Tarieven drinkwater

Veel en goed
voor weinig

De Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren
betrouwbaar drinkwater voor een lage prijs: 1.000 liter
heerlijk water voor gemiddeld € 1,37. De Drinkwaterwet
bepaalt dat de tarieven van de drinkwaterbedrijven
kostendekkend moeten zijn, en transparant.
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Elk drinkwaterbedrijf stelt voor aanvang van een nieuw kalenderjaar een
tarievenregeling op, die ter goedkeuring
wordt aangeboden aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (AvA). In
de Drinkwaterwet is verankerd dat de publieke aandeelhouders van de drinkwaterbedrijven (gemeenten en provincies) de
tarieven vaststellen en eerstverantwoordelijk zijn bij het toezicht op het functioneren
van de drinkwaterbedrijven. De Algemene
Vergadering van Aandeelhouders, meestal
bestaande uit de gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied, stelt de
tarievenregeling vast.

ten. Verder moet daarover op heldere en
transparante wijze worden gerapporteerd
en moeten gelijke afnemers van drink
water ook gelijke tarieven betalen.
In de Drinkwaterwet is verder vastgelegd
dat de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) namens de minister toezicht houdt op
dit proces en daarbij wordt geadviseerd
door de Autoriteit Consument & Markt
(ACM), die jaarlijks de totstandkoming van
de tarieven onderzoekt. De minister rapporteert over het toezicht op de tarieven
aan de Tweede Kamer.

Verbruiksbelastingen
Drinkwatertarief

De Drinkwaterwet bepaalt dat de tarieven
van de drinkwaterbedrijven moeten voldoen aan een aantal eisen. Zo moeten de
tarieven kostendekkend en transparant
zijn, en mogen ze niet discrimineren. Dat
betekent dat in het drinkwatertarief alle
kosten van de drinkwatervoorziening moeten zijn opgenomen, maar geen andere kos-

drinkwatervoorziening. Bij bedrijven die
drinkwater uit grondwater bereiden, is een
van die kosten die wordt doorberekend in
het variabele tarief een door de provincie
opgelegde grondwaterheffing. In 2017 bedraagt het totale tarief gemiddeld € 1,37
per m3. In een aantal gemeenten wordt een
vast bedrag in rekening gebracht dat de
drinkwaterbedrijven aan deze gemeenten
af moeten dragen vanwege een belasting
op het hebben van leidingen in de gemeentelijke ondergrond (precario). Onlangs is
besloten deze belasting af te schaffen.

De bedrijven brengen een tarief per
kubieke meter verbruikt drinkwater in
rekening (variabel tarief) en een vast
bedrag per jaar voor de vaste voorzieningen, zoals de aansluiting en watermeter
(vastrecht). Het vastrecht en het variabele
tarief zijn volledig gebaseerd op de kosten
die de drinkwaterbedrijven maken bij de

Een druppelende kraan kan 75

Bovenop het drinkwatertarief worden
daarnaast verbruiksbelastingen in rekening gebracht. Dit zijn de Belasting op
Leidingwater (BoL) en de btw. In 2017 bedraagt de BoL 33,6 eurocent per kubieke
meter over de eerste 300 m3 afgenomen
drinkwater. De btw wordt berekend over
het geheel van de drinkwaterfactuur en
bedraagt 6%.

n.
liter water per dag verspille
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