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Loopt mogelljk mee
Verzoek van DGBel i v m een onwenselijke verhouding
tussen de belastingopbrengst van kleine

belastingpllchtigen en zowel de benodigde
handhavingskosten voor de Belastingdienst als de

administratleve lasten voor de kleine belastingpllchtigen
[nog niet definitief voorleggen aan de Stas DIt punt
vervalt als de komende maanden duidelijk zou worden

dat de belasting op leldingwater op korte termijn toch

wordt afgeschaft [evt in samenhang met verhoging
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^Benadrukt wordt dat de lijst de stand van dit moment weergeeft en een voorbehoud van besluitvorming over de onderwerpen kent
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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 ianger te heffen van

kleine afzonderlijke watervoorzieningen zoals campings en bedrijven met een

eigen waternet

Toelichttng
• 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 Daarnaast betalen 44 kleine belastingplichtigen samen nog

zo n € 55 000 cijfers 2011

• Het vermoeden bestaat dat vete 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 eerste klantcontacten

vraagt dat eenmalig ongeveer 2 25 FTE Voor de jaarlijkse administrate

heffing en controle most daarnaast 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 terwiji zelfs bij een volledig
succesvolle opsporing de opbrengst slechts zo n € 315 000 per jaar zou

bedragen
• Niets doen en de huidige situate contnueren is echter vanuit het oogpunt

van gelijke behandeling niet verdedigbaar tegenover de 44 kleine

belastngplichtgen die wel betalen

• Gezien het voorgaande adviseren wij u om de belastngplicht voor de BOL te

beperken tot de grotere bedrijven en kleine afzonderlijke

watervoorzieningen niet Ianger als belastngplichtge aan te merken

Daarmee zouden ook de uitvoeringskosten voor de 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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10 2 a I0 2 e ^ I DV AVM 002^@minfin nl] | 10 2 a [■f^ |l0 24
AFP BELHD [l |@minfin nll

To 2 a|1^ 2 ^| 10 2T| DV avM [1 10 2 8 |@minfin nl1
10 2 e I | |loX^ DV AVM

Fri 9 27 2013 11 01 38 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance

Subject Re Fw Verzoek Amendement BP_D66_2 verbrand en stortbelasting

leidingwaterbelasting ahk omhoog
MAIL RECEIVED Fri 9 27 2013 11 01 38 AM

Er zit nog een onaffezin in mijn mailtje Het moest zijn

De belasting op leidingwatei is bewust opgezet als kleinverbruLkersheffing Het vomde het alternatief voor

een tariefmaatregel in de btw sfeei een jaai eerder waaibij een deel van het geleverde water onder het

verla^de tarief bleef vallen en boven een bepaalde drempel 50 kubieke meter meen ik het algemene
tarief van toepassmg was Dit bleek Eirropeesrechtelijk niet houdbaar

Delivered to you with DME mobile e mail

Original message
Sender

Sent time 27 sp 2013 10 54

To 10 2 8 l@minFin nl I 10 2 e n@mmfm nl

Cc 10 2 8 | Smmfm nl

Subject Re Fw Verzoek Amendement BP_D66_2 verbrand en stortbelasting leidingwaterbelasting
ahk omhoog

Hoi I 10 2 6 L

Ik had eerder begrepen dat het idee was om het tarief van de BOL te verhogen maar blijkbaar is het de

bedoeling de maximaal in de heffmg te betrekken hoeveelheid van 300 m3 te laten vervallen of is dat een

andere partij

Als het inderdaad alleen maar om die 300 kuub gaat klopt de eerdere tekst aan|0 2 4niet

Commentaar zou dan krmnen zijn

De belasting op leidingwater is bewust opgezet als kleinverbruikersheffing Het vormde het alternatief voor

een tariefmaatregel in de btw sfeer een jaar eerder waarbij een deel van het geleverde water onder het

verlaagde tarief bleef vallen en boven een bepaalde drempel 50 kubieke meter meen ik Dit bleek

Europeesrechtelijk niet houdbaar Door de btw systematiek had die maatregel geen gevolgen voor

ondernemers Bij invoering van de BOL zijn ondememers dan ook buiten beeld gebleven Daarbij speelt
ook een rol dat maar een beperkt aantal ondernemers grote hoeveelheden water gebruikt Het gaat dan om

specifieke productieprocessen waarbij groots13fil waterverbrurk niet te vermijden is Deels kan daarin

relatief goedkoop worden voorzien d m v zelf opgepomt grondwater maar dat kan niet overal in

Nederland Een beperkte groep bedrijven die gebrurk moeten maken van grote hoeveelheden relatief duur

leidingwater zouden met een vervallen van de 300 kuub grens worden gecon onteerd met een onevenredig
grote lastenverzwaring Vanuit milieu oogpunt bestaat daarvoor geen reden Gebrurkers van grondwater
hebben mede vanwege het ontbreken van milieuredenen voor waterbelastingen recent juist te maken

gekregen met een lastenverlichting bij de afschaffmg van de grondwaterbelasting Wanneer je dan voor de

gebruikers van toch al duurder leidingwater juist een waterbelasting zou invoeren zou sprake zijn van
willekeur

bult8n verzo8k

789572 00014



buiten verzoek

Als ik me goed hermner ik kan de tekst nu niet inzien stond er ook nog ergens het strookt in tegen” dat

zou moeten zijn het strookt niet met of anders het druist in tegen

Technische vragen heb ik op dit moment verder niet maar ik kan niet garanderen dat die niet alsnog

opkomai

Groeten

|l0 2 e|

Delivered to you with DME mobile e mail
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Zijne Excellentie

Mr drs F H H Weekers

Staatssecretaris van Financien

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

r

Ontv

U terl aiSoottlftfl

DesQtaftiHtnmtr

Briefnummer Den Haag

13 13 477 Jla Lou 3 oktober 2013

Onderwerp Telefooenuminer

VNO NCW en MKB Nederland

commentaar op het Belastingplan 2014
070 3490423
E mail

io 2 e ^vno ncw nl
c a

Excellentie

Ter infonnatie zend ik u hierbij het commentaar van VNO NCW en MKB

Nederland op het Belastingplan 2014 c a

Dit commentaar is vandaag gezonden naar de voorzitter en leden van de Vaste

Commissie voor Financien uit de Tweede Kamer Een afschrift is eveneens

gezonden naar de minister van Economische Zaken en de minister van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid

d t^Hooaa

10 2 e

Bijlage 1

Malietoren Bezuidenhoutseweg 12 Postbus 93002 2509 AA Den Haag
www vno ncw nl 070 349 03 49 www mkb nl7015 2191212
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V N O N C W
Nederland

Aan de voorzitter en de leden van de

Vaste Commissie voor Financien uit de

Tweede Kamer der Staten Generaal

Binnenhof 4

2513 AA den HAAG

Briefnumm«r Den Haai

13 11 425 Jla 3 oktober2013

Onderwerp Telefoonnuiamer

VNO NCW en MKB Nederland

commentaar op het Belastingplan 2014

070 3490423
E mail

io 2 e ^vnoncw mkb nl
c a

Hoogedelgestrenge dames en heren

VNO NCW en MKB Nederland hebben met veel interesse kennisgenomen
van het pakket Belastingplan 2014 In het pakket worden zowel maatregelen
voorgesteld die voortkomen uit het aanvullend pakket zgn 6 miljard pakket
als maatregelen die voortkomen uit het Regeerakkoord

Wij maken ons vooral zorgen dat de kosten van arbeid voor werkgevers
zullen toenemen als gevolg van met name het inkomensbeleid dat de

aceijnzen wederora omhoog gaan dat de eerder toegezegde lastenverlichting
voor het bedrijfsieven is gesneuveld en dat de ‘eenmalige’ crisisheffmg tegen
eerdere afspraken in nog een jaar wordt opgelegd

In de bijlage wordt op de verschillende maatregelen uit de wetsvoorstellen

ingegaan In een aanvullend commentaar bepleiten wij een aantal maatregelen
die naar onze mening in het pakket niet mogen ontbreken

Wij verzoeken u dit commentaar bij uw overwegingen te betrekken

Een afschrift van deze brief is tevens gezonden naar de Staatssecretaris van

Financien de Minister van Economische Zaken en de Minister van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid

10 2 e

jjrs L uiiasnoorn

Directeur Beleid

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

717100 00015
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VNO NCW en MKB Nederland commentaar op het wetsvoorstel

Wijziging van enkele belastinwetten en enige andere wetten

Belastingplan 2014 33 752

Hieronder zijn de opmerkingen van VNO NCW en MKB Nederland bij dit

wetsvoorstel opgenomen

Inkomensbeleid

De effecten van met name de nivellerende voorstellen met betrekking tot de

algemene heffingskorting en arbeidskorting over de periode 2014 tot 2017

leidt bij inkomens vanaf€ 70 000 tot een hoge marginale belastingdruk
namelijk oplopend tot 60 Dat is bevestigd in de briefvan de minister van

Financien die op 25 September naar de Tweede Kamer is gestuurd Uit deze

brief blijkt bovendien dat de marginale druk voor alle inkomens vanaf

ongeveer € 20 000 stijgt naar ongeveer 50 en daarmee beduidend hoger zal

zijn dan in 2013 het geval is In combinatie met de voorstellen tot wijzigingen
met betrekking tot kindregelingen en toeslagen kan de marginale druk in

individuele gevallen zoals berekend door de SGP oplopen tot zelfs 85

Wij vragen ons af hoe dergelijke hoge marginale lasten zich verhouden tot de

conclusies in het rapport van het CPB van 23 mei 2013 dat het

opbrengstmaximaliserende marginale toptarief in Nederland ongeveer 49

is en dat een verhoging van het huidige toptarief van 52 niet tot meer maar

juist tot minder belastingopbrengsten leidt

1

Daarbij komt dat naar onze mening in de brief van 25 September sprake is van

een onderschatting van de werkelijke economische gevolgen In de grafiek in

de brief zijn namelijk de door de werkgever te betalen pensioenpremies
premies werknemersverzekeringen en premies zorgverzekeringswet niet

meegenomen Echter deze premies maken uiteraard wel deel uit van de

marginale wig’

De totale werkgeverspremies over het pensioengevend loon bij bijvoorbeeld
een aantal van de grotere pensioenfondsen van Nederland liggen op dit

moment ongeveer op 20 Het totaal van de door werkgevers verschuldigde
premies werknemersverzekeringen inclusief premie zorgverzekeringswet
bedraagt in 2014 ongeveer 18 5 Deze laatste premies zijn niet meer

verschuldigd boven het maximumpremie inkomen van € 51 413 per jaar
bedrag 2014 Het niveau van de daadwerkelijke pensioenpremie en de

premies werknemersverzekeringen in 2017 is nu uiteraard nog niet bekend

Rekening houdend met de premielast die voor rekening komt van de

werkgever in Nederland leiden de voorgestelde raaatregelen bij een

Met de marginale wig wordt het verschil bij een loonstijging tussen de extra loonkosten en
het extra te ontvangen nettoloon bedoeld uitgedrukt in een percentage van de totale extra

loonkosten

717100 00015
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werknemer die € 70 000 verdient tot een marginale wig in 2017 van ongeveer
66 5 ^ In 2013 was de marginale wig voor deze werknemer 59 8

^
Om

deze twee cijfers in een praktisch en begrijpelijk verband te plaatsen Om met

een inkomen van € 70 000 in totaal € 100 euro per maand extra netto

besteedbaar inkomen te krijgen wordt een werkgever in 2017 in totaal met

ongeveer € 3 600 aan extra loonkosten op jaarbasis geconfronteerd In 2013

zou dezelfde € 100 per maand extra netto besteedbaar inkomen deze

werkgever ongeveer € 3 000 per jaar hebben gekost

Kortom dezelfde stijging van het nettobesteedbaar inkomen zal voor deze

werkgever 20 duurder zijn in 2017 dan in 2013

Van een toekomstige loonkostenstijging voor midden en hogere inkomens

blijft daarom netto veel minder over respectievelijk voor een stijging van het

netto besteedbaar inkomen van deze zeer grote en productieve groepen
werknemers moet de werkgever heel veel extra neerleggen

Wij vragen ons af wat de effecten hiervan op met name de concurrentiepositie
van het Nederlandse exporterende bedrijfsieven zullen zijn en daarmee wat dit

betekent voor de verwachte groei van de Nederlandse export en de

economische groei tot en met 2017

Bovendien leiden de voorgestelde maatregelen over de periode 2014 tot 2017

bij de midden en de hogere inkomens tot een hoger effectief gemiddeld
tarief Dat betekent dat zij minder netto overhouden in 2017 dan in 2013 Wij
vragen ons af wat de combinatie van een hoger effectief tarief en een grotere

marginale wig voor deze midden en hogere inkomens als effect zal hebben

op de binnenlandse consumenten bestedingen en daarmee op de economische

groei in Nederland tot en met 2017

Om deze redenen zouden wij widen bepleiten ten minste een knip aan te

brengen in de plannen met betrekking tot het inkomensbeleid tussen de

maatregelen die inwerkingtreden per 2014 en de maatregelen die pas van

kracht zullen worden vanaf 2015 en verder Op deze wijze kan veel beter

worden gestuurd op de effecten van het voorgestane beleid op onder meer de

koopkracht en de loonkosten van jaar op jaar en de economische effecten

daarvan Nu is voor 2015 een afbouw van de algemene heffingskorting
voorzien naar nul euro voor inkomens in de vierde belastingschijf Dat

veroorzaakt extra marginale druk effectieve verhoging van het 52 tarieQ
voor deze inkomens Wij wijzen dat af Het verzwakt de Nederlandse

economie

^

Op basis van de marginale druk van 2017 en het premieniveau 2014

Op basis van de marginale druk van 2013 en het premienivieau 2013 Bij beide percentages
is gerekend met een gelijkblijvende werkgeverspremie voorpensioen van 19 5 in 2013 en

2017
^

Rekening houdend met de effecten van inkomensafhankelijke heffmgskortingen op het

besteedbaar inkomen

717100 00015
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Accijns van alcoholhoudende producten tabak diesel en LPG en

alcoholvrije dranken
In de afgelopen jaren zijn de accijnzen steeds verder verhoogd Dat heeft tot

een aantal jaren geleden ook over het algemeen geleid tot hogere opbrengsten
voor de schatkist Echter in 2012 en 2013 is inmiddels gebleken dat deze

accijnsoverhogingen niet meer tot de geraamde meeropbrengsten leiden De

inkomsten zijn het afgelopen jaar zelfs ruim naar beneden bijgesteld Indien

dit het resultaat zou zijn van het feit dat mensen daadwerkeiijk minder

veraccijnsde producten consumeren zou nog kunnen worden gesteld dat het
beleid werkt Echter dat is niet het geval De consumptie is niet gedaald maar

er wordt simpelweg veel minder in Nederland gekocht Er is daarom een punt
bereikt dat geisoleerde accijnsverhogingen in Nederland alleen nog averechts

zullen werken

2

Accijnsverhogingen zorgen namelijk voor een toename van de prijzen voor

consumenten en bedrijven Hierdoor worden de prijsverschiUen met de ons

omringende landen groter Het wordt daarmee veel aantrekkelijker om deze

producten buiten Nederland aan te schaffen Een trek over de grens is het

gevolg Dat betekent overigens 66k dat veel consumenten niet uitsluitend

tabak alcohol en brandstof inslaan in het buitenland maar dat deze

consumenten dan gelijk ook veel andere inkopen doen Het gevolg is dat de

overheid behalve accijnsinkomsten ook btw inkomsten misloopt Daarbij
heeft dit negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid in Nederland

Verdere accijnsverhogingen in Nederland zorgen daarom voor een

inkomstenderving van de staat in plaats van een inkomstenstijging Wij
pleiten daarom voor het geheel schrappen van alle aangekondigde
accijnsverhogingen in 2014 inclusief de verhoging van de zogenaamde
Ifisdrankbelasting waarvan de afspraak was dat deze zou worden afgeschaft

Met betrekking tot de specifieke sectoren merken wij nog graag het volgende
op

2 1 Accijnzen op alcoholhoudende producten
Het kabinetsbesluit om de accijnsverhoging op bier en wijn naar beneden bij
te stellen is niet meer dan een doekje voor het bloeden In plaats van de eerder

voorgenomen 14 wordt nu voorgesteld de accijnzen op bier en wijn met
5 75 te verhogen Gezien het bovenstaande is dit besluit geenszins
voldoende Wij constateren dat de absolute top van de laffercurve is bereikt

In ieder geval in relatie tot de accijnzen in de ons omringende landen Dus

ook een kleinere verhoging leidt tot minder totale opbrengsten vanwege de

hierboven aangegeven grenseffecten

De eerste zeven maanden van 2013 laten reeds zien dat de 10

bieraccijnsverhoging per 1 januari 2013 zorgt voor een lagere opbrengst dan

begroot Het verleden leert dat de accijnsopbrengsten zich niet zullen

717100 00015
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herstellen Na de 30 bieraccijnsverhoging in 2009 zijn de

accijnsopbrengsten structureel relatief lager gebleven dan voor de

accijnsverhoging ledere accijnsverhoging op bier levert dus minder op

Daarbij komt het verlies aan werkgelegenheid in de sector ruim 300

banen de gederfde accijns en btw inkomsten door grensverkeer en de

afiiame van de bijdrage van de sector aan het BBP Aangezien de Nederiandse

bieraccijns momenteel al vier keer hoger is dan in Duitsland en bijna twee
keer hoger dan in Belgie zorgt de 5 75 verhoging ervoor dat de

accijnsverschillen met de buurlanden nog verder toenemen

Gedistilleerde dranken krijgen als gevolg van deze kleinere verhoging van de

accijns op bier en wijn te maken met een extra verhoging dan het kabinet

oorspronkelijk voomemens was In plaats van 5 wordt voorgesteld de

accijns op gedistilleerd nu met 5 75 te verhogen Het behoeft geen nader

betoog dat deze verhoging leidt tot extra negatieve gevolgen als gevolg van de

grenseffecten Deze sector komt hierdoor nog verder onder druk te staan De

accijnsverhogingen zorgen voor een toename van aankopen over de grens en

pakken zodoende nadelig nit voor Nederiandse ondememers Gezien de

verschillen met de prijzen in het buitenland zullen deze effecten zich ook

buiten de grensstreek voordoen Behalve een vlucht over de grens van de

consument werkt dit ook illegale handel en smokkel in de hand

Deze effecten zijn reeds empirisch aangetoond Per 2003 is namelijk de

accijns op gedistilleerde dranken verhoogd met als gevolg dat de totale

accijnsopbrengst daalde Vanaf2006 is om deze reden per amendement

gesteund door CDA WD en D66 deze accijnsverhoging weer

teruggedraaid Het is positief dat deze partijen destijds zo verstandig hebben

gehandeld Desondanks zijn veel ondememers door de hogere accijns in de

tussenliggende periode in grote problemen geraakt Wij zouden u daarom

willen oproepen te zorgen dat de geschiedenis zich niet zal herhalen

2 2 Accijnzen op tabak

Wij onderschrijven de beslissing van het kabinet om de voorgenomen

accijnsverhoging op tabaksproducten in 2014 uit te stellen In de

grenseffectenrapportage van het ministerie van Financien wordt aangetoond
dat er in 2013 raim € 400 miljoen minder tabaksaccijns wordt gerealiseerd
dan was begroot Vanaf 2012 is duidelijk dat de verhoging van de

accijnstarieven op tabaksproducten hebben geleid tot een absolute daling van

de accijnsopbrengsten Hier geldt ook dat niet is aangetoond dat dit komt

omdat mensen minder zijn gaan roken Ook bij tabaksaccijns is dus de

absolute top van de laffercurve bereikt Het kabinet wil de tabaksaccijns nu

per I januari 2015 verhogen Wij geven het kabinet in overweging deze

verhoging afliankelijk te maken van de accijnsontwikkeling in Duitsland en

Belgie en de opbrengst van de tabaksaccijns in 2014 Een definitieve

beslissing kan dan worden genomen in het Belastingplan 2015

717100 00015
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2J Verbruiksbelasting op alcoholvrije drunken
De verbruiksbelasting op verpakt water sappen en ftisdranken is een heffing
met een rclatief kleine opbrengst relatiefhoge administratieve lasten voor het

bedrijfsleven en relatief hoge uitvoeringskosten voor de Belastingdienst Om
deze redenen is in de Fiscale Agenda uit 2011 opgenomen dat het toenmalige
kabinet voomemens was de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken

zogenaamde frisdrankbelasting af te schaffen In het op 22 december 2011

aangenomen Belastingplan 2012 is als gevolg van dit voomemen wettelijk
vastgelegd dat deze belasting zou komen te vervallen per 1 januari 2013

Vervolgens is in het begrotingsakkoord 2013 bepaald dat de

verbruiksbelasting nogniet per 1 januari 2013 kon vervallen Echter het

kabinet heeft het voomemen om deze heffing te schrappen niet laten varen

Dat blijkt uit de bijbehorende Wet Uitvoering fiscale maatregelen
begrotingsakkoord 2013 Wet UFM waarin is bepaald dat het artikel dat de

afschaffing van de verbruiksbelasting regelt in werking zal treden bij
koninklijk besluit

Wij vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet nog steeds zichtbaar

voomemens is om deze belasting af te schaffen en tegelijkertijd nu komt met

een voorstel om de heffing met maar liefst bijna 40 te verhogen Hiermee

betuigt de overheid zich geen betrouwbare partij Dat is zeer kwalijk

Een tariefstijging met 40 van het ene op het andere jaar is bovendien

ongehoord De prijzen voor water sappen en ftisdranken zullen hierdoor

stijgen zodat de consument nog een r^en krijgt aangereikt om zijn
boodschappen over de grens te doen Duitsland kent een dergelijke heffing
namelijk niet en in Belgie is sprake van een lagere heffing die louter ziet op
ftisdranken en niet op raineraalwater en sappen

De meeste landen heffen geen ftisdrankaccijns omdat bij de invoering van de

interne Europese markt op 1 januari 1993 is bepaald dat accijnzen beperkt
moesten blijven tot producten als alcohol tabak en brandstoffen Vanwege de

invoering van de interne markt heeft de Nederlandse regering de naam van de

sinds 1972 geldende ftisdrankaccijns per 1 januari 1993 gewijzigd in een

verbruiksbelasting De vormgeving van de heffing is echter niet wezenlijk
veranderd Dat werpt dan ook de vraag op of de ftisdrankbelasting in zijn
huidige vorm niet in strijd is met het EU recht

Om deze redenen zou daarom in plaats van de voorgestelde verhoging
raoeten worden besloten tot het nu eindelijk afschaffen van de

verbruiksbelasting Wij roepen u daarom met klem op hiertoe over te gaan

Accijnzen op diesel en Ipg
De voorgestelde verhoging van de accijnzen op diesel en Ipg raakt zowel de

vervoerssector als de tankstations in de grensstreek

2 4
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De vervoersector van wie de concurrentiepositie en de marges al enige tijd
onder grote druk staat wordt door de accijnsverhogingen geconfronteerd met
een kostenstijging die gezien de economische situatie en de concurrentie in de

sector niet zo maar op hun afnemers kan worden afgewenteld Ook worden de

sectoren die afgelopen jaar geraakt werden door het afschaffen van het

accijnsvoordeel op rode diesel en daardoor al te maken kregen met hogere
dieselprijs nu nogmaals hard geraakt Het gaat hierbij onder meer om de

landbouwsector de loonwerkers en personenvervoerssector over het spoor

Daarbij komt dat de prijs aan de pomp van diesel in Nederland tot en met

2012 gemiddeld lager was dan de prijs in de ons omringende landen Sinds

2013 is dat echter niet meer het geval En met de voorgenomen

accijnsverhoging per 2014 wordt de dieselprijs in Nederland gemiddeld hoger
dan in de ons omringende landen Gevolg is dat het wel erg aantrekkelijk
wordt voor de vrachtwagens en andere zakelijke vervoerders om voortaan in

het buitenland te tanken in plants van in Nederland Als afnemers van

dergelijke volumes naar het buitenland gaan uitwijken ligt het voor de hand

dat de totale accijnsopbrengst voor de Nederlandse schatkist zal slinken in

2014

Anderzijds tasten de accijnsverschillen de concurrentiepositie van met name

binnenlandse vervoerders aan ten opzichte van vervoerders uit andere landen

die in Nederland cabotagevervoer verrichten

Uiteraard betekent een gemiddeld lagere prijs aan de pomp dat het ook voor

zowel zakelijk als prive gereden personenauto’s aantrekkelijk wordt om in het

buitenland te tanken Zeker als tegelijkertijd ook andere in het buitenland

lager veraccijnsde producten worden gekocht

Met LPG is een vergelijkbare suatie in de prijsontwikkeling als bij diesel

Waar de gemiddelde prijzen tot dit jaar nog lager of in ieder geval ongeveer

gelijk waren in Nederland ten opzichte van de ons omringende landen zal

vanaf 2014 de gemiddelde prijs in Nederland hoger liggen

De te verwachten vlucht over de grens raakt overduidelijk de verschillende

tankstations in de grensstreek Daar waar de tankstations aan de grens de

afgelopen jaren al de particuliere benzineconsuraent voor een |io 2 e| deel

waren kwijtgeraakt aan hun buitenlandse concurrentie zal vanaf 2014 ook

hun zakelijke diesel en Ipg klandizie gaan verdwijnen Dat is niet te verteren

voor deze ondememers

Wij stellen daarom voor deze accijnsverhogingen volledig aehterwege te

laten Daarbij moet als uitgangspunt van beleid worden vastgelegd dat bij
eventuele toekomstige aanpassingen van de accijnzen er rekening wordt

gehouden met de prijsontwikkeling in de ons omringende landen waarbij de

prijs aan de pomp in Nederland niet hoger mag komen te liggen dan in het
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Verlengcn looptijd werkgeversheffing
Werkgevers hebben zeer grote moeite met de zogenaamde pseudo eindheffing
van 16 over het loon van werknemers voor zover dat loon € 150 000

overtreft Deze heffing was voor 2013 uitdrukkelijk eenmalig ingevoerd En

deze eenmalige heffing wordt nu eenmalig verlengd in 2014 Als gevolg
deze maatregel worden werkgevers in Nederland wederom opgezadeld met
een forse en onverwachte lastenverzwaring Wij betreuren zeer dat andermaal

voor deze maatregel is gekozen

3

van

De Raad van State wijst meer dan terecht op het feit dat omdat zo

uitdrukkelijk was aangegeven in 2013 dat deze maatregel voor e6n jaar zou

gelden het kabinet met de thans voorgenomen verlenging het vertrouwen van

belastingplichtigen schaadt Dat is niet alleen een probleem voor het

vertouwen van bestaand belastingplichtigen in de overheid maar is ook funest

voor het vertrouwen bij ondememingen die zich in Nederland zouden willen

vestigen in de betrouwbaarheid van de Nederlandse overheid en de

bestendigheid van het Nederlandse belasting beleid

Het uitstralingseffect van het verlengen van de maatregel is dat in combinatie

met reeds bestaande regelingen zoals excessieve beloningsregelingen en de

hiervoor genoemde toegenomen marginale belastingdruk op midden en

hogere inkomens bestaande ofpotentiele investeerders en vaak tevens

beslissers bij vestigingskeuzes en uitbreidingsbeslissingen hun vertrouwen in

een rechtvaardig en stabiel fiscaal vestigingsbeleid verliezen

Het gevolg van het verlengen van deze eenmalige heffing is dan ook vooral

dat de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven achteruit gaat
dat het arbeidsaanbod voor bedrijven in Nederland terugloopt en met name

dat deze maatregel zeer slecht is voor het imago van Nederland als

aantrekkelijk vestigingsland Om deze redenen dringen wij er met klem op
aan deze maatregel in 2014 te schrappen zoals vorig jaar uitdrukkelijk is

toegezegd

Fiscale innovatieregelingen
In dit pakket Belastingplan 2014 wordt uitvoering gegeven aan het

voomemen in het Regeerakkoord om in 2014 een bedrag van € 93 miljoen te

bezuinigen op het fiscale innovatie instrumentarium Daarbij wordt

aangegeven dat indien de taakstellende maatregel “Boetes marktwerking
NMa” uit het regeerakkoord niet wordt gerealiseerd dat ook ten laste zou

moeten gaan van de fiscale innovatieregelingen

4

Wij zouden graag eerst onze verbijstering willen uitspreken over het feit dat

als de NMa geen overtredingen kan constateren als gevolg daarvan de

innovatieregelingen in 2014 met € 75 miljoen extra worden versoberd En dat

dit bedrag de jaren tot 2017 zelfs kan oplopen naar€ 125 miljoen Naar onze
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opvatting is er geen enkele logische redenering die ten grondslag kan liggen
aan deze koppeling die het kabinet naar aanleiding van het regeerakkoord
heeft aangebracht Wij vragen daarom met klem deze koppeling ongedaan te

maken

Wij stellen vast dat de versobering in 2014 zo wordt vormgegeven dat deze

vooral ten laste gaat van eerder afgesproken verruimingen van de RDA per
2014 Daarmee is de impact van de versobering zo klein mogelijk gehouden
Dat is verstandig Daarbij is het positief dat er ondanks deze versobering nog
wel ruimte is gevonden het percentage van de RDA iets te verhogen Ook is

het positief dat er versoepelingen in de uitvoering van de WBSO worden

aangebracht zodat het doen van jaaraanvragen verbetert en de

verzilveringsproblematiek voor een belangrijk deel wordt opgelost

Wel maken wij ons zorgen dat het precentage van de eerste schijf van de

WBSO steeds verder wordt verlaagd Met name MKB ondememingen
worden hierdoor getroffen Het is niet waarschijnlijk dat veel van deze

ondememingen boven een speur en ontwikkelingsloon van € 200 000 zullen

uitkomen om te kunnen profiteren van de langere schijf Dit betekent dat het

de vraag is of deze wijziging daadwerkelijk meer innovatie bij het MKB tot

gevolg zal hebben

De innovatieregelingen bewijzen in de praktijk hun waarde Dat blijkt onder
meer nit de recente evaluatie van de WBSO We moeten daarom verstandig
omgaan met deze regelingen Nederland wordt echter in de recent

gepubliceerde Innovation Union Scoreboard 2013 als innovationfollower
aangeduid terwijl Duitsland bijvoorbeeld als innovation leader wordt

aangemerkt De ambitie van Nederland moet groter zijn Innovatie meet meer

worden aangejaagd niet minder Het is daarom van belang dat de

innovatieregelingen ook in de toekomst goed op peil worden gehouden zodat

daaimee de innovatie in Nederland voldoende impuls kan blijven krijgen

5 Stamrechten

In het wetsvoorstel wordt de stamrechtvrijstelling in de Wet op de

loonbelasting 1964 geschrapt Daarmee wordt het feitelijk onmogelijk
gemaakt om ontslagvergoedingen als stamrecht onder te brengen bij een
verzekeraar bank of stamrecht BV

Niet moet worden onderschat dat een stamrecht in de praktijk niet alleen een

belangrijke ro speelt bij de financiele afwikkeling van een gedwongen
ontslag maar ook van belang is voor de bestendige toekomstige financiele

huishouding van de ontslagen werknemer Daarbij komt dat met name

vemiogens uit de stamrecht BV in een aantal gevallen worden gebruikt om
een ondememing te starten In de memorie van toelichting wordt gemeld dat

door gebruik te maken van de middelingsregeling de scherpste kantjes van de

afschaffing van de stamrechtvrijstelling worden verzacht Echter de Raad van

State stelt dat vanwege de hoge drempel in de middelingsregeling deze
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mitigering wellicht beperkt is Wij vragen ons afin hoeverre het in een keer in

de heffing betrekken van ontslagvergoedingen in de toekomst een

belemmering zou kunnen vomen ora een ondememing te starten en of in dat

kader zou kunnen worden overwogen de drempel in de raiddelingsregeling
aan te passen

Bij het afschaffen van de stamrechtvrijstelHng is voor de praktijk zeer

belangrijk dat duidelijk is wanneer er nog wel en wanneer er geen gebruik
raeer mag worden gemaakt van de vrijstelling Het is zeer onwenselijk indien

situaties ontstaan waarbij de stamrechtvrijstelHng wordt toegepast maar dat

achteraf blijkt dat dit berust op een onjuiste interpretatie Er moet dan over de

ontslagvergoeding alsnog belasting worden betaald terwijl het stamrecht ai

volledig vastligt bij een bank verzekcraar of stararecht BV Er moet daarom

worden voorzien in helder overgangsrecht op korte termijn

In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat de afschaffing van de

stamrechtvrijstelling tot gevolg heeft dat vanaf 1 januari 2014 ontvangen

vergoedingen volledig in box 1 in de heffing worden betrokken Daarentegen
wordt in het nieuwe artikel 39fWet LB 1964 overgangsrecht opgenomen voor

op 31 december 2013 bestaande aanspraken In de praktijk is het mogelijk dat

op 31 december 2013 aanspraken bestaan die pas op een later moment in 2014

tot daadwerkelijk vestiging van een stamrecht leiden Het is daarmee

onduidelijk wat precies bedoeld wordt Ook is de vraag hoe moet worden

omgegaan met een einde van de dienstbetrekking dat op dit moment reeds is

overeengekomen dit mede uitgaande van de op dat moment geldende
stamrechtvrijstelling maar pas 2014 plaats heeft Ofwerknemer en

werkgever komen nader overeen dat het vertrek toch per 31 december 2013

zal plaats hebben

Wij menen dat het daarom van belang is dat niet de datum van het vaststaan

van de aanspraak de vestiging of de aankoop van een stamrecht de

doorslaggevende factor moet zijn maar een op 31 december 2013

overeengekomen beeindiging van de dienstbetrekking ook al heeft die enige
tijd later plaats net als de financiele afwikkeling daarvan

Afschaffen intergratieheffing btw
Het kabinet heeft besloten de integratieheffing btw met ingang van 1 januari
2014 afte schaffen Deze gecompliceerde heffing richt zich op ondememers

die van btw vrijgestelde prestaties verrichten waardoor zij geen recht op
aftrek van btw hebben — en die zelf een goed vervaardigen Het doel van de

integratieheffing is om een goed dat zelf is vervaardigd even zwaar te belasten

als een goed dat van een andere ondememer is gekocht De heffing wordt

doorgaans berekend over de kostprijs voorbrengingskosten waarbij de

voorbelasting aftrekbaar is De heffing is verschuldigd op het tijdstip van

ingebruikneming van het vervaardigde goed

Wij onderschrijven dat ondememers de integratieheffing als een belemmering

6
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ervaren voor het ombouwen van leegstaande kantoren tot huurwoningen en

voor het verhuren van nieuwbonwwoningen Voor de bouwsector is de

afschaffing van de integratieheffing dan ook positief

Voor de praktijk is relevant hoe wordt omgegaan met gevallen waarin zowel

de thans bestaande wetgeving met integratieheffing als de nieuwe wetgeving
zonder integratieheffing van toepassing zijn In dit verband vragen we

aandacht voor het volgende

Uit artikel XVII en de daarop gegeven toelichting maken wij op dat in de

situatie waarin een ondememer voor 1 januari 2014 btw in aflrek heeft

gebracht met het oog op een integratieheffing bij ingebmikneming na 31

december 2013

a Die btw aftrek in stand blijft
b Bij de ingebmikneming na 31 december 2013 geen integratieheffing meer

is verschuldigd omdat die is afgeschaft maar dat de voor 1 januari 2014

in aftrek gebrachte btw bij ingebmikneming naar rato wordt

temggenomen op grond van artikel 15 lid 4 Wet OB vanwege het feit dat

het goed voor vrijgestelde prestaties wordt gebmikt

Wij nemen aan dat het gevolg is dat de ondememer die bijvoorbeeld een pand
in aanbouw heeft met twee regimes te maken krijgt Immers de tijdens de
bouw in rekening gebrachte btw mag hij tot 1 januari 2014 wel en met ingang
van 1 januari 2014 niet gedeeltelijk in aftrek brengen Is het juist dat de

ondememer met betrekking tot de btw die hij met ingang van 1 januari 2014

in rekening gebracht krijgt direct meet bepalen in hoeverre het goed voor

vrijgestelde belaste prestaties zal worden gebmikt Stel dat het op het

moment waarop de btw wordt gefactureerd bouwtermijnen het voomemen

bestaat om het pand voor 80 voor vrijgestelde prestaties te gebmiken is dan

het gevolg dat de ondememer de btw in iedere bouwtermijn moet splitsen in

een 20 wel aftrekbaar deel en een 80 niet aftrekbaar deel pro rata Zo ja
dan zien de betrokken ondememers zich geplaatst voor een

uitvoeringstechnische “uitdaging”

Een ander gevolg voor lopende bouwprojecten is dat met ingang van 1 januari
2014 het voorfinancieringsvoordeel wegvalt omdat de btw in de

bouwtermijnen niet meer in aftrek mag worden gebracht Dit kan voor

ondememers per saldo een financieel nadeel betekenen Dit brengt ons tot het

pleidooi om ondememers met voor 1 januari 2014 al lopende projecten de

mogelijkheid te bieden voor die projecten te opteren voor een integrale
toepassing van het huidige regime Financiele nadelen en

uitvoeringstechnische problemen kunnen dan worden vermeden

Diverse aanpasslngen ElA MIA en Vamil

Voorgesteld wordt om voor deze drie regelingen een horizonbepaling op te

nemen Dit naar aanleiding van de motie Dijkgraaf 33 003 nr 54

Onderliggend overweging hierbij is dat het toekennen van een

7
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belastingvoordeel een politieke afweging is en dat deze niet per se voor de

eeuwigheid geldt

Van belang is dan dat voordat deze horizonbepaling effect krijgt er wel

daadwerkelijk een evaluatie van de betreffende regeling plaatsvindt en dat dus

bewuste politieke besluitvorming plaatsvindt Wij vragen daarom op welke

wijze is gew aarborgd dat een regeling niet kan verdwijnen zonder afweging
op basis van de effectiviteit van deze regeling Nu is de horizonbepaling 20

geformuleerd dat de regelingen eenvoudigweg per 2019 ophouden te bestaan

en dat lijkt niet in lijn met de bedoeling van de motie Dijkgraaf

Daarbij komt dat naar onze mening dezelfde redenering als in de motie

Dijkgraaf zou moeten gelden voor belastinginkomsten Ook bij heffingen zou

een horizonbepaling kunnen worden opgenomen zodat ook bij deze fiscale

instrumenten de politieke afweging of een bestaande heffing al dan niet

effectief is periodiek kan worden gemaakt Wij vragen daarom of dergelijke
horizonbepalingen ook bij zo veel mogelijk fiscale heffingsinstrumenten
kunnen worden opgenomen

Daamaast vragen wij ons af ofhet verhogen van de drempelbedragen om in

aanmerking te komen voor de EIA MIA ofVamil niet destimulerend werkt

voor met name het MKB om duurzame en milieuvriendelijke investeringen te

doen Voor de EIA en MIA gaat de drempel van € 2 300 naar € 2 500 maar

voor de Vamil gaat de drempel van € 450 naar € 2 500 Een dergelijke
destimulering van duurzame en milieuvriendelijke investeringen staat op

gespannen voet met de doelstellingen van het afgesloten Energieakkoord

8 Omzetbelasting en overdrachtsbelasting

8 h Btw personenalarmering
In de memorie van toelichting wordt een wijziging van de vrijstelling voor

leveringen en diensten van sociale of culturele aard aangekondigd De

wijziging betreft door bejaardenoorden verrichte

personenalarmeringsdiensten diensten die crop zijn gericht ouderen zo lang
mogelijk thuis te laten wonen De vrijstelling wordt beperkt tot

personenalarmeringsdiensten aan bewoners van de instelling en zal met

ingang van 1 januari 2014 niet langer gelden voor het verlenen van deze

diensten aan anderen dan de bewoners Als reden voor de wijziging wordt

aangevoerd dat comraerciele aanbieders van personenalarmering
concurrentieverstoring ervaren

De wijziging zal door middel van een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit
omzetbelasting 1968 worden geimplementeerd zo blijkt uit de memorie van

toelichting Inhoudelijke informatie wordt niet verstrekt Daar de door het

kabinet gewenste ingangsdatum met rasse schreden nadert is het noodzakelijk
dat de branche van zorgondememers met spoed over de exacte inhoud van de

wijziging van het Uitvoeringsbesluit wordt geinformeerd Wij dringen daar
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dan ook op aan

8 2 Btw bij koop aannemingsovereenkomst
In de memorie van toelichting wordt ingegaan op een arrest van 22 maart

2013 BNB 2013 133 waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij een

koop aannemingsovereenkomst de levering van de grond en de oplevering
van de opstal voor de btw als een levering moeten worden beschouwd Tot dit

arrest ging de praktijk ervan uit dat sprake was van twee afzonderlijke
leveringen waarbij sprake is van een levering van de grond met 6

overdrachtsbelasting mils geen sprake is van een btw belaste levering van
een bouwterrein en de levering van de opstal met 21 btw

Het arrest heeft betrekking op nieuwbouw van een woning op basis van een

koop aannemingsovereenkomst waarbij door dezelfde ondememer eerst

grond wordt geleverd en daama nieuwbouw wordt opgeleverd In dat geval is

sprake van een levering voor de btw zo blijkt uit de memorie van toelichting
Wij nemen aan dat in situaties waarin de levering van de grond en de

oplevering van de opstal door twee ondememers worden verricht het arrest

van de Hoge Raad geen gevolgen heeft en nog steeds sprake is van twee

leveringen een met overdrachtsbelasting en een met btw Is deze aanname

juist Zo ja is dan geen sprake van ongelijke concurrentieverhoudingen

9 Afdrachtvermittdering onderwijs
De afdrachtvermindering onderwijs heeft als doel bedrijven te stimuleren ora

leerwerkplaatsen aan te bieden Deze regeling wordt afgeschaft en vervangen
door een subsidieregeling Tegelijkertijd wordt het budget gehalveerd Wij
vragen ons af waarom bij een toenemende jeugdwerkloosheid de

tegemoetkoming voor bedrijven die widen investeren in opleiding gehalveerd
wordt Hiermee korat de doelstelling van de regeling onder druk te staan Wij
zouden daarom widen verzoeken het budget het komend jaar op peil te

houden

Daarbij zou de nieuwe subsidieregeling op de volgende punten moeten

worden aangepast
• Er moet een voorschotregeling worden opgenomen om

opieidingsbedrijven en leerwerkplekken in de techniek en het midden en

kleinbedrijf te behouden
• Ook O O fondsen moeten een beroep kunnen doen op de regeling zodat

administratieve lasten worden verminderd en daarmee de drempel
bedrijven om op te leiden wordt verlaagd

• Alle ondememers ongeacht of zij wel ofgeen personeel hebben moeten

gebruik kunnen maken van deze subsidieregeling indien zij een

leerwerkplek aanbieden Het gaat dan bijvoorbeeld om zzp ers maar ook

om uitzendonderaemingen

voor
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VNO NCW en MKB Nederland commentaar op het wetsvoorstel

Wijziging van enkele belastinwetten en enige andere wetten Overige
flscale maatregelen 2014 33 753

Hieronder zijn de opraerkingen van VNO NCW en MKB Nederland op dit

wetsvoorstel opgenomen

1 Lastenenveloppe 640 min Vereenvoudiging belasting op
leidingwater
In het Belastingplan 2012 is het voomemen opgenomen om de belasting op
leidingwater en een aantal andere kleine heffingen per 2013 af te schaffen

In het Belastingplan 2012 zijn daarvoor ook corresponderende
lastenverzwaringen voor het bedrijfsieven voorgesteld Inmiddels is duidelijk
dat de heffingen niet zijn afgcschaft Wei zijn de corresponderende
lastenverzwaringen vorig jaar ingevoerd Er is vorig jaar ook een enveloppe
opgenomen ter grootte van € 640 miljoen met de bedoeiing om dit jaar deze

lastenverzwaring voor het bedrijfsieven te compenseren Echter met het 6

miljard pakket is deze compensatie achter de horizon verdwenen Resultaat is

dus dat de heffingen nog bestaan de lasten met € 640 miljoen zijn verzwaard

en de toegezegde compensatie uitblijft Wij wijzen dit af Dergelijk jo jo
beleid met als uiteindelijke resultaat dat de lasten worden verzwaard schept
geen vertrouwen

De opmerking in de memorie van toelichting dat afschaffing van de belasting
op leidingwater het uitgangspunt blijft wordt door ons toegejuicht Echter

wij gaan ervan uit dat dit dan niet betekent dat er dan opnieuw een

lastenverzwaring tegenover de afschaffing van deze heffing en de andere

kleine heffingen zal staan Immers dan zou er door ondememers dubbel

worden betaald
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VNO NCW en MKB Nederland commentaar op het wetsvoorstel

Wijziging van enkele wettten met het oog op de bestrljding van fraude in

de toeslagen en de fiscaliteit Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit

33 754

3 Versterking boete en strafrechtinstrumentarium

3 3 Strajbaar stellen opzettelijk niet betalen op aangifte
In de memorie van toelichting wordt crop gewezen dat indien de

belastingplichtige de aangiftebelasting wel juist aangeeft maar niet betaalt hij
op dit moment voor belastingfraude niet strafrechtelijk kan worden vervolgd
Het wetsvoorstel creeert die mogelijkheid van vervolging door de bepaling
dat samengevat degene die opzettelijk de belasting niet betaalt gestraft
wordt met gevangenisstraf of een geldboete artikel 69a AWR

Het opzettelijk niet betalen van aangegeven belasting komt in de praktijk voor
zonder dat sprake is van fraude Bij voorbeeld in het geval van bezwaar

waarbij uitstel van bctaling voor het betwiste bedrag wordt beoogd Voor het

niet afgedragen bedrag legt de Belastingdienst dan automatisch een naheffing
op waartegen bezwaar kan worden gemaakt en waarvoor uitstel van betaling
wordt verleend Hoewel sprake is van het opzettelijk niet betalen van

belasting na aangifte is evident dat deze situaties niet binnen de reikwijdte
van het voorgestelde artikel 69a behoren te vallen

4 Versterking invorderingsinstrumentarium

4 5 Aanpak malafide uitzendondernemingen
Het wetsvoorstel Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit bevat nieuwe

maatregelen tegen malafide uitzendondernemingen VNO NCW en MKB

Nederland vragen aandacht voor vragen en opmerkingen van o a de

uitzendbranche over deze maatregelen De indruk bestaat dat de maatregelen
niet ver genoeg gaan Aan de andere kant vrezen sectoren waarin sprake is

van het onderling uitwisselen van personecl zoals de metaalbranche voor

overkill

Het kabinet heeft onlangs twee maatregelen tegen malafide

uitzendondernemingen ingevoerd Een daarvan is dat een inlener die zaken

doet met een gecertificeerde uitzendondememing volledig gevrijwaard is van

de inlenersaansprakelijkheid Voorwaarden zijn dat de gecertificeerde
uitzendondememing in het register van de Stichting Normering Arbeid is

opgenomen en de inlener 25 van het factuurbedrag op de g rekening van

deze ondememing stort In aanvulling hierop stelt het kabinet nu voor om

• Niet gecertificeerde uitzendondernemingen te verplichten om een depot
aan te houden bij de ontvanger het stelsel van g rekeningen wordt

binnenkort vervangen door een depotstelsel en
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• De inlener van een niet gecertificeerde uitzendondememing te

verplichten 35 van de factunrsom te storten op de vrijwaringsrekening
van de ontvanger ten behoeve van het depot van de uitzendondememing

De sanctie op het niet nakomen van deze verplichtingen is een verzuimboete

van maximaal € 4920 Bovendien kan de inlener door de ontvanger op
eenvoudige wijze aansprakelijk worden gesteld voor onbetaald gebleven
loonbelasting sociale verzekeringspremies en btw van de uitlener De

aansprakelijkheid geldt tot het bedrag dat op de vrijwaringsrekening had
moeten storten artikel 34a lid 3

Deze aanpak leidt tot de volgende vragen en opmerkingen

a De verhouding tussen het bestaande artikel 34 aansprakelijkheid van
inleners van arbeidskrachten en het voorgestelde artikel 34a lid 3

aansprakelijkheid tot de 35 die op de vrijwaringsrekening gestort had
moeten worden is niet duidelijk De vraag rijst of in het geval minder dan

35 is gestort de aansprakelijkheid voor de inlener beperkt blijft tot die

35 en de aansprakelijkheid op grond van artikel 34 niet aan de orde

komt Uit de tekst van artikel 34a blijkt namelijk niet dat de daarin

neergelegde aansprakelijkheid meet worden gezien in combinatie met de

aansprakelijkheid van artikel 34 Blijft de aansprakelijkheid daadwerkelijk
beperkt tot 35 dan wordt het doel het stimuleren van het inhuren van

arbeidskrachten via gecertificeerde uitzendondememingen niet bereikt

Immers hanteert een uitlener een tarief van 35 onder de normale

kostprijs dan kost het de inlener maximaal 35 extra indien hij als

inlener op grond van artikel 34a aansprakelijk wordt gesteld Problemen

met malafide uitzendondememingen worden daardoor verergerd in plaats
van tegengegaan

b Onderdelen BV s van bonafide uitzendconcems kunnen worden

benadeeld door het voorgestelde artikel 34a omdat het niet altijd raogelijk
is voor alle onderdelen een certificering te krijgen In de uitwerking van

de algemene maatregel van bestuur artikel 34a lid 1 laatste volzin moet

daarmee rekening worden gehouden In dit verband wordt ook aandacht

gevraagd voor sectoren zoals de metaalsector waarin sprake is van het

collegiaal in en uitlenen van personeel Het gaat daarbij om tijdelijk
overtollig personeel dat incidenteel wordt uitgeleend aan collega
ondememers In die situatie is de uitlenende partij geen bedrijf dat zijn
werkzaamheden maakt van het geheel of nagenoeg geheel ter beschikking
stellen van personeel Aangenomen wordt dat artikel 34a op deze situatie

niet van toepassing is VNO NCW en MKB Nederland dringen erop aan

de betrokken sectoren bij de totstandkoming van de algemene maatregel
van bestuur te betrekken
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Aanvullend commentaar van VNO NCW en MKB Nederland bij het

pakket Belastingplan 2014

In aanvulling op de wetsvoorstellen is hieronder een aantal zaken opgenomen

die naar de mening van VNO NCW en MKB Nederland niet mogen
ontbreken in het pakket

1 Vrijstelling Energiebelasting voor de mineralogische Industrie

In commentaren op eerdere Belastingplannen hebben wij gepleit voor het

slechten van de nationale kop in de Nederlandse energiebelasting

De Energiebelastingrichtlijn biedt mimte voor een vrijstelling van

energiebelasting voor mineralogische precedes dit betreft onder meer

sectoren in bouwtoelevering Uit onderzoek van Ecofys CE Delft in 2011

Belastingen op energieproducten en elektriciteit en C02 in opdracht van het

ministerie van I M en Financien blijkt dat alle ons oraringende landen die

onderzocht zijn 11 lidstaten van deze mogelijkheid gebruik maken In de

Nederlandse wetgeving is echter nog altijd niet voorzien in een dergelijke
vrijstelling hoewel de Kamer eerder de noodzaak wel erkende

Dit is des te pijnlijker omdat ieder bereidwillig initiatief om deze vrijstelling
te introduceren tot nu toe is gestrand op het feit dat op het laatste moment de

beoogde dekking in rook opging Het gaat dan bijvoorbeeld om het in het

regeerakkoord beschikbaar gestelde maar inmiddels ingetrokken budget ter

compensatie van de SDE i heffing onderdeel van de € 640 miljoen
lastencompensatie

Daar is inmiddels een verhoging bijgekomen van energiebelasting op aardgas
en elektriciteit per 2013 Ook toen is er niet gekozen voor een verzachting van

de pijn door bijvoorbeeld de belasting voor de mineralogische precedes toch

ten minste op het niveau 2012 te laten

Daar komt bij dat betrokken mineralogische precedes in het kader van

emissiehandel CO2 erkend zijn als carbon leakage sectoren glas bakstenen

dakpannen Echter op grond van verplichte Europese regels komen ze niet in

aanmerking voor de compensatieregeling van indirecte kosten van

emissiehandel waarover in het Nationale Energie Akkoord afspraken zijn
gemaakt

Bedrijven met mineralogische precedes nemen waar deze voorhanden zijn
deel aan meeijarenafspraken over energie efficiency verbctering|i0 2 e| 3 en

MEE In dat laatste convenant is als tegenprestatie van de overheid zelfs

expliciet geformuleerd dat zij zich zullen inspannen voor een gelijk speelveld
voor de intemationaal opererende Industrie De mineralogische sectoren

opereren in een intemationale en sterk concurrerende omgeving
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Wij roepen u op om nu eindelijk een eind te maken aan deze nationale kop in

onze wetgeving en het gelijke speelveld voor deze noodlijdende sector van de

Nederlandse industrie te herstellen

2 Verlenging tijdelijke verlaging btw tarief renovatie woningen
VNO NCW en MKB Nederland vragen aandacht voor het pleidooi van de

bouw en installatiesector de hoveniersbranche en de metaalsector voor

verlenging van de tijdelijke verlaging van het btw tarief voor renovatie en

onderhoud van woningen tot eind 2014 De tijdelijke verlaging van 21 naar

6 is op 1 maart 2013 in working getreden Zonder nadere maatregel herleeft

op 1 maart 2014 het normale tarief van 21

Uit het eerste resultaat juli 2013 van een onderzoek dat is uitgevoerd op
verzoek van Aannemersfederatie Nederland Bouwend Nederland Glas

Branche Organisatie GBO Hibin Nederlandse Ondememersvereniging
voor Afbouwbedrijven NOA OnderhoudNL Uneto VNI en Vereniging van

Hoveniers en Groenvoorzieners VHG blijkt dat de btw verlaging positief is

ontvangen en tot banenbehond leidt 15 van de bedrijven uit de bouw en

installatiesector hoeven geen werknemers te ontslaan Nog eens 7 heef

minder werknemers hoeven te ontslaan Het onderzoek is uitgevoerd door

USP Marketing Consultancy onder 952 directeuren van bouw gerelateerde
bedrijven en 1 500 consuraenten 62 van de bedrijven beoordeelt de

tarie^erlaging positief Doordat consumenten dankzij de lage btw over de

Streep worden getrokken conform de op 1 maart jl door staatssecretaris

Weekers uitgesproken verwachting leidt de maatregel bij bedrijven tot meer

aanvragen meer opdrachten en uiteindelijk meer omzet bij particuliere
opdrachtgevers Het gevolg is dat bedrijven werknemers in dienst kunnen

houden Daardoor is er minder instroom in de WW en wordt het ‘zwart

klussen’ voor de particulier minder aantrekkelijk

Vanwege het feit dat zonder nadere maatregel de tijdelijke verlaging op
1 maart 2014 eindigt verwachten de betrokken sectoren negatieve effecten op
de werkgelegenheid

VNO NCW en MKB Nederland dringen erop aan om de positieve
werkgelegenheidseffecten nadrukkelijk in de afwegingen te betrekken

Verbetering liquid teitspositie MKB door snellere btw teruggaaf
bij faillissementen

In de afgelopen jaren zijn diverse fiscale maatregelen getroffen om de

liquiditeitspositie van in het bijzonder het MKB te verruimen Een van origine
crisismaatregel die vanwege de liquiditeitsverruiming positief is ontvangen is

de inmiddels permanent geworden mogelijkheid voor een ondememer om de

btw per kwartaal aan de Belastingdienst af te dragen In de sfeer van de btw is

nog een verbetering mogelijk Door de btw in het geval van een faillissement

sneller terug te geven wordt een onnodig liquiditeitsnadeel weggenomen

3
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Om aanspraak te kunnen maken op teruggaaf van btw moet een leverancier

aannemelijk maken dat zijn afiiemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen

Doorgaans betaalt de Belastingdienst de btw terug als de curator in een brief

heeft verklaard dat de schuldeisers geen betaling zulien ontvangen Door de

tijdrovende afwikkeling van een faillissement kan die brief zeer lang vaak

jaren op zich laten wachten Tot die tijd kan de leverancier niet beschikken

over het btw bedrag dat hij aan de inmiddels failliete afhemer heeft

gefactureerd en aan de Belastingdienst heeft afgedragen Hij mist dus

werkkapitaal gedurende een lange periode

De te verlenen teruggaaf van btw aan de leverancier heeft vanzelfsprekend
een tegenhanger De btw die de afiiemer in aftrek heeft gebracht moet aan de

Belastingdienst worden terugbetaald correctie van de vooraftrek In het

algemeen legt de Belastingdienst M3na de faillietverklaring een

naheffingsaanslag op gebaseerd op de voorlopige opgave van de curator

van de niet betaalde schulden Tegenover de snelle naheffing door de

Belastingdienst staat de lange teruggaafperiode voor de leverancier

Wij pleiten daarom voor een andere aanpak die tot een versnelde teruggaaf
moet leiden In die aanpak spreken Belastingdienst en curatoren een algemene
vaste termijn af voor het indienen van de vorderingen door de crediteuren

^

Na het verstrijken van die termijn doet de curator op basis van de ingediende
vorderingen aangifte en legt de Belastingdienst een ~ nu goed onderbouwde

en te controleren naheffingsaanslag op en ontvangen de gedupeerde
leveranciers de btw van de Belastingdienst terug Het komt ons voor dat door

deze aanpak aan beide kanten winst wordt geboekt door de goede
onderbouwing van de naheffingsaanslag blijft een latere correctie door de

Belastingdienst achterwege en de leverancier ontvangt het btw bedrag veel

sneller terug Bij een latere uitdeling is geen correctie van de

naheffingsaanslag bij de curator nodig omdat een uitdeling aan de

concurrente crediteuren slechts kan plaatsvinden indien de correctie

vooraftrek integraal aan de Belastingdienst is voldaan Correcties in de aan de

leveranciers teruggegeven btw zijn evenmin nodig omdat de correctie van de

vooraftrek geheel via de failliete boedel wordt afgewikkeld

Dit past ook in de plannen van Minister Opstelten tot verbetering van de

faillissementsprocedure o a het plan voor introductie van een deadline voor de indiening
vorderingen bij de curator

van
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4 Verlengen regeling willekeurige afschrijving
Om bedrijfsinvesteringen te stimuleren mag van 1 juli 2013 tot eind 2013 de

regeling willekeurige afschrijving worden toegepast De regeling is een

vervolg op de regeling die gold voor de jaren 2009 t m 2011 De regeling
willekeurige afschrijving leidt slecht tot uitstel van belastingheffing maar

deze maatregel stimuleert ondememerschap zowel voor starters als bestaande

bedrijven De regeling geldt echter maar voor een halfjaar Aangezien
rekening moet worden gehouden met de lead time voor

investeringsbeslissingen die soms enige maanden of langer in beslag kan

nemen is het de vraag of deze regeling maximaal effect kan hebben Een

verlenging van deze regeling voor 2014 zou belangrijke positieve effecten

voor de econoraie in Nederland hebben
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Aan de Minister van Financien en

de fractievoorzitters Tweede Kamer
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Datum 4oktober2013

Onderwerp Belasting op Leidingwater

Onskermerk 95175^^233

Voor inlonnate
10 2 e

Qntv ^
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Geachte heer mevrouw

Vewin wijst om meerdere redenen het geopperde idee in de onderhandelingen met de oppositiepartijen
at om de belasting op leidingwater Bol te verdubbelen

Vewin stelt vast dat de voorgestelde maatregel geen effect heeft op verduurzaming Drinkwater is een

eerste levensbehoefte van groot belang voor de volksgezondheid het gaat om schoon water De

beiasting op leidingwater is ondoorzichtig niet efficient en gaat gepaard met hoge administratieve iasten

Verhoging van de Bol leidt tot een lastenverhoging voor burgers terwiji zij al 20 belasting betalen

bovenop de drinkwaterprijs inclusief btw

Deze geopperde maatregel staat haaks op milieu en vergroeningsbeleid en belast de gebruiker en niet

de vervuiler Andere maatregelen lijken meer voor de hand te liggen zoals een belasting op vervuilende

stoffen bestrijdingsmiddelen en medieijnen dan wel een vorm van statiegeld

Graag bereid voor nadere toelichting

Hoogachtend

s
■

Vi10 2 e

W

f

Bezuidenhoutseweg 12

2594 AV Den Haag

T 070 3490 850

^ info@vewin nl

www vewiti^nl
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buiten uerzoek

Belasting op leidingwater

De verhoging van het tarief heeft geen invioed op de benodigde capaciteit binnen

LMA Door het verdwijnen van het plafond vervalt een van de weinige

complicaties in de regeling ook deze wijziging heeft geen invioed op de benodigde

capaciteit binnen LMA

Pagina 2 van 2
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Maatreael belastina leidinawater

• De belasting op leidingwater wordt verdubbeld tarief

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

300 m3 vervalt

• Deze maatregel levert 205 miljoen euro op

• Gemiddeld gaan burgers ongeveer 2 euro per

huishouden per maand of € 20 per jaar meer

betalen Dit geldt bij een gemiddeld gebruik van

120m3 per huishouden

• Het vervallen van de cap slaat neer bij bedrijven Met

name de industrie chemie aardolie

voedingsmiddelen en de basismetaalindustrie zal

dit merken

717644 00019



DG Bel cluster UBAan

Van Belastinqen Adviesregie
10 2 e i 2 6

met input van |io 2 ^^o 2i VT

XIPIB en

I0 2 e

Landelijk Milieuteam Arnhem

IMB

Begrotingsafspraken 2014 Belasting op leidingwater en

Afvalstoffenbelasting
15 oktober 2013

10 2 e

1
10 2 e

Betreft

d d

Advies

Dit integrale uitvoeringsadvies is geschreven naar aanleiding van de plannen die

genoemd zijn in de Begrotingsafspraken 2014 Hierin zijn de volgende twee maatregelen

genoemd
buiten verzoek

• Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd Tevens vervalt het

maximumverbruik van 300m^ waarover wordt geheven in de

leidingwaterbelasting

In dit stuk wordt een integraal uitvoeringsadvies uitgebracht betreffende beide

voorgenomen maatregelen

Conclusie Advies

Belasting op leidingwater

De verhoging van het tarief heeft geen invioed op de benodigde capaciteit

Ahalstoffenbelasting

buiten verzoek

Toelichting

Belasting op leidingwater

De verhoging van het tarief heeft geen invioed op de benodigde capaciteit Door het

verdwijnen van het plafond vervalt een van de weinige complicaties in de regeling ook

deze wijziging heeft geen invioed op de benodigde capaciteit

Afvalstoffenbelasting

buiten verzoek
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10 2 e HO 2 ^1 10 2 e II UITVOERINGSBELEID ^ 10 2 6 |@minfin nn 1Q 2 e | DV AVM ^ 10 2 e |@minfin nn

|io 2 to 2 f||o 2 i1 10 2 8 i0 2 e |@minfin nl1

^102 e |l|0 2 ^ | DV AVM |flO 2 e f@minfin nn |10 2 e|1p 2]6 [i^ FISCALITEIT ll 10 2 e |@minfin nl1 f^Pla
BLKB BENB AM H io 2 e |@minlin nl1

10 2 e I 110 2 6 I DV AVM

Wed 10 16 2013 12 19 18 PM

Normal

Cc

To

From

Sent

Importance

Subject FW leidingwaterblasting
MAIL RECEIVED Wed 10 16 2013 12 19 00 PM

5

Ter info

Van | I0 2 e | lp ^ I0 2 e I UITVOERINGSBELEID

Verzonden woensdag 16 oktober 2013 12 03

Aan

CC |l0 2 e|lp 2|6^10 2 ^j fUITVOERINGSBELEIDI 5^0 2ljja^ UITVOERINGSBELEID h0 2 e|l0 2 0 2 ^ UITVOERINGSBELEID

Onderwerp leidingwaterblasting

10 2 6 10 2 e| DV AVM

Ha 10 2 6

De maatregel leidingwaterbelasCing uit het begrotingsakkoord is uitvoerbaar en handhaafbaar door de Belastingdienst
zonder additionele uitvoeringskosten

Groet

10 2 6
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1 DV AVM ^ i0 2 e 1@minlin nl1
10 2 e I@minienm nl1 | lQ 2 e |i|oi |s | 10 2 e ^ | DV AVM n I0 2 e |@minfin^

I 10 2 e I T pio^ DV AVM

Wed 10 16 2013 3 47 10 PM

Normal

To

10 2 eCc 10 2 e

DGMI [[
From

Sent

Importance

Subject FW Bijdrage BP2014 Tweede nota van wijziging DV AVM Wbm BOL EB ASB 16okt2012

MAIL RECEIVED Wed 10 16 2013 3 47 00 PM

Biidraae BP2014 Tweede nota van wiiziaina DV AVM Wbm fBOL EB ASBt 16okt2012 docx

Toelichting Nota van wiiziaing Bp 2014 BOL EB Afvalstoffenbelasting docx

Beste |l0 2 e[

Ik zie dat 10 2 er niet is vandaag Zie jij kans hier vannniddag nog naar te kijken

Bij voorbaat dank

10 2 6

Van I0 2 e |l0 2 e| DV AVM

VorzondGn woensdag 16 oktober 2013 15t37

Aan

CC [10 2 6 [1]3 2j^ 10 2 6

Onderwerp Bijdrage BP2014 Tweede nota van wijziging DV AVM Wbm BOL EB ASB 16okt2012

I DV AVM

DV AVM FISCALITEIT | i0 2 e | DV AVM

DGMI10 2 6 10 2 6

10 2 6Hoi

Ik realiseer me dat het erg kort dag is maar hebben jullie gelegenheid om vanmiddag nog te kijken naar bijgaande nota

van wijziging voor wat betreft de afvalstoffenbelasting

Bij voorbaat dank

10 2 6
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]@minfin nl1BelastingplanJ
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AFP ANALYSE [1 I0 2 e |@minfin nl1 10 2 e|l|ol^ l0 2 e V | DV AVM [1 I0 2 e |@minlin nl1 |10 2^ f^j|0 241 10 2 r~r
DV AVM H iQ i e |@minfin nl1 lP 2 e |HDV AVM H iQ^2 ^@minfin nn ^0 2 ^p[^Q 2 ^ BLKB BENB AMTo^@minfin nn

From

To 10 2 e

Cc

10 2 e |10 2 | DV AVM

Sent Wed 10 16 2013 5 59 26 PM

Importance

Subject RE Bijdrage BP2014 Tweede nota van wijziging DV AVM Wbm BOL EB ASB
_

MAIL RECEIVED Wed 10 16 2013 5 59 28 PM

Normal

Biidrage BP2014 Tweede nota van wiiziaing DV AVM Wbm fBOL EB ASB docx

Toelichting Nota van wiiziging Bp 2014 BOL EB Afvalstoffenbelasting docx

Bijgaand nogmaals nu met de juiste toelichting

ho 2 e| DV AVMVan

Verzonden woensdag 16 oktober 2013 17 17

Aan Belastingplan
CC Wiarda FJ Friso pV MGT FISCALITEIT |10 2 e| j^ ^j AFP ANALYSE | 10 2 e |1^e | 10 2 e ^ |
DV AVM

Onderwerp Bijdrage BP2014 Tweede nota van wijziging DV AVM Wbm BOL EB ASB
_

10 2 e

DV AVM |io 2 e|i^ 2j^| io 2 e DV AVM |^tt3 f^ BLKB BENB AM10 2 e

Hoij^

Bijgaand onze bijdrage voor de tweede nota van wijziging

Groet

10 2 e
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1Q 2 e| 110 2 4^0 2 4 AFP ANALYSE

Thur 10 17 2013 5 21 10 PM

Normal

To 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject bericht bedrijven luiden noodkiok over hogere waterbelasting
MAIL RECEIVED Thur 10 17 2013 5 21 11 PM

5

Wellicht hebben jullie bet ook al gezieii op NU iil maar ik stuui’ oiiderstaaiid beiicb^e hierbij tocb maar even door mocbt er in

TK aan gerefereeid worden

Groet

10 2 6

Bedrijven luiden noodkiok over bogere waterbelasting bttp nu nl economie 3604756 bediijven luiden noodklok bogere
waterbelastiiig btiil via @NUnl
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Fri 10 18 2013 10 57 01 AM

Normal

]@min lin nl]To 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject FW memo s

MAIL RECEIVED Fri 10 18 2013 10 57 00 AM

131008 memo vraoen DEF docx

Hoi iP 2e

Helaas in dubbel opzicht mosterd na de maaitijd

Memo begrotingsonderhandelingen zie punt 7 op biz 2

Groet

10 2 6

10 2 6

10 2 6 Llp^diai ^ AFP BELEID

ag 8 oktober 2013 12 07

I0 2 e I dv AVM ® I I DV AVM I 10 2 6

fDV AVNn I0 2 e[i0 2 ^^0 2 ^ AFP ANALYSE

CC I 10 2 e IRF BZK 110 2 e| jo^ | 10 2 6 I IRF

Ondenverp FW memo s

Van

Verzonden dinsc

Aan I0 2 a 1l0 2 eb rDV AVM P^2 e |1^0 2 Ho 2 4

Zie onder 10 over afvalstoffenbeiasting en onder 7 voor belasting op ieidingwater Hierin zijn jullie opmerkingen
verwerkt Memo is inmiddels aangeleverd bij BBV AFEP

Van | I0 2 e [ ip^diai ^ AFP BELEID

Verzonden dinsdaa 8 oktober 2013 12 06

Aan |l0 2 enf^ | I0 2 e ^^AFEP f^lp1«di^ BLKB BENB IBNW

Onderwerp memo s

10 2 6Hoi 10 2 6 I

Bijgevoegd twee memo s Beide memo s zijn gisteren al naar minister gegaan Eerste memo memo vragen DEE is

aangepast nav gesprekken gisteren Tweede memo buiten verzoek

bultan verzoek

789517 00032



Greet |i0 2 e

789517 00032



Memo vraaen

buiten verzoek

790012 00033



buiten verzoek

10 2 e

7 Appreciatie vervallen cap 300m3 bij belasting op leidingwater
• Doorde afschaffing van de cap zal vooral het bedrijfsleven sterker worden belast particulieren

liggen meestal order de 300 m3 waterverbruik per jaar Het vervallen van de 300 m3 zou

overigens ook leiden tot een lastenverhoging voor grotere Instellingen in de non profitsector
zoals ziekenhuizen en scholen

• Het vervallen van de cap van 300 m3 cap in de leidingw^aterbelasting zou neerslaan bij een

beperkt aantal zakelijke gebruikers die veel leidingwater nodig hebben in het productieproces
• Concurrenten in andere regio s kunnen zelf opgepompt grondwater gebruiken Dit is toch al

goedkoper dan leidingwater bovendien is de grondwaterbelasting recent afgeschaft
• Het enerzijds afschaffen van de grondwaterbelasting en het anderzijds voor vergelijkbare

bedrijven juist laten vervallen van het maximum van 300 m3 In de leidingwaterbelasting zal

daarom bij bedrijven die worden geraakt door het vervallen van de cap en niet profiteren van

het vervallen van de grondwaterbelasting naar alle waarschijnlijkheid op fel verzet stuiten

• Uitvoeringstechnisch is het geen probleem Het vervallen van de cap zal zelfs tot een

vereenvoudiging leiden omdat de check op de hoeveelheid m b t 300 m3 niet meer nodig zou

zijn
• Invoering per 1 januari 2014 is zonder problemen mogelijk

790012 00033



• Extra opbrengst uitgaande van het huidige tarief isjaarlijks circa € 40 miljoen Als het tarief

zou worden verdubbeld waarvan in het eventuele pakket sprake zou kunnen zijn ievert het

vervailen van de cap circa € 80 miijoen op

10 2 e

buiten verzoek

790012 00033



buiten verzoek

790012 00033



u 10 2 e [J|0 2 ^ 1Q 2 e ^ ll IZV VB^[l 10 2 e |@minfin nl1 Plo 2 ^]lMpM^EDRIJF ^ 1Q 2 e |@minfin n^
io 2 e | GT CMK [lio 2^minfin nll]r

l@minfin nl BelastingpianJ

To

10 2 e|ip 2|e[l0 2 €| FISCAUIEmil 10 2 e |fffiminfin nl] 10 2 e|
AFP BEL^rtnil ^infin nllF FEZ^ 10 2 e

From I0 2 e ~|^| l0 2 e| |dv AVM
Sent Fri 10 18 2013 5 41 37 PM

Cc

10 2 e J@minfin nl]

Importance

Subject RE leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Fri 10 18 2013 5 41 39 PM

Normal

de mail van VNO lijkt al het begin van een opiossing te biedenHoi 10 2 6

Als het voor deze bedrijven inderdaad vooral om ander water gaat dan drinkwater kunnen we het grijze water wellicht

uitzonderen van de leidingwaterbelasting Daar hebben we zoals bekend bij de ramingen voor de coalitiebesprekingen
toch al geen rekening mee gehouden de € 205 min heeftalleen betrekking op drinkwater

Zo n uitzondering vereist wel weer een in dit geval zeer beperkte wetswijziging Wei moet de Belastingdienst dit

onderscheid kunnen maken wees daar al op We weten eigenlijk niet over wat voor soort leidingwaternetten we

het hebben en oFdie duidelijk te onderscheiden zijn van het normale waterleidingnet Ik zal die vraag nog voorleggen

tjo z ^l ^o 2T~ van de Vewinaar

Groet

10 2 6

10 2 6 e 10 2 6 DV AVM

Ian 1R pktober 2013 17 38

Van

Verz

Aan |l0 2 e|1p ^|l0 2 6| | DB MGTj
j——

cc| |l0 2 e| •jo 2 ^0 2 p^ 10 2 6 pmy AVM J hO 2 e|ljo 2 ^ |l0 2 J AFP ANALYSE 10 2 6 |lp]fej 10 2 e p
AFP BELEIpf |10 2 ejlli| 2^^o ^ FISCALII El I

Ondenverp RE leidingwaterbelasting

\ riir

1DV AVMj

Hoi 10 2 6

Je hoort van ons

ik maak morgen wel lets maandag en eerste helft dinsdag heb ik verlof |10 2 6| is ook betrokken0 2

Groet

10 2 6

755961 00034



Van |io 2 6|ip^^io 2 e| | PB MGT

VprypnHpn vriirlan 1R nktnhpr 2013 17 19

Aan

Onderwerp Fwd leidingwaterbelasting

10 2 6 I DV AVM io 2 Ho 2 ^ 10 2 6 DV AVM

Hoi

Kunne jullie svp een korte reactie concipieren Na het weekeinde uiteraard

Thx

10 2 6

Begin doorgestuurd bericht

10 2 6 @vnoncw mkb nlVan I02 e 10 2 6

Datum 18 oktober 2013 17 16 32 CEST

Aan 10 2 6 10 2 6 |] DB MGT j 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp leidingwaterbelasting

10 2 6

Men word heel zenuwachtig van het weghalen van de cap van de leidingwaterbelasting Belangrijkste zorgen zijn dat er

wel heel veel kosten bij een handjevol bedrijven komen

Dit komt vooral omdat het niet alleen zou gaan om drinkwater maar om al het “water dat door een drinkwaterbedrijf of

met een afzonderlijke watervoorziening aan derden ter beschlkking wordt gesteld” Het maakt daarbij blijkbaar niet nit of

het water van drinkwaterkwaliteit is of niet

Een aantal bedrijven in de chemische industrie die al een probleem hebben met schaliegas etc en een zekere

staalproducent zouden tientallen miljoenen kubieke meters water gebmiken En aanslagen leidingwaterbelasting van om

en nabij 10 min zouden dan geen uitzondering zijn

Het komt mij voor dat dit niet echt de bedoeling is En voordat ik mee ga huilen met deze wolven wil ik dat eerst graag

even verifieren bij je Kan jij me helpen

10 2 6

755961 00034



10 2 e \\ 10 2 6

10 2 6

VNO NCW MKB Nederland

tel 10 2 e

Postbus 93002 2509 AA Den Haag

e mail | 10 2 e1@vnoncw mkb nl

web www vno ncw nl en www mkb nl

755961 00034



DGRW fl I0 2 e I@minienm nl1
io 2 e|i|o^ io 2 e DV AVM H i0 2 e |@minfin nl1
10 2 e I I 110 2 6 |] DV AVM

Fri 10 18 2013 6 52 19 PM

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject FW Belasting op leidingwater
MAIL RECEIVED Fri 10 18 2013 6 52 00 PM

High

2013 10 18 Vewin overzicht drinkwater en ander water 2010 en 2012 tbv Fin xisx

Bijgaand ook de gegevens van Vewin

H|0 2 ^ 10 2 6] |1 10 2 6Van

Verzonden vrildag 18 oktober 2013 10 34

@vewin nl]

10 2 0 10 2 0 DV AVMAan

CC r 10 2 6 | l|3 2j^| 10 2 0 ^
Onderwerp RE Belasting op leidingwater

Urgentie Moog

DV AVM |io 2 0| [^ |t^j AFP ANALYSE

Beste 1P 2 S I

Hierbij oiize cijfers leveringen drinkwater en ander water met bronvermelding zie bijlage

Kortgezegd in 2012 1070 m3 drinkwater en 115 m3 ander water

Overigens zijn de drinkwaterbedrijven niet de enige die water leveren van ‘ander water kwaliteit’ ook Veolia is bijvoorbeeld
in deze markt actief

Vriendelijke groet

1|0 2 ^ 10 2 e~

Vewin
Verenlging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2509 LP DEN HAAG

T070
10 2 0

M 06

10 2 6 @vewin nl

www vewin nl

Als u dit bericht per abuis hebt ontrangen word u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen Het is niet toegestaan om dit bericht geheei of gedeeltelijk
zonder toestemming te 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 eiektronisch verzenden van berichten

789506 00035



10 2 e Ql0 2 e5 DV AVM [
Verzonden donderdag 17 oktober 2013 19 38

Aan

CC |l0 2 e |l^ 2jgf| l0 2 e ^ | DV AVM |l0 2 e| [^ |t^^ AFP ANALYSE

Onderwerp Belasting op leidingwater

guninfin nllVan 10 2 e

t0 2 y 10 2 6

1Q 2 gjQ 2 ^Beste

Zoals besproken is bij de komende nota van wijziging voor de belasting op leidingwater BOL uitgegaan van de meest

recente gegevens van het CBS om precies te zijn milieurekeningen watergebruik 2010 Tijdens ons gesprek bleek

dat daarin mogelijk niet al het leidingwater is meegenomen nnaar dat nog geen zekerheid is te geven over de precieze
verschillen

Het is op dit moment niet mogelijk daarop vooruit te lopen maar als de CBS cijfers inderdaad niet het volledige
leidingwatergebruik in beeld brengen en dit totgrote verschillen leidt zouden we de voorgenomen maatregel op een

later tijdstip nog kunnen aanpassen Dat zou dan kunnen aan de hand van de cijfers over 2012 van de

waterleidingbedrijven waarover VEWIN beschikt inclusief de geleverde hoeveelheden industriewater leidingwater dat

niet van drinkwaterkwaliteit is maar wel onder de BOL valt Graag zouden we dan ook zicht krijgen op de verschillen

met de CBS cijfers en de oorzaak daarvan

Bijgaand de contactgegevens van mijn direct betrokken collega s Morgen ben ik bereikbaar op Financien daarna feitelijk
\0 2 e I is zo nodig dinsdagochtend bereikbaarpas weer woensdag Mijn 10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Ministerifi van Financial

DGFZ DirectLe Douane en Verliruiksbeiastingen

AMeUng Accijns Verkeer en MUien

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

tell 10 2 6

789506 00035



ro 2 ^ H ll DV AVM [| I0 2 e |@minfin nn
DV AVM B i0 2e |@minfiFrni1

10 2 e|1fD 2[e[l0 2 e|| DB MGT [] 10 2 e |@minfin nl] | |10 2 e| ^0 2 4 tl0 2 et
AFP ANALYSE [] 10 2 e |@mintin nl1 |l 1Q 2 e |1|0 2 ^ 10 2 e ||

DV AVM [l loi e |@minfin nll l|io 2 e 1p 2 H lO 2 eT| DV AVM ll 10 2 e |@minfin nll[
n n AFP BELEID l 10 2 S |@minfin nl]

Ti0 2 e|l^ 2|e|l0 2 6|]^|SCALITEIT
Mon 10 21 2013 9 13 41 AM

10 2 e ^|l0 2 eTo

Cc

lO

From

Sent

Importance

Subject RE Fwd Re RE leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Mon 10 21 2013 9 13 00 AM

High

Allen

Het lijkt mij onverstandig deze kwestie aan de orde te stellen zolang de Belastingdienst niet heefl

aangegeven of het onderscheid tussen drinkwater en ander leidingwater uberhaupt uitvoerbaar

en handhaafbaar is

Ik heb de Belastingdienst dan ook om een advies gevraagd Graag de uitkomst daarvan

afwachten

Groeten

p 0 2 4110 2 e

Oorspronkelijk bencht

Van []l0 2 er[oI4ofo^ 10 2 e | DV AVM
Verzonden zondag 20 oktober 2013 20 48

Aan 11 10^ 6 M 10 2 e I Kdv AVM
CC niO 2 e[t]0 2ffllO 2 en DB MGT r|1O 2 e|^j[o ^la^ AFP ANALYSE jJlO 2 e|1pffio^
fFISCALITEIT i| io 2 e |1|0 2 ^ io 2 e ^ I DV AVM [l 10 2e102 e P DV AVM [l

I n AFP BELEID

Onderwerp Re Fwd Re RE leidingwaterbelasting

o

Hallol|l0 2 e|
Dank

Inderdaad verstandig om maandag eerst VNO en Vewin te vragen meer info aan te leveren over

het grootverbruik
Groeten

MM

Delivered to you with DME mobile e mail

Original message—

Sender I lQ 2 e | | |1Q 2 4T1 DV AVM I0 2 e |@minfin nl Sent time 20 okt 2013 10 49

To I I0 2 g l@mintin nl I lo z e |@minfin nl

Cc I i0 2 e l@mintin nl I 1Q 2 6 |@minfin nl | io 2 e |@minfin nl | 10 2 6 |@mintin nl

10 2 6 l@minfin nl

Subject Fwd Re RE leidingwaterbelasting

HotJl0 2 e[j^

Aan VNO kan m i worden gemeld datwe hiergoed naarwillen kijken en datwe daarvoor graag

meer informatie zouden ontvangen over aard en aantallen bedrijven waarvoor dit geldt en de

bijbehorende hoeveelheden industriewater

755103 00036



Een bijstelling van de regeling zou moeten worden voorgelegd aan de stas Daarvoor bestaat

overigens nog een tweede reden eind vorige week bleek uit informatie van de VEWIN dat de

opbrengst van het vervallen van de 300 m3 cap waarschijnlijk tientallen miljoenen hoger wordt

dan geraamd

Ter toelichting

We hebben direct bij de bouwstenen voor het begrotingsoverleg al gemeld dat door het vervallen

van de cap van 300 m3 een klein aantal bedrijven onevenredig wordt getroffen Het gaat om

bedrijven die veel water nodig hebben in het productieproces en nietin een regiozijn gevestigd
waarze goedkoper grondwater kunnen gebruiken Daar komt bij dat concurrenten in andere

regio s die wel grondwater kunnen gebruiken recent juist de grondwaterbelasting zagen vervallen

Deze bedenkingen konden niet voorkomen dat is afgesproken dat de cap moet vervallen

De raming voor het begrotingsoverleg is gebaseerd op de meest recente CBS cijfers 2010 die

weer gebaseerd zijn op door de koepel van waterleidingbedrijven VEWIN gegevens Deze cijfers
geven de totale hoeveelheden geleverd drinkwater verdeeld in huishoudelijk verbruik en zakelijk

gebruik Met deze hoeveelheden halen we de € 205 min extra opbrengst die is afgesproken via

de voorgestelde verdubbeling van het tarief en het vervallen van de cap van 300 m3 tweede

NvWbij het BP2014

Inmiddels heeft de VEWIN contact opgenomen met de melding dat waterleidingbedrijven ook nog

115 miljoen m3 ander water leveren aan bedrijven Als dit klopt leidt dat in beginsel tot een niet

beoogde meeropbrengst van ruim €35 miljoen Daarnaast zouden ook nog andere bedrijven dan

leidingwaterbedrijven dit soort industriewater leveren De hoeveelheden daarvan hebben wij
nog niet in beeld maar als dat water ook onder de leidingwaterbelasting valt zou dat tot een

nog hogere opbrengst leiden In de huidige leidingwaterbelasting zijn deze hoeveelheden niet van

belang gezien de cap van 300 m3

Als het probleem van VNO zich concentreert bij bedrijven die industriewater gebruiken zou de

opiossing kunnen zijn om de belasting op leidingwater te beperken tot drinkwater Daarvoor is op

zichzelf maar een kleine aanpassing van de wet nodig Voorwaarde is wel dat dit onderscheid

uitvoerbaar is voor de belastingdienst

Een andere optiezou kunnen zijn om het tarief iets minder te laten stijgen I p v een verhoging
van 16 5 cent naar 33 cent zou je dan uitkomen op een tarief van bijvoorbeeld 28 cent Maar voor

grootverbruikers van industriewater zou dat nauwelijks tegemoetkomen aan de bezwaren

Groet

10 2 e

Original message—
Sender rn0 2 6 I rpio^^ DV AVM I0 2 e |@minfin nl

Sent time 18 okt 2013 17 37

To I l0 2 ^@minfin nl

Cc I i0 2 ey]@tnintin nl iQ 2 e |@minlin nl | io 2 e |@minlin nl

10 2 6 l@minfin nl I iQ s e |@minfin nl

Subject RE leidingwaterbelasting

Hoipio^

Je hoort van ons

755103 00036



iO 2 f|ik maak morgen wel lets maandag en eerste helft dinsdag heb ik verlof |o^is ook

betrokken

Groet

10 2 6

Van || 10 2 6|1^|10 2 6| I DB MGT
Verzonden vrijdag 18 oktober 2013 17 19

Aan

Onderwerp Fwd leidingwaterbelasting
rno^ DV AVM l|l02 eH0 2 4G|0 2 H 10 2 9 || DV AVM10 2 6

Hoi

Kunne jullie svp een korte reactie concipieren Na het weekeinde uiteraard

Thx

[ 10 2 6

Begin doorgestuurd bericht

1 10 2 6 |@vnoncw mkb nIVan || 10 2 6

Datum 18 oktober 2013 17 16 32 CEST

Aan | 110 2 6|l^ 2j9| 10 2 61 | DB MGT 10 2 6 |@mintin nl

Onderwerp leidingwaterbelasting

10 2 6

110 2 61

Men wordt heel zenuwachtig van het weghalen van de cap van de

leidingwaterbelasting Belangrijkste zorgen zijn dat er wel heel veel kosten bij een handjevol

bedrijven komen

Dit komt vooral omdat het niet alleen zou gaan om drinkwater maar om al het

“water dat door een drinkwaterbedrijf of met een afzonderlijke watervoorziening aan derden ter

beschikking wordt gesteld’’ Het maakt daarbij blijkbaar niet uit of het water van

drinkwaterkwaliteit is of niet

Een aantal bedrijven in de chemische industrie die al een probleem hebben met

schaliegas etc en een zekere staalproducentzouden tientallen miljoenen kubieke meters water

gebruiken En aanslagen leidingwaterbelasting van om en nabij 10 min zouden dan geen

uitzonderingzijn

Het komt mi] voor dat dit niet echt de bedoeling is En voordat ik mee ga huilen met

deze wolven wil ik dat eerst graag even verilieren bij je Kan jij me helpen

755103 00036



10 2 e

10 2 e ^ 10 ^

10 2 6 Corporate Governance en Ondernemingsrecht

VNO NCW MKB Nederland

tel 10 2 6

Postbus 93002 2509 AA Den Haag

e mail | 10 2 6 |@vnoncw mkb nl

web www vno ncw nl http www vno ncw nl en www mkb nl

755103 00036



BLKB UA ^ 10 2 e |@min fin n I]To 10 2 e

|l0 2 eKf] 2|»[l0 2 €| FISCALITEIT

Mon 10 21 2013 10 46 33 AM

From

Sent

Importance

Subject RE Betr FW Advies belasting op leidingwater
MAIL RECEIVED Mon 10 21 2013 10 46 00 AM

Normal

10 2 e

Onder “overig water” wordt verstaan

Water dat door een drinkwaterhedrijfofeen afzonderlijke watervoorziening aan derden ter beschikking wordt gesteld niet

zijnde van drinkwaterkwaliteit

De belastingplichtigen kunnen zijn

a Waterleidingbedrijven

b Andere landgebonden voorzieningen voor de winning ofbehandeling van water dat met behulp van een leiding of
distributienet ter beschikking wordt gesteld Deze categorie is slechts belastingplichtig als zij via minstens 1000 aansluitingen
leveren

Groeten

■Oorspronkelijk bericht

Van BLKB UA

Verzonden mamdag 21 oktober 2013 10 34

Aan SCALITEIT

Onderwerp Fwd Betr FW Advies belasting op leidingwater

10 2 e

HalloP^

Nog een vraag naar aanleiding van het verzoek van DGFZ

taan we onder overig water en welke belastingplichtigen horen daarbij Zijn dat ook de waterleidingbedrijven^’1X751 X7i »T C

755089 00037



Met vriendelijke groet

10 2 S

755089 00037



10 2 e I |l0 2 a| DV AVM [1 10 2 e |@minfin nl1

10 2 e|i|3 2|e |io 2 6|HFISCALITEIT ^ i0 2 e feminlin nllMQ ^ e

lO ie |@minfin nil
10 2 e|1^ 2 fflQ^ DV AVM

Mon 10 21 2013 1 00 33 PM

Normal

To

Cc

DV AVM [
From

Sent

Importance

Subject RE Tata Steel voorgestelde verhoging van de Belasting op Leidingwater kraakt

concurrentievermogen staalsector

MAIL RECEIVED Mon 10 21 2013 1 00 34 PM

Hi|lQ 2 e I

Dank voor je bericht op je vrije d^l Ik ben net bijfo^langs geweest Hij is niet van plan om de

informatie uit dit bericht door te geven aan de Belastingdienst Voorstel is om zij o b v de vraag van

afgelopen week eerst te laten beoordelen of de VCTSchillen in de watersooiten in de uitvoering handliaving
iiberhaupt kunnen worden gemaakt VoLgensfo^zouden wij over ca twee dagen een antwoord krijgen

Veel plezier verder en tot morgen

Groeten

I I0 2 e I

Oorspronkeliik bericht

Van | I0 2 e | [ |l0 2 e^ DV AVM

Verzonden maandag 21 oktober2Q13 12 06

Aan |l0 2 e[l^^ia2 e^ DV AVM

CC |l0 2 e|l }l 2[^0 2 ^ FISCALITEIT 10 2 e]l^^ 10 2 e | DV AVM

Onderwerp RE Tata Steel voorgestelde verhoging van de Belasting op Leidingwater kraakt

concurrentievermogen staalsector

Hoi|lO 2 eL

Even tussendoor de onderliggende mail aan EZ geeft mformatie over de aard van het mdustriewatemet

waarvan Tata Steel water krijgt Wellicht ten overvloede ik denk niet dat de mail zomaar kan worden

doorgestuurd aan de belastingdienst maar de informatie daaruit kan nuttig zijn i v m het oordeel over de

uitvoerbaarheid

Groetjes

10 2 e

Delivered to you with DME mobile e mail

Original message—
Sender ’jl0 2 6|l^^ 10 2 e [ DV AVM 10 2 e |@minfin nl Sait time 21 okt 2013 10 37

To 10 2 e @| 10 2 g~| 10 2 e @minfm nl

Cc l0 2 e l@mlnfin nl I to ^ e |@minFm nl

Subject RE Tata Steel voorgestelde vahoging van de Belasting op Leidingwater kraakt

concurrentievermogen staalsector

Ik zal het proberai maar a zijn wat vragen uitgezet waarvan Ik niet weet of wij daar vandaag al antwoord

op krijgen

Van I 10 2 e |dhr 10 2 e [ 10 2 6 @j I0 2 g

789584 00038



Verzonden maandag 21 oktober2Q13 10 28

DV AVM |l0 2 9|lp]^ 10 2 e DV AVM

CC I0 2 e I I dl0 2 eb DV AVM ^0 2 4 0 2 4^0 2 || pv AVM
Onderwerp RE Tata Steel vooigestelde verhoging van de Belasting op Leidingwaterkraakt
concurrentievemogen staalsector

Ja ik wacht af Sluiten jullie vandaag wel kort dan

Met vriendelijke groet

JJ0 2 H 10 2 6

10 2 6

10 2 g

10 2 6

Van |l0 2 6|lp [| 10 2 6 DV AVM [|
Verzonden maandag 21 oktober2Q13 10 24

Aan

CC [ 10 2 6

Onderwerp RE Tata Steel voorgestelde verhoging van de Belasting op Leidingwater kraakt

concurrentievermogen staalsector

Hoil^

]@minfin nl]10 2 6

] 10 2 6 [1^^ 10 2 6 | DV AVM MinFin

|10 2 6 [ DV^VM MmFin Tfi^2 4 0 2 4i^0l 4l | DV AVM MinFin

10 2 6 10 2 6

De belasting op leidingwater doet bij ons 10 2 e maar zij is vandaag vrij Ik begreep net vanl|0 2 4dat er

afgelopen week tijdens mijn vrije dagen al een aantal vragen opkwam over de BOL en dat nu het e e a

nader moet warden uitgezocht Ik zal de vraag van TataSteel daarbij mee nemen die trouwens ook al via

VNO |10 2 6|0 2 6

voordat je dat aan Tata doorgeeft graag nog even nadere infonnatie van ons afwacliten Wij komen er

z s m op terug OK

bij ons gesignaleerd werd Het lijkt idd een onbedoeld neveneffect te zijn Maar

Groeten

I 10 2 6

10 2 6 10 2 6 0 10 2 gVan

Verzonden maandag 21 oktober2Q13 9 25

Aan |l0 2 6|lp [| 10 2 6 DV AVM 110 2 6 |lpj6 | 10 2 6

Onderwerp FW Tata Steel voorgestelde verhoging van de Belasting op Leidingwater kraakt

concurrentievermogen staalsector

10 2 6

DV AVM

789584 00038



Goedemorgen dames

Wie doet bij jullie de belasting op leidingwater zie mail van Tata aan[
kuub komt te vervallen dan inderdaad hoge lasten Maai ook voor andere industrieen Heineken

Papierindustrie Woidt dit zo beoogd

] Als grens van 30010 2 6

Groet

1^

10 2 6 10 2 6Van

Veizonden zondag 20 oktober2013 20 11

Aan | 10 2 e [ dhi| 10 2 e [] 10 2 e j]n

Ondeiwerp Fw Tata Steel voorgestelde verhoging van de Belasting op Leidingwater kraakt

concurrentievermogen staalsector

Hoil^
Zie onder wat achtergrond over de belasting op leidingwater Jij gafaan contacten in deze hoek te hebben

bij fin Zoujij eens willen informeren bierover Of dit zo is en of dit inderdaad bet effect is wat beoogd is

of een niet bedoeld neven effect

Dank Groet |l0 2 e|

10 2 6

J@tatasteel com]
Verzonden Simdav October 20 2013 01 16 PM W Europe Standard Time

Aan

Cc [ 10 2 6 ||l0 2 e| 102 6 10 2 6 |@tatasteel com

Onderwerp Tata Steel voorgestelde verboging van de Belasting op Leidingwater kraakt

concurrentievermogen staalsector

10 2 610 2 6Van

10 2 6

Beste 10 2 6

Naar aanleiding van ons gesprek vrijdagmiddag zend rk je bierbij enige acbtergrondinformatie over de

verboging van de belasting op leidingwater BOL zoals dat in bet Herfstakkoord staat en op 28 oktober in

de Tweede Kamer tijdens de bebandeling van bet Belastingplan mogelijk aan de orde zal komen

Vooropgesteld deze maatregel overvalt bet bedrijfsleven nu De BOL zou aanvankelijk worden afgescbafl

per 1 Januari 2013 maar door bet Lenteakkoord 2012 bleef de BOL als onderdeel van de vergroening
van bet Belasting stelsel overeind De belastingmaatregel wordt nu uitgebreid via een verdubbeling van de

boogte van de belasting van € 0 16 naar 6 0 33 per m3 Daarbij wordt tevens de maximumgrens c q bet

maximumverbruik waarover de belasting wordt gebeven 300 m3 per jaar verlaten Met name deze laatste

maatregel beeft zeer forse consequenties voor Tata Steel in IJmuiden

De BOL geldt niet alleen op drinkwater maar op al bet leidingwater dat wordt ingekocbt bij een

leverancier Dat geldt dus ook voor ons industriewater boewel in ons geval er een consortium van

bedrijven tussen zit Wij nemen jaarlijks 30 miljoen m3 ‘ander water’ in via de zogenaamde WRK leiding
WRK staat voor Watertransportmaatscbappij Rijn Kennemerland Deze is lang geleden opgericbt om niw

water te transporteren van de Lek naar onze omgeving Wij bebben een relatie met deze NV sinds 1963

Sinds dejaren zeventig wordt ook water vanuit bet Ijsselmeer aangevoerd Wij zijn een zogenaamde

789584 00038



contractant Wij hebben een evergreencontract met WRK wij zLjn geen aandeeliouder We betalen wel

een op kosten gebaseerde vergoediag aan WRK en mogen meepraten over investeringen Andere afnemers

zijn Crown van Gelder plO^^en het gemeentelijk Waterleidingbedrijf Amsterdam Deze laatste twee zijn
zover ik heb vemomen de aandethouders Wij gebruiken het water van WRK direct dan wel als ruwwater

voor verdere bewerking De BOL op dit water zal voor ons leiden tot een extra lastenveizwaring van € 10

miljoen per jaar 6 0 33 x 30miljoen m3 Wij kunnen ons niet voorstellen dat het kabinet en de

ondertekenaars van het Herfstakkoord dit bedoeld hebben Wij beschouwen dit als een ongewenst
neveneffect van de maatregel

Het Herfstakkoord bevat uiteraard ook enkele onderdelen die gunstig uitpakken voor bedrijven Maar de

verhouding tussen verlaging van loonkosten bijvoorbeeld en lastenverzwaring op grondstoffen zijn wellicht

interessant voor de dienstensector maar pakken desastreus uit voor de basisindustrie Daamaast wordt de

maatregel nogal abrupt en ongefundeerd ingevoerd Een vergelijking van de belasting op water met

omringende landen zodat duidelijk wordt hoe eea zich verhoudt met het concurrentievermogen van de

Industrie zou wellicht de ratio in het debat kunnen terugbrengen

In ieder geval zijn ons inziens het uitsluiten van industriewater of het herstellen van een cap wellicht op

een voor de Industrie acceptabeler hoger niveau als een tegemoetkoming van de industrie mogelijkheden
tot een aanvaardbare opiossing Een derde mogelijkheid is om een uitzondering te maken voor de WRK

constructie

Ik hoop dat je dit onder de aandacht kan brengen van de minister Alle inspanningen van hem op het terrein

van energiekosten en compensatie van de indirecte C02 kosten zijn met deze maatregel als sneeuw voor

de zon verdwenen Daamaast strookt het niet met de steun die de minister geeft aan het Steel Action Plan

en de uitwerking ervan in de Nederlandse Staalagenda

10 2 eAls je nadere vrEgai hebt veraeem ik die graag of anders

het issue

die en detail op de hoogte is van

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e Public Affairs Nederland

Tata Steel

Dudok Huis 3H17

Postbus 10000

1970 CA IJmuiden

T

10 2 e

M

WWW tatasteel nl http www tataste el nl

789584 00038



This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended

recipient Neither Tata SteelEuropeLiraitednor any ofits subsidiaries can accept any responsibility for

any use or misuse of the transmission by anyone

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

companies please visit http www tatasteeleurope com entities

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

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

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

transmission of messages

Bezoekt u het kemdepartement van het Ministerie van

10 2 g

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u veizocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The

State accepts no liability for dam^e of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

Bezoekt u het kemdepartement van het Ministaie vai 10 2 g

789584 00038



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

te tonen Indian u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen wordt u geen toegang verleend

Legitiraatiebewijzen en toegangspassen van andere oiganisaties worden niet geaccepteerd

789584 00038



pl^1p | 10 2 6 I DV AVM H 10 2 6 |@minnn nn 1Q 2 e | DGRWH 10 2 6 |@minienm nl1 | 10 2 e

0 2 6 DV AVM^i0 2 6 I@minfin nl1
1Q 2 e [jo 2 ^ 10 2 6 || DV AVM]^ 10 2 e |@m in fin n I]

10 ^6 I DGRW
Mon 10 21 2013 2 19 11 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Belasting op leidingwater
MAIL RECEIVED Mon 10 21 2013 2 19 15 PM

5 5 3 33 5

Dag 10 2 6 ik kan maar het is gezien zijn ervaring in het dossier denk ik belangrijker dat iQ 2 e kan Dus ook maar even zijn reactie

afwachten

Groet

I0 2 e

Van |l0 2610 2 e | DV AVM {
Verzonden maandag 21 oktober 2013 14 01

Aan

CC r 10 2 6 f| 10 2 6

Onderwerp RE Belasting op leidingwater

]@min fin nl]10 2 6

10 2 6 ■ 10 2 6 DGRW |l0 2 e| fi^ | 10 2 6 |j DGRW H 10 2 6

Beste allemaal

Nu wordt het ingewikkeld I0 2 e en 10 2 61 zijn er vandaag allebei niet maar ik kan hun agenda s inzien Daarin zie ik alleen een klein

plekje waar wij alle drie beschikbaarzijn namelijk morgenmiddag 14 15 uur Zullen wij dat alvast voorlopig inplannen als “afspraak in

potlood” Vanaf 15 00 uur hebben | 10 2 6 en 110 2 61 al de volgende afspraak Is hetvoor jullieJ110 2 6 [|en[
op te komen Ik hoor het graag

10 2 6 mogelijk om onze kant

Groeten

I 10 2 e I

1@minienm nn10 2 6 10 2 6 DGRW I 10 2 6Van

Verzonden maandag 21 oktober 2013 13 31

Aan |10 2 4|^| 10 2 6 | PGRW | I0 2 e

CC I 10 2 6 |i|o^
Onderwerp RE Belasting op leidingwater

^ 10 2 6 |j DV AVM

DV AVM |10 2 6|1^ 2 ^| 10 2 6 | DV AVM10 2 6

Dag 110 2 61 10 2 6 en anderen

Ik ben deze week alleen dinsdag nog aan het werk Daarna met verlof en daarmee dus maandag de 28® terug Gezien het moordende

tempo niet handig beset ik

Groet

10 2 e

Van |l0 2 e| |i^ ri0 2 6 | DGRW

Verzonden maandag 21 oktober 2013 12 53

Aan 110 2 6 H l0 2 e J
CC I 10 2 6 II 10 2 6 I I 10 2 6 ^10 2 6

Onderwerp RE Belasting op leidingwater

10 2 6 ^ I 10 2 6 I DGRW

Hoi 10 2 6

Een overleg kan altijd Mijn collega || 10 2 6 \za\ dit onderwerp overnemen maar ik zal nog aanschuiven Ik ben er woensdag niet

Donderdagochtend zou wat mi] betreft kunnen Stuur maar een voorstel aan 10 2 6 | |en mij

Groet

I 10 2 6 I

789554 00039



]@rriinfin nnVan

Verzonden vrijdag 18 oktober 2013 18 51

Aan |l0 2 4[j^ I0 2 e | PGRW

CC I 10 2 e r[To 2 e | | 10 2 e ^lO Z e

Onderwerp FW Belasting op leidingwater

10 2 6 |l0 2 eI DV AVM [ 10 2 6

Beste I I0 2 e |

Het is alweer een tijd geleden dat we contact hadden over de waterbelastingen

Intussen is het toneel totaal veranderd en lijkt afschaffing van de belasting op leidingwater van de baan In plaats daarvan is in de

begrotingsafspraken vastgelegd dat de leidingwaterbelasting € 205 min extra moet opbrengen Dit betekent concreet dat het tarief wordt

verdubbeld en het maximum vervalt van 300 m3 waarover geheven wordt

Graag zou ik volgende week contact hebben over de effecten van de begrotingsafspraken en of daar toch niet iets moet worden

bijgesteld De nota van wijziging waarin de afspraken zijn verwerkt gaat vandaag naar de Kamer alles in een moordend tempo maar er

zal zeker nog een mogelijkheid komen om iets aan te passen als de politiek datwenst

raming alleen is gerekend met drinkwater en niet met ander water VNO vraagt aandacht voor de positie van bedrijven die grote
hoeveelheden leidingwater gebruiken naar ik begrijp niet van drinkwaterkwaliteit waarvoor zonder wetswijziging ook belasting op

leidingwater wordt betaald

H|0 2 H 10 2 6 heeft er op gewezen dat in de

Mocht ik bij iemand anders moeten zijn zou je deze mail dan willen doorsturen met c c aan ons drieen I0 2 e en ik zijn beiden

maandag en dinsdag niet aanwezig of niet bereikbaar maar ik denk dat we volgende week wel contact moeten hebben Op 28 oktober en

4 november is het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2014 Als er iets wordt aangepast zou het goed zijn dat dan al aan de Kamer

te kunnen melden

Groet

110 2 6

Van

Verzonden vrijdag 18 oktober 2013 18 29

^ Ij0 2 ^ 10 2 6

CC |l0 2 6| |io 2 ep 10 2 6 I ■ DGRW |l0 2 6|l^6[[l^ fFISCALITEm hO 2 e I 1p | 10 2 6 | DV AVM 110 2 e| f^ |l^
AFP ANALY^ |l0 2 6[ ^ f^ | 10 2 6 | DV AVM | [ □ I AFP BELEID

Onderwerp RE Belasting op leidingwater

10 2 6 h0 2 61 DV AVM

Aan

Beste

Dank voor deze gegevens Ik heb dit intern nog niet kunnen bespreken maar ik denk dat we hierover nog wat vragen hebben Een

voorzetje van punten die van belang kunnen zijn

om hoeveel aansluitingen het gaat bij ander water dan drinkwater

wie zijn de afhemers van dat andere water wat is de aard van de afnemers en aan welke hoeveelheden moet je dan denken

zijn er grootverbruikers die leidingwater van drinkwaterkwaliteit afhemen aan welke aard en hoeveelheden moeten we dan aan denken

is aan te geven welk aandeel van de 115 min m3 ander water betrekking heeft op leveringen door andere bedrijven dan

waterleidingbedrijven via afzonderlijke watervoorzieningen die in totaal via minder dan 1000 aansluitingen water leveren en daarmee

vanaf volgend jaar buiten de hefling blijven

wat is het onderscheid tussen drinkwaternetten en andere leidingwaternetten en is dat onderscheid ook op een eenvoudige manier

inzichtelijk voor de belastingdienst

Ik ben er maandag niet en dinsdag nauwelijks maar ik hoop dat we detweede helft volgende week even kunnen overleggen

Vriendelijke groet

^ 10 2 6

1 0 2 ^ 10 2 6] [] 10 2 6 ~|@vewin nn

Verzonden vrijdag 18 oktober 2013 10 34

Aan

789554

Van

^ 10 2 61 DV AVM10 2 6

00039



CC I 10 2 6 |1p ^ 10 2 e DV AVM ptM ¥] AFP ANALYSE

Onderwerp RE Belasting op leidingwater

Urgentie Hoog

Beste L

Hierbij onze cijfers leveringen drinkwater en ander water met bronvermelding zie bijiage

Kortgezegd in 2012 1070 m3 drinkwater en 115 m3 ander water

Overigens zijn de drinkwaterbedrijven niet de enige die water leveren van ‘ander water kwaliteit’ ook Veolia is bijvoorbeeld
in deze markt actief

Vriendelijke groet

1|0 2 ^ 10 2 e

Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2509 LP DEN HAAG

10 2 e

10 2 e KCijvcwiri rii

www vewin nl

Als u dit berichtper abuis hebt ontvangen wordt u verzocht de afzenderte informeren en het berichtte wissen Het is niet taegestaan on dit bericht geheei of gedeeltelijk
zonder toestemming tegebruiken 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 eiektronisch verzenden van berichten

]@minfin nn|l0 2 e I DV AVM [
Verzonden donderdag 17 oktober 2013 19 38

Aan

CC I 10 2 e | 1|0 2 ^ 10 2 6

Onderwerp Belasting op leidingwater

Van 10 2 8 10 2 8

Ij0 2 ^ 10 2 6

] DV AVM |10 2 e[|i^ [i^ AFP ANALYSE

Beste I io 2 p 2 ^

Zoals besproken is bij de komende nota van wijziging voor de belasting op leidingwater BOL uitgegaan van de meest recente gegevens

van het CBS om precies te zijn milieurekeningen watergebruik 2010 Tijdens ons gesprek bleek dat daarin mogelijk niet al het

leidingwater is meegenomen maar dat nog geen zekerheid is te geven over de precieze verschillen

Het is op dit moment niet mogelijk daarop vooruit te lopen maar als de CBS cijfers inderdaad niet het volledige leidingwatergebruik in

beeld brengen en dit tot grote verschillen leidt zouden we de voorgenomen maatregel op een later tijdstip nog kunnen aanpassen Dat

zou dan kunnen aan de hand van de cijfers over 2012 van de waterleidingbedrijven waarover VEWIN beschikt inclusiefde geleverde
hoeveelheden industriewater leidingwater dat niet van drinkwaterkwaliteit is maar wel onder de BOL valt Graag zouden we dan ook

zicht krijgen op de verschillen met de CBS cijfers en de oorzaak daarvan

Bijgaand de contactgegevens van mijn direct betrokken collega’s Morgen ben ik bereikbaar op Financien daarna feitelijk pas weer

woensdag Mijn collega 10 2 e| \ 10 2 e is zo nodig dinsdagochtend bereikbaar

Met vriendelijke groet

1 | 10 2 8

I
^ ^

l pTaz^en
Ministerie van Financien

DGFZ Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Afrioiinn Accijns VerkeeT 6n Milieu

789554 00039



Postbus 20201

2500 EE Den Haag

lelj 10 2 e T

Dit bericht kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit berioht abusia elijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwiideren De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

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

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

de afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden

aan het eiektronisch verzenden van berichten

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

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

789554 00039



102e Kpiai ^ DV AVM [l 10 2 6 l@minfin nl] 10 2 6 10 2 e ^ | DV AVM fl 10 2 e |@minfin nl1
io 2 e|i^ 2 ^| 10 2 6 I DV AVM

Mon 10 21 2013 5 38 59 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject FW Tata Steel voorgestelde verhoging van de Belasting op Leidingwater kraakt concurrentievermogen staalsector

MAIL RECEIVED Mon 10 21 2013 5 39 00 PM

Pannes ik wil nog het volgende met jullie delen Via jouw eerdere reactie io 2 e op mijn mailwisseling metjO ^ ^had
io 2 4e dit bericht ontvangen M b t de hleronder geel gemarkeerde alinea voor de IPad gebrulker in het bericht van

TataSteel de derde alinea beginnend met De BOL geldt niet alleen op drinkwater maakte hij mij daarop attent dat

de daarin genoemde feiten niet helemaal kunnen kloppen Zoals het daar staat verwordt begrijpen wij datde

Watertransportmaatschappij Rijn Kennemerland WRK de waterleverancier van Tata is Echter dat bedrijf is bij de

Belastingdienst niet als belastingplichtige bekend zij betalen dus geen BOL Het zou kunnen dat PWN is volgens |i0 2 e|
de waterleverancier voor Noord Holland de leverancier is die de leidingen van WKR gebruikt maar dat staat daar niet

Of WRK heeft minder dan 1000 aansluitingen en hoeft o b v de nieuwe bepaling die al in het BP2014 zit geen BOL te

betalen Maar dan zal de door Tata zelf zo genoemde WRK constructie natuurlijk een deur openen voor

grootverbruikers om juistdeze constructie te gebruiken om de BOL te ontgaan Ik proefde uitdie overweging zo n beetje
dat wij o b v onderstaand bericht misschien nog een keen goed naar de bepaling moeten kijken waarmee de kleine

waterleveranciers minder dan 1000 aansluitingen worden ontzien van de BOL WRK levert qua hoeveelheid water

natuurlijk niet op zo n kleinschalig niveau maar zou wel een beperkt aantal aansluitingen hebben als zij alleen aan

industriele bedrijven leveren

Graag morgen verder

Groeten

10 2 6

10 2 6 | [|^ 1Van

Verzonden maandag 21 oktober 2013 9 25

Aan |i0 2 6|1pl6^ 10 2 6 \ dv AVM 10 2 6 |i^6f[
Ondenverp FW Tata Steel voorgestelde verhoging van de Belasting op Leidingwater kraakt concurrentievermogen staalsector

10 2 6 I 10 2 6 @minez nl]

10 2 6 DV AVM

Goedemorgen dames

Wie doet bij jullie de belasting op leidingwater zie mail van Tata aan

vervallen dan inderdaad hoge lasten Maar ook voor andere industrieen Heineken Papierindustrie Wordt dit zo

beoogd

Als grens van 300 kuub komt te10 2 6

Greet

XVan

Verzonden zondag 20 oktober 2013 20 11

Aan

Onderwerp Fw Tata Steel voorgestelde verhoging van de Belasting op Leidingwater kraakt concurrentievermogen staalsector

10 2 6 l|a^10 2 6 10 2 6

Hoil^
Zie onder wat achtergrond over de belasting op leidingwater Jij gaf aan contacten in deze hoek te hebben bij fin Zou jij eens willen

informeren hie rover Of dit zo is en of dit inderdaad het effect is wat beoogd is of een niet bedoeld neveneffect

Dank Groel

Van | I0 2 e ^ IQ ^ e |[
Verzonaen Sunday October 20 2013 01 16 PM W Europe Standard Time

Aan

10 2 6 @tatasteel com1

10 2 6

@tatasteel com

Ondenverp Tata Steel voorgestelde verhoging van de Belasting op Leidingwater kraakt concurrentievermogen staalsector

10 2 6Cc 3 6

Beste 10 2 6

789521 00040



Naar aanleiding van ons gesprek vrijdagmiddag zend ik je hierbij enige achtergrondinformatie over de verhoging van de

belasting op leidingwater BOL zoals dat in het Herfstakkoord staat en op 28 oktober in de Tweede Kamer tijdens de

behandeling van het Belastingplan mogelijk aan de orde zal komen

Vooropgesteld deze maatregel overvalt het bedrijfsieven nu De BOL zou aanvankelijk worden afgeschaft per 1 januari 2013

maar door het Lenteakkoord {2012 bleef de BOL als onderdeel van de vergroening van het Belastingstelsel overeind De

belastingmaatregel wordt nu uitgebreid via een verdubbeling van de hoogte van de belasting {van € 0 16 naar € 0 33 per m

Daarbij wordt tevens de maximumgrens c q het maximumverbruik waarover de belasting wordt geheven {300 per jaar
verlaten Met name deze laatste maatregel heeftzeer forse consequenties voor Tata Steel in IJmuiden

De BOL geldt niet alleen op drinkwater maar op al het leidingwater dat wordt ingekocht bij een leverancier Dat geldt dus ook

voor ons industriewater hoewel in ons geval er een consortium van bedrijven tussen zit Wij nemen jaarlijks 30 miljoen m^

‘ander water’ in via de zogenaamde WRK leiding WRK staat voor Watertransportmaatschappij Rijn Kennemerland Deze is

lang geleden opgericht om ruw water te transporteren van de Lek naar onze omgeving Wij hebben een relatie met deze NV

sinds 1963 Sinds de Jaren zeventig wordt ook water vanuit het Ijsselmeer aangevoerd Wij zijn een zogenaamde
contractanf Wij hebben een evergreencontract met WRK wij zijn geen aandeelhouder We betalen wel een op kosten

gebaseerde vergoeding aan WRK en mogen meepraten over investeringen Andere afnemers zijn Crown van Gelder PWN

en het gemeentelijkWaterleidingbedrijf Amsterdam Deze laatste twee zijn zover ik heb vernomen de aandelhouders Wij

gebruiken het water van WRK direct dan wel als ruwwater voor verdere bewerking De BOL op dit water zal voor ons leiden

tot een extra lastenverzwaring van € 10 miljoen per jaar {€ 0 33 x 30 miljoen m^ Wij kunnen ons niet voorstellen dat het

kabineten de ondertekenaars van het Herfstakkoord dit bedoeld hebben Wij beschouwen dit als een ongewenst neveneffect

van de maatregel

Het Herfstakkoord bevat uiteraard ook enkele onderdelen die gunstig uitpakken voor bedrijven Maarde verhouding tussen

verlaging van loonkosten bijvoorbeeld en lastenverzwaring op grondstoffen zijn wellichtinteressantvoorde dienstensector

maar pakken desastreus uitvoorde basisindustrie Daarnaast wordt de maatregel nogal abrupt en ongefundeerd

ingevoerd Een vergelijking van de belasting op water met omringende landen zodat duidelijk wordt hoe eea zich verhoudt

met het concurrentievermogen van de industrie zou wellicht de ratio in het debat kunnen terugbrengen

In ieder geval zijn ons inziens het uitsluiten van industriewater of het herstellen van een cap wellicht op een voor de industrie

acceptabeler hoger niveau {als een tegemoetkoming van de industrie mogelijkheden tot een aanvaardbare opiossing Een

derde mogelijkheid is om een uitzondering te maken voor de WRK constructie

Ik hoop dat je dit onder de aandacht kan brengen van de minister Alle inspanningen van hem op hetterrein van

energiekosten en compensatie van de indirecte CO^ kosten zijn met deze maatregel als sneeuw voor de zon verdwenen

Daarnaast strookt het niet met de steun die de minister geeft aan het Steel Action Plan en de uitwerking ervan in de

Nederlandse Staalagenda

Als je nadere vragen hebt verneem ik die graag of anders die en detail op de hoogte is van het issue10 2 e

Met vriendelijke greet

I0 2 e

10 2 6

Tata Steel

DudokHuis3H17

Postbus 10000

1970 CA IJmuiden

T

10 2 6

M

www tatasteel nl

789521 00040



★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

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

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

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

http www tatasteeleurope com entitles

»★ »»★ »»★ »» »» » » » » » » » ★

Ditberichtkan infarmatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde

geadresseerde bent of drt bench abusievelijk aan u is toegezonden word u

verzochtdataan de aftenderte melden en het berichtte verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

hojdt 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 delete the message The State accepts no liability for

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

transmission of messages

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van

[ io 2 g

Houd er dan rekening meedat u een geldig

identiteitsbewijs paspoort ID kaart rijbewijs of rijkspas dient

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

789521 00040



I 10 2 e Upio^ DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl] 10 2 e | DV AVM fl 10 2 e |@minfin nl1
FISCALITBT H io 2 e |@minfin nl1

From

Sent

Importance
Subject FW belasting op leidingwater
MAIL RECEIVED Tue 10 22 2013 12 19 21 PM

To

|10 2 4 I I DV AVM
Tue 10 22 2013 12 19 19 PM

Normal

5

Ti

1 | 10 2 e [ @vnoncw mkb nl]Van

Verzonden maandag 21 oktober 2013 20 29

Aan I 1Q 2 e DV AVM

Onderwerp belasting op leidingwater

10 2 e

0^^

Zie hieronder een aantal voorbeelden van bedrijven die met cap nu in totaal 50 euro aan leidingwaterbelasting betalen en die

agv de plannen om de cap te schrappen veel meer zouden moeten gaan betalen Let wel dit is informatie die ik niet heb

kunnen verifieren maar waar ik wel vanuit ga dat bet klopt Ook is het geen openbare informatie

Zgn industrie of proceswater

67Awr

Drinkwater

67Awr

Kortom deze voorbeelden laten zien dat het gaat om enorme bedragen die bij een handjevol bedrijven terechtkomen Gezien

de grondslag van de leidingwaterbelasting gaat het om zowel industriewater als drinkwater Het is geen oplossing om

bijvoorbeeld de grondslag voor zover dat al kan te beperken tot drinkwater Bovenstaande laat zien dat er dan nog steeds

sprake is van ongehoorde lastenstijgingen Zeker gezien het feit dat deze bedrijven nu slechts 50 euro per jaar betalen

789505 00041



10 2 g

Mocht dit nog tot vragen leiden bel dan gemst

Met vriendelijke groet

10 2 6

789505 00041



I@minfin nl1 Qoz^Ilpgjo^ DV AVM [[
^1 io 2 e || DV AVM1H i0 2 e |@minfin nl1

I I 10 2 e |1|0 2 ^| 1Q 2 e ^ | DV AVMIH 10 2 e

iQ 2 6|| DV AVMf 10 2 e |@rninfin nl1 l|io 2 eho 2 4cjo 2

T^4t 2ye|l0 2 ^ | BLKB BENB AM1[1 I0 2 e |@minfin nl1
10 2 e|l|3 2|8^0 2 ^ FISCALITEIT

Tue 10 22 2013 12 38 48 PM

10 2 e |@minfin nl1 l| 1Q 2 eTo

Cc

From

Sent

Importance

Subject Gewenste nota van wijziging OFM 2014

MAIL RECEIVED Tue 10 22 2013 12 38 00 PM

High

Allen

In OFM 2014 Is opgenomen dat afzonderlijke watervoorzieningen met minder dan 1000 aanslultingen voortaan niet

meer belastingplichtig zijn

De reden hlervoor was dat het belang van de belastingpllcht voor deze gevallen nIet opwoog tegen de

handhavingskosten en administratieve lasten

Vanuit de Belastingdienst is een waarschuwend slgnaal binnengekomen dat dlt wel eens anders zou kunnen komen te

liggen als het heffingsplafond van 300 m^ wordt afgeschaft Het belang van afzonderlijke watervoorzieningen wordtdan

namelijk ineens veel groter Door de maatregel in OFM 2014 zouden we veel belasting kunnen gaan mislopen waarop bij
de afschaffing van het heffingsplafond gerekend wordt

Ik stel daarom voor de desbetreffende bepaling weer uit OFM 2014 te halen of de inwerkingtreding ervan afhankelijk te

stellen van een KB We kunnen dan volgend jaar bekijken of we de regeling nog wel willen

Groeten

10 2 e[

l^10 2 er

Ministerie van Financi^

Direcforaaf generaaI Belastingdienst

Cluster Fiscaliteit

Tel 10 2 e

£ ma nio 2 e \@minfin nl

755062 00042



pl^1p | 10 2 6 I DV AVM [1 10 2 6 |@minnn nn | 10 2 e

AFP ANALYSE il io 2 e |@minfin nl1
^^

] DV AVM fl 10 2 6 I@minfin nl1 plQ^To

10 2 g [] 10 2 e |@| 1D 2 g || 10 2 | dhr [jl0Z^|0 2 ^| 10 2 g | ]@| 10 2 g
10 2 eCc

From |io 2 e[ dhr mr |io 2 «|^ ioz e |
Sent Wed 10 23 2013 2 45 23 PM

Importance

Subject RE Belasting op leidingwater BOL

MAIL RECEIVED Wed 10 23 2013 2 45 28 PM

Normal

33 3

Bests 10 2 6 I
Ik schuif graag aan bij het overleg van rrorgenochtend
Met vriendelijke groet

[ 10 2 e

FIscaal Coordinator

Directie Algemene Economische Politiek

Ministerie van Economische Zaken

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

10 2 e

I 10 2 6 nig miriez7nl

http www riiksovettieid nl ministeries ez

Van |l0 2 e| 1^ 2jg | 10 2 e \ DV AVM [
Verzonden woensdaa 23 oktober 2013 14 25

Aan I l0 2 e | dhrj | lQ 2 e | f|lQ 2 e|^ DV AVM MinFin |l0 2 e[j^ [i^ AFP ANALYSE MinFin

[Tll0 2 e| dhr 10 2 e|| 10 2 e I
Onderwerp RE Belasting op leidingwater BOL

10 2 e @minfin nl]

CC

Zoals wij vanochtend hebben besproken gaan wij dit nu nauwkeurig bekijken en nader onderzoeken Dus op dit

moment niet eens met je voorstel De door jou voorgestelde wijziging is niet in lijn met de Begrotingsafspraken
2014 tussen de coalitiepartijen D66 CU en SGP Zo n wijziging zou aan onze Stas moeten worden voorgelegd voor

een akkoord en hij is deze week met reces Daar gaan wij nu geen overhaaste beslissing op ambtelijk niveau over

nemen Voor morgenochtend staat een bespreking gepiand met VEWIN I8 M jou en ons Ik stel dus voor dat wij
over deze kwestie pas daarna vender overleggen

Met vriendelijke groeten

1Q 2 e tl 10 2 6 |2|10 2 e|

Hnisterie van Finanden

Directoraat Generaal Rscale Zaken

Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Afdeling Acdjnzen Verkeer en Milieu

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

T 31

F 31 10 2 6

M 31

10 2 6 [gtminfin nl

789556 00045



www minfin nl

Van i0 2 e | | lQ 2 e [
Verzonden woensdaq 23 oktober 2013 14 18

Aan

@1 io 2 g10 2 e

f|l0 2 e| fPV AVMh h0 2e|l^^| 10 2 S I fDV AVMh |l0 2 e[ AFP ANALYSE

| d 10 2 g I |l0 2 e| I
Onderwerp Belasting op leidingwater BOL

10 2 e

10 2 e \ MinEZCC 10 2 e

10 2 e I |l0 2 e| 10 2 e

Ik heb nog even naar de CBS gegevens gekeken

Jullie ramen extra opbrengst voor de BOL van 205 miljoen gebaseerd op cijfers van het CBS Dat klopt

BELASTING OP LEIDINGWATER CF GEGEVENS CBS 2010

alleen leidingwater alleen leidingwater extra opbrengst volgens FIN

964 000 000totaal grondslag incl de huidige grens in m3

BOL opbrengst in min euro

wv huishoudens

wv bedrijven

1 089 300 000 125 300 000

159 359 200 205

129 259 129

30 101 71

Tata

lasten in min euro

300 30 000 000

0 0000495 9 9 9 9

ook ander water

964 000 000

ook ander water

3 879 300 000

1 280

grondslag

BOL opbrengst in min euro

wv huishoudens

wv bedrijver^^^^^^^^

159 1 121

129 259 129

I30 1 021 992

In de toelichting bij de statistiek van het CBS staat

Leidingwater
Water met drinkwaterkwaliteit ontvangen en geproduceerd door de water leiding bedrijven Dit is gezuiverd grond
of oppervlaktewater dat door een buizen of waterleidingennet wordt getransporteerd

In de wet belasting op milieugrondslag staat in artikel 12 onder a

Artikel 12

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder

Va leidingwater water dat door een drinkwaterbedrijf of een afzonderlijke watervoorziening aan derden ter

beschikking wordt gesteld al dan niet van drinkwaterkwaliteit

Dit is de crux van de commode Als de grens van 300 kubieke meter vervalt wordt dus ook ander water in de

heffing getrokken Daar hebben alleen de bedrijven last van In de tabel leidt dit tot een niet beoogde

lastenverzwaring van 1 1 miljard ipv 205 miljoen

Opiossing is dus eenvoudig Artikel 12 onder a aanpassen door de toevoeging al dan niet van

drinkwaterkwaliteit te laten vervallen of opnemen van drinkwaterkwaliteit

Eens

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 8

789556 00045



Directle Energie en Duurzaamheid

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

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

10 2 e

T 10 2 e

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

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

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

aanvaardtgeen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

transmisson of messages

Eiezoekt 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 niet de

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

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

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

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

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

transmission of messages

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van

Economische Zaken

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
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 niet geaccepteerd

789556 00045



tfAFP ANALYSE || 10 2 e |@mintin nl]

J@minfin nl]
10 2 6| |i0 2 4 [I0 2 ^ AFP ANALYSE || 10 2 e ]@minfin nl1 riO 2 ^1 1^ |

mV AVM1[no 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e 10 2 e M DV AVM ff 1Q 2 e |@ininfin nn

AFP BELElD || 102 e |@mintin nl1
AFP BELE7D]|ll0 2 e|@iTiinfin nl1 |l0 2 Q z4 ^| I0 2 e | DV AVM [l lQ 2 en@minfin nn

From

i|g^io 2 e|| |i 0 2 42 9 10 2 9To

AFP ANALYSE n 10 2 6

Cc

10 2 91 9

110 2 91 DV AVM

Wed 10 23 2013 8 11 38 PM

Normal

10 2 9

Sent

Importance

Subject RE Belasting op leidingwater BOL
MAIL RECEIVED Wed 10 23 2013 8 11 00 PM

De tern industriewater wordt gebniikt door de vraagsteller Wij hebben hier in het antwooid zogenoemd
industriewater van gemaakt

Oorspronkelilk bericht —

I 10 1|0 2 ^10 2 9f] io 2 42 9 I AFP ANALYSE
Verzonden woensdag 23 oktober2013 20 09

AanJI 10 2 9 AFP ANALYSE | 10 2 9 110 2 e b DV AVM]
CC |10 2 9[|0 2 4i 0 2 4 AFP ANALYSE] |10 ^9|1^ 2 4j 10 2 9 [ DV AVM 10 2 9 |lpj6 ] 10 2 9

pV AVM rr \i\ B^T[AFP BELEID] |
jo^l 10 2 9 I DV AVM

Ondeiwerp Re Belasting op leidingwater BOL

h 10 2 9 AFP BELEID [l 0 2 4 j 0 2 4

Ik begrijp juist dat tarief 00k goed is Industrie gebruikt 00k voor een deel drinkwaterkwaliteit Om dit

industriewater te noemen is verwanend Eens met [10 2 4

Qorspronkelijk bpicht
Van [| 10 2 9 [if3 2[1f^ AFP ANALYSE

Verzonden Wednesday October 23 2013 07 54l|o^
Aan | 10 2 9 | | 10 2 9 ] DV AVM
Cc |10 2 eLjQ 2 4 10 2 4 AFP AN MYSE |10 2 6|1p ^ 10 2^ [ pV jWM | 10 2 6 |1pX 10 2 6 |
DV AVM]lFi^10 2 6r| 10 ^ ^ ^AFP ANALYSE [f Pll ft HiAFP BELElD | |
j I I 10 2 9 J AFP BELE D]il^ f^40^ flO E V AVM

Onderwerp RE Belasting op leidingwater BOL

OK prima De ramiag blijfl dus kloppen want taakstellend Alleen aanpassing tarief

Greeting

Delivered to you with DME mobile e mail

Original message

Sender j 10 2 9 |
To 10 2 9 | 5 minfm nl

Cc 10 2 9 @minfm nl I 10 2 9 |@minfm nl

10 2 9 | fl minfm nl |l0 2 9| a minfm nl | 10 2 9 | 5 minFm nl

Subject RE Belasting op leidingwater BOL

fl 10 2 91 DV AVM 10 2 9 | a minfin nl Sent time 23 okt 2013 18 43

@minfm nl 10 2 9 | g minFm nl10 2 9

Hoi5^

Even vanaf mijn computer

De tekst luidt nu zo dat duidelijk is dat we alleen spreken over industriewater dat via leidingen wordt

789555 00049



geleverd

Wat betreft de lamiag zijn we nog zoekend naar de juiste cijfers van het via leidingen geleverde “andere

water” van andere bedrijven dan VEWIN leden We hebben morgen contact met onder meer I M hierover

Daama moeten we zoals het er nu uitziet morgenmidd^ het tarief bijstellen om op de raming uit te komen

In de antwoorden op de vragen maar ook in de tweede NvW

Groet

10 2 e en 10 2 «

Van |l0 2 e[f^ |l0 2 4 AFP ANALYSE

Verzonden woensdag 23 oktober2013 16 08

Aan |10 2 e|1p [| l0‘2 e^ DV AVM

10 2 e I j 10 2 e| DV AVM | 10 2 e |1p]6 | 10 2 e | DV AVM [
AFP AN^YSE 1^ 2 bh0 2^ ll0 2 ^ 6 | AFP ANALYSE
j I I 10 2 e AFP BELEID

Onderwerp RE Belasting op leidingwaterBOL

10 2 e lf 2[^az^
□ ^ 1 AFP BELEID [

CC

Hoi|lO 2 eL

Na de aangepaste toedeling zijn wij voor wat betreft de vragen 110 en 111 samen verantwoordelijk voor de

beantwoording

Onderstaand antwoord dat j e nu hebt gegeven lijkt me op zich prima maar heeft tot gevolg dat de raming
niet klopt want daaibij zijn we o b v CBS cijfers nog uitgegaan van de grondslag o b v leidingwater
zijnde ‘Water met drinkwaterkwaliteit ontvangen en geproduceerd door de water leiding bedrijven Dit is

gezuiverd grond of oppervlaktewater dat door een buizen of waterleidingennet wordt getransporteerd’

Het begrip ‘industriewater’ is in dit va band naar mijn mening verwarrend omdat er twee soorten

industriewater te onderscheiden zijn Voor zover bedrijven nu al drinkwaterkwaliteit uit het waterleiding
netwerk gebruiken voor industriele toepassing zoals het produceren van bier leidt dit tot een

lastenverzwaring bij bedrijven als Heineken

Maar indien grond of oppervlaktewater gebruikt wordt als koelwater in de Industrie wordt dat type
industriewater met deze maatregel volgens mij niet belast Er is volgens mij ook geen sprake van

vermenging van deze twee typen water in een leidingnetwerk maar dit andere type industrieel gebruikt
water wordt separaat met een ander leidingennetwerk aangevoerd Of is het juist de bedoeling dat het niet

uitmaakt welk soort leiding het water aanvoert

Is het echt zo dat de onderhandelaars ook ander water dan tradition eel ‘leidingwater’ zoals opgenomen in

de CBS definitie wilden belasten En dan bedoel ik dus het grond en oppervlaktewater voor industriele

koeljprocessen en niet voor gebruik in producten als bier Ik heb daar dus sterke twijfels bij en zie dat in

de grondslag o b v cbs djfers ook niet terug De MAXIMALE opbrengst op het gebied van

leidingwaterbelasting kan naar mijn mening niet meer zijn dan £ 359 5 min

789555 00049



Indien ookhet oppervlaktewatermoetwordenmeegenomai dat door landbouw^osbouw visserij
delfstofrenwinning industrie voedings en genotsmiddelenindustrie chemische

mdustrieenergievooiziening wateibedrijven en afvalvbeheer en waterleidingbedrijven alles tezainen good
voor een grondsl^ van bijna 14 miljaid dan zou de extra opbrengst tegen bet tarief van € 0 33 ca 4 6

mrd zijn En dan laat ik de grondslag voor gebruik van grondwater in voomoemde sectoren van ca 1 mrd

nog buiten beschouwing Dat lijkt me toch niet de bedoeling Kortom ik denk dat we bet woord

industriewater in bet antwoord nader moeten duiden

Groeten

10 2 ^

10 2 e

Tot slot stellen de leden van de fractie van het CDA dat de lastenverhoging in verband met de verhoging
van bet tarief van de leidingwaterbelasting en bet laten vervallen van bet plafonds van 300 m^ tot extra

banenverlies zal leiden Deze leden vragen om een bevestiging dat de maatregelen niet alleen gevolgen
bebben voor bedrijven die drinkwater gebruiken maar ook voor bedrijven die industriewater gebruiken
Verder vragen de leden van de actie van bet CDA of een belastingverboging van enkele miljoenen voor

een aantal bedrijven bet beoogde effect is van de maatregel

Ik zie geen onmiddellijk verband tussen de voorgestelde wijzigingen van de leidingwaterbelasting en bet

behoud van banen Ik ben bet daarom niet eens met de stelling van de leden van de fractie van bet CDA dat

de belastingverboging tot banenverlies zou leiden De leidingwaterbelasting zoals die nu at bestaat is

verscbuldigd over water dat door een drinkwaterbedrijf of een afzonderlijke watervoorziening aan derden

ter beschUdcing wordt gesteld al dan niet van drinkwaterkwaliteit De maatregel zoals die nu is vooigesteld
zal conform deze systematlek dus voor alle soorten water gelden dat via leidingen wordt geleverd zowel

drinkwater als industriewater Het beoogde effect van de voorgestelde maatregelen is ondermeerbet

belasten van grootverbruikers zoals met de Begrotingsafspraken 2014 overeen gekomen

10 2 e Ldbr | 10 2 e|p [
Verzonden woensdag 23 oktober2013 14 30

Aan |l0 2 4lp | I0 2 e ^ DV AVM

AFP ANALYSE

to 2 0 @| 10 2 gVan

|10 2 eb DV AVM h0 2 e|10 2 0

10 2 g I |10 2 dbr mr lQ 2 e| IO 2 0 [] MinEZ

Onderwerp RE Belasting op leidingwater BOL
CC

Oke maar wat gaan jullle dan antwoorden richting Kamer Ik begreep dat die aanvullende kamervragen
vandaag al moeten worden beantwoord

Ben bet trouwens dan op mijn beurt weer oneens met jouw opmerking dat de wijziging in strijd zou zijn
met de afspraken je haalt immers 205 miljoen op alleen op leidingwater

Met vriendelijke groet

10 2 0

10 2 0

789555 00049



Diiectie Energie en Duurzaamheid

Diiectoiaat Generaal voor Energie Telecom en Mededinging Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag I 2500 EK I Den Haag10 2 6

10 2 6

10 2 6|l|a2i|6ri0 2 e 10 2 6

1^6 10 2 6 I I 10 2 6 io 2 6| 0 2 410 2 6

I 10 2 e I

10 2|10 2 6|

dubbel met id 709556

I 10 2 6

789555 00049



10 2 e MiO 2 6|| DV AVM [1 10 2 6 n@minfin nl] ||10 2 e| 0 2 4cj0 2 H 10 2 6 I DV AVM [l 1Q 2 e |@mintin nn l|10 2 6| jl^
^0 2 4 | afp ANALYSE |] io 2 e |@minfin nl] Uio 2 e 2 y 10 2 6 [J dv AVM |] i0 2 e |@minfin nl]ip 2 |io 2 e|4o 2 42 e ||
AFP ANALYSE [1 10 2 6 |@minlin nil

^

I0 2 ejl|0 2 4^ I0 2 e | DV AVM H i0 2 e |@m in fin n I]
10 2 e|l|X2|i[l0 2 €| I FISCALITEIT

Thur 10 24 2013 9 06 33 AM

Normal

Cc

To

From

Sent

Importance

Subject RE Beslispunt leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Thur 10 24 2013 9 06 00 AM

Gewenste nota van wiiziaing OFM 2014

Komter nog een beslissing op rrijn voorstel van afgelopen dinsdag de wijziging van de BOL in OFM 2014 in te trekken

Bijgevoegd

Groeten

10 2 e|

Van ||l0 2 6 || DV AVM

Verzonden woensdag 23 oktober 2013 21 12

Aan Belastinqplan
CC || 10 2 6 I |6|l0 2 e| |fDV AVMj ni^ HiO 2 g|P 2H |CDV AVM ||l0 2eM0 2 ICAFP ANALYSEj [1l0 2 6f|p[»|ia2 44
FISCALITEITj l|l0 2 e|lp 2H 10 2 e | | fDV AVMj f^ 2 Nl0 2 ef | 10 2 e ]] AFP ANALYSEj

Onderwerp Beslispunt leidingwaterbelasting

Hoi^Q 2 4

Zoals afgesproken

Groet

10 2 6 10 2 10 2 6

Beslispunt leidingwaterbelasting

Gaat u akkoord dat in de definitieve tweede nota van wijziging het tarief van C 0 330 per water dat nog

in de proeve van de tweede nota van wijziging is opgenomen naar beneden wordt bijgesteld

Toefichting

755081 00051



Bij de raming van de opbrengst van de verhoging van de leidingwaterbelasting en bet loslaten van de grens van 300

waarover geheven wordt € 205 miljoen is uitgegaan van de CBS cijfers over leidingwater

Achteraf bleek uit infornnatie van de VEWIN Vereniging waterbedrijven in Nederiand dat deze raming ten minste € 35

miljoen te laag was In de CBS cijfers was namelijk alleen drinkwater meegenomen terwiji de leidingwaterbelasting ook

geldt voor niet drinkwater zogenoemd industriewater Dit industriewater wordt met name gebruikt door de

chemische en basismetaalindustrie Overigens kan het meer gaan dan € 35 miljoen omdat VEWIN nietalle

gegevens over de totalen grijswaterlevering in Nederland heeft Morgen horen wij naar verwachting van lenM

hoeveel industriewater wij in totaai niet hebben meegenomen in de raming en hoeveei de opbrengst dus

hoger uitvalt

Hierdoor zulien de opbrengsten niet in iijn zijn met de begrotingsafspraken 2014 Wij steilen daarom voor in

de definitieve tweede nota van wijziging het tarief van C 0 330 per m^ dat nog in de proeve van de tweede

nota van wijziging is opgenomen naar beneden bij te steilen op dusdanige wijze dat de opbrengst weer

conform de begrotingsafspraken is

Politieke risico s

10 2 g

10 2 g

2 De grens waarover wordt geheven wordt verhoogd van 300 m^ naar bijvoorbeeld 1 miljoen m^ en het tarief wordt

aangepast zodat de beoogde opbrengst kan worden ingeboekt Nadelenier zal discussie ontstaan waar de grens zou

moeten komen te liggen Bovendien lijkt dittegen de expliciete bedoeling van D66 in te gaan D66 was zich bewust dat

het loslaten van de grens tot zeer hoge lasten voor grootverbruikers van water zou leiden vaak omdat zij grondwater
kunnen gebruiken Dit zag D66 bij de onderhandelingen niet als bezwaar Overigens is niet duidelijk of D66 heeft

gedacht aan ander water dan aan drinkwater

Wij steilen voor komende week na het wetgevingsoverleg deze opiossingsrichtingen met u te bespreken

10 2 6 H 1 10Xe1

Ministerie van Finanden

Directoraat Generaal FiscaleZaken

Directie Douane en Verbruiksbelastingen

Afdding Acdjnzen Verkeer en I4lieu

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

1 10 2 6

10 2 6M

[j 10 2V

I 10 2 6

www minfin nl
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10 2 e [ DV AVM [l 10 2 6 l@minfin nl]
l 0 2 i| 10 2 e

Thur 10 24 2013 12 04 22 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject helaas geen cijfers
MAIL RECEIVED Thur 10 24 2013 12 04 38 PM

5 5

Beste 10 2 e

VEMW heeft helaas geen cijfers van leveringen door derde partijen doorleveringen

Groet

1|0 2 ^ 1Q 2 e

Vewin
Vereniging van waterbedrijven in Nederland

Bezuidenhoutseweg 12 DEN HAAG

Postbus 90611

2509 LP DEN HAAG

T
10 2 e

h

I io 2 e l@vewin nl

www vewin nl

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

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

789530 00052



10 2 e | plo 2 ^ DV AVM [1 10 2 6 l@minfin nl] 10 2 6 10 2 e | DV AVM fl 10 2 e |@minfin nl1
10 2 4 0 2 4 10 2 ^1 10 2 6 I DV AVM
Thur 10 24 2013 1 36 20 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject FW leidingwaterbelasting
MAIL RECEIVED Thur 10 24 2013 1 36 21 PM

131022 Belasting op leidinawater docx

ATT00001 htm

Van ^a 2 4e | f\ 10 2 e | AL DGFZ

Verzonden donderdag 24 oktober 2013 13 08

@hccnet nl |i0 24I I DV AVM

CC |iO 2 6|i42|4|io 2 e| DB MGT rTo 2 6 | 2 ^ 10 2 6 |j aFP Belastingplan

Onderwerp Fw leidingwaterbelasting

10 2 6Aan

10 2 6 AFP BELEID

Hallo

Ik weet niet of partijen voor ogen hebben gehad dat dit zo aselect uitpakt Kunnen jullie eens kijken of er binnen de groep bedrijven

alternatieven zijn die tot een regelmatiger lastenstijging leiden Ervan uitgaande dat dit klopt Vermoed dat die vraag hoe dan 00k op

zai komen

Darken groeten
10 2 6

From 10 2 e 10 2 e [
Sent Thursday October 24 2013 12 45 PM

To 10 2 6 I I 10 2 6 h aL DGFZ

10 2 6

1 10 2 6 l@vnoncw mkb nl

Subject FW leidingwaterbelasting

givnoncw mkb nll10 2 6

@vnoncw mkb nl |io 2 e| | io 2 el 10 2 6 l@vnoncw mkb nl 1 10 2 6 10 2 6Cc

10 2 6

Naar aanleiding van je gesprek zojuist met pQ 2 e|^ hierbij een korte notitie met de gevolgen van het wegnemen van de cap

in de leidingwaterbelasting Uit deze notitie blijkt duidelijk dat de gevolgen van deze voorstellen enorm zullen zijn

Daarbij komt dat het schrappen van de cap tot een grotere opbrengst zou leiden dan is geraamd Reden is dat in de

raming alleen rekening is gehouden met drinkwater en niet met zgn industriewater water dat is gezuiverd en

geleverd wordt door onder meer de drinkwaterbedrijven maar niet van drinkwaterkwaliteit is Op basis van

informatie die we van VEWIN drinkwaterbedrijven hebben gekregen zou dit industriewater nog goed zijn voor een

extra opbrengst van zo n 55 a 60 min bovenop de geraamde 205 min

Een scheiding in de grondslag tussen drinkwater en ander leidingwater of het verschmertzen van deze extra opbrengst
in een lager tarief is geen oplossing voor de problemen De notitie laat zien dat er dan nog steeds ongelukken gebeuren
bij de bedrijven die drinkwater gebruiken

Het is daarom noodzakelijk dat er een cap blijft bestaan Dit is de enige manier om te voorkomen dat er

disproportionele en onbedoelde effecten van deze maatregel gaan voorkomen

789512 00053



Mocht je nog nadere informatie willen hebben bel dan gerust even

10 2 e

10 2 e 10 2 e

io 2 e Fiscaliteit Corporate Governance en Ondernemingsrecht

VNO NCW MKB Nederland

10 2 etel

Postbus 93002 2509 AA Den Haag

e mail 10 2 e l@vnoncw mkb nl

web www vno ncw nl en www mkb nl

789512 00053



Handhaaf maximumgrens belasting op leidingwater

Onderdeel van het begrotingsakkoord 2014 is dat het tarief van de belasting op leidingwater
wordt verdubbeld en dat de maximumgrens van 300 m3 veivalt

Het gevolg van deze verdubbeltng van het tarief is dat de kosten voor het wateigebntik van een

gemiddelde paiticuhei persoonper jaar stijgen van 8 25 emo 16 50 euro Een stijging van 100

dus oftewel een lastenverzwaring van 8 25 emo per jaar

De veidubbeluig van het tarief geldt uiteraard ook voor ondeniemmgen Daarbij komt dat de

lastenverzwaring als gevolg van het vervallen van de maximumgrens uitslurtend terecht komt bij
het bedi’ijfsleven Dat betekent dat voor vele ondememuigen de verschuldrgde belasting
exponentieel zal stijgen In 2013 betaalt een orideiiieming als gevolg van de maximmiigrens tot

maximaal 50 euro per jaar aan belasting op leidingwater Vanaf volgend jaar kan dit bediag als

gevolg van dit voorstel oplopen tot wel 10 000 000 emo per jaar Van het ene op het anderejaar

stijgt de heffing van 50 emo naar 10 miljoen emo Dat is een stijging van 200 000

De sectoren die met name zullen worden getroffen zijn de chemische industrie en de

voedingsindustiie Daamaast wordt veel water veibmikt in de recreatieve sector waaronder

hotels campir^s en recreatieparken de zorgsector waaronder ziekenliuizen en

verzorgingstehuizen en kantoren

Grofweg wordt leidmg water gebmikt voor twee doeleinden in met name de industrrele

sectoren namelijk om het industiiele proces goed te laten verlopen bijv door koelmg en als

grondstof In het eerste geval gaat het om water dat een aantal bewerkingen heeft ondergaan om
te zorgen dat het schoon genoeg is om te gebmiken maar niet van diinkwaterkwaliteit is Indien

het gebmikt wordt als grondstof gaat het uiteraard wel om di’uikwater Dit betekent dat er een

duidelijke economische reden is om het watergebmik zo veel als mogelijk te beperken Immers

het gebmikte water is niet gratis

Hieronder is voor een aantal ondememingen in Nederland aangegeven welke gevolgen deze

voorsteUen zullen hebben Dit is slechts een aantal voorbeelden uit een paar sectoren en is dus in

geen geval een hmitatieve opsommmg

Ondememuig Jaailijks wateiverbmik waarover

hefFuig IS verschuldigd

Leidingwaterbelastmg 2014

lastenverzwarnig
Tata Steel 30 000 000 m3 10 000 000

Dow Chemical 16 500 000 m3 5 500 000

10 2 g

FrieslandCampina 8 000 000 m3 2 700 000

I0 2 g

Heineken 4 000 000 m3 1 300 000

Erasmus Medisch Centrum 200 000 m3 70 000

Deze voorbeelden laten zien dat het gaat om eiiomie bediagen die bij de specifieke sectoren

zullen terechtkomen Dergelijke buitenpropoitionele lastenverzwaringen zullen een grote

790027 00054



iiegatieve impact hebbeii op de vemiogenspositie van deze ondememuigen Dat betekent dat in

veel gevallen dit negatieve gevolgen zal bebben voor de werkgelegeidieid en de mate waarm

nieuwe investermgen kunnen worden gedaan

In deze sectoren wordt gezamenlijk werkgelegenlieid geboden aan zo’n 830 000 fte Exclusief de

zorgsector is dat mini 300 000 fte Het gaat dus om tussen 4 tot 11 van de Nederlandse

weikzame beroepsbevolking In deze sectoren wordt daarbij gezamenlijk voor bijna 6 5 miljard
aan bmto investermgen gedaan Exclusief de zorgsector is dat 4 5 miljard Dat is tussen de 4 en

6 van de totale bmto investeruigen^ Dat moet dus niet m gevaar worden gebracht

Daarbij komt dat omdat in andere landen deze heffing niet bestaat deze lastenverzwaring een

onoverkoniebjk concmi’entienadeel zal betekenen voor de in Nederland gevestigde

ondernemmgen Dit betekent dat de kans groot is dat toekomstige uivesteruigen m deze sectoren

vooitaan niet meer in Nederland zuUen worden gedaan

Koitom het laten veivallen van de maximmiigrens van 300 m3 leidt tot onbedoelde en

disproportioiiele effecten en is om die reden fullest voor het ondememingsklimaat van Nederland
voor deze bediijven Om deze effecten te voorkomen is noodzakelijk dat de maximumgrens
waarboven deze belasting niet meer wordt geheven wordt gehandliaafd

Het handliaven van deze maximumgrens is overigens volledig in lijn met doel en stekkmg van

deze heffing De leidingwaterbelasting is ingevoerd in 2000 In de memorie van toebcbting is

opgenomen dat de maximumgrens is uigesteld om te zorgen dat deze belasting beperkt moet zijn
tot huishoudebjk gebinik en dat voor zover deze belasting onbedoeld bij het bedrijfsieven
terecht komt deze als onderdeel van de generieke teiugsluismaatiegelen wordt temggegeven De

belasting op leidingwater verging destijds overigens de inhetjaar daaivoor 1999 ingevoerde

algemene btw taiief op de levering van water De heffing is dan ook vanaf het begin uitsluitend

bedoeld als kleinverbiuikersheffing Waarscliijnlijk omdat destijds deze dispropoitioiiele

gevolgen waren voorzien

^

Het is te verwachten dat alle genoemde sectoren zullen trachten deze lastenverzwaringen in hun prijzen te

verwerken Vooral voor zover sprake is van internationale concurrentie maar ook in andere gevallen zal

dat echter niet eenvoudig zijn gezien de hoogte van de lastenverzwaringen
^

Bron Nationale Rekeningen 2012

790027 00054



10 2 6 I DV AVM H 10 2 6 |@minnn nn | 10 2 6 |1p ^ 1Q 2 e ^ DV AVM ^ 10 2 e |@minfin nn
10 2 6

To

I 110 2 61 DV AVM

Thur 10 24 2013 5 36 18 PM

Normal

From

Sent

Importance

Subject FW BOL 2014 xls

MAIL RECEIVED Thur 10 24 2013 5 36 00 PM

BOL 2014 xls

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

Verzonden donderdag 24 oktober 2013 16 16

Aan 110 2 6 AFP ANALYSE

Onderwerp BOL 2014 xls

10 2 6

] f| 10 2 6 \ DV AVMj |10 2 6|lp[f|i^ FISCALITEIT10 2 6

Dag |io 2 6| | 10 2 6 | en |i0 2

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

Belangrijkste lijkt om datandere 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 mijn berekening op het bedrijfstakniveau niet zo in het

oog springend

Deze BOL heeft hier binnen EZ echt de voile 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 aangehaakt op vervoigstappen en denkrichtingen

Groet en strekte

10 2 6

Drtberichtkan informatie bevatten die met voor u is bestemd Indien u metde

geadresseerde bent of drt bericht abusievelijk aan u is toegezonden word u

verzochtdataan de afeenderte melden en het bericht teverwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het 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 iiabiiity for

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

transmission of messages

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van

Economische Zaken

Houd er dan rekening mee dat u een geidig
identiteitsbewijs paspoort iD kaart rijbewijs of rijkspas dient

te tonen indien u bij de receptie geen gddig identiteitsbewijs
rr t 11 tfwiarvi iffirlfwanH I mitimati ohowtrzAn
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en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd
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wv afhemers

1 089 300 000 1 089 300 000

13 916 000 000 2 790 000 000

leidingwater in m3 van drinkwaterkwaliteit

oppervlaktewater in m3

Water met d

Water van b

2013 2014

tarief

grens in m3

0 165 0 33

300 0

aantal huishoudens

gem verbruik per huishouden in m3

7 000 000 7 000 000

112 112

aantal bedrijven

gem verbruik per bedrijf in m3

600 000

478

alleen leidingwater alleen leidingwater extra opbrengst volgens FIN

964 000 000 1 089 300 000 125 300 000totaal grondslag incl de huidige grens in m3

BOL opbrengst in min euro

m huishoudens

wv bedrijven

159 359 200 205

129 259 129 65

30 101 71 35

Tata

lasten in min euro

300 30 000 000

0 00005 9 9 9 9

ook ander water

964 000 000 3 879 300 000

1 280

grondslag
BOL opbrengst in min euro

wv huishoudens

wv bedrijven

159 1 121

129 259 129

30 1 021 992

790009 00058



rinkwaterkwaliteit ontvangen en geproduceerd door de water leiding bedrijven Dit is gezuiverd grond of opp

innenwateren zoals rivieren meren kanalen met uitzondering van grond\Afater overgangsvifater kustoater

790009 00058



ervlaktewater dat door een buizen of waterleidingennet wordt getransporteerd
en en voorzover het de chemische toestand betreft ook territoriale wateren o a de zee

790009 00058



cijfers in min m3

water van drinkwaterkwaliteit

an der water

totaal

2012huishoudens bedrijven
1049 783 266

168 168

1217 783 434

aantal aansluitingen 7 900 000 7 300 000 600 000

regime 2013 2014 begrotingsakkoord alternatief A ex ander water

29 90tariefin cent m3

grens heffing BOL in m3

16 50 34 6

300 0

waterverbruik over bedrijfstakken

bron vewin in min m3

landbouw

voeding
textiel

papier
chemie en aardolie

basismetaal

overig

totaal Industrie

2008 2012

leidingwater
47 37

49 39

1 1

4 3

64 50

36 28

22 17

176 139

diensten sector 115 91

totaal bedrijven 338 266

huishoudens 783

totaal opbrengst
aandeel huishoudens

1049

790009 00058



alternatief B ex ander water en met grens

34 97

100 000

Berekening BOL in min euro

2013aantal bedrijven gem per bedrijf

in m3ander water totaal grondslag
37 80 000

7 500

4 800

5 500

2 000

462 3 96

47 85 5 142 0 37

1 2 164 0 24

4 7 572 0 27

61 111 25 183

141 657

0 10

a
63 200 0 01

38 25 000

45 000

693 1 24

168 307 3 078 2 23

91 475 000 191 23 51

168 434 600 000 443 29 70

C 783 129 20

168 1217 158 90

81
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2014 begrotingsakkoord budgettair effect alternatief A budgettair effect alternatief B

11 06

25 52

7 10 12 83

13 38

8 87 12 93

13 4825 14 13 01

0 52 0 28 0 27 0 04 0 28

2 08 1 81 1 09 0 82 1 10

33 33

18 75

11 46

33 23

18 74

10 22

17 47 17 37 17 61

9 83 9 82 6 99

6 01 4 77 6 05

92 89 48 46 46

27 06 3 55 31 40 7 88 31 65

129 77 100 07 92 27 62 57 90 10

234 12 104 93 271 62 142 43 273 79

363 90 205 00 363 90

75

205 00 363 90

64 51 75
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budgettair effect

8 97

13 11

0 04

0 83

17 51

6 98

4 82

43

8 13

60 40

144 60

205 00

71
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landbouw bosbouw visserij voeding textiel papier chemie en aardolie basismetaal

6737 354

3091

2560 342

32 15 93 92

63 12 62 39 98

6 57 58 40

107 188 7 37 41 3

3078 35 4 199 4 19

865 27 28 25 57 4

26 143 4 19 45 45

1743 55 19 50 148 99

347 30 372 12 70 19

2 8 12 115 215 6

5 344 1011 104 16 9

56 133 97 200 37 12

192 134 41 68 178 33

3366

3014

19636

25 13 667 127 8

3573 26 35 188 59

252 527 66 13 47

4621 35 47 1876 4 593

799 10 99 704 35

2267 30 1560 525 17

4370 236 41 66 5

1960 67 269 151 11

1106 72 8 332 131

2323 7 7 98 50

10724 235 43 5483 55

2753 16 46 325

32 64 3 1962

29 236 295

25 279 176

10 104 4805

63 56

460 6

126 68

126 20

800 6

200 168

145 5

106 60

77870 32

7518

790009 00058
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Zijne Excellentie

Mr drs F H H Weekers

Staatssecretaris van Financien

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

vasu Fmaimciiin

RfP i

Ontv

Uiterl afdoening

Dossiemumrnsr

Briefoutnmcr D«n Haag
Trefwoortf DSP code

25 oktober 201313 11 611 Jla Lou
Paraaf voor

archiveren
Ond«rwerp

Aanvullend commentaar VNO NCW en 10 2 e

MKB Nederland op het pakket

Belastingplan 2014
io 2 e ^vnoncAV rnkb nl

Excellentie

Ter informatie zend ik u hierbij het aanvullende commentaar van VNO NCW

en MKB Nederland op het pa^et Belastingplan 2014

Dit commentaar is vandaag gezonden naar de voorzitter en leden van de Vaste

Commissie voor Financien uit de Tweede Kamer Een afschrift is eveneens

gazonderim^r de minister van Economische Zaken

Hoogachten 1

10 2 6

Bijiage 1

Malietoren Beruidenhoutseweg 12 Postbus 93002 2509 AA Den Haag
www vno ncw nl 070 349 03 49 www mkb nl 015 219 12 12

716250 00059
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