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Tarieftoezicht: feitelijk artikel over afloop : tekst Hendrik Jan

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat 

(IenW) heeft de Tweede Kamer laten weten positief te oordelen 

over de transparante totstandkoming van de drinkwatertarieven 

voor 2018. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het mi-

nisterie van IenW ziet toe op totstandkoming van de ta-

rieven. Het toezicht van de ILT richt zich op de vraag of de  

tarieven op transparante wijze tot stand komen, of de tarieven niet-

discriminerend zijn en of de relevante kosten worden gedekt vanuit 

de drinkwatertarieven. De ILT wordt daarbij geadviseerd door de 

Autoriteit Consument & Markt (ACM).

In 2017 constateerde de ILT tekortkomingen in de rapportages van 

de drinkwaterbedrijven bij de transparantie van de totstandkoming 

van de drinkwatertarieven. Daarom stelde de Inspectie een aanwij-

zing in het vooruitzicht als de opbouw van de tarieven voor 2018 

niet aan alle wettelijke bepalingen zou voldoen. 

Transparant en navolgbaar
In de recente beoordeling concludeert de ILT, mede op basis van ad-

vies van de ACM, dat alle drinkwaterbedrijven het vereiste inzicht 

hebben geboden in de kosten die leiden tot de drinkwatertarieven. 

De kostentoerekeningen zijn navolgbaar en er is inzicht in de toege-

paste verdeelsleutels. De ILT is van mening dat deze verbeteringen 

ertoe hebben geleid dat de drinkwaterbedrijven de totstandkoming 

van de drinkwatertarieven op een transparante wijze hebben gepre-

senteerd. Het geven van een aanwijzing is daarmee van tafel. 

Solide basis
De drinkwatersector is tevreden met de conclusies van de toezicht-

houder en ervaart dit als een bevestiging van de geleverde inspan-

ningen en gedane aanpassingen. Het door de ILT op basis van de 

controlepraktijk van de afgelopen jaren opgestelde toetsingskader, 

gaf de drinkwaterbedrijven daarbij de benodigde helderheid over 

de criteria die ILT en ACM hanteren bij het beoordelen van de tot-

standkoming van de tarieven. Er ligt nu een solide en heldere basis 

voor efficiënt en effectief toezicht op de totstandkoming van de 

drinkwatertarieven, die ook flexibel genoeg is om steeds mogelijke 

verbeteringen door te voeren. 

Verantwoord en zorgvuldig
Goed en integraal toezicht op de kwaliteit van drinkwater en de 

tarieven past bij het belang van een vitale sector als de drinkwa-

tersector voor de samenleving en de volksgezondheid. De drink-

watersector gaat zeer zorgvuldig om met haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheden. Ze streeft daarbij naar een uitstekende 

dienstverlening en een kwalitatief hoogwaardig product tegen een 

aanvaardbaar tarief. Daarbij heeft de drink watersector transparan-

tie en publieke verantwoording hoog in het vaandel. 
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