Internationaal vergelijkend onderzoek:

‘Prijsniveau Nederlands drink
water laag en kostendekkend’
De kwaliteit van de Nederlandse drinkwatervoorziening is van
hoog niveau en de prijs van het Nederlandse drinkwater is laag
en kostendekkend, volgens een vergelijkend rapport van de
brancheorganisatie van de Duitse water- en energiebedrijven.
Alle kosten die gemaakt worden, zijn gedekt in de Nederlandse
watertarieven. Er wordt geen subsidie vanuit de overheid verstrekt,
zoals bij alle andere onderzochte landen.
Nederlanders betaalden in 2013 gemiddeld 71 euro per jaar aan drinkwater. Ter vergelijking: in
Frankrijk is dat meer dan 100 euro. Alle kosten die de waterbedrijven maken voor de productie en
distributie van drinkwater en de zorg voor continue levering van goede kwaliteit drinkwater, zijn
gedekt in de Nederlandse watertarieven. Er wordt geen subsidie vanuit de overheid verstrekt zoals
bij alle andere onderzochte landen wél het geval is.
Dit staat in een rapport van BDEW, de brancheorganisatie van de Duitse water- en energiebedrijven. Het rapport vergelijkt het prijsniveau in Duitsland met vijf andere Europese landen:
Engeland/Wales, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Polen. Het rapport met als titel ‘Comparison
of European Water and Wastewater Prices’ is in mei in Brussel gepresenteerd.

WACC niet verder verlagen
Op service- en kwaliteitsniveau scoort Nederland hoog. De drinkwatersector is al jaren bezig met
een punctuele implementatie van de Drinkwaterwet. Er zijn weinig waterverliezen en de investeringskosten zijn relatief laag, aldus het rapport. Een verklaring daarvoor is dat de infrastructuur in
Nederland op orde is en de Nederlandse drinkwaterbedrijven slim investeren. Zij houden goed bij
op welke plekken nieuwe leidingen nodig zijn, ook op langere termijn, en zijn dus goed voorbereid
op de toekomst. Nederlanders zitten dan ook maar weinig minuten per jaar zonder drinkwater.
Om deze situatie zo te houden, is het wel belangrijk dat de drinkwaterbedrijven voldoende financiële ruimte houden voor hun investeringen. Een van de bepalende factoren hiervan waarover de
minister van IenM beslist, de zogeheten WACC, mag dan ook niet verder worden verlaagd, aldus
Vewin.

Prijs/prestatieverhouding in orde
De prijs/prestatieverhouding van de Nederlandse drinkwatersector is dus goed. De prestatie wordt
gemeten aan de hand van de onderwerpen ‘waterkwaliteit’, de ‘aansluitings- en bemeteringsgraad’ van huishoudens en de ‘kwaliteit van het distributienet’. De cijfers wijzen uit dat Nederland
een goed evenwicht houdt tussen prijs en prestatie. De tarieven komen transparant tot stand, de
drinkwaterbedrijven werken continu aan deze vereiste in overleg met de Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze instellingen houden er toezicht op dat de drinkwatertarieven overeenkomstig de wet tot stand komen.
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