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BELASTING OP DRINKWATER ZORGT VOOR EXTRA WERK

Overheidsmaatregelen
leggenzwaredruk op
ICT-systemen
Deoverheidkondicjtvantijd tottijd maatregelen afvoordenutssectordiegevolcjcn hebbenvoorde
informatiesystemenvandesectorendedaaraan teugrondslacj liggende bedrijfsprocessen.Gevolgen
dienietaltijd tevoorzienzijn.Deproblemendiehierdoorontstaan kunnenalleenwordenopgelost
alsdeinformatiesystemen flexibel zijnendeICT-levcranciershunbestebeentje voorzetten.
Hetgaat om maatregelen dievereisen
dat bedrijfsprocessen opkorte termijn
worden aangepast. Dat betekent datde
waterbedrijven en hun ICT-leveranciers hun
programmatuur dikwijls ingrijpend moeten
veranderen.Somsmoeten de bestanden
worden geconverteerd. Ende programmatuur staat niet opzichzelf, maar heeft
koppelingen met allerlei geautomatiseerde
systemen.Dezesystemen,en wellicht ookde
interfaces, moeten natuurlijk mee kunnen
lopen met denieuwe procedures.Een flexibelinformatiesysteem isNUMIS-z,dat in
beheer isbijGetronics Software Solutions
(ziekader).
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gedwongen omeenpragmatische oplossing
tekiezen.Zozouervoorgekozen kunnen
worden om herverschil van6gulden90 (11,5
procent van60gulden]in twaalfmaandelijkse termijnen aandeklant terug te beraten.In plaats vaneenhoger BTW-percentage
toetepassen boveneen bepaald bedrag,zou
het wellicht beter zijn geweest omuit te

Waterbedrijven moeten tegemoet
kunnen komen aandeoverheidsmaatregelendoorercreatiefen pragmarisch meeom
tegaan.Voorwaarde hiervoor isoverigens
weldatdeinformariesystemenflexibel
genoegzijn endardeICT-leverancicr
meehelpt omdegekozen oplossing tijdig en
correctdoor revoeren inhersysteem.
Deoverheid iszichechrer niet altijd
bewust vandegevolgen diededoor haar

NUMIS-2
NUMIS-2iseenzogenaamde'multi-utility billingengine'.Ditsysteemkanzowelwaterals
gas,elektriciteit,stadsverwarmingenoverigeproducten endiensten factureren. Hetsysreem
isontwikkelddoordeGasunieenisgeheeltoegesnedenopdeNederlandsewater-enenergiemarkt.DegebruikersvanNUMIS-2zijn tevensdeeigenarenvanhetsysteemenomdatzij
dekostenvanaanpassingenalsgevolgvanoverheidsbeleidkunnendelen,ishetmogelijkom
dezekostenbinnendeperken tehouden.Inhetverleden werdengebruikersvanNUMIS-2,
waaronderwaterbedrijven, diversemalengeconfronteerd metmaatregelen vandeoverheiddie
gevolgenhaddenvoorhet informatiesysteem. Doordeflexibiliteitvanhetsysteemishettot
ophedenaltijd geluktomaanpassingen tijdig inhetsysteemdoortevoeren.t[

Tweeoverheidsmaatregelen met(overwacht)groregevolgen voordewatersector
zijn deverhoging vandeBTWopwarerper1
januari vanditjaar ende voorgenomen
belastingopdrinkwater die,alsheraan het
ministerie vanFinanciënligt,per 1januari
volgendjaar wordt ingevoerd.
Vorigjaar rond deze tijd werddoorde
overheid bekendgemaakt dat hetBTWpercentage voordewatertarieven per 1januarizou worden verhoogd van6naar 17,5
procent, met dien verstandedat deeerste5o
gulden (verbruik en/ofvastrecht) belast
blijft met het oudepercentage.Ophet eersre
gezichtginghet omeen simpele aanpassing,
maar indepraktijk bleekheteen stuk
minder eenvoudig tezijn. Om de wijziging
'netjes' door tevoeren in de programmatuur
moesren bestanden worden geconverteerd,
lay-outs vanhet beeldscherm aangepast én
defactureringsprogrammatuur gewijzigd.

Opdit moment ishet ministerievan
Financien bezigmet richtlijnen voor het
leidingwater. Dezekomeneropneerdateen
belastingzalwordengehevenvan51 centper
kubiekemotet toteenmaximum van300
kubiekemerer voorgemeten levering.Deze
belastingmaatregel maaktdeeluitvande
WetBelastingopMilieugrondslag.Het
ministeriewildemaatregel lateningaan op 1
januariaanstaande,ondanksdebezwarendie
hetMillenniumPlatform Waterleidingbedrijven tegendezedatum heeft ingebracht.

Pragmatisch
Doordat erweinigtijd zat tussen de
afkondiging vandemaatregelendeinvoeringervan, werden de waterbedrijven

DeVEWINonderhandelr opdit moment
met het ministerie overdeplannen.Voor
herwetsvoorstel,aldan niet met amendementen,doordeTweedeKamer isgoedge-
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keurd, ishet december. Ineen maand tijd
moeten dewaterleidingbedrijven en hun
ICT-leverancierserdanzorgvoordragen dat
hun informatiesystemen zijn aangepast aan
denieuwe belastingmaatregel. Enmocht dit
allemaal lukken,dan kanzichnogdesituatievoordoen dat erwordt teruggekomen op
heteerdergenomen besluir,zoals in het
gevalvandeenergieheffing opgasenelectricireit. DeTweedeKamerkwam hier totde
slotsom dat demaatregel oppunten inderdaadonredelijks was.Vervolgenswerdeen
noodmaatregel opgelegd voor terugbetaling,
dieophaar beurt weermoet worden
verwerkt in de informatiesystemen.

gaan vaneenhoger BTW-tariefboveneen
bepaalde hoeveelheid water.

afgekondigde maattegelen kunnen hebben
opeen informatiesysteem, zeketwanneer er
weinig tijd isomdezein tepassenener
onvoldoende overleg isgevoerd met de
branche.
Depolitiekzou meer rekening moeten
houden met deadministratieve processen
binnen water- enenergiebedrijven. Door
nauw overleg teplegen met materiedeskundigen uit debrancheen overkoepelende
organisaties alsdeVEWINkunnen maatregelengenomen worden diemakkelijker zijn
in repassenin informatiesystemen. De
kosten vanaanpassingen vande factureringsprogrammaruur kunnen danook
binnen deperken wordengehouden, f
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