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Duurder kraanwater door verdubbeling van  
de Belasting op leidingwater is alleen een lasten-
verzwaring en draagt niet bij aan het milieu.

In deze rubriek leggen wij steeds een stelling voor aan  

drie personen die op de een of andere manier te maken  

hebben met water en het onderwerp van de stelling.

‘Nederlanders en water, ze horen een beetje bij elkaar. We zijn trots op wat we allemaal 

met water kunnen. Toch denken consumenten nauwelijks na over het water dat ze uit 

de kraan halen. Ongetwijfeld komt dat doordat de kwaliteit al zo lang als we het ons 

kunnen herinneren hoog is, we er altijd op kunnen rekenen dat het er is, en we niet 

of nauwelijks horen over veiligheids of milieuincidenten die met ons drinkwater te 

maken hebben.’ 

‘Bij de Consumentenbond houden we bedrijven en sectoren nauwlettend in de gaten, 

maar over drinkwaterbedrijven horen we weinig klachten. Dat is een hele prestatie, 

zeker als je in aanmerking neemt dat ieder Nederlands huishouden klant is bij een 

waterbedrijf. Een gemiddeld huishouden besteedt 0,6% van het huishoudbudget aan 

leidingwater. Niet iets waar veel mensen van wakker liggen. Waar je wel over kunt 

discussiëren, is het tarief.’ 

‘Terwijl het product dat je krijgt, hetzelfde is, zijn de verschillen tussen wat huishou

dens bij de diverse waterbedrijven betalen groot: van € 1,05 tot € 2,45 per m3. Ondanks 

het forse prijsverschil zien we nauwelijks dat huishoudens met een lager tarief minder 

gebruiken dan huishoudens met een hoger tarief. Dat is een sterke indicatie dat het ge

bruik van water niet erg gevoelig is voor prijsveranderingen. De meeste mensen zullen 

ook niet zoveel mogelijkheden zien om hun watergebruik te verminderen: het toilet 

doortrekken, de was of de vaat doen of koken is niet iets dat je een keer overslaat.’

‘De verhoging van de Belasting op leidingwater is voor consumenten dan ook moeilijk 

te zien als een milieumaatregel: het is immers niet aannemelijk dat consumenten min

der water zullen gaan verbruiken als ze er meer belasting voor gaan betalen.’

Bart Combée,  
directeur Consumentenbond
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‘COELO doet al jaren onderzoek naar de ontwikkeling van de lokale heffingen. Dat 

zijn onder meer de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 

Drinkwatertarieven maken deel uit van de bijkomende woonlasten en worden ook door 

COELO gemonitord.’

‘Er wordt vaak gedacht dat je  – door de prijs van iets te verhogen – ervoor kunt zorgen 

dat er minder van wordt gebruikt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit in 

sommige gevallen ook zo is. Bijvoorbeeld: door het duurder te maken om meer kilo’s 

afval aan de straat te zetten, vermindert het afvalaanbod door huishoudens. Volgens 

dezelfde redenatie zou je door kraanwater duurder te maken, consumenten stimuleren 

om zuiniger om te gaan met water. Is dat zo? Het antwoord is: nee! Wat hier om de hoek 

komt kijken, is de prijselasticiteit. Die elasticiteit geeft aan hoe gevoelig de consument 

is voor de verandering van de prijs. De prijselasticiteit van water is in Nederland laag. 

Uit onderzoek is gebleken dat het verhogen van de prijs van water bij de huidige prijzen 

vrijwel geen effect heeft op het waterverbruik.’ 

‘Daar komt nog bij dat er dan wel sprake is van een verdubbeling van de Bol, maar dat 

het belastingtarief een stuk lager is dan de tarieven die de drinkwaterbedrijven in 

rekening brengen. Een meerpersoonshuishouden betaalt gemiddeld € 176 voor alleen 

het drinkwater, dus zonder de belastingen. Door de verhoging van het tarief van de 

Bol betaalt een huishouden gemiddeld 22 euro meer. Dat is te weinig om een meetbaar 

effect te hebben op het waterverbruik. Maar de consument betaalt de verhoogde belas

ting natuurlijk wel. Daarmee is de verdubbeling van de Bol dus een lastenverzwaring 

en geen milieumaat regel.’

Dr. Corine Hoeben,  
senior onderzoeker, Centrum voor 
Onderzoek van de Economie van de 
Lagere Overheden (COELO) 

‘Drinkwater is het belangrijkste ingrediënt voor het bier dat we bij brouwerij De 7 Deugden 

brouwen. We gebruiken het water dat rechtstreeks uit de waterleidingduinen afkomstig 

is. De kwaliteit van dat water is uitstekend. Het smaakt goed en het is zacht – daardoor 

krijgt ons bier een vriendelijke smaak en een mooi mondgevoel.’

‘Brouwerij De 7 Deugden is drie jaar geleden opgericht om werkgelegenheid te scheppen 

voor mensen voor wie een gewone baan niet haalbaar is. Er werken nu ongeveer 15 men

sen – met allen een heel verschillende achtergrond. We maken speciaalbier – maar dan 

wel anders dan de andere speciaalbieren op de markt. Wij maken bier met véél smaak. 

De intense smaken van ons bier bereiken we door gebruik van speciale mouten en door 

toepassing van kruiden en specerijen. Hierdoor zijn onze bieren bijzonder geschikt om 

combinaties te maken met maaltijden, kaas of worst.’

‘Vanaf het begin heeft bij De 7 Deugden maatschappelijk verantwoord ondernemen voor

opgestaan. Dat blijft niet beperkt tot de sociale doelstelling: we gebruiken zoveel mogelijk 

biologische grondstoffen, we zijn zuinig met water en energie en we betrekken zoveel 

mogelijk lokale ondernemers bij ons bedrijf.’

‘Bij het brouwen gebruiken we veel water: voor 1.000 liter bier heb je ongeveer 1.300 liter 

water nodig. Er blijft namelijk water achter in de gebruikte mout en tijdens het koken 

verdampt een deel van het water. Daarnaast gebruiken we per brouwsel nog ca. 1.800 liter 

koelwater. We vangen het koelwater op, zodat we er de volgende dag weer mee kunnen 

brouwen. Dat scheelt 1.300 liter! Met de rest van het koelwater maken we de machines 

schoon en spoelen we de vloeren af. Op deze manier wordt het meeste koelwater twee keer 

gebruikt. Bovendien besparen we energie – omdat het koelwater nog 30 à 40 ºC is, scheelt 

het tijd en energie als we het water voor het volgende brouwsel weer moeten verwarmen.’

‘Wat zou er gebeuren als de Belasting op leidingwater zou verdubbelen? Het enige effect 

zou zijn, dat we de prijs van ons bier moeten aanpassen. Veel zuiniger kunnen we niet zijn. 

Het milieu zou er niets mee opschieten. Daarom zijn wij het eens met de stelling.’

Garmt Haakma,  

brouwmeester, brouwerij De 7 Deugden


