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2014 0Woordvoerinqf FIN vragen UyW over belasting op leidingwater en wijzigingen
Wet FlOF en fezK vraag Ipp^ver vermindering aantal statenleden

Rubriek

Decentrale overheden

Unie van Waterschappen
In de rondvraag brengt de Unie van Waterschappen twee punten in te weten 1

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

Overheidsfinancien wet FlOF

Auteur

f10 2 ^ 10 2 e 1

1 Belasting op Leidingwater samenvatting brief UvW 27 maartjl
• Waterschappen hebben met de Rijksoverheid diverse afspraken gemaakt over

duurzaam omgaan met water en innovaties op dit gebied Daarin passen

projecten waarbij effluent voldoende gezuiverd afvaiwater niet op het

oppervlaktewater wordt geloosd maar wordt geleverd aan bedrijven in land

en tuinbouw en Industrie De afnemers hoeven dan zelf geen

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

belasting op leidingwater betalen over de volledige hoeveelheid water Dit zet

een rem op initiatieven gericht op duurzaamheld en innovatie in de

waterketen

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

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

van 27 maart jl aan u met c c aan minister Schultz en minister Kamp zie

bijiage 10 1

ij\M

\
Spreeklijn

• Ftet is goed dat UvW is betrokken bij dit onderwerp en wij zijn dankbaar voor

de inbreng in het lopende onderzoek naar knelpunten in de

leidingwaterbelasting
•

■

Liii unuerzoek is toegezegd bij de parlementaire behandeling van het

Beiastim 014 omdat de inpassing van maatregelen uit de

Begrotfngsafspraken 2014 zeer snel moest gebeuren Flat onderzoek is bijna
^f^rond j

• Binnenkort sti^r ik een brief aan de Kamer over de resultaten van het

f onderzoek ej^e mogelijke bijstelling van de regeling op basis van die

Vjl^ultatep federeen is zich ervan bewust dat er zo snel mogelijk duidelijkheid
mbHn omen over eventuele bijstelling van de leidingwaterbelasting

^

2 Wijzigingen Wet Hof

• De Unie van Waterschappen wil een tweetal punten aan de orde stellen over

de wijziging van de Wet Floudbare Overheidsfinancien Wet Hof

• De Unie wil aan de orde stellen dat het correctiemechanisme niet zou moeten \a C^
worden gestart op basis van ramingscijfers omdat volgens de Unie de

ramingen van het EMU saldo van de decentrale overheden daarvoor niet
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t a v de staatssecretaris

de heerir E D Wiebes
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2500 EE DEN HAAG

contactpersoon

mw[
ons kenmerk

70799 JR

datum

27 maart2014 lri 10 2 e

e mailuw kenmerkbijlage n

I 10 2 e guvw nl

doofkiesnunimerbetreft

Waterschappen en Belasting op

leidingwater

0703519820

Geachte hear Wiebes

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

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

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

voor het volgende

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

dingwater Bol betrokken waterleveranciers en grote afnemers gesprekken gaande zijn over

onduidelijkheden knelpunten ongewenste effecten en implicaties in en van deze belasting

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

inventarisatie plaats waarvan u de resultaten nog v66r de komende zomer naar de Kamer zult

sturen Dit zoats afgesproken tijdens de parlementaire behandeling van het Belaslingplan 2014

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

praklijksituaties de vraag opgekomen of deze al dan niet onder de reikwijdte van de Bol vallen

Tot de genoemde praktijkgevallen behoren tot onze verbazing mogelijk 00k waterschapspro

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

voofbeeld drinkwaterbedrijven het van hun zuiveringsinstallaties afkomstige effluent gezuiverd

afvatwater al dan niet na extra bewerking aan de land of tuinbouw of aan de Industrie ieveren

Daar wordt het nuttig in de bedrljfsprocessen toegepast

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

walerschappen uitgevoerd naar activiteiten die mogelijk belast zouden zijn Van waterleveran

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

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

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

716353 00394
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Omdat wij tol dusverre niet hebben geparticipeerd in de gesprekken tussen uw ministerie en be

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

uw aandacht Wij willen op dit moment de voigende opmerkingen maken

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

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

lot nu toe niet hebben getegd Wij zijn door uw ministerie nimmer beleidsmatig met deze be-

tasting in verband gebracht we zijn nimmer over wijzigingen inzake de Bol geconsulteerd

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

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

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

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

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

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

3 Innovaties zijn de watersector niet vreemd Op alieriei lerreinen vinden innovalies In de af

valjwalerketen plaats niet zelden gestimuleerd of anderszins gesupport door de Rijksover-

heid Op onze site {innovalie uvw nl is een aantal mooie voorbeeiden van Innovaties te vin-

den

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

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

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

heffing op nieuwe ontwikkelingen kan dan ook niet de bedoeling zijn

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

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

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

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

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

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

derwerp De Unie is in dit platform vertegenwoordigd
Indien u meer informatie wilt of vragen heeft kunt u contact opnemen met 10 2 e |Uig 2 e | be

leldsadviseur fiscale zaken | io 2 e g5uvw nl ol[ 10 2 e

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

I—inn3 H t H

10 2 e
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Subject Belasting op leidingwater Beleidsbesluit

MAIL RECEIVED Wed 6 25 2014 5 14 49 PM
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Geachte dames en heren

Als update op het onderstaand bericht van mijn collega
u dat vandaag het beleidsbesluit over de intrekking van de wijzigingen per 1 juli 2014 in de Staatscourant gepubliceerd

die op dit moment met vakantie is informeer ik1 10 2 e

IS

littps zoek officielebekendmakinfien rLl stcrt 2Q14 17398 html

Met vriendelijke groeten

Ministerie van Finanden

Directoraat Generaal Fiscale Zaken

Directie Internationale Zaken en Verbmiksbelastingen

Afdeling Acdjns Verkeer en Milieu

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Flaag | Kamer 10 2 e

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T
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Subject Vragen n a v toezeggingen brief 25 april 2014 en brief aftrekbaarheid trapliften 12 mei 2014
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Thur 6 26 2014 8 36 35 AM

Normal

10 2 6

buiten verzoek

Biilaqe 3 pdf

buiten verzoek

Beste collega’s

Nogmaals bedankt voor jullie input Ter info bijgaand de stukken die gisteren in de tas zijn gedaan

Met vriendelijke groet

10 2 6

Beleidsmedewerker

Ministen e van Finanden

Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Afdeling Internationale Zaken

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 10 2 6

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T

M
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I 10 2 6 | am infin nl
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Verzonden dinsdag 24 jyni 2014 17 30

Aan Medewerkers DGFZ

CC Belastingplan

Ondenverp Vragen n a v toezeggingen brief 25 april 2014 en brief aftrekbaarheid trapliften 12 mei 2014

10 2 e3EDRIJF UITVOERINGSBELEID10 2 6

Beste collega s

Fiartelijk bedankt voor jullie bijdragen We hebben de bijdragen in de bijgevoegde conceptreactie verwerkt en willen

jullie vragen om er nog een laatste blik op te werpen

Morgen 25 juni 2014 zijn we van plan de conceptreactie en de notitie in de tas te doen Zouden jullie eventuele op-

en of aanmerkingen morgen v66r 12 00 uur naar mij en het BP team kunnen mailen

Alvast bedankt en met vriendelijke groet

10 2 6

Beleidsmedewerker

Ministerie van Finanden

Directie Internationale Zaken en Verbmiksbelastingen

Afdeling Internationale Zaken

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 10 2 6

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T
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Verzonden vrijdag 6 juni 2014 14 21

Aan Medewerkers DGFZ

CC Belastingplan
796639

Van

BEDRIJF10 2 6
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Ondenverp Vragen n a v toezeggingen brief 25 april 2014 en brief aftrekbaarheid trapliften 12 mei 2014

Beste collega s

Gisteren zijn er naar aanleiding van de toezeggingenbrief van de staatssecretaris van 25 april 2014 en de brief van de

staatssecretaris van 12 mei 2014 over de aftrekbaarheid van trapliften als specifieke zorgkosten verschillende vragen

gesteld vanuit de Tweede Kamer

Graag zouden we de volgende personen willen vragen een antwoord op te stellen In hetverslag zie de bijiage hebben

we de vragen geel gemarkeerd en de naam van de betreffende persoon erbij gezet

I0 2 e

1C I0 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 6 10 2 6

10 2 6
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Zouden jullie jullie bijdrage uiterlijk vriidaa 13 iuni 2014 naar mij en het BP team kunnen mailen

Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat graag

Hartelijk dank

Met vriendelljke groet

10 2 e

Beleidsmedewerker

Ministerie van Finanden

Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Afdeling Internationale Zaken

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 10 2 e

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T

M 10 2 e

E

I 10 2 6 Itam infin nl

www riiksoverheid nl
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TER BESPREKING MET STAS DIMSDAG 11 JUHI 15 30 UUR

Aan

de Staatssecretaris
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Eerste beslispuntennotitie pakket Belastingplan 2014

Datum

Notitienummer

AFP 2D13 352

Paraaf

de staatssecretaris

Via Via

Rubriek

Etelastingpian
de secretarls

generaai

de directeur generaal
voor Fiscaie Zaken

Rubriek AFP 3440

Auteur

Diverse medewerkers
Medeparaaf
Cluster Uitvoeringsbeleid

Medeparaaf
AFEP

Medeparaaf
Communicafe

Van

Aanleiding
De voorbereidingen voor het pakket Belastingplan 2014 zijn 10 2 e

inmiddels in voile gang

Bijgaand treft u aan de voorlopige onderwerpenlijst bijiage 1

het voorlopig budgettair overzicht bijiage 2 en het tijdschema bijiage 3

In de onderwerpenlijst is per maatregel een korte toelichting opgenomen en

is peronderwerp aangeven of

daarover in deze notitie een beslispunt is opgenomen

al eerder een besluit is genomen op basis van een eerdere notitie

of een notitie hierover thans bij u ligt
dat het punt in een volgende beslisnotitie of een separate notitie

aan u ter beslissing zal worden voorgelegd
of dat vanwege het technische karakter van de maatregel een

beslispunt niet nodig wordt geacht
Hierna treft de eerste beslispunten aan Op 24 juni ontvangt u

een tweede en op 1 juli de laatste beslispuntennotitie voor uw vakantie

Bij deze notitie is als gezegd een voorlopig budgettaire overzicht

gevoegd deze is nog niet afgerond kan ook pas in augustus maargeeft
wel een globaal inzicht van de budgettaire gevolgen van zowel de uit het RA

voortvioeiende maatregelen die in dit pakket Belastingplan worden

opgenomen als de overige maatregelen met inbegrip van het thans bekende

saldo Vooralsnog resteert een te dekken bedrag in het Belastingplan van

€ 102 miljoen in 2014 en van € 138 miljoen structureel

Kopie aan

Minister COMM 2 K0 6 EZ

Bijiagen
1 Onderwerpenlijst
2 Budgettair cverzicht

3 Tijdschema

o

o

o

o

Inhoudsopgave pakket Belastingplan 2014

Zoals hetzich thans laataanzien bestaat het pakket Belastingplan 2014 uit ten

minste drie en wellicht vier wetsvoorstellen Dat betreft het Belastingplan 2014

OFM 2014 wijzigen percentage renteregeling Vpb en wellicht de wijzigingen voor

de werkkostenregeling De vraag of dit laatste inderdaad in een separaat

wetsvoorstel meet worden ondergebracht wordt nog aan u voorgelegd

Paging 1 van 3
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De gedachte daarachter is dat de Kamers de tijd moet worden gegund om over

zo’n fundamenteel onderwerp uitgebreid van gedachten te kunnen wisselen

Dat kan ook omdat het niet noodzakelijk is dat deze maatregel op 31 december

2013 in het Staatsbiad staat Met betrekking tot het vwetsvoonstel tot wijziging

van het percentage van de renteregeling Vpb is in een eerder stadium aan u

voorgelegd of u dit afzonderlijk in het pakket Belastingplan 2014 wilde opnemen

Tegelijkertijd met het pakket Belastingplan bieden minister Blok en u twee

wetsvoorstellen met betrekking tot de woningmarkt aan de Tweede Kamer aan

Veegwet eigen woning en Aftrekbeperking hypotheekrente Deze

wetsvoorstellen zullen worden behandeld door de vaste cie voor Wonen

Rijksdienst Om die reden is het aan BZK om afspraken te maken met griffies
over het behandelschema wat volgens onze info tot op heden niet is gebeurd
Het is mede daarom waarschijnlijk dat deze wetsvoorstellen een traject los van

het pakket Belastingplan zullen doorlopen in de beide Kamers

Belastingplan 2014 en OFM 2014

In het Belastingplan 2014 zijn in ieder geval opgenomen de maatregelen uit het

regeerakkoord die op 1 januari 2014 in working moeten treden aangevuld met

de maatregelen uit het regeerakkoord die weliswaar later in working treden

maar die een budgettair belang kennen dat ten minste € 50 miljoen bedraagt en

die niet in een ander wetsvoorstel zijn of worden opgenomen Naar onze mening

dienen deze laatste in het pakket Belastingplan 2014 te worden opgenomen op

basis van een brief van 25 januari 2013 waarin het kabinetsvoornemen wordt

gemeld om alle bezuinigingsvoorstellen uit het regeerakkoord met een

budgettair belang van € 50 miljoen of meer nog in 2013 aan de Tweede Kamer

aan te bieden
^
In OFM 2014 zijn zoals gebruikelijk de maatregelen

opgenomen die geen budgettair gevolg hebben maar waarvan het de voorkeur

verdient dat deze op 1 januari 2014 in werking treden

bulten verzoek

|l0 2 e|

‘
Kamerstukken II 2D12 13 33 400 nr 19
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BP 2014 Beslispunt 2 beperking van de belastingplicht leidingwater
tot grotere belastingplichtigen
Gaat u ermee akkoord om de belasting op leidingwater niet langer te heffen van

kleine afzonderlijke watervoorzieningen zoals campings en bedrijven met een

eigen watemet

Toelichting
De belasting op leidingwater BOL brengt per jaar zo n € 129

miljoen op Volgens gegevens van de Belastingdienst wordt meer dan 99 5

daarvan op eenvoudige wijze geheven van de tien waterleidingbedrijven
Het resterende gedeelte van nog geen half procent wordt echter

opgebracht door een bonte verzameling zgn afzonderlijke

watervoorzieningen Dit zijn kleinere landgebonden voorzieningen voor de

winning of behandeling van water dat met behulp van een leiding of

distributienet als leidingwater ter beschikking wordt gesteld Het gaat hierbij
met name om recreatieparken en industriele complexen

Twee middelgrote afzonderlijke watervoorzieningen brengen
samen zo n € 0 4 miljoen op Daamaast betalen 44 kleine belastingplichtigen
samen nog zo n € 55 000 cijfers 2011

Het vermoeden bestaat dat vele kleintjes nu buiten beeld blijven
De groep van 44 kleine belastingplichtigen concentreert zich namelijk in

Gelderland Op basis daarvan schat de Belastingdienst dat er nog zo n 250

kleine belastingplichtigen niet bekend zijn met een fiscaal belang van ca

€ 315 000

Het opsporen van recreatieparken en industriele complexen die

in strijd met de wet geen aangifte BOL doen vergt een arbeidsintensieve

actie Uitgaande van 16 uur per belastingplichtige aan opsporing en eenste

klantcontacten vraagt dat eenmalig ongeveer 2 25 FIE Voor de jaarlijkse
administratie heffing en controle moet daamaast permanent zo n 0 5 FTE

worden ingezet Belastingplichtigen die tot nu toe onbekend zijn met de BOL

krijgen daarbij te maken met een extra administratieve last terwijl zelfs bij
een volledig succesvolle opsporing de opbrengst slechts zo n € 315 000 per

jaar zou bedragen
Niets doen en de huidige situatie continueren is echter vanuit het

oogpunt van gelijke behandeling niet verdedigbaar tegenover de 44 kleine

belastingplichtigen die wel betalen

Gezien het voorgaande adviseren wij u om de belastingplicht
voor de BOL te beperken tot de grotere bedrijven en kleine afzonderlijke

watervoorzieningen niet langer als belastingplichtige aan te merken

Daarmee zouden ook de uitvoeringskosten voorde huidige 44 kleine

watervoorzieningen wegvallen ca 0 1 fte oftewel zo n € 10 000

Op basis van de genoemde aantallen bekende en niet bekende

kleine watervoorzieningen is de derving zo n € 0 37 miljoen Dit bedrag zou

kunnen worden gedekt uit een zeer beperkte verhoging van de BOL met zo n

0 3 ca € 0 0005 per kubieke meter

Indien u instemt met het voorgaande zal een nadere uitwerking

nog aan u worden voorgelegd

buiten verzoek
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From
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Importance

Subject Uitvoeringskosten en administratieve lasten ASB en BOL

MAIL RECEIVED Wed 8 6 2014 3 04 00 PM

bulten verzoek

Belasting op leidingwater

Belastingplan 2014 Toelichting bij vijfde nota van wijziging

Biz 5

Met nieuwe schijvensysteem betekent een verzwaring van de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst De uitvoeringskosten nemen

wat betreft de administrate controle en handhaving met 0 4 miljoen structureel perjaartoe De aanpassing van de systemen kost in

2014 eenmalig 0 2 miljoen

Met schijvensysteem leidt voorts tot een verhoging van de administratieve lasten omdat de belastingplichtigen in hun administratie

nu met vijf tarieven in plaats van een rekening moeten houden Daartoe zullen ook de administratiesystemen bij de

yg7078Dlichtiaen moeten worden aanaeoast
00403



Administratieve lasten

De inschatting van de administratieve lasten voorde drinkwaterbedrijven een stuk of tien heb ik

niet Het gaat om vier aangiftes per bedrijf per jaar en een regeitje op de voorschotnota s en of

factureren voor ruim 7 miljoen aansluitingen

Uitvoeringskosten

Gezien gemelde uitvoeringskosten bij de vijfde nota van wijziging BP2014 scheelt het structureel 0 4

min uitvoeringskosten dat deze maatregel niet doorgaat

797678 00403



De vierhoek

Ministerie van Financien directie AFP

Belastingplan 2015

20 augustus 2014

Aan

Van

Betreft

Datum

Op 19 augustus is in de ambtelijke vierhoek gesproken over het Belastingplan 2015 In dit memo

worden de vragen beantwoord die in dat overleg naar voren zijn gekomen

In hoeverre zijn de reeds bij de Kamer bekende maatregelen ook al afgestemd met de C5

bulten verzoek

• De aanpassingen in de belasting op leidingwater zijn besproken met de C5 en hebben ook

de instemming van de C5 voor zover het betreft de voorgesteide aanpassingen en de

voorgestelde structurele dekking via de miiieubelasting voor bedrijven
Er is nog een discussiepunt over en dat is de incidentele dekking voor de derving in 2014

Voorgesteld wordt om deze te dekken via de energiebeiasting De derving in 2014 betreft een

tijdelijke verhoging van de energiebeiasting in 2015 en 2016 zie ook hierna De noodzaaktot

deze dekking is onderkend tijdens de besprekingen met de C5 maartoen is afgesproken dat

dit deei zou moeten uitmaken van de augustusbesprekingen Dit zal aanstaande vrijdag

besproken worden in een overleg met de financieei woordvoerders

buiten verzoek

A s het gaat om de verschuiving van de belasting op leidingwater naar de energiebeiasting hoe

slaan de verhogingen neer bij de verschlllende sectored

Dit is moeilijk te zeggen omdat met name de gegevens over de sectoren met een hoog
waterverbruik niet voorhanden zijn Via het CBS hebben we wei gegevens over de het verbruik van

eiektriciteit en aardgas in de verschillende sectoren Zie de hiema opgenomen tabel

Verhoging eb slaat met name neer bij

Aardgas

0 170 000 m3I schijf Huishoudens ca 70 bedrijven [MKB ca 30

Industrie voeding metaal chemie en bouwmateriaal

landbouw

Industrie chemie hout papier en bouwmaterialen landbouw

Industrie chemie basismetaal en bouwmaterialen

2® schijf 170 000 1 000 000 m

3® schijf

4 schijf

1 000 000 10 000 000 m3

10 000 000 m3

Elektridteit

r schijf ~o 10 000 km Huishou^ns 83 bedrijven MKB 17
_

Groot en detailhandel en Industrie metaal voeding en

hout papier

Industrie voeding chemie en metaal openbaar bestuur zorg

Industrie chemie en basismetaal

2 schijf 10 000 50 000 kWh

3 schijf 50 000 10 000 000 kWh

4® schijf lO OO^OOOlcWh

Een dergelijke verdeling is dus niet beschikbaar voor de belasting op ieidingwater Wei is het aantal

bedrijven bekend dat te maken zou krijgen met hogere iasten ais het heffingspiafond van 300 m^

798011 00408



in die belasting zou wegvallen te weten meer dan 200 000 Daarbinnen zou de Industrie o a

papierfabrieken zuivel basismetaal heel zwaar worden getroffen waarbij in sommige gevallen
het wegvallen van het plafond had kunnen leiden tot een lastenverzwaring die opioopt tot meer

dan € 5 min Ter illustratie

dTTreTTTSTaivu uii

1
lUlliyWdLcI |Jcl

jaar

1 300

301 100X00

lOO OOl] 500 000

500 001~ 2 500 000

Meer dan 2 500 000“

Ca 7 000 000

Ca 200 000

295

80

20

Door het heffingsplafond in de belasting op leidingwater weer in te voeren en de daardoor ontstane

derving te dekken via de tweede en derde schijf van de energiebelasting worden de lasten

verdeeld over het gehele bedrijfsieven in plaats van de beperkte groep die veel leidingwater
verbruikt

Kan de dekklng van de inddentele derving ais gevolg van herintroductie van de cap in de belasting

op leidingwater ook worden gespreid over 3 jaar in plaats van over 2 jaar

Als de lastenverzwaring wordt uitgespreid over 3 jaar sluit het inkomstenkader niet cumulatief

• Dit is in onderstaande tabel weergegeven Wanneer de terugsluis over 3 jaar wordt gespreid
moet er nog € 27 miljoen lastenverlichting worden gegeven voorhet sluiten van het

inkomstenkader Dit kost saldo en is geen optie

Effect op lastenkader van dekking inddentele derving
oni7 cum

terugsluis in 2 jaar

terugsluis in 3 jaar

40 0 40 0

27 0 0 27

Kan de vrijstelling voor import en export in de afvalstoffenbelasting leiden tot

hoefijzerconstructies waar vrachtwagens de grens overgaan en direct weer terugkomen om

vervolgens het afval alsnog in Nederland te verbranden of te storten

bulten verzodk

798011 00408
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Subject RE Memo vierhoek tbv beantwoording vragen 2

MAIL RECEIVED Mon 8 25 2014 12 28 25 PM

Normal

Het kan van belang zijn als in het najaar wordt gevraagd om een vergelijking van koopkrachteffecten van het

oorspronkelijke resp nieuwe voorstel Maar laten we maar afwachten of de vraag wordt gesteld

Van| |io 2 e|i^ga| io 2 e IZV AVM

Verzonden donderdaa 21 auaustus 2014 11 03
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Onderwerp RE Memo vierhoek tbv beantwoording vragen 2

Wij kunnen het proberen om nog informatie op te vragen en de VEWIN was altijd heel cooperatief Waarbij ik me wel

afvraag of dit zo nuttig is aangezien wij een brief naar de Kamers hebben gestuurd waarin het voorstel om de

wijzigingen in de tariefstructuur van de BOL weer terug te draaien op een aedeaen onderzoek gebaseerd zijn Daarbij

past m i niet om later nog met uitgebreidere cijfers te komen Die hadden wij dan toen al moeten hebben

10 2 6 I ^AFP BELEID

Verzonden woensdaq 20 auqustus 2014 13 2^
Aan ||l0 M [10 2 6^ I0 2 e ^
jo 2jE|qzV
CCJI lO Z e n^io 2 en IZV AVM Belastingplan
Onderwerp RE Memo vierhoek tbv beantwoording vragen 2

Van

10 2 6 ^ {ToiTAFP BELEID 10 2 6 |l^ 10 2 6 IZV AVM ho 2 e|l^ 2je | IZV AVM

Wat mij betreft akkoord zo Zouden we overigens nog info via de Vewin kunnen opvragen als er druk komt om toch

meer gegevens te krijgen over de effecten van de BOL

fAFP BELEID

Verzonden woensdaq 20 auaustus 2014 11 24

Aanj 10 2 6 |l| 2k^ lO Ze b
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Onderwerp Memo vierhoek tbv beantwoording vragen 2

Hoi

Biiaaand ook miin opmerkingen bii hetstuk in de versie vanlio s ^l Ik hebVo 2

bult6n varzoek

|ten verzcjeKunnen jullie ook instemmen met mijn opmerkingen

zijn eerste opmerking verwerkt in de tekst

en

Groetjes

10 2 6
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Belasting op leidingwater
Auteur 10 2 10 2 6

Inhoud maatreael

In de belasting op leidingwater BOL wordt het heffingsplafond van 300 met

terugwerkende kracht tot 1 juli 2014 gehandhaafd en wordt afgezien van de

invoering van een degressieve tariefstructuur

In het Belastingplan 2014 werden conform de Begrotingsafspraken 2014 deze

maatregelen vastgelegd Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan

2014 is toegezegd om samen met de sector nader onderzoek naar de gevolgen van

de nieuwe regeling te doen

Uit dit onderzoek bleek dat de nieuwe opzet van de BOL tot onevenredige en

willekeurige uitkomsten zal leiden en dat vooral water en milieubesparende

initiatieven worden ontmoedigd Dit acht het kabinet als niet wenselijk

Het handhaven van het heffingsplafond van 300 m^ leidt in 2014 tot een incidentele

derving van belastinginkomsten van € 80 miljoen Voorts leidt dit vanaf 2015 tot een

structurele derving van jaarlijks € 80 miljoen

Deze dervingen Incidenteel en structureel worden gedekt door een verhoging van

de energlebelasting op aardgas en elektriciteit elk in de tweede en derde schijf

Daardoor wordt de dekking opgebracht door het bedrijfsieven

Hiervoor is gekozen omdat de lastenverlichting door het handhaven van het

heffingsplafond van 300 m^ bijna uitsluitend bij het bedrijfsieven terecht komt

De verhoging van de tweede schijf energiebelasting op aardgas geldt niet voor het

verlaagde energiebelastingtarief in de glastuinbouw

De belastingverhoging voor zover deze betrekking heeftop de incidentele derving

wordt met ingang van 1 januari 2017 weer terug genomen

Bananenschillen

• De eerste tariefschijf voor aardgas betreft het verbruik tot 170 000 m^ en is ontzien

van de verhoging ter dekking van de derving door de BOL In deze schijf worden ook

klein en middenbedrijven belast Deze groep belastingplichtigen krijgt een

lastenverlichting door het handhaven van het heffingsplafond in de BOL maar hoeft

niet mee te betalen aan de dekking voor de BOL omdat de eerste schijf aardgas niet

wordt verhoogd Hierover kan discussie ontstaan Daar is tegen in te brengen dat

een fiscale maatregel altijd generiek werkt en lastenverlichting en lastenverzwaring

niet een op een tegen elkaar kunnen worden afgezet

• Tijdens de Begrotingsonderhandelingen 2015 Augustusbesluitvorming is

overeengekomen om de verlaagde tarieven die voor de glastuinbouw in de eerste en

tweede tariefschijf voor aardgas van toepassing zijn niet te verhogen Aan deze

afspraak is in het wetsvoorstel tegemoet gekomen Het tarief in de derde schijf

energiebelasting op aardgas in de glastuinbouw is gelijk aan het reguliere tarief in de

derde schijf en is daarom in gelijke mate verhoogd Hierover kan discussie ontstaan

Daar is tegen in te brengen dat er weinig belast verbruik is vanaf de derde schijf in de

glastuinbouw Circa 80 90 van het verbruik in de glastuinbouw valt in de eerste en

tweede schijf en die worden ontzien van de verhoging ter dekking van de BOL

Bovendien zijn alleen de verlaagde tarieven glastuinbouw in de eerste en tweede

755415 00411



schijf aan de Europese Commissie voorgelegd en door haar goedgekeurd Een

uitbreiding van de sectorspecifieke tariefsverlagingen naar de derde schijf voor

aardgas zou een aanvulling op de recent verleende goedkeuring noodzakelijk maken

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

buiten verzoek
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Subject BP2015 Infoblad Belasting op leidingwater J concept opm MR cj 2

MAIL RECEIVED Fri 9 5 2014 1 37 00 PM

BP2015 Infoblad Belasting op leidingwater f J~i concept opm MR cl f21 docx

N a v de opmerkingen van MR nog een toevoeging gele markering en opemrking ter beantwoording bij grijs

gemarkeerde stukje O k zo
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Factsheets Belastingplan 2015

bulten verzoek

Belasting op leidingwater dekking via de energiebelasting24 36

bulten verzoek

1

717536 00417



2 Lastenmaatregelen pakket Belastingplan 2015

Auteur 10 2 e

I Maatregel 201 2016 017

bulten verzoek

Aanpassen belasting op leidingwater 80 80 80 80

buiten verzoek

4
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4 Administratieve lasten burgers en bedrijven
Auteur 10 2 e

bulten verzoek

Overige maatregelen
• De wijzigingen in de belasting op leidingwater voorkorren dat administratieve lasten

ontstaan

bulten verzoek

6

717536 00417



24 Belasting op leidingwater dekking via de energiebelasting
Auteurs i0 2 e ^ 10 2 e10 2 e 10 2 e 10 2 e en

Inhoud maatregel

• In de Belasting op leidingwater SOL wordt het heffingsplafond van 300 met

terugwerkende krachttot 1 juli 2014 gehandhaafd en wordt afgezien van de invoering

van een degressieve tariefstructuur

• In het Belastingplan 2014 werden conform de Begrotingsafspraken 2014 deze

maatregelen vastgelegd Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan

2014 is toegezegd om samen metde sector mogelijke knelpunten in de

leidingwaterbelasting naderte onderzoeken en eventuele bijstellingen mee te nemen

in het Belastingplan 2015

• Uit dit onderzoek bleek dat de nieuwe opzet van de BOL tot onevenredige en

willekeurige uitkomsten zou leiden waarbij hergebruik van water en innovatieve

ontwikkelingen zouden worden ontmoedigd terwiji juist zou worden gestimuleerd dat

bedrijven weer meer zelf opgepompt grondwater zouden gaan gebruiken Dit acht het

kabinet niet wenselijk
• Het handhaven van het heffingsplafond van 300 m^ leidt in 2014 tot een incidentele

derving van belastinginkomsten van € 80 min Voorts leidt dit vanaf 2015 tot een

structurele derving van jaarlijks € 80 min

• Deze dervingen incidenteel en structureel worden gedekt door een verhoging van

de energiebelasting op aardgas en elektriciteit elk in de tweede en derde tariefschijf

Daardoor wordt de dekking opgebracht door het bedrijfsieven
• Hiervoor is gekozen omdat de lastenverlichting door het handhaven van het

heffingsplafond van 300 m^ bijna uitsluitend bij het bedrijfsieven terecht komt

• De verhoging van de tweede schijf energiebelasting op aardgas geldt niet voor het

verlaagde energiebelastingtarief in de glastuinbouw zie tweede bullet

bananenschillen

• De belastingverhoging wordt voor zover deze betrekking heeftop de incidentele

derving met ingang van 1 januari 2017 weer terug genomen

Bananenschillen

• De eerste tariefschijf voor aardgas loopt anders dan de eerste schijf voor elektriciteit

relatief ver door namelijk tot een verbruik van 170 000 m^ Bij veel MKB bedrijven

valt het verbruik geheel of grotendeels in deze schijf Voor deze categorie

ondernemers is sprake van een lastenverlichting door het handhaven van het

heffingsplafond in de BOL terwiji zij nietvolledig hoeven mee te betalen aan de

dekking Hierover kan discussie ontstaan Een fiscale maatregel werkt echter altijd

generiek uit en lastenverlichtingen en verzwaringen kunnen niet een op een tegen

elkaar worden weggestreept

• Tijdens de Begrotingsonderhandelingen 2015 Augustusbesluitvorming is

overeengekomen om het verlaagde tarief voor de glastuinbouw in de tweede

tariefschijf voor aardgas niet mee te laten lopen met de verhoging van het reguliere

tarief in de tweede schijf ter dekking van het handhaven van het heffingsplafond in

de leidingwaterbelasting Aan deze afspraak is in het wetsvoorstel tegemoet

gekomen In de derde schijf energiebelasting op aardgas is geen sprake van een

36
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verlaagd tarief voor de glastuinbouw De verhoging van het reguliere tarief in de

derde schijf is daarom gelijkelijk toegepast voor het tarief in de derde schijf voor de

glastuinbouw Hierover kan discussie ontstaan Daar is tegen in te brengen dat er

weinig beiast verbruik is vanaf de derde schijf in de glastuinbouw Circa 80 90 van

het verbruik in de glastuinbouw valt in de eerste en tweede schijf en die tarieven

worden voor de glastuinbouw niet verhoogd Bovendien heeft er in de derde schijf

nooit een verlaagd tarief voor de glastuinbouw bestaan

37
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Agendapunt 3

Verslag Bestuurlijk overleg financiele verhoudingen 19 mei 2014

VNG 10 2 e

10 2 e

IPO 10 2 e

Unie van Waterschappen
Financien staatssecretaris Wiebes

BZK minister Plasterk fvoorzitter^

10 2 e

10 2 e

buiten verzoek
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buiten verzoek

vraagt aandacht voor de belasting op leidingwater Doordat de levering van gezuiverd
water aan het bedrijfsieven onder de reikwijdte van de belasting valt raakt de maatregel ook de

waterschappen Staatssecretaris Wiebes antwoordt dat reparatiewegeving nodlg is en dat het Rijk
momenteel studeert op opiossingen Het Rijk zal voor de zomer helderheid qeven

10 2 e

buiten verzoek

buiten verzoek

5
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M^BV N O New
Nederland

Aan de voorzitter en leden van de
Vaste Commissie voor Financien uit de
Tweede Kamer der Staten Generaal
Biiuienhof4

2513 AA DEN HAAG

BriefnmnsieT Deo Haag

14 11 451 Jla 1 oktober2014

Onderwerp TelefponnmBiacr

Commentaar VNO NCW en MKB

Nederland op het Belastingplan 2015
34 002

10 2 e

E nai]

io 2 e ^vnoncw mkb nl

Hoogedelgestrenge dames en heren

VNO NCW en MKB Nederland hebben met veel interesse kennisgenomen
van het Wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere
wetten Belastingplan 2015 Het wetsvoorstel geeft ons aanleiding tot het
maken van een aantal opmerkingen Deze treft n aan in de bijlage De

belangrijkstepunten hierbij zijn

1 Geen verhoging energiebelasting
Het kabinet stelt voor de tarieven voor elektriciteit in de tweede en derde

schijfmet 8 te verhogen en de tarieven voor aardgas met 51 Deze

stijgingen tiefFen slechts een bepeikt aantal ondememingen en leiden tot

vergelijkbare negatieve niet beoogde efiecten als bij de eerdere
voorstellen met betrekking tot de belasting op leidingwater Daarbij
verslechtert dit soort grillige specifieke lastenverzwaringen het vestigings
en investeringsklimaat Wij pleiten er daarom met klem voor dat deze
verhoging wordt heroverwogen

2 Verbeter vormgeving van de qfvalstoffenbelasting
De huidige vormgeving van de voorstellen zorgt ervoor dat afValstromen
op grote schaal naar het buitenland zullen worden verlegd Dit leidtertoe
dat het aanbod bij de afvalverbrandingsmstaUaties terugloopt Hiermee
komen mogelijk 1 500 banen en 1 miljard aan investeringen in het geding
Wij pleiten er daarom voor dat de voorstellen worden aangepast

Malietoren BsEuidenhoutseweg 12 Postbus 93002 1 2509 AA Den Haag
www vno ncw nl 070 349 03 49 www mkb nl 015 219 12 12
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M BV N 0 New
Blad

2 Nederland

3 Gem lastenverzwaringen DGAs
De voorstellen om het doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling
aan te passen kunnen alleen maar leiden tot eindeloze discussies tussen
DGAs en de Belastingdienst Wij zijn van mening dat de schaarse
middelen van zowel de DGA en de Belastingdienst veel effectiever en
efScienter kunnen worden ingezet Daarbij moeten de lasten voor

ondememers en cridememingen niet worden verzwaard Wij dringen er

daarom op aan af te zien van deze maatregel

4 Acdjnsverlagp\g en beleidskader nodig
De meest

re^nte aceijnsverhogingen inclusiefde fiisdrankbelasting
hebben geleid tot gedragseffecten die een brede negatieve impact hebben
gehad in met name de grensregio op de bestedingen de ondememers en de
werkgelegenheid Wij bepleiten daarom dat deze verhogingen zo veel

mogelijk worden teruggedraaid de automatische indexatie voor 2015
achterwege bbjft en er een beleidskader wonit opgesteld hoe om te g
met aanpassingen van aceijnstarieven in de toekomst

Verder bepleiten wij dat er vanaf2016 geen verdere versobering plaatsvindt
van het innovatieinstrumentarium en dat ondememers niet in 2015 met

plotselinge lastenverzwaringen worden geconfronteerd als gevolg van de
abmpte stijging van de MRB voor auto’s met dubbele cabine Ook hebben
een aantal meer technische vragen en opmerkingen bij de vormgeving van de
werkkostenregeling en het verlengen van het verlaagd btw tarief op
onderhoud en renovatie werkzaamheden Ten slotte bepleiten wij een
verlenging van de tijdelijk vemiimde vrijstelling bij samenloop van btw en

overdrachtsbelasting Zonder maatregel vervalt de tijdelijke verruiming op 31
december2014

aan

we

Wij verzoeken u dit commentaar bij uw overwegingen te betrekken

Een afschrift van deze brief is verstuurd naar de staatssecretaris van

Financien de minister van Economische Zaken en de minister van
Infrastructuur Milieu

Hoogachtend

10 2 e

Bijlage
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Nederland

Ministerie van Financlen

2 0 2014

AFF ici

Zijne Excellentie

De heer ir E D Wiebes

Staatssecretaris van Financien
Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Oniv

Uitefl afdoening

Dossiernummer

Tretwoord DSP code

I Paraaf voor

I archiveren

Briefnummer Dcr Haig

14 11 455 JIa JVE I oktober2014

Onderwerp Telcfoonnummer

Commentaar VNO NCW en MKB

Nederland op bet Beiastingplan 2015

34 002

070 3490423
E lnnl

10 2 e ^vnoncw mkb nl

Excellentie

Ter informatie zend ik u hierbij bet commentaar van VNO NCW en MKB
Nederland op bet Beiastingplan 2015 34 002

Deze reactie is vandaag gezonden naar de voorzitter en leden van de Vaste
Commissie voor FinanciCT uit de Tweede Kamer Een afschrift van deze brief
is eveneens e2onden aan de minister van Economisebe Zaken en de minister
van Infrastajctuur Milieu

10 2 e

Bijlage 1

Matietoren Bezuidenhoutseweg 12 Postbus 93D02 2509 AA Den Haag
www vno ncw nl 070 349 03 49 www mkb nl 015 219 12 12
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Ministerie van Finanden

Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Maag

Aan de vice president van de Raad van State DIrectie Atgemene Fiscale

Politick

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 20201

2500 EE Den Haag
www minfin nl

Initchtingen

1C2Je
10 2 e

Datum 29 augustus 2014

Betreft Verzoek spoedadvies Belastingplan 2015

^minfin rl10 2 e

0ns kenmerk

AFP2014 768

Uw brief kenmerkHeden heb ik het bovenvermelde voorstel van wet aangeboden aan de Koning

BijiagenDaartoe gemachtigd door de ministerraad verzoek ik u om een spoedbehandeling
van de op het voorstel betrekking hebbende adviesaanvraag nadat het voorstel

aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal zijn voorgelegd De reden

van dit verzoek is de volgende

Omdat het onderhavige voorstel van wet fiscale maatregelen bevat die

samenhangen met de begroting voor het jaar 2014 is het wenselijk dat het

voorstel van wet met ingang van 1 januari 2014 in werking treedt

In verband hiermee wordt een spoedige behandeting door de Afdeling advisering
van de Raad van State op prijs gesteld

De Staatssecretaris van Finanden

10 2 6

Pagina l van 1
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Ministerievan Financier
1

Directie Douane en

Verbru i ksbela stingen

Aan

de Staatssecretaris

Inlichtinqen

iq lasn I

t| 10 2 9

10 2 e | amlnfln nl

Datum

29 oktober 2014

memo
Auteur

iq 10 2 e||Leidingwaterbelasting industriewater BP2014

1000 aansluitingen OFM2014

Uw verzoek

U heeft gevraagd om informatie over

1 de mogelijkheid om in de vet ioogde leidingwaterbelasting een onderscheid

te maken tussen drinkwater en industriewater

2 de samenloop met de eerder in het OFM opgenomen uitsluiting van

afzonderlijke watervoorzieningen met minder dan 1000 aansluitingen

Kern

• Flet is mogelijk per 1 januari 2014 onderscheid te gaan maken tussen

drinkwater en industriewater door voor industriewater vooralsnog een

nultarief in te voeren Wij denken dat dit voor het komende jaar de beste

opiossing is

• De vereenvoudiging van de leidingwaterbelasting door uitsluiting van

afzonderlijke watervoorzieningen met minder dan 1000 aansluitingen lijkt niet

meer houdbaar omdat het budgettaire effect door de begrotingsafspraken
zeerhO S ^ is geworden Deze maatregel kan in een nota van wijziging

ongedaan worden gemaakt

1 Onderscheid drinkwater en leidingwater

Speelveld
• De belasting op leidingwater geldt zowel voor drinkwater als voor ander water

dat via een aansluiting op een leidingnet aan de verbruiker wordt geleverd
• Bij de begrotingsonderhandelingen is gerekend met de beschikbare CBS cijfers

voor leidingwater beoogde opbrengst € 205 min Vorige week bleek dat

daarin alleen de hoeveelheden drinkwater zijn meegenomen De cijfers voor

industriewater zgn ander water van andere kwaliteit ontbreken

• Intussen wordt breed aandacht gevraagd voor de gevolgen van het vervallen

van de cap voor grootverbruikers die ineens miljoenen meer voor water gaan

betalen Politiek lijkt het grootste probleem te liggen bij gebruikens van

industriewater

• Aan de TK heeft u in de toelichting bij de tweede NvW gemeld dat door het

ontbreken van het onderscheid tussen drinkwater en industriewater een

hog ere opbrengst wordt gerealiseerd die voor rekening komt van

grootverbruikers en dat u gezien deze onevenredigheid deze week

onderzoektof zo n onderscheid zou moeten worden ingevoerd Daarbij speelt
ookde uitvoerbaarheid een rol

• Zowel I M als de koepel van drinkwaterbedrijven VEWIN kunnen ons op dit

moment geen volledig overzicht verstrekken van de hoeveelheden industrieel

leidingwater Ook de Belastingdienst weet dit niet want dat was tot nu toe
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niet relevant door de 300 m3 cap Voor alleen de VEWIN bedrijven gaat het

om ca 168 min m3 meeropbrengst ca € 55 min

Mogelijk alternatief in 2014 nultarief industriewater

• Een volledige vrijstelling voor industriewater is uit oogpunt van gelijke

behandeling niet verdedigbaar een lager tarief wel Ook dan zou echter

sprake zijn van een meeropbrengst boven de beoogde€ 205 min omdat

deze opbrengst is geraamd op basis van CBS cijfers waarin industriewater niet

is meegenomen

• Door het ontbreken van gegevens kunnen we op dit moment de opbrengst van

zo n lager tarief niet vaststellen Daamaast is invoering van een tweede tarief

per 1 januari 2014 niet uitvoerbaar voor de Belastingdienst
• Wel denkbaar is om twee tarieven in te voeren maar voor 2014 het tarief voor

industriewater op nul te stellen In 2014 kan dan nader worden onderzocht

over welke hoeveelheden we praten en welke bedrijven het betreft

• Wanneer de Belastingdienst industriewater zolang het onder het nultarief valt

volledig buiten beschouwing kan laten bij de handhaving zou zo n

onderscheid uitvoerbaar zijn Het gaat om gescheiden netten

• Voordelen van deze opiossing
o we winnen tijd om gedegen onderzoek te doen naar hoeveelheden en

effecten

o er kan vervolgens een meer realistisch tarief voor industriewater worden

vastgesteld op basis van de werkelijke hoeveelheden en beoogde
effecten

o de betrokken bedrijven krijgen meer tijd om zich hierop in te stellen

o de meeropbrengst uit industriewater kan worden benut in het kader van

de begroting 2015 binnen of buiten de belasting op leidingwater
• Nadeel van deze opiossing het biedt geen soelaas voor grootverbruikers van

drinkwater Voor deze categorie zien wij nu geen alternatief

• De budgettaire effecten van invoering van een hoger heffingsmaximum

bijvoorbeeld 100 000 of 1 min m3 zijn zonder nader onderzoek niet in te

schatten Het is namelijk niet bekend welk gedeelte van het zakelijke

leidingwater daarmee buiten de heffing zou blijven omdat alleen het

gemiddelde waterverbruik per zakelijke aansluiting bekend is

2 Afzonderlijke watervoorzieningen 1000 aansluitingen OFM

In OFM2014 wordt de leidingwaterbelasting vereenvoudigd Voorgesteld wordt

om afzonderlijke watervoorzieningen van leveranciers met in totaal minder

dan 1000 aansluitingen niet langer in de heffing te betrekken

Het budgettaire beslag van deze vereenvoudiging was beperkt zolang er een

cap van 300 m3 gold en het tarief 16 89 cent per m3 bedroeg
Met het vervallen van de cap is het budgettaire belang echter zeer groot

geworden Afnemers van grote hoeveelheden drinkwater of industriewater

kunnen eenvoudig de heffing ontlopen door tussenschakeling van een

leverancier met een afzonderlijke watervoorziening
Daamaast verdubbelt door de tariefsverhoging ook het maximale budgettaire

belang bij recratieparken e d van € 50 000 naar€ 100 000 per afzonderlijke

watervoorziening De inzet van controlecapaciteit wordt daarmee ook eerder

lonend

Gezien het voorgaande ligt het in de rede om de vereenvoudiging van de

leidingwaterbelasting uit het OFM te schrappen
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In artikel 14 van de Wet belastingen op milieugrondslag is in de OFM behorende bij BP2014 in

eerste instantie een nieuvw tweede lid ingevoegd waarin iwerd geregeld datter zake van de levering
van leidingwater via een aansluiting op het distributienet van een afzonderlijke watervoorziening

geen belasting op leidingwater wordt geheven tenzij degene die de levering verricht leidingwater
levert via in totaal ten minste 1000 aansluitingen Hiermee zou de leidingwaterbelasting niet langer
zien op leveringen van de allerkleinste waterleveranciers

Nadat het plafond verviel en tariefschijven geintroduceerd werden is deze aanpassing vervallen

Dit jaar zijn de tariefschijven vervallen maar de tekst zoals die in de OFM oorspronkelijk luidde niet

meer teruggekomen Graag zouden wij deze wijziging weer terugzien
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