Grondwaterbelasting; achteruitgang voor consument èn milieu

1. De grondwaterbelasting
Belastingplichtig voor de grondwaterbelasting is de houder van een inrichting
die grondwater onttrekt aan de bodem.
De belasting wordt berekend over de
onttrokken hoeveelheid grondwater in
kubieke meters.
Het belastingtarief voor waterleidingbedrijven isƒ0,34 per m3. Voor de overige
onttrekkers bedraagt dit tarief/0,17 per m 3 .
Onder overige onttrekkers wordt verstaan
particulieren en bedrijven die in eigen
beheer water onttrekken.

MR. M. M.W. SNEL
Vaktechnisch Bureau
VB Belastingadviseurs

De grondwaterbelasting kent de volgende
voorzieningen.
1. Het toepassen van een vermindering
aan te betalen belasting wanneer oppervlaktewater weer wordt geïnfiltreerd in
de bodem, bijvoorbeeld bij duinwaterleidingbedrijven die na grondwater te
hebben onttrokken, weer oppervlaktewater
infiltreren in de bodem.
2. Het toepassen van een nihil-tarief
wanneer het grondwater weer wordt geïnfiltreerd in de bodem, bijvoorbeeld bij
retourbemalingen.
3. Vrijstellingen voor het onttrekken van
grondwater, onder andere:
- door inrichtingen met een pompcapaciteit van niet meer dan 10 m 3 per uur;
- voor het drooghouden van bouwputten
(maximaal 50.000 m 3 en gedurende maximaal vier maanden);
- voor proefonttrekkingen, noodvoorzieningen, grondwatersanering enz.
2. Analyseren van het onttrokken water
Voor de onttrekkers van grondwater is het
van belang om het onttrokken grondwater
aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Afhankelijk van de doeleinden waarvoor
het water wordt onttrokken, kan immers
een vrijstelling, vermindering of het nihiltarief van toepassing zijn.
Vooral kleine onttrekkers, zoals particulieren, zullen alvrij snel een beroep kunnen
doen op de vrijstelling die bestaat voor
inrichtingen met een kleine pompcapaciteit. De burger die in zijn achtertuintje
een winput heeft staan voor het onttrekken
van grondwater voor de besproeiing van
zijn tuin, zal dus niet te maken krijgen met
de grondwaterbelasting.

Samenvatting
Op 1januari 1995is de Wet belastingen op milieugrondslag (hierna: WBM) in
werking getreden. Deze wet introduceert drie nieuwe rijksbelastingen, namelijk
belastingen op het verwerken van afval, op het onttrekken van grondwater en op
brandstoffen. Dat er veel tegenstand is geweest tegen het invoeren van deze wet,
blijkt uit de vele kritieken die tijdens de behandeling van het voorstel van wet in de
Eerste en Tweede Kamer zijn geleverd door kamerleden en verschillende belangenorganisaties. Deze kritiek betreft vooral de uitvoering van de WBM. Sommige critici
zijn zelfs van mening dat met de invoering van deze belasting wordt gehandeld in
strijd met het principiële uitgangspunt van de waterleidingbedrijven. Dit uitgangspunt is namelijk jarenlang geweest dat water, onze eerste levensbehoefte, tegen de
laagst mogelijke (kost)prijs verkocht moest worden.
Mede door (dankzij) deze kritieken en diverse publikaties in de landelijke pers en
vakbladen kon de voorgenomen invoering van de wet per 1januari 1994 geen
doorgang vinden. Met als gevolg dat de belastingplichtigen over het jaar 1994 geen
aangifte hoefden te doen. Een belastingbesparing dus van vele miljoenen guldens!
Na enige aanpassingen aan de wet en - ondanks deze aanpassingen - nogmaals het
aanhoren van de vele protesten, is het de wetgever tóch gelukt om de WBM per
1 januari 1995 in werking te laten treden. De WBM bestaat nu ruim een jaar. Het is
daarom tijd om eens stil te staan bij de praktische uitwerking en uitvoerbaarheid
van deze wet.
In dit artikel wordt ingegaan op de grondwaterbelasting die wordt geheven bij het
onttrekken van grondwater uit de bodem. Het nader analyseren van de onttrekkingen kan leiden tot besparingen. Ook zal worden ingegaan op het nadeel dat de
consument ondervindt van deze heffing en de problemen die zijn (en op langere
termijn kunnen) ontstaan als gevolg van deze heffing. Hierbij kan worden gedacht
aan de invloed op investeringen en het milieu. Om enig inzicht te krijgen in de
problematiek zal eerst de theorie van de grondwaterbelasting worden besproken.

Ook voor waterleidingbedrijven blijkt
het toepassen van voorzieningen sneller
mogelijk te zijn dan men in eerste instantie
verwacht. Voorbeelden: veel waterleidingbedrijven onttrekken grondwater voor de
ontwikkeling en bemonstering van nieuwe
putten. In feite zijn dit onttrekkingen die
kunnen delen in de vrijstelling voor proefonttrekkingen. Hier gaat het echter om
kleine hoeveelheden. Onttrekkingen voor
de sanering van grondwater kunnen veel
grotere hoeveelheden omvatten.
Hiervoor is ook een vrijstelling mogelijk.
Denk bijvoorbeeld aan tri/tetravervuiling,
nitraatvervuiling of vervuiling door
benzinestations.
Water voor de koeling van noodstroomaggregaten en wateringscompressoren
kunnen delen in de vrijstelling voor noodvoorzieningen.
Zoals hiervoor al aangegeven, kunnen
de Duinwaterleidingbedrijven door het
infiltreren van oppervlaktewater in de
bodem, een beroep doen op vermindering
van te betalen belasting.
Als de waterleidingbedrijven de onttrekkingen aan een goed onderzoek onderwerpen, zal uiteindelijk het water dat wordt
onttrokken voor de produktie van drinkwater aan belastingheffing worden onderworpen.

3. Belasting achteruitgang voor
consument?
Ja, er is een achteruitgang voor de consument. Waterleidingbedrijven die grondwater uit de bodem onttrekken ter
produktie van drinkwater, berekenen de
grondwaterbelasting door in hun drinkwaterprijzen. Hierdoor ondergaat het
drinkwater bereid uit grondwater een prijsstijging van gemiddeld 40%.Als voorbeeld
kan worden genoemd de particuliere huishoudens die afnemers zijn van het drinkwater van het Waterleidingbedrijf Oostelijk
Brabant (WOB). Vóór 1995 hanteerde het
WOB een waterprijs vanƒ 1,09 per m 3
water. Als gevolg van de doorberekening
van de rijksbelastingen op drinkwater
(0,38) zal het tarief nu ƒ 1,47 per m 3 water
bedragen.1)
Nemen we vervolgens een gemiddeld
waterverbruik van 350 m 3 per jaar, dan
leidt dit tot een prijsstijging van 350 x
ƒ0,38 = ƒ 133,- per jaar. Voor grote
afnemers van drinkwater leidt dit al snel
tot een prijsstijging van vele duizenden
guldens.
4. Nadeel voor het milieu?
Ook zijn de nadelige milieu-effecten van
de nieuwe belasting aanzienlijk. Om
verdere tariefstijgingen te voorkomen,
') Uit: Bedrijfsblad WOB.
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zijn de waterleidingbedrijven genoodzaakt
hun milieu-investeringen uit of af te stellen. Daarnaast zullen door de prijsstijging
bijvoorbeeld agrarische bedrijven zelf
grondwater gaan pompen voor hun
bedrijfsmatig gebruik. Dit leidt tot een
moeilijk controleerbare situatie van grondwateronttrekkingen met alle gevolgen van
dien voor de verdroging van de bodem en
de pogingen de heffing te ontlopen.
Een waterleidingbedrijf in het oosten
van het land lijkt zelfs genoodzaakt om
als gevolg van de heffing van een milieuvriendelijke manier van zuiveren (bovengronds ontijzeren) van grondwater af te
moeten zien en over te gaan tot een minder
milieu-vriendelijke manier (ondergronds
ontijzeren). Bij ondergronds ontijzeren
wordt grondwater aan de bodem onttrokken en wordt bovengronds zuurstof aan
dat water toegevoegd. Via dezelfde pomp
gaat dit (nu zuurstofrijke) water terug
de bodem in. Dit zuurstofrijke water
mengt zich met het zich nog in de bodem
bevindende zuurstofarme water, met als
gevolg dat het ijzer oxydeert en in de
bodem terechtkomt. Vervolgens kan het
van ijzer ontdane water worden onttrokken
voor consumptie.
Het probleem dat zich nu voordoet, is
dat de belastingdienst de vrijstelling voor
retourbemalingen niet wil aanvaarden
en hier een 'dubbele' onttrekking ziet.
Ten eerste de onttrekking voor het toevoegen van zuurstof en vervolgens de
onttrekking voor de produktie van drinkwater. Een dubbele heffing dus van
ƒ0,34 x 2 = ƒ0,68 per m3.
Nadeel voorhetwaterleidingbedrijfin cijfers
De jaarlijkse onttrekking voor injectie is
± 4 miljoen m 3 . Het waterleidingbedrijf
moet hiervoor jaarlijksƒ0,34 x 4 miljoen
m 3 = ƒ 1.360.000,- aan belasting betalen.
2 miljoen m3 wordt uiteindelijk onttrokken ter consumptie. Het gevolg is dat
over de andere 2 miljoen m 3 x 0,34 =
ƒ680.000,- onbedoeld belastingheffing
plaatsvindt.
Dat het om flinke bedragen gaat, is duidelijk. Het waterleidingbedrijf heeft het
hier daarom ook niet bij gelaten. Op dit
moment is over de onredelijkheid van
deze 'dubbele' heffing al bezwaar ingediend
bij de belastinginspecteur en is een brief
geschreven naar de Vaste Kamercommissie
van Financiën van de Tweede Kamer.
Mocht het bezwaarschrift bij de inspecteur
en de brief naar de kamercommissie geen
succes hebben, dan zal het waterleidingbedrijf genoodzaakt zijn van deze manier
van ondergronds ontijzeren af te zien en
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over te gaan tot de minder milieuvriendelijke manier van bovengrondsontijzeren.
Tot slot van deze paragraaf de opmerking
dat deze belasting op het onttrekken van
grondwater maar een gering effect zal
hebben op een zuiniger verbruik van water.
De waterleidingbedrijven zullen de grondwaterbelasting als kostenpost doorberekenen in hun waterprijzen. Uiteindelijk zal de
belasting worden betaald door particuliere
huishoudens. Dit zijn nu net de groepen
die niet snel zullen reageren op de prijsstijging en waar de prijselasticiteit het
geringst is.
5. De Wet belastingen op milieugrondslag (WBM) ter discussie
Tijdens de parlementaire behandeling is
veel kritiek geweest op de uitvoerbaarheid
en de redelijkheid van de WBM.
Een aantal punten, onder andere zoals
hiervoor beschreven, blijkt nu in de
praktijk realiteit te zijn.
Op 17 februari 1995 is een uitspraak
gedaan op een kortgeding-procedure
waarin kritiek is geleverd op de wijze van
wetgeving. De Wet belastingen op milieugrondslag is in werking getreden voordat
de Europese Commissie deze wet goedkeurde. De belanghebbenden hebben
weliswaar gelijk gekregen, maar hebben
de procedure niet gewonnen vanwege het
geringe belang waartegen men procedeerde.
Tegen deze kortgeding-uitspraak is beroep
ingediend bij de rechtbank.
De belanghebbende critici hebben het hier
niet bij gelaten. Half december 1994 is
namelijk door de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in
Nederland een klacht ingediend bij de
Europese Commissie tegen de WBM.
Met deze 'inbreukprocedure' wordt
geprobeerd de wet af te laten keuren.
Met vele critici zijn belanghebbenden van
mening dat de WBM in strijd is met een
aantal EG-bepalingen. Sommige grondwateronttrekkers worden bijvoorbeeld
geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van de
heffing, waardoor onderlinge concurrentievervalsing optreedt, zowel op de binnenlandse als op de Europese markt. Ook
wordt met de wet inbreuk gemaakt op
het EG-verdrag omdat de Nederlandse
overheid de waterleidingbedrijven dwingt
om een onbillijke verhoging voor het
drinkwater in rekening te brengen.
6. Slot
De WBM is in een veel te korte periode
tot stand gekomen. Met name over de
uitleg van bepaalde begrippen en het stel-

len van voorwaarden aan bijvoorbeeld
de toepassing van een vrijstelling of
belastingvermindering is niet lang genoeg
nagedacht en er is te weinig gekeken naar
de uitwerking in de praktijk. Kennelijk
is eveneens te weinig geluisterd naar
kritieken van bijvoorbeeld grote belangenorganisaties zoals de Vereniging van
Exploitanten van Waterleidingbedrijven,
de Raad van de Drinkwatervoorziening,
etc.
Op zich moet men niet negatief staan
tegenover maatregelen die (moeten)
worden genomen om schade aan het
milieu te voorkomen of om financiële
middelen te creëren om het milieu op
een leefbaar niveau te houden. De WBM
heeft echter primair tot doel het genereren
van belastingopbrengsten. Het eventueel
regulerend effect op de doelstellingen van
het milieubeleid is slechts secundair.
Tot slot van deze paragraaf de opmerking
dat de Tweede Kamer op dit moment
bezig is met een evaluatie van de gehele
WBM. Alle commentaar op de uitvoerbaarheid en de praktische werking van de
WBM is daarom welkom en moet worden
gepubliceerd. Op deze manier zullen
de kamerleden misschien een beter beeld
kunnen krijgen van de praktijk en
problemen van alle dag.

• •
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Tentoonstelling Monsters van
Rijnland
Het Hoogheemraadschap van Rijnland
organiseert in samenwerking met het
Museum Boerhaave in Leiden een
tentoonstelling 'Monsters van Rijnland,
acht eeuwen droge voeten en schoon
water'. De tentoonstelling wordt gehouden
van 1juni tot en met 27 oktober 1996 in
het Museum Boerhaave in Leiden.
De tentoonstelling besteedt aandacht aan
de geschiedenis van het Hoogheemraadschap van Rijnland en aan de zorg voor
schoon oppervlaktewater. De tuin van het
museum is verrijkt met een waterspeelplaats met als thema's waterbeheersing en
waterkwaliteit.
Nadere inlichtingen: Museum Boerhaave,
Lange St. Agnietenstraat 10,
2312 WC Leiden, telefoon 071-5214224.

