van staffels op

basis van dagen in het jaar hoeveel dagen per half jaar schrikkeljaren

Klopt maar dat kan slechts een marginale invioed hebben op de uitkomst

• PICVW met name voor bedrijven en bedrijfscomplexen

De wet geeft aan dat per 1 1 2014 voor alle aansluitingen waar sprake is van meer dan 1 WOZ

eenheid achter de wateraansluiting BOL moet worden geheven tegen de prijs van € 0 33 over

het volledige verbruik ongeacht het aantal WOZ eenheden

Dit zou betekenen dat een groot aantal bedrijfscomplexen vanaf 1 1 2014 voor het volledige

verbruik zouden moeten worden belast en dat zij ook na 1 7 2014 niet onder het schijventarief

zouden vallen

Dit lijkt in tegenspraak met de oorspronkelijke doelstelling van de PICVW dat bewoners van

appartementencomplexen met een watermeter en meerdere bewoners in hun eigen

appartementen niet bevoordeeld zouden mogen worden t o v bewoners van appartementen

met ieder een eigen watermeter De basisgedachte hierbij is dat de P in PICVW staat voor

particulier

Er moet snel duidelijkheid komen hoe deze bepaling in de wet moet worden uitgelegd
Deze wijziging gaat in per 1 juli 2014 tegelijk met het degressieve schijventarief De

bepaling impliceert inderdaad dat bij PICW s het volledige verbruik belast wordt

tegen het tarief van de eerste schijf Ult de toelichting blljkt dat daarblj is ultgegaan
van partlculiere afnemers

Op grand van artikel 18 tweede Hd van de Wbm geldt het tarief in de eerste

schijf voor het totale verbruik als het water geleverd wordt aan een particuliere
installade voor centrale watervoorziening Op deze wijze worden particulieren die

water betrekken via een aansluiting waarop meerdere onroerende zaken zijn

aangesloten op dezelfde wijze belast als verbruikers met een eigen aansluiting op

het leidingwaternet
Wanneer op dit punt nadere regelgevlng wenselljk is voor bedrljvencomplexen kan

dit worden meegenomen in het komende onderzoek Een opiossing die bijvoorbeeld
aan de staatssecretaris voorgelegd zou kunnen worden is om bij PICW s de

mogelijkheid te bieden dat de verschuldigde belasting wordt berekend door het tarief

toe te passen per WOZ object aan de hand van de gemiddeld per WOZ object

geleverde hoeveelheid leidingwater

Ingeval van de uitleg zoals boven vermeld moeten vanaf 1 januari a s alle klanten waar sprake is

van meerdere WOZ eenheden voor het volledige verbruik worden belast

Dat moet sowleso de vraag Is alleen tegen welk tarief Het is een consequentie van

de afschaffing van het heffingsplafond Overigens gaat het zoals gezegd om een

wijziging per 1 juli 2014

1

• Afdracht Voorschotten Facturatie

De waterleidingbedrijven moeten op de maandelijkse aangifte de BOL die is inbegrepen in de

voorschotten en de nota afdragen aan de belastingdienst

^

Vijfde nota van wijziging Belastingplan 2014

1
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De voorschotten zoals deze van de klanten worden gemcasseerd vanaf 1 1 2014 bevatten nog de

berekening van de BOL op basis van tarieven 2013

De waterleidingbedrijven hebben er voor gekozen om de voorschotten naar de klanten niet te

herrekenen op basis van de tarieven BOL 2014 vanwege de verwachte hoeveelheid klantreacties

op een aanpassing van het voorschot

Dat is een keus van de belastingplichtigen in de klantrelatie Het mag geen

invioed hebben op de afdracht aan de fiscus

De consequentie hiervan is dat de afdracht die door de administratieve systemen wordt

berekend t a v de voorschotten is gebaseerd op de tarieven 2013

Formeel zou de afdracht van de voorschotten moeten worden gebaseerd op de tarieven 2014

Dat is juist Voor een latere afdracht van de verhoging bijvoorbeeld bij uitreiking
van de eindfactuur in de loop van 2014 zou een expliciete goedkeuring van de

Staatssecretaris van Financien nodig zijn Ook dan zou overigens het uitgangspunt

zijn datde verhoging wel in 2014 moet worden afgedragen
De vraag is of de afdracht van de voorschotten mag worden gebaseerd op de feitelijk in rekening

gebrachte voorschotten

Nee Alleen de hoeveelheden worden door de voorschotten bepaald Hettarief

niet

Dit betekent dan wel dat bij verrekening van de voorschotten op basis van de jaarnota er een

negatieve afdracht ontstaatt a v de voorschotten die in 2014 zijn afgedragen met het tarief van

2013

Deze formulering is nietgeheel duidelijk maar de consequentie van het uitstellen

van de aanpassing van de voorschotten is dat afnemers die voorschotten betalen

pas op een later tijdstip worden geconfronteerd met de verhoging van de BOL De

leidingwaterbedrijven kunnen zelf besluiten op welke wijze zij de door hen voldane

BOL alsnog aan deze afnemers doorberekenen Dit staat los van een eventuele

goedkeuring om bij voorschotsituaties de verhoging pas in de loop van 2014 bij de

eindafrekening te voldoen

Zaken die zo snel mogelijk in het nieuwe jaar duidelijk moeten zijn

• Levering van ander water dan drinkwater

Tot nog toe was de levering van bijvoorbeeld industriewater water wat wordt opgepompt uit

oppervlakte of grondwater niet of slechts tot max 300 m3 belast

Vanaf 1 1 2014 moet dit water worden meegeteld in het totale waterverbruik waarover BOL

wordt berekend en valt het dus vanaf 1 7 2014 onder het schijventarief
Dit klopt niet helemaal Per 1 januari 2014 verandert er op dit punt niets Evenals

voorheen is water dat door een drinkwaterbedrijf of een afzonderlijke

watervoorziening geleverd wordt belast Vanaf 1 juli 2014 geldtdaarbij inderdaad

het schijventarief De BOL is niet verschuldigd voor water dat door de verbruiker

zelf wordt opgepompt en dat blijft zo

Het is de vraag of dit de bedoeling was van de wetgever toen er over vergroeningsmaatregelen

ward gesproken
Uit de wetsgeschiedenis voIgt niet dat de wetgever iets anders heeft bedoeld

• Doorlevering engroslevering

In een aantal gevallen is ersprakevan dat een waterleidingbedrijf water levert aan een klant de

klant het water vervolgens na gebruik teruglevert aan het waterleidingbedrijf of

dochteronderneming die het water zuivert en vervolgens opnieuw aan de klant of een dochter

zusteronderneming levert

In deze situatie betaalt de klant volgens de huidige wetgeving over beide leveringen BOLterwijI

het water feitelijk slechts 1 x wordt geleverd

2
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Er wordt feitelijk niet een maal maar zelfs drie maal water geleverd waarvan een

maal onbelast Op dit punt is er overigens niets veranderd dat was altijd al zo

Wei wordt nu de totale hoeveelheid geleverd leidingwater in de BOL betrokken

Er zijn meerdere vergelijkbare situaties waarin sprake is van dubbele lasten voor de klant

Er is geen sprake van dubbele belasting Het gezuiverde water is economisch

gezien ander water dan het water dat eerder aan de afnemer werd geleverd
Het is de vraag of dit de bedoeling was van de wetgever toen er over vergroeningsmaatregelen

werd gesproken

Er is op dit punt niets veranderd het was in het Belastingplan niet aan de orde

• Rapportage eis belasting aangifteformulier

De vraag is hoe het aangifteformulier voor de BOL vanaf 1 7 2014 eruit gaat zien en aan welke

eisen de rapportages van de waterleidingbedrijven moetvoldoen

Het formulier gaat er waarschijnlijk ongeveer uitzien zoals voor de EB

Moeten de waterleidingbedrijven een volledige specificatie per tariefjaar schijventarief van de

te berekenen m^ opgeven

Ja het gaat om opgaaf van de hoeveelheden onder de verschillende schijven en

de bijbehorende belastingbedragen

• Afsiuiten bij niet betalen BOL

De BOL heeft voor een aantal bedrijven grote financiele consequenties

Het kan voorkomen dat bedrijven weigeren het BOL deel van de nota te betalen

Hoever moeten de waterleidingbedrijven gaan om het bedrag BOL te incasseren Moet dit in het

uiterste geval leiden tot afsiuiting van de klant van waterlevering
Hier gelden de normale regels voor deels oninbare vorderingen Fiscaal gezien is

er geen sprake van het niet betalen van de BOL maar van het niet betalen van

een deel van de vergoeding aan het waterbedrijf Voor die situatie sluit de wet

aan bij de regeling voor oninbare vorderingen in de omzetbelasting Voor zover

het aan de afnemer in rekening gebrachte bedrag inclusief belastingen niet

volledig is en zal worden ontvangen kan het waterbedrijf een overeenkomstig

gedeelte van de ter zake betaalde belasting terugvragen Voorwaarde is wel dat

alle mogelijke incassomaatregelen van het waterbedrijf niet tot resultaat hebben

geleid en ook niet zullen leiden

• Rekenvoorbeeld oktober 2014 oktober 2015

Er is behoefte aan extra rekenvoorbeelden van de berekening van BOL voor grote klanten die in

het schijventarief vallen Het gaat dan om andere periodes dan de rekenvoorbeelden die nu zijn

gegeven {bijvoorbeeld 13 oktober 2014 12 oktober 2015

Ook is er behoefte aan verduidelijking van de eerder gegeven rekenvoorbeelden en aan

rekenvoorbeelden waarin met dagenberekening moet worden gewerkt met de schijven
Een extra voorbeeld is bijgevoegd

• Bol berekening bij verhuizingen

De waterleidingbedrijven berekenen de BOL op basis van de combinatie van klant en locatie

Dit betekent dat als een klant verhuist binnen een kalenderjaar hij wordt afgerekend voor zijn

verbruik

Op een nieuwe locatie begint de klant voor zijn verbruik weer met 0 dus zonder rekening te

houden met de staffels van de voorgaande locatie

T a v de locatie geldteveneens dat de klant die op die locatie weer water gaat gebruiken voor

zijn verbruik weer start op 0 dus zonder rekening te houden met eventuele staffels waarin de

vorige gebruiker op die locatie was geeindigd in dat kalenderjaar

Een andere systematiek kan niet worden ingebouwd worden in de systemen en is ook niet

haalbaar voor klanten die binnen Nederland verhuizen en daardoor van water leverancier

veranderen

3
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Deze systematiek kan worden aangehouden De staffel wordt namelijk toegepast

per aansluiting

• Verantwoordelijkheid juistheid tussentijdse meterstand

De meeste waterleidingbedrijven zullen een tussentijdse meterstand opvragen bij hun grote

klanten per 1 7 2014 en 1 1 2015 Deze opgave wordt over het algemeen door de klanten zelf

doorgegeven aan de waterleidingbedrijven

De klant kan er belang bij hebben om deze meterstand zodanig op te geven dat de BOL voor een

deel in de gunstiger tariefperiode valt De vraag is hoeverre de verantwoordelijkheid van de

waterleidingbedrijven gaat t a v de opgave door de klant

Het waterbedrijf is de belastingplichtige en daarmee verantwoordelijk voor een

juiste afdracht aan de fiscus Als door welke oorzaak ook te weinig belasting wordt

afgedragen is de belastingplichtige daarvoor aansprakelijk Wanneer het

waterbedrijf niet zelf de meter opneemt maar afgaat op een opgave van de

afnemer komt dat voor risico van het waterbedrijf Het is aan de waterbedrijven
om hierover metafnemers eventueel nadere civielrechtelijke afspraken te maken

4
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DV AVM [1 10 2 6 |@minfin n^
ii|0 2 H I0 2 e |[] io 2 e|@vewin nl1 |io 2 e|ip 2 d io 2 e | DV AVM H io 2e |@minfin nl] 10 2 e ^ 10 2 ¥

I I0 2 e |@vnoncv\^kb nl [| 102 |@vnoncw mkb nl1
From

Sent

Importance

Subject RE onderzoek BOL

MAIL RECEIVED Fri 1 17 2014 12 02 53 PM

To 10 2 e

Cc

10 2 ^ 10 2 e

Fri 1 17 2014 12 02 44 PM

Normal

Beste iO 2 e

Nog even voor de goede orde het bericht van gisteren staat wat mij betreft los van de bijeenkomst voor de

drinkwaterbedrijven van aanstaande dinsdag De drinkwaterbedrijven kampen met vele op de uitvoering gerichte vragen die

uiteraard ruim voor 1 juli aanstaande moeten worden beantwoord Laat die vragen vooral centraal staan aanstaande dinsdag

Mijn vragen betreffen de insteek van het onderzoek Welke aspecten worden daarin meegenomen Dat is wat mij betreft nog

niet duidelijk Wellicht kan dat “doel en scope onderzoek” een punt op de agenda zijn

Met vriendelijke groet

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

10 2 6

10 2 6

^fSVemw nl

liDS

1
VEMW
H{^ kmni^cntrurn cn tk

bcbn^bcK rtigrr voor

cn i£krr»
’

r

VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM | Woerfen

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

Van f
Verzonden donderdag 16 januari 2014 17 20

Aan | I0 2 e | | ^ lO le | DV AVM

1I|0 2 ^ 10 2 ^ |l0 2 e|l|0^ 10 2 6 | DV AVM

Onderwerp onderzoek BOL

10 2 6

CC

Beste L

Dank voor de uitnodiging Ik neem graag deel Ook

ook even spreken over de planning van de bijeenkomst voor wateigebruikers

van VNO NCW zal aanschuiven Laten we birmenkort10 2 6 10 2 6

Ten aanzien van het onderzoek wil graag nog opmerken dat het om verwarring en onduidelijkheden te voorkomen en gericht
te kunnen werken noodzakelijk is dat er een beschrijving van het onderzoek komt Daarin zouden zaken als doel reikwijdte en

onderzoeksvragen maar ook planning en organisatie kort aan bod kunnen komen Voor wat betreft de bepaling van de

reikwijdte van het onderzoek is het relevant om in acht te nemen dat

791747 00166



• de maatregel gedurende een zeer korte periode is voorbereid Dit is door de Staatssecretaris ook erkend Daardoor was er

geen tijd om goed te kijken naar de effecten van de maatregel
• de staatssecretaris op het punt van de BOL een aantal toezeggingen heeft gedaan in zowel de Tweede als de Eerste

Kamer Zo heeft hij in de TK opmerkt dat hij in 2014

O zal nagaan “of er geen effecten zijn waarvan we spijt krijgen”
O wil kijken “of dit ook de meest gewenste degressieve stmctuur is”

O “wil kijken naar de administratieve lasten en de gehele uitvoering”
O “wil kijken hoe het door bedrijven en door de Belastingdienst wordt ervaren”

O wil weten of “er zaken aan het licht komen die niet billijk uitpakken of waaraan geen echte vergroeningsprikkel
vastzit” In dat geval dient een en ander “opnieuw te worden beoordeeld”

O in het geval “er sprake is van dubbele belasting” hij die “dubbeling zal wegnemen”

In de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris het volgende aangegeven

“Als ik lets kan verzinnen wat simpel is en waardoor de vergroenende elementen overeind worden gehouden dat was namelijk
de bedoeling in het regeerakkoord ofzelfs worden verbeterd zal ik natuurlijk met aanpassingen komen

De staatssecretaris gaat er kortom vanuit dat er in 2014 in de breedte wordt gekeken naar de effecten van de maatregel Dat

gaat m i verder dan een onderzoek dat alleen de praktische en iiitvoeringsgerichte consequenties van de wetswijziging dekt

Ook financiele effecten en effecten op duurzaamheid zijn als ik de staatssecretaris goed beluister belangrijk voor dit

onderzoek Overigens zijn de meer praktische effecten uiteraard wel relevant voor zowel de drinkwaterbedrijven als voor de

watergebruikers Watergebruikers worstelen met veel praktische vragen Bijvoorbeeld

• welke eisen worden gesteld aan monitoring registratie en kalibratie van meetsystemen Welke kosten brengt dit met zich

mee

• wat wordt onder leidingwater verstaan Valt stoom onder de definitie van leidingwater En gezuiverd afvalwater dat

opnieuw soms meerdere makelen wordt gebmrkt

Ik zou je willen vragen om ter bespreking een omschrijving van de onderzoeksopdracht op te stellen Uitemard willen en

kunnenwe daarovermeedenken

Graag vemeem ik je reactie

Met vriendelijke groet

10 2 e

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

10 2 e

10 2 e

^tevemw nl

V£MW

Is
KM kcnnlucntruni cn

vodr

cfKkjlc cc w^EcfjcbruEkccA

VEMW I Houttuinlaan 12 | 3447 GM | Woeiden
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Op dit bericht is de disclaimer van VEMW van toepassing U kunt deze vinden op de website van VEMW www vemw nl
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pioz^l DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl]To 10 2 e

1i0 2 i 10 2 eFrom

Sent Mon 1 20 2014 2 30 21 PM

Importance

Subject BoL bijeenkomst 21 jan bijiage
MAIL RECEIVED Mon 1 20 2014 2 30 38 PM

High

2014 01 15 Vewin memo Fin tbv Bijeenkomst BoL 21 ianuari docx

10 2 e

Hierbij nu ook het stuk bijgevoegd

Groet

10 2 eio 2k

n|0 2 ^ 10 2 6

Verzonden maandag 20 januari 2014 14 22

Aan

Onderwerp RE

Urgentie Moog

Van

|l0 2 e| DV AVM10 2 e

Beste 1P 2 e

Er zijn nog wat vragen en opmerkingen nagedruppeld de laatste dagen Ik stuur je hierbij het volledige document Zou dit doc

morgenmiddag gebruikt kunnen worden als soort leidraad voor behandeling van de vragen van de drinkwaterbedrijven We

komen dan vanzelf langs de door jou genoemde agendapunten

Ik heb overigens niet jullie antwoorden doorgestuurd om te voorkomen dat dit tot tussentijdse discussies leidt Ik denk dat

beantwoording van de vragen morgen tijdens de bijeenkomst het best mondeling gebeurt onder goede verslaglegging van het

overleg zodat de iiitkomsten door meer medewerkers van de drinkwaterbedrijven gedeeld kan worden Is daar in voomen

De deehiemers vanuit de drinkwaterbedrijven zijn

WMD•□□□□□□□ 10 2 e

y^ML□□□□□□□ 10 2 e

1 10 2 6 10 2 g

10 2 g10 2 6

] Oasen10 2 6

Waterbedrijf Groningen10 2 6

10 2 6 10 2 g
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Brabant Water10 2 e

M 10 2 e10 2 6 Vitens•□□□□□□□

10 2 6 Dunea

ic| 10 2 6 ll Watemet•□□□□□□□

10 2 6 10 2 6 Watemet

1 0 2 ^ 10 2 6 Vewin•□□□□□□□

Mocht je nog vragen opmerkingen hebben hoor ik het graag

Vriendelijke groet

io 2 eio 2 k

M0 2 e| DV AVM [|
Verzonden dinsdag Hianuari 2014 15 57

t|o 2 y 10 2 6

10 2 6 10 2 6 gUninfin nllVan

Aan

CC |10 2 e^f 2[^0 2 4 fFISCALITEITbl^P fl^ BLKB BENB AMb |l0 2 e|l^€ | 10 2 6 | DV AVM 110 2 6| j^ [i^ AFP ANALYSE

10 2 eni0 2 et I dAFP BELEID10 2 6 10 2 6 10 2 6 DGRW

Ondenverp

iQ 2 ejo 2 ^Beste

Bijgaand zoals toegezegd onze reactie op de vragen die je eerder mailde Wellicht kunnen we hiervan nog iets

connbineren met het schema van vraagpunten dat je vandaag stuurde

Vender 00k het gevraagde rekenvoorbeeld op dagbasis van |io 2 6[io 2 e| voor het complete beeld heb ik 00k zijn vorige
memo en berekening van 9 december jl bijgesioten Het zal in het begin voor de meeste deeinemers waarschijniijk toch

even puzzeien zijn

Wat ons betreft is het geen bezwaar als je vooraf delen van deze teksten en het vorige memo 00k doorstuurt aan de

andere deeinemers aan het overleg Maar we kunnen eventueel ook iets voorbereiden om ter plekke uit te delen

Vriendelijke groet

I 10 2 6 I
791671 00168



10 2 6

Ministerifi van Financial

DGFZ DirectLe Douane en Verhmiksbelastingen

AMeling Accijns Verkeer en MiKen

Postbus 20201

2500 EE Den Haag
tel 10 2 6

791671 00168



Input voor bijeenkomst BoL21januari 2014

Item Issue

Om administratieve lastte beperken {ICT informatievoorziening klachtafhandeling baseren de

drinkwaterbedrijven de voorschot bedragen op het BOL tarief 2013 en de nieuwetarieven worden

verrekend bij de afrekening c q jaarfactuur De berekening van de afdracht aan de Belastingdienst is

gebaseerd op de feitelijk in rekening gebrachte BoL en loopt dus achter op de tarieven 2014 en 2015

Dit wordt bij Jaarafrekening rechtgetrokken Graag bevestiging dat deze werkwijze is toegestaan

Belastingafdracht door drinkwaterbedrijf

Jaarafrekeningen vinden gedurende het jaar plaats op basis van de geldende tarieven per periode

HierbiJ worden de tarieven vermenigvuldigd met een gemiddeld dagverbruik Naar verluidt moet de

Belastingdienst mandaat van het Ministerie van Financien verkrijgen om aan deze methodiek haar

goedkeuring te verlenen Graag goedkeuring

Toepassing van maximum 300m^ in 2014 Helderheid over toepassing maximumgrens van 300m^ in heteerste halfjaarvan 2014 wordt deze

gehalveerd

Is er verschil tussen toepassing van de maxima in situatie bij voorschotten {op basis van geschat
verbruik en zonder voorschotten afrekenen op basis van werkelijk verbruik in de twee te

onderscheiden belastingregimes in resp het eerste en het tweede halfjaar van 2014

Rekenvoorbeelden Rekenvoorbeelden zijn zeer dienstig voor begrip van de systematiek Graag rekenvoorbeelden op

dagbasis en bijvoorbeeld doorloop van schijven voor periode 13 oktober 2014 12 oktober 2015 en

13 maart 2014 12 maart 2015

Daarnaast rekenvoorbeeld op basis van 3 Jaarsperiode geschatte voorschotten 2012 2014 waar bij

eindafrekening minder verbruikt blijkt te zijn Hoe ziet gecorrigeerde nota er uit

Bij verhuizing van de verbruiker is het administratief onmogelijk om per verbruiker en of locatie door

te tellen binnen de staffeIs Graag bevestiging dat verbruiker op nieuw adres start op verbruik van 0

voor doorlopen staffel

Verhuizingen

Belaste leveringen aan verbruiker Waterbedrijven leveren elkaar onderling water inclusief levering van water tussen verschillende

Juridische entiteiten binnen 1 en hetzelfde waterbedrijf Ookvan industriele afnemers is bekend dat

792031 00169



zij soms water doorleveren aan derden Dit water wordt niet verbruikt afgezien van

productieverliezen die kunnen optreden maar al dan niet via zuiveringsstap doorgeleverd aan

eindverbruikers

Incidenteei levert de verbruiker het water terug aan het drinkwaterbedrijf of dochteronderneming

daarvan die het water na behandeiing vervolgens weer doorievert al dan niet aan dezelfde

verbruiker Hierdoor kan sprak zijn van dubbele beiasting

Met name met betrekking tot de levering van andere water is voor kiant specifieke maatwerk

situaties de vraag in hoeverre BoL heffing van toepassing is

Levering van ander water

Enkele voorbeelden hiervan zijn

a als wij op de site van een klant grondwater winnen en dit water zuiveren en al dan niet via een

kort stukje leiding aan deze klant leveren moet de klant dan in de onderstaande drie gevallen

over dit water BoL betalen

1 in het geval de waterzuivering is ons eigendom

2 of in het geval de waterzuivering is gedeeld eigendom klant EIW

3 of in het geval de waterzuivering is in eigendom van de klant en wij voeren onderhoud en

beheer uit

b wat zijn de consequenties voor de BOL heffing indien door het waterbedrijf al dan niet op het

terrain van de verbruiker afvalwater condensaat van de individuele verbruiker en of rioolwater

van huishoudens weer wordt opgewerkttot leidingwater

c wat zijn de fiscale consequenties indien de verbruiker zelf drink water condensaat aan het

waterbedrijf ter beschikking stelt om dit opte laten werken tot een andere kwaliteit

d levering van water aan derden ivm verversing van waterlopen singels

Aan welke eisen moet de aangifte voldoen Moet specificatie per tariefjaar schijventarief van

geleverde m^ worden gerapporteerd In verband met administratieve beperkingen van software

heeft het de voorkeurte rapporteren in € tariefschijf

Aangifte

Moeten ookoninbare bedragen worden gespecificeerd per tariefschijf

Vaststelling verbruik per 1 juli 2014 en of per 1

januari 2015

Een deel van de waterbedrijven geven klanten gelegenheid om de meterstand per 1 juli 2014 en of

per 1 januari 2015 doorte geven als start van de invoeringvan staffelsystematiek Niet uitgesloten

kan worden dat verbruikers deze meterstand strategisch invullen

792031 00169



Alleen van toepassing op particulieren of ook op bedrijven Hoe te handelen bij aansluitingen

waarachter zowel particuliere als zakelijke verbruiker

PIVCW

Is sprake van PIVCW als de WOZ objecten achter de aansluiting in gebruik zijn bij dezelfde verbruiker

en bij elkaar horen naar de omstandigheden beoordeeld

Is de PIVCW verklaring onder de nieuwe regelgeving nog relevant

Voor hoeveel aansluitingen moet BoL in rekening worden gebracht als sprake is van een WOZ

object

1 WOZ object met meerdere aansluitingen

Leidingwater BOL wordt slechts geheven op leidingwater Kan het Ministerie van Financien bevestigen dat

levering van water door het waterbedrijf met bijvoorbeeld een boot MRO zuiveringsinstallatie of

tankwagen is uitgesloten van de heffing

Belastingplichtige Op basis van de algemene voorwaarden brengen wij de BoL aan klanten in rekening op grond van de

veronderstelling dat wij bevoegd zijn

deze heffing in rekening te brengen aan onze klanten Op grond van artikel 15 van de wet zijn de

waterbedrijven echter in beginsel belastingplichtig

Kan het Ministerie van Financien bevestigen dat de waterbedrijven op basis van {concreette
benoemen wetsgeschiedenis waarin is aangegeven dat het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de BoL

wordt doorberekend aan de verbruiker net als bij de energiebelasting bevoegd zijn om de BoL aan

klanten in rekening te brengen

Bezwaarprocedures en verzoeken totteruggaaf Op grond van artikel 15 van de wet zijn de waterbedrijven belastingplichtig maar wordt de BoL

uiteindelijk aan de verbruiker in rekening gebracht Gelet op de financiele wijzigingen in de BoL

heffing is het aannemelijk dat het aantal verzoek tot teruggaaf en of bezwaarschriften zal toenemen

Centrale vraag hierbij is wat de rol van de waterbedrijven hierin als belastingplichtige zou moeten

zijn

Implementatie De Wet belastingen op milieugrondslag besteedt beperkt aandacht aan de BoLen de

wetsgeschiedenis hieromtrent is ook vrij beperkt Hierdoor zijn gedurende de implementatie van de

wetswijzigingen nog knelpunten vraagstukken te verwachten die in voorgaande niet limitatieve

opsommingvan bespreekpunten zijn opgenomen

792031 00169



Onderzoek Staatssecretaris De Staatssecretaris heeft de 2
^

Kamertoegezegd het jaar 2014 te benutten om te onderzoeken of de

degressieve BoL tariefstructuur de juiste is waarbij aan heteindevan 2014 bekeken moetworden of

deze tariefstructuur gelet op de doelstellingen inderdaad het meest evenwichtig is en tot de juiste

opbrengst leidt maar ook of deze in de praktijk handhaafbaar blijkt en of de uitvoeringskosten en de

administratieve lasten zoveel mogelijk beperktzijn

Welke informatie verwacht de Staatssecretaris vanuit de sector om uitvoering te kunnen geven aan

dit onderzoek

792031 00169



V
■

■

^
■

•

J
V

•

■

r•i

‘
■i

S

Maatreaef belastinq leidinawater
■

■

• De belasting op leidingwater wordt verdubbeld tarief

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

300 m3 vervalt
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|1Q 2e|1^ 2 M 102 671 DV AVM H 1Q 2 6 |@minnn nl1 [pl^
O 2 2^o 2 6| ^BLKB BENB AM^H i0 2 gl@minfin nlin i0 2 e |@belastingdienstnl[| iQ 2 e |@belastingdienst nl1

ni0 2 e[lj3 2|»[l0 2 ^1 FISCALITEIT

Tue 1 28 2014 12 32 34 PM

Normal

I DV AVM H 10 2 e |@minfin nI]To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Concept bijiage verslag overleg leidingwaterbedrijven 21 januari 2014

MAIL RECEIVED Tue 1 28 2014 12 32 36 PM

2014 01 15 Vewin memo Fin tbv Biieenkomst BoL 21 januari met notatieru docx

10 2 6 0 10 2 6

Bij dezen een aantal wijzigingen en aanvullingen van rrijn kant gevoegd in hetdoorll iQ 2 e bewerkte document groen

gemarkeerd

Groeten

10 2 4

Van ||l0 2 e|l^ 24| 10 2 6 DV AVMj
Verzonden maandaq 27 januari 2014 17 12

Ml0 2 e|| DV AVM niO 2 e^pfillo^ FISCALITE]T

CCJ1o^2^^1|4^0■2 4 IfBLKB BENB AMI I 10 2 e |@belastinodienst nl

Onderwerp RE Concept bijiage verslag overleg leidingwaterbedrijven 21 januari 2014

10 2 6Aan

Halloll 10 2 6 |0 2 e|l0 2 4

Bijgaand het verslag met mijn aanvullingen opmerkingen Ik zelf zie mijn tracked changes in de rode tekst helaas ook

alleen in rood Ik heb daarom de plekken waar ik iets heb ingevoegd tevens geel gekleurd

Groeten

10 2 6

10 2 6 DV AVMVan

Verzonden maandag 27 januari 2014 9 05

Aanrh02^^|ip[i1io^ FISCALITEITj piO 2 »| ^^ 1Q 2 9 11CDV AVM
CC [lQ 2 f^ 2^0 2 f|fBLKB BENB AMj | l0 2 e |@belastinadienst nl

Onderwerp Concept bijiage verslag overleg leidingwaterbedrijven 21 januari 2014

iiP 2 f 10 2 6 de kem worden van het verslag van het overle
755l o^^ conceptbijlage kan zoals afgesproken met CT

00171



de drinkwaterbedrijveii iia afstemming en evt aanvulling door VEWIN Het eigenlijke verslag wordt dan zeer beperkt

Zouden je als je tijd hebt vast kunnen kijken of dit wat jou betref klopt zo Ook als ik erg ver buiten

het besprokene beweeg hoor ik het graag ik heb zelf erg weinig aantekeningen Verder weet ik op een enkel punt niet meet

zeker of en zo ja wat is geantwoord Bij de twee punten over oninbare vorderingen weet ik niet hoe die zich tot elkaar

verhouden verzoek om teruggaaf betaalde belasting moet gespecificeerd per schijf en vermelding oninbare bedragen op de

aangifte gebeurt in een bedrag

io 2 0jo 2 ^e sturen ofVanochtend ben ik niet op het werk maar ik streef emaar eind van de middag iets in concept naar

anders morgenochtend

Bij voorbaat dank

10 2 e

755106 00171



n|o 2 ^ io 2 ^TToX^@vewin nl1

6hrFT^CALITEIT^po 2 e |@rriinfinjiJl Uio 2 e[ip i io 2 e I | DB AV [1 io 2 e |@min

To

[ 10 2 eii|3 2[«10 2

I I0 2 e |@b^stingdienstnl ^ I0 2 e |@belastingdienst nl1 ^0 2 2^4o 2 ^ BLKB BENB AM ^ I0 2 e |@minfin nl1 |l0 2 e| ^Q 2 ^^0 24
BEDRIJF H io 2Te |@minlin nl1

From

Cc fin nil

I 10 2 e ^10 2 f] DV AVM
Wed 1 29 2014 5 15 48 PMSent

Importance

Subject Verslag bijeenkomst BOL 21 januari 2014

MAIL RECEIVED Wed 1 29 2014 5 15 50 PM

Normal

Belasting op leidingwater Verslag overleg 21 Ian 2014 fconceptVdocx

Belasting op leidingwater Biilage verslag 21 Ian 2014 concept Vewin memo met readies Fin docx

10 2 gj0 2 fBeste

Bijgaand het conceptverslag van het overleg op 21 januari jl voor een groot deel opgenomen in jouw tabel met input
vanuitde sector Vanwege het printen is de tabel gedraaid Heb je nog aanvullingen of opmerkingen

Vriendelijke groeten

10 2 6 I

1 10 2 6

Vlinisterie van

DGFZ EMrectLe Douane en Verfemiksbclastingen

AMeUng Accijns Verkeea en MiHen

10 2 6

10 2 6tel

755978 00173



Verslag bijeenkomst belasting op leidingwater BOL 21 januari 2014 Bijiage

Input sector

Reactie Financien zoals besproken tijdens het overleg^ en enkele toevoegingen

Item Issue

Om administratieve lastte beperken ICT informatievoorziening klachtafhandeling

baseren de drinkwaterbedrijven de voorschot bedragen op het BOL tarief 2013 en

de nieuwe tarieven worden verrekend bij de afrekening c q jaarfactuur De

berekening van de afdracht aan de Belastingdienst is gebaseerd op de feitelijk in

rekening gebrachte BOLen loopt dus achter op de tarieven 2014 en 2015 Dit wordt

bij Jaarafrekening rechtgetrokken Graag bevestiging dat deze werkwijze is

toegestaan

Belastingafdracht

door

drinkwaterbedrijf

De afspraken tussen een waterbedrijf en een afnemer over de hoogte van de

voorschotten staan los van de fiscale verplichtingen van het waterbedrijf De

verschuidigde belasting wordt berekend door de in de voorschotnota s in rekening

gebrachte hoeveeiheid leidingwater te vermenigvuldigen met het op dat moment

geldende tarief Er wordt gedacht aan een tijdelijke versoepeling in het

overgangsjaar 2014 maar daarvoor is een goedkeuring nodig van de

Staatssecretaris van Financien Uitgangspunt van zo n goedkeuring zou zijn dat de

BOL voor de in 2014 bij voorschot in rekening gebrachte hoeveelheden leidingwater

in elkgeval in 2014 moet worden afgedragen

Jaarafrekeningen vinden gedurende het Jaar plaats op basis van de geldende

tarieven per periode HierbiJ worden de tarieven vermenigvuidigd met een

gemiddeid dagverbruik Naarverluidt moet de Belastingdienst mandaatvan het

Ministerie van Financien verkrijgen om aan deze methodiek haar goedkeuring te

verlenen Graag goedkeuring

Als in de loop van een verbruiksperiode de tarieven wijzigen moet het verbruik

tijdsevenredig aan de verschillende perioden worden toegerekend Dit zal in het

Handboek belastingen op milieugrondslag worden opgenomen

Helderheid over toepassing maximumgrens van 300m^ in het eerste halfjaarvan

2014 wordt deze gehalveerd

Is er verschil tussen toepassing van de maxima in situatie bij voorschotten {op basis

van geschat verbruik en zonder voorschotten afrekenen op basis van werkeiijk

verbruik in de twee te onderscheiden belastingregimes in resp het eerste en het

tweede haifjaar van 2014

Toepassing van

maximum 300m^ in

2014

Zie rekenvoorbeelden

Van belang is dat het heffingspiafond van 300m^ en vanaf 1 Juii 2014 de vijf

tariefschijven gelden per verbruiksperiode van twaaif maanden Bij een kortere of

langere verbruiksperiode worden de hoeveeiheidsgrenzen tijdsevenredig veriaagd

of verhoogd Dat doet zich voor bij voorschotsituaties in gevai de eindfactuur

betrekking heeft op een kortere of iangere periode

Indien geen sprake is van voorschotnota s is de verbruiksperiode het kalenderjaar

Tot en met Juni 2014

Bij voorschotnota s wordt het heffingplafond van 300m^ tijdsevenredig toegepast

Per maand is het piafond dus 25m^ het totaai t m Juni is 150m^

Indien geen sprake is van voorschotnota s geldt het heffingspiafond per

verbruiksperiode van een kalenderjaar en wordt het direct volledig toegepast vanaf

Januari 2014

Vanaf juli 2014

Bij voorschotnota s geen tijdsevenredige toepassing van de tariefschijven maar

1
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toerekening van de verschuldigde belasting aan de voorschotten Het over de

verbruiksperiode verschuldigde belastingbedrag wordt berekend aan de hand van

de in de verbruiksperiode te leveren hoeveelheden en de in de verbruiksperiode

geldende tarieven en tijdsevenredig toegedeeld aan de voorschotten Bij

tariefwijziging worden de nieuwe tarieven toegepast op de hoeveelheden op de

voorschotnota s die betrekking hebben op de periode vanaf de tariefwijziging

Indien geen sprake is van voorschotnota s gelden de tariefschijven per

verbruiksperiode van een kalenderjaar en lopen de schijven direct successievelijk
vol

Overgangsregeling tweede helft 2014

De tweede helft van 2014 gelden tijdelijk dubbele tarieven en gehalveerde

schijflengtes i v m het uitstel van de inwerkingtreding tot 1 Juli 2014 en de beoogde

opbrengst op Jaarbasis De hoeveelheden die in het eerste halfjaar 2014 zijn

geleverd tellen daarbij niet mee De fiscale teller staat voor alle afnemers per 1 Juli

2014 weer op nul Dit betekent niet dat er op 1 Juli 2014 een nieuwe

verbruiksperiode begint maar dat de belasting vanaf ljuli 2014 berekend wordt

alsof er voor 1 Juli 2014 geen verbruik heeft plaatsgevonden

Vanaf januari 2015

De nieuwe normale schijflengtes en tarieven treden in werking en worden

toegepast op de hoeveelheden in de voorschotnota s die betrekking hebben op de

periode vanaf 1 Januari 2015

Indien geen sprake is van voorschotnota s staat de fiscale teller biJ aanvang van de

nieuwe verbruiksperiode per 1 Januari 2015 het nieuwe kalenderjaar} opnieuw op

nul De tariefschijven lopen in deze situatie zoals gezegd per verbruiksperiode van

een kalenderjaar direct successievelijk vol

Rekenvoorbeelden Rekenvoorbeelden ziJn zeer dienstig voor begrip van de systematiek Graag

rekenvoorbeelden op dagbasis en bijvoorbeeld doorloop van schijven voor periode

13 oktober 2014 12 oktober 2015 en 13 maart 2014 12 maart 2015

Daarnaast rekenvoorbeeld op basis van 3 Jaarsperiode geschatte voorschotten

2012 2014 waar bij eindafrekening minder verbruikt blijktte zijn Hoe ziet

gecorrigeerde nota er uit

In december is een rekenvoorbeeld rondgestuurd Twee uitwerkingen voor

specifieke situaties zijn na afloop van het overleg uitgedeeld IMadere vragen zullen

door de sector worden verzameld en aan Financien worden voorgelegd De

automatiseringssystemen van de waterbedrijven kunnen zeer verschillen maar

eventueel kan de sector toch een gezamenlijk rekenmodel ontwikkelen Genoemd

wordt een rekeninstrument op website Waterbedrijf Groningen

Verhuizingen Bij verhuizing van de verbruiker is het administratief onmogelijk om per verbruiker

en of locatie door te tellen binnen de staffels Graag bevestiging dat verbruiker op

nieuw adres start op verbruik van 0 voor doorlopen staffel

Dat is Juist De staffel wordt namelijk toegepast per aansluiting en per verbruiker

Wanneer een van beiden wijzigt beginnen de staffels weer op nul

Belaste leveringen

aan verbruiker

Waterbedrijven leveren elkaar onderling water inclusief levering van water tussen

verschillende Juridische entiteiten binnen 1 en hetzelfde waterbedrijf Ook van

industriele afnemers is bekend dat zij soms water doorleveren aan derden Dit water

wordt niet verbruikt afgezien van productieverliezen die kunnen optreden maar

al dan niet via zuiveringsstap doorgeleverd aan eindverbruikers

Alleen de levering van leidingwater door een drinkwaterbedrijf of een afzonderlijke

watervoorziening via een aansluiting aan de verbruiker is belast Of daarvan in een

concrete situatie sprake is kan bij twijfel worden voorgelegd aan de Belastingdienst

Het maakt niet uit of sprake is van drinkwaterkwaliteit maar er moet wel sprake zijn

van leidingwater Stoom is geen leidingwater
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Als het belastbare feit zich voordoet kan er flscaal geen rekening mee worden

gehouden waar het water vandaan komt of wat er na de levering meegebeurt

Gesuggereerd wordtom het begrip “verbruiker te definieren Dit kan nader

worden onderzocht aan de hand van input van de sector over concrete situaties

Incidenteel levert de verbruiker het water terug aan het drinkwaterbedrijf of

dochteronderneming daarvan die het water na behandeling vervolgens weer

doorlevert {al dan niet aan dezelfde verbruiker Hierdoor kan sprake zijn van

dubbele belasting

Als het belastbare feit zich voordoet levering van leidingwater via een aansluiting
aan de verbruiker maakt de herkomst van het water geen verschil Als gereinigd

afvalwater via een aansluiting aan een verbruiker wordt geleverd is fiscaal gezien

geen sprake van dubbele heffing ook niet als het te reinigen afvalwater afkomstig

was van een verbruiker van leidingwater waarvoor bij levering BOL is betaald

Economisch gezien is het afgenomen gereinigde afvalwater ander leidingwater dan

eerder afgenomen en verbruikt leidingwater dat ter reiniging aan een

waterreinigingsbedrijf is geleverd

Levering van ander

water

Met name met betrekking tot de levering van andere water is voor klant specifieke

maatwerk situaties de vraag in hoeverre BOL heffing van toepassing is

Enkele voorbeelden hiervan zijn

a als wij op de site van een klant grondwater winnen en dit water zuiveren en al

dan niet via een kort stukje leiding aan deze klant leveren moet de klant dan in

de onderstaande drie gevallen over dit water BOL betalen

1 in het geval de waterzuivering is ons eigendom
2 of in het geval de waterzuivering is gedeeld eigendom klant EIW

3 of in het geval de waterzuivering is in eigendom van de klant en wij voeren

onderhoud en beheer uit

b wat zijn de consequenties voor de BOL heffing indien door het waterbedrijf al

dan niet op hetterrein van de verbruiker afvalwater condensaat van de

individuele verbruiker en of rioolwater van huishoudens weer wordt opgewerkt

tot leidingwater

c wat zijn defiscale consequenties indien de verbruiker zelf

drink water condensaat aan het waterbedrijf ter beschikking stelt om dit op te

laten werken tot een andere kwaliteit

d levering van water aan derden ivm verversing van waterlopen singels

Of in een bepaalde situatie BOL geheven wordt moet van geval tot geval worden

getoetst aan de elementen van het belastbare feit 1 er is sprake van levering van

leidingwater aan de verbruiker 2 de levering vindt plaats via een aansluiting op

het distributienet van een drinkwaterbedrijf of van een afzonderlijke

watervoorziening Alleen als aan beide elementen wordt voldaan wordt BOL

geheven Hoe dit in de genoemde voorbeelden uitpakt hangt af van de feiten en

omstandigheden Vanuit de sector zal input worden geleverd voor een aantal

concrete situaties

Aangifte Aan welke eisen moet de aangifte voldoen Moet specificatie per

tariefjaar schijventarief van geleverde m^ worden gerapporteerd In verband met

administratieve beperkingen van software heeft het de voorkeur te rapporteren in

€ tariefschijf

De aangifte zal vergelijkbaar zijn met de aangifte in de energiebelasting De

belastingbedragen zullen na 1 juli 2014 per tariefschijf worden aangegeven De

aangifte in de tweede t m vijfde tariefschijf wordt voor de maanden juli augustus

en September 2014 verwerkt in de aangifte over oktober Eventuele wensen voor

het aangifteformulier zullen met beperkt aantal personen bij voorkeur eerste helft

februari aan Financien worden voorgelegd Vewin coordineert Maar er is geen
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inzicht te geven hoe groot de kans is dat eventuele suggesties worden

overgenomen

Moeten ookoninbare bedragen worden gespecificeerd per tariefschijf

Het is voldoende als het oninbare bedrag als een bedrag op de aangifte wordt

vermeld dit hoeft niet per tariefschijf te worden opgegeven Gelijkaan handhaving

in de energiebelasting

Vaststelling verbruik

per ljuli 2014en of

per 1 Januari 2015

Een deel van de waterbedrijven geven klanten gelegenheid om de meterstand per 1

Juli 2014 en of per 1 Januari 2015 door te geven als start van de invoering van

staffelsystematiek Niet uitgesloten kan worden dat verbruikers deze meterstand

strategisch invuiien

Het waterbedrijf is als belastingplichtige verantwoordelijk voor een Juiste aangifte

Wanneer het waterbedrijf niet zelf de meter opneemt maar afgaat op een opgave

van de afnemer^ komt dat voor risico van het waterbedrijf Bij onwaarschijnlijke

meterstanden is het dus zaak alert te zijn Het is aan de waterbedrijven om hierover

met afnemers eventueel nadere civielrechtelijke afspraken te maken

Alleen van toepassing op particulieren of ook op bedrijven Hoe te handelen biJ

aansluitingen waarachter zowel particuliere als zakelijke verbruiker

PICW

Het tarief van 33 cent per voor particuliere installaties voor centrale

watervoorziening geldt ook indien de afnemers bedrijven ziJn Bij de totstandkoming

van de nieuwe regeling is echter^ zoals blijkt uit de toelichting bij de desbetreffende

wijzigingj niet gedacht aan de situatie dat de afnemers van een PICW

grootverbruikers zijn Als dit in de praktijk voorkomt zal dat nader moeten worden

bekeken Evt zou dan een regeling kunnen worden voorgesteld waarbij het

gemiddelde tarief per WOZ obJect mag worden toegepast

Is sprake van PICW als de WOZ objecten achter de aansluiting in gebruik zijn bij

dezelfde verbruiker en bij elkaar horen {naar de omstandigheden beoordeeld

Deze vraag is niet besproken

Antwoord achteraf Er is sprake van een PICW als via een aansluiting meerdere WOZ

objecten van water worden voorzien Als de onroerende zaken achter de aansluiting

naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen kan sprake zijn van een WOZ

object er is dan geen sprake van een PICW Daarvoor is echter niet alleen vereist

dat de onroerende zaken bij elkaar horen en door dezelfde verbruiker gebruikt

worden maar ook dat zij dezelfde eigenaar hebben

Is de PICW verklaring onder de nieuwe regelgeving nog relevant

Deze vraag is niet besproken

Antwoord achteraf De PICW verklaring komt onder de nieuwe regelgeving te

vervallen omdat het aantal WOZ obJecten voor de heffing niet meer van belang is

Wellicht gaat dit veranderen als een regeling zou worden ingevoerd waarbij wordt

gerekend met het gemiddelde tarief per WOZ obJect {zie boven Om praktische

redenen lijkt het daarom verstandig het gebruik van PICW verklaringen vooralsnog

onverplicht te continueren

1 WOZ object met

meerdere

aansluitingen

Voor hoeveel aansluitingen moet BOL in rekening worden gebracht als sprake is van

een WOZ obJect

Dit geldt als een aansluiting Het heffingsplafond van 300m^ en vanaf 1 Juli 2014 de

tariefschijven hoeven dan maar een keerte worden toegepast

Wanneer sprake is van verschillende leveranciers zullen deze elk de tariefschijven

vanaf het begin toepassen waardoor in totaal teveel belasting wordt betaald Dit

kan echter worden rechtgetrokken via een verzoek van de afnemer aan de

Belastingdienst om teruggaaf van de teveel betaalde belasting

Opmerking achteraf De mogelijkheid van teruggaaf bij levering door verschillende

leveranciers bestaat ook al onder de huidige BOL De wet hoeft daarvoor dus niet te
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worden aangepast Tot nu toe werd deze regeling niet of nauwelijks gebruikt^ gezien

het geringe belang per aansluitingj maar in de situatie zonder heffingsplafond kan

deteruggaaf van wezenlijk belang blijken voor grootverbruikers met verschillende

leveranciers

Leidingwater BOL wordt slechts geheven op leidingwater Kan het Ministerie van Financien

bevestigen dat levering van water door het waterbedrijf met bijvoorbeeld een boot

MRO zuiveringsInstallatle of tankwagen is uitgesloten van de heffing

Bij levering van water vanuit een boot of een tankwagen is geen sprake van levering

van leidingwater via een aanslultlng op het distributienet van een drinkwaterbedrijf
of een afzonderlijke watervoorziening Zoals het werd toegelicht door de sector

tijdens het overleg is er bij een MRO zuiveringsinstallatie geen sprake van de

levering van water

Belastingplichtige Op basis van de algemene voorwaarden brengen wij de BOL aan klanten in rekening

op grond van de veronderstelling dat wij bevoegd zijn deze heffing in rekening te

brengen aan onze klanten Op grond van artikel 15 van de wet zijn de

waterbedrijven echter in beginsel belastingplichtig

Kan het Ministerie van Financien bevestigen dat de waterbedrijven op basis van

{concreette benoemen wetsgeschiedenis waarin is aangegeven dat het

uitdrukkelijk de bedoeling is dat de BOL wordt doorberekend aan de verbruiker net

als bij de energiebelasting bevoegd zijn om de BOL aan klanten in rekening te

brengen

De BOL is verschuldigd door het waterbedrijf { de belastingplichtige en maakt met

andere belastingen en heffingen die het waterbedrijf betaalt onderdeel uit van de

kosten van de productie en levering van leidingwater Deze kosten worden zoals bij

iedere onderneming doorberekend aan de afnemers Fiscaal gezien is er in de

schakel waterbedrijf afnemer geen sprake van de doorberekening van BOL maar

van de doorberekening van kosten Dat is een ondernemersbeslissing in samenhang

met de calculatie van kosten daarover gaat Financien niet

Bezwaarprocedures

en verzoeken tot

teruggaaf

Op grond van artikel 15 van de wet zijn de waterbedrijven belastingplichtig maar

wordt de BOL uiteindelijkaan de verbruiker in rekening gebracht Gelet op de

financiele wijzigingen in de BOL heffing is het aannemelijk dat het aantal verzoektot

teruggaaf en of bezwaarschriften zal toenemen Centrale vraag hierbij is wat de rol

van de waterbedrijven hierin als belastingplichtige zou moeten zijn

Als voorbeeld is genoemd de mogelijkheid dat een klant aangeeft dat hij de BOL niet

wil betalen In dat geval gelden de normale regels voor {deels} oninbare

vorderingen Fiscaal gezien is er geen sprake van het niet betalen van de BOL maar

van het niet betalen van een deel van de vergoeding aan het waterbedrijf Voor die

situatie wordt voor de BOL aangesloten bij de regeling voor oninbare vorderingen in

de omzetbelasting Voor zover het aan de afnemer in rekening gebrachte bed rag

inclusief belastingen niet volledig is en zal worden ontvangen kan het waterbedrijf

een overeenkomstig gedeeltevan de ter zake betaalde btw en BOLterugvragen

Voorwaarde is wel dat alle mogelijke incassomaatregelen van het waterbedrijf niet

tot resultaat hebben geleid en ook niet zullen leiden

Zie verder vorige punt Voor de afnemers is sprake van doorberekende van kosten

Fiscaal gezien is er in deze situatie geen sprake van verzoeken om teruggaaf of

bezwaarschriften van afnemers met betrekking tot de BOL

Implementatie De Wet belastingen op milieugrondslag besteedt beperkt aandacht aan de BOL en

de wetsgeschiedenis hieromtrent is ook vrij beperkt Flierdoor zijn gedurende de

implementatie van de wetswijzigingen nog knelpunten vraagstukken te

verwachten die in voorgaande niet limitatieve opsomming van bespreekpunten

zijn opgenomen

Onderzoek De Staatssecretaris heeft de 2^ Kamer toegezegd het jaar 2014 te benutten om te
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Staatssecreta ris onderzoeken of de degressieve BOL tariefstructuur de juiste is waarbij aan het einde

van 2014 bekeken moet worden of deze tariefstructuur gelet op de doelstellingen

inderdaad het meest evenwichtig is en tot de juiste opbrengst leidt maar ook of

deze in de praktijk handhaafbaar blijkt en of de uitvoeringskosten en de

administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt zijn

Welke informatie verwacht de Staatssecretaris vanuit de sector om uitvoering te

kunnen geven aan dit onderzoek

Vanuit de sector zal input worden geleverd voor een aantal concrete situaties In de

tweede week van februari zal ook een overleg plaatsvinden met de VEMW en een

aantal VEMW leden waarbij meer specifiek de positie van grootverbruikers aan de

orde kan komen

Overige punten • Een wijziging van de ministeriele regeling per 1 juli 2014 wordt nog voorbereid

Daarbij wordt de input vanuit de sector meegenomen

• De begripsbepaling voor verbruiksperiode is gelijk aan de verwoording in de

energiebelasting en zal nog in de wet worden opgenomen

• Tariefswijzigingen i v m inflatiecorrectie een vergelijkbare situatie doet zich

voor bij energieleveranciers De wet voorziet voor alle milieubelastingen in een

jaarlijkse indexatie aan de hand van de prijsindexcijfers van de achttien

maanden voorafgaand aan de maand juli van het lopende jaar Dit betekent dat

ieder jaar in juli het inflatiepercentage voor het volgende jaar al bekend is

Bedrijven kunnen vanaf dat moment rekening houden met de komende

inflatiecorrectie bij de bepaling van voorschotbedragen Daarover bestaan

afspraken tussen de energiebedrijven en de Belastingdienst Deze kunnen met

de waterbedrijven worden gedeeld
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1@belastingdienst nr[| iQ 2 6 |@belastingdienstnl1
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0 2 ^ 10 2 6 leH 0 2 6Cc
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From
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Importance

Subject RE Belasting op leidingwater Bijiage verslag 21 jan 2014 concept Vewin memo met readies Fin GJV

MAIL RECEIVED Wed 1 29 2014 5 27 00 PM

10 2 e^|3 2|eh0 2 €| FISCALITEIT

Wed 1 29 2014 5 27 13 PM

Normal

I0 2 e

Naar aanleiding van onderstaande mail van|

De vraag in je eerste opmerking was

“Het concept heb ik ontvangen waarvoor dank Gaat het lukken de goedkeuring definitiefte hebben voordat de aangifte over

januari 2014 gedaan moet worden Zo nee kan de Belastingdienst dan handelen alsof die goedkeuring er al wel is
”

Ik vrees dat het laatste niet kan Het akkoord van de Staatssecretaris is geen formaliteit We zullen dus het beleidsbesluit

moeten afwachten Ik hoop wel dat dat er v66r eind februari is maar of dat zal lukken is de vraag Een snelle reactie van jullie
kant zou natuurlijk wel helpen

Groeten

^ 6

110 2 61 DV AVMVan

Verzonden woensdag 29 januari 2014 14 13

Aan | e l@belastingdienst nr

CC lQ 2 ^f2|^0^ BLKB BENB AM j|lO 2 6 ld| 2^|l0 2 4| FISCALITEIT |l0 2 e|l]^ li DV AVM

Onderwerp Belasting op leidingwater Bijiage verslag 211^^2014 concept Vewin memo met reacties Fin GJV

10 2 6

Hoi
1

Dank voor je reactie Je aanvullingen wijziging neem ik over zie bestand de vraag in je eerste opmerking is voor |i0 2 e|
neem ik aan

Groet

10 2 6
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MAIL RECEIVED Thur 1 30 2014 5 18 00 PM

2014 01 29 Belasting op leidingwater Verslag overleg 21 Ian 2014 concept incI opm Vewin docx

2014 01 29 Belasting op leidingwater Biilaae verslag 21 Ian 2014 concept Vewin memo met reacties Fin incI opm Vewin docx
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Zou je ook even willen meekijken met de voorgetelde wijzigingen

Bij voorbaat dank 10 2 6

H|0 2 ^ 10 2 r| |] 10 2 6 @vewin nl]
Verzonden donderdag 30 januari 2014 16 28

Aan

Van

fl10 2 e| DV AVM

Onderwerp 2014 01 29 Belasting op leidingwater Verslag overleg 21 jan 2014 concept inci opm Vewin

10 2 6

Beste

Hierbij mijn opmerkiiigen retoui In de bijlage slechts 1 opmerking moeilijk ziclitbaar over lianteren van gemiddeld
dagverbinik

Stuui’je mij definitief verslag en stuui’ ik dan door aan de waterbediijven of stuui’je rechtstieeks

Welke data zouden jou uitkomen voor overleg over aangiftefonnulier liefst in tweede of derde week van febiaiari

Gioet

10 2 e^D 2 ^
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Verslag

Overleg belasting op leidingwater BOL

Datum dinsdag 21 januari 2014 van 13 30 tot 15 30

Plaats Ministerie van Financien Korte Voorhout 7 Den Haag

Deelnemers

02^ Waternet Dunea | lP 2 e I0 2 e Waterbedrijf10 2 0

i j 10 2 0 I [ Waternet
10 2 0

j VitensGroningen

CWMD

Water

WML

VNO NCW |lo 2 ^|io 2 e| Financien DGBel Financien Belastingdienst

10 2 0

fPWN10 2 0 10 2 g Bra bant10 2 6

] Oasen
i^o 2 f| 10 2 0 Vewin

10 2 0 10 2 g10 2 0 10 2 0

VEMW 10 2 9 10 2 010 2 0

10 2 0 l0 2 e| Belastingdienst Arnhem I0 2 a

i0 2|i0^2 e| Financien DGFZ

~

1O 2 0 Financien DGFZ

10| Financien DGFZvoorzitter

1 Opening voorstelrondje en vaststelling agenda

Drie agendapunten zuilen apart aan de orde komen de overige door de sector

aangekaarte punten zuilen worden besproken aan de hand van het memo in

tabelvorm waarin Vewin de diverse vragen en opmerkingen van de sector heeft

samengebracht

2 Korte samenvatting wetswijzigingen BOL in 2014 en 2015 tijdpad

lagere regelgeving

Financien licht kort de totstandkoming toe van de wijzigingen per 1 januari 2014

1 juli 2014 en 1 januari 2015 Gezien de snelheid van het proces heeft de

staatssecretaris tijdens de parlementaire behandeling toegezegd mogelijke

implicatieste gaan onderzoeken in overleg met de sector en het resultaat voor de

zomer aan de Kamer toe te sturen De input vanuit de sector is cruciaal voor dit

onderzoek de overleggen met de sector maken daarvan onderdeel uit

Vooralsnog is geen apart extern onderzoek voor de leidingwaterbelasting voorzien

Anders dan bij de afvalstoffenbelasting is de vormgeving voor 2015 al in de wet

opgenomen Wanneer er toch punten zijn die de sector nader zou willen laten

onderzoeken door een extern bureau zou dat zo snel mogelijk moeten worden

aangekaart Vewin zal dit codrdineren voor de drinkwaterbedrijven VEMW voor de

overige waterleveranciers en grote afnemers Wanneer het onderzoek leidt tot

aanpassingen van de belasting op leidingwater wordt dit in beginsel meegenomen

bij het Belastingplan 2015

Voor de komende maanden staat nog aanpassing van de ministeriele regeling op

de agenda Deze aanpassing wordt besproken in het overleg met de sector

3 Aanpassing aangifte aangifteformulier

De Belastingdienst licht de stand van zaken toe Het nieuwe aangifteformulier
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