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Effectenvaninvoering
waterketentariefvoor
huishoudens
Deinvoeringvanéén waterketentariefleidttoteenlastenverhogingvanenkeleprocentenvoormet
namedehuishoudensmeteenlaag inkomen.Ditconcludeerthetonafhankelijke onderzoeksbureau
vandeRijksuniversiteit GroningenCOELOnahetinkaartbrengenvandepotentiëlelastenverschuivingen.
scheid tusseneeneigenaren-eneengebruiDedriebetrokken instanties (waterbekerstarief,waarbij delaatstevarieertvaneen
drijven, gemeenten enwaterschappen] hanvastrechttoteentariefdatvolledig afhanketeren momenteel uiteenlopende tariefsystelijk isvanhetwaterverbruik. Dezetarieven
men.Waterbedrijven hanteren naasteen
zijn bovendien inongeveeréénderdevande
vastrecht eentariefdatgekoppeld isaan het
gemeenten niet kostendekkend. Waterwaterverbruik. Gemeenten maken onderschappen brengen huishoudens eenvast

Ajb. 1:

Totalewaterketenlastenvoordriepersoonshiwhoudensin2004bykostendekkendetarievenvoor
rioolrecht.
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Onvoldoendegegevens

aantal vervuilingseenheden inrekening.Een
meerpersoonshuishouden betaaltdriekeer
zoveelalseenéénpetsoonshuishouden.
Het totaalbedragdat huishoudens betalenvoordewatetketenvarieert aanzienlijk
(zieafbeelding 1).Voor éénpersoonshuishoudensligtdit tussen 134en531 euro,vooreen
driepetsoonshuishoudentussen 341 en740
euro.Deverschillenwordendeelsveroorzaaktdoordat dekostendie waterbedrijven,
gemeenten enwaterschappen in rekening
brengenvariëren,deelsdoordatuiteenlopendetatiefsystemen wotden gehanteerd.

Eén waterketenheffing
Hetkabinet heeft zoalsbekendvoorgesteld omdedriebestaande heffingen inde
waterketen samen tevoegen tot éénwaterketentarief Opdezemanier wilmende
bekostiging transparanter makenen burgers
bewuster maken vandekostendiezijn verbondenaanhetwatetverbruik. Hetwaterketentariefzaldeelsbestaan uiteen vastrecht
endeelsgekoppeld zijnaan waterverbruik.
Hetisnognietbekend hoegroothet variabeleenvastedeelzullenzijn enofdevariabiliteitvandeheffing gelijk zalzijn voorelke
gemeente.
Invoeringvanéén waterketenheffing
betekent dat:
• detarieven voorhetrioolrecht waarschijnlijk kostendekkend zullen moeten
worden;
• heteigenarentariefbij het rioolrecht
vervaltenhetwaterketentarief volledig
zalwordenverhaaldopgebruikers van
woningen;
• hettariefdeelsvariabelzalwordenterwijldeverontreinigingsheffing en,in
veelgemeenten, het tioolrecht dat niet
zijn.
Elkvandezedriestappen veroorzaakt
eenlastenverschuiving tussen verschillende
typen huishoudens.Doordat de kostendekkendheid endehoogtevanhet eigenarentariefmetelkaarzijn verweven,ishet niet
mogelijk omdezeverschuivingen opoverzichtelijke wijze stapvoorstapte bespteken.
Welkandetotalelastenverschuiving in
beeldwotdengebracht dieoptreedt bij
invoetingvanhet waterketentarief, aldus
hetCOELO.

Lastenverschuivingen binnen
gemeenten
Wanneereenwaterketentariefwordr
ingevoerd meteenvootheelNederland
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persoonshuishoudens isdan maximaal263
euro.Wanneerhet waterketentariefvoor80
procent variabelwordt,iseengemiddeld
vijfpersoonshuishoudens maximaal 300 euro
meer kwijt. Eenpersoonshuishoudens
ondervinden inditgevaleenvoordeel tot
maximaal 159euro.Wanneer deomvangvan
devariabelecomponent pergemeente mag
worden bepaald,kunnen delastenverschuivingen beperkt blijven.

-minimum -»—mediaan —*—maximum

Aß).2:

Hoogste, laagsteenmedianetariefby'invoeringvan éénwaterketentariefvoorverschillendevariabiliteiten.
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Nadeel invoeringwaterketentariefin euro'svoorhuurderswanneereigenarendeelrioolrechtnietwordt
gecompenseerd[negatiefbetekentnadeel).

gelijk variabeldeel,wordenverschillentussenhuishoudens niet langer veroorzaakt
doordat uiteenlopende tariefsystemen wordengehanteerd, maardoor kostenverschillentussen waterbedrijven, gemeenten en
zuiveringsschappen onderling.Het leidt
echterookonvermijdelijk toteen lastenverschuivingtussenhuishoudens.Welkehuishoudens eropvoor-ofachteruit gaan, hangt
afvandevariabiliteit vanhet tariefenvande
uitgangssituatie.
Afbeelding 2laatzienwelkbedraghuishoudens betalen wanneer de variabiliteit
vanhetwaterketentarief20,50of80procent
is.Wanneer het watetketentarief 20procent
variabelwordt,liggen detarieven vooreen
één-envijfpersoonshuishouden veeldichter

bijelkaar(medianetariefvooreeneenpersoonshuishouden isinditgeval377euroen
vooreenvijfpersoonshuishouden isdit501
euro]dan wanneer het tarief80procent
variabel is(medianetariefeenpersoonshuishouden 229euroen vijfpersoonshuishouden
734 euro).Ditkomtdoordat het tariefbijeen
grotevariabiliteit stetkersamenhangt met
hetdaadwerkelijke waterverbruik dan bij
eenkleine variabiliteit.

Wanneerdeze lastenverschuivingen
wordengerelateerd aanhetinkomen van
huishoudens,blijkt datsommige huishoudenserenkeleprocenten opvoorofachteruit
kunnen gaan.Daarmeekansprakezijn van
eenbehoorlijk inkomenseffect.

Huurders en eigenaren
Hetrioolrecht wordtin 191 gemeenten
geheelofgedeeltelijk geheven van eigenaren
vanwoningen.Omdat met deinvoeringvan
eenwatetketenheffmg hetonderscheid tusseneigenarenengebruikers van woningen
vervalt,kandeinvoeringvaneenwaterketentarieftot eenlastenverschuiving leiden
vaneigenarennaat huurders. Huurders
betalen momenteel eeneventueel eigenarendeelvanhetrioolrecht viadehuur. Wanneer
heteigenarendeel vervalt,betalen verhuurdersgeeneigenarendeel meer,maar ontvangennogweldezelfde huur. Huurdets kunnenerenkelehonderden euro's opachteruit
gaan wanneer deeigenaarvanhun woning
hetvoordeel nietdoorberekent indehuur.
Ditblijkt wanneer afbeelding 3 met afbeelding4wordt vergeleken.
Deverschuivinginafbeelding 3 geldt
wanneer verhuurders het voordeelvolledig
doorgevenaangebruikers van woningen.
Wanneerverhuurders hetvoordeel helemaal
nietdootgeven,ontstaatdelastenverschuivingdiewordtgeschetst inafbeelding 4.
Verwachtkanwordendatveeleigenaren
hetvoordeelslechtsgedeeltelijk doorsluizen.
Voorhuishoudens diehuursubsidie ontvangen,levert hetdoorberekenen vaneen voordeelweinigofzelfs nietsop.Eenlagere huut
leidt immers totlagerehuursubsidie,ff
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Inafbeelding 3 isweergegeven hoeveel
huishoudens eropvoor-ofachteruitgaan
wanneer eenwaterketentariefwordt ingevoerd.Wanneerdevariabiliteit van het
watetketentarief 20procentbedraagt, kan
hetnadeelvooteenpersoonshuishoudens
oplopen tot 200 euto.HetvoordeelvoorvijfHzO
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