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ONDANKS LICHT AFGENOMEN AFZET EN HOGERE BELASTINGDRUK

Reëleprijsvan
drinkwaterlichtgedaald
Indemediaverschijnendelaatstetijdberichtendatdeprijsvanwaterexplosiefzoustijgen. Over
welkwaterhetdangaat, isnietaltijdduidelijk.PeterGeudensenArjenElsemuldervanVEWIN
tonenechteraandatdedrinlcwaterprijsdoorefficiencyverbeteringen vandedrinkwaterbedrijven
weliswaarnominaallichtstijgt, maardelaatstejareninreëlezinlichtdaalt.Dezedalingwerd
bereiktondankseenlichtafgenomenafzetentoegenomenbelastingen.
Dewaterbedrijven hebben vanuithun
maatschappelijke verantwoordelijkheid de
taakomtezorgenvooreenbetrouwbareen
kwalitatiefhoogwaardige drinkwatervoorzieningtegen aanvaardbarekosten.Daarom
zijn waterbedrijven opzoeknaar methodes
omefficiënter tewerken.Doordoelmatiger
tewerken,kandeprijsperkubieke meter
drinkwatervoordeafnemer zolaag mogelijk
blijven.Meerdereinstrumenten wordenen
werdeningezetomdoelmatiger enklantgerichter tegaanwerken:schaalvergroting,
debenchmark eneenklantgerichte prijsstelling.
Delaatstedecenniazijn veeldrinkwaterbedrijvengefuseerd. Doordezeschaalvergrotingkunnenzedoelmatiger werken. Hierdoorzijn kostengereduceerd,wateen
positiefeffect heeft opde drinkwaterprijs.

Hetaantalwaterbedrijven inNederlandis
afgenomen. In1990bestondennog34waterbedrijven;nuzijn daternog15.
Eentweedeontwikkelingdie bijgedragenheeft totdalingvandewaterprijs isde
stimulans vandebenchmark.Ditbedrijfsvergelijkend onderzoek isdoordebranche
zelfontwikkeld omdetransparantie endoelmatigheid vandewaterbedrijven tevergroten.Sinds 1997voertVEWINeensindedrie
jaar eenuitgebreidebenchmarkuitenjaarlijks eenverkorteversie.Hetuitgebreide
onderzoek richtzichop waterkwaliteit,
dienstverlening,milieuenfinanciën&efficiency.Hetminder uitgebreideonderzoek
beperktzichtotfinanciën&efficiency.
Dankzij debenchmark krijgen dewaterbedrijven opprocesniveau inzichtindepositie
vandeeigenkostentenopzichtevandievan

collega-waterbedrijven. Debedrijven leren
vandebesteonderhen.Zijzijn daardoorin
staatgebleken bedrijfsprocessen teverbeteren,waardooreenlagere drinkwaterprijs
gerealiseerd wordt.
Eenderdeinstrument tegenhetstijgen
vandewaterprijs isdeklantgerichte prijsstelling.Hierdoor kansubstitutie, waarbij
afnemers drinkwater vervangendoor nietdrinkwater, worden teruggedrongen.Substitutiekanleidentoteenmindergoede
benuttingvandereedsbestaande infrastructuurendaardoortoteenhogereprijsper
kubieke meter.
Vaakgaathetbijsubstitutie omdeoverstapnaareigenwaterwinningen.Demeeste
klanten behouden inzo'ngevalgraagde
zekerheid vaneenback-up-aansluitingop
hetopenbaredrinkwaternet.Bijde afweging
omzelfwatertegaan winnen,vergelijktde
klanthetvariabeldrinkwatertariefmetde
kostenvaneigenwinning.Eenhoogvariabel
drinkwatertariefzetdepositievandrinkwatervergeleken meteigenwinning daarbij
onderdruk.Daarom heeft eenaantal waterbedrijven dekubiekemeterprijs vanhet
drinkwater verlaagdentegelijkertijd het
vastetariefvoorbeschikbaargesteldeaansluitcapaciteitverhoogd.Back-up-voorzieningen wordennutegeneen realistischer
tariefaangeslagen.Bovendienwordt substitutietegengegaan,zodatde benuttinggraad
vandeinfrastructuur oppeil blijft.

Deverschuivingvanvariabelenaarvaste
tarievenvermindert bovendiendefinanciële
Onwikkelingvandedrinkwaterprijs.
A/b. 1:
kwetsbaarheidalsdewaterafzet verderzou
Denominaleprijs(t/m2003]isberekenddoordelingvandeomzet(exclusiefBTWenBelastingopLeiafnemen. Dekostenvanwaterbedrijven zijn
dingwater)doordeafzet.Deprijzenover2004en2005zijngeschatopbasisvandetariefregelingenvan
namelijk voorhetgrootstedeelvasten
bedrijvenoverdezejaren.Deprijzenomvatzowelhetvariabeletariefalshetvastrecht/decapaateitsverslechtsvooreenkleindeelvariabel.Bijde
goeding.Dereëleprijsgeeftweerhoedeprijszouzijnalserna1990geengelàonwaaxdmggeweestwas.opbrengsten ligthetpteciesandersom:voor
Voor2005isuitgedaanvaneengeschatteinflatievanz%.
hetgrootstedeelzijndezevariabelen voor
1>
slechts
eenkleindeelvast.Doordeonbalans
Ontwikkelingdrinkwaterprijs
tussendekosten-enopbrengstenstructuur
leidteendalingvandedrinkwatervraag
directtoteendekkingstekortopdevastekosten.Hierdoorontstaatprijsstijging. Doorde
prijsaantepassenaandeverschillendedienstendiedeklantgebruikt(deklantgerichte
2
prijsstelling], wordtditdeelsvoorkomen.
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Tussen 1990en2005steegde nominale
prijsvaneenkubiekemeterdrinkwatervan
0,64naargemiddeld 1,32euro.Vooralinde
eerstehelft vandenegentigerjarensteegde
prijssterk.Ditwashetgevolgvannoodzakelijke investeringenendeinflatie.Verderisde

prijs verhoogddoordetoenamevanbelastingenopdrinkwater.Tenslottezorgteen
(licht]dalendevraagnaarwaterookvoor
prijsstijging.
Investeringen
Hetbeginvandenegentigerjaren kenmerktezichdoorinvesteringen vande
Nederlandsedrinkwaterbedrijven in met
nameaanvullende waterzuiveringstechniekenvoordeverwijdering van bestrijdingsmiddelen.Debedrijven investeerden ookin
milieuzorg-en kwaliteitsborgingsysremen.
Daarnaastvergrootten debedrijven deleveringszekerheid enstakenzij financiële middelen indeonthardingvandrinkwater enin
deverwijdering vanloden leidingen.De
optelsomvandezeinvesteringen zorgde
vooreenstijging vande drinkwaterprijs.
Inflatie
Eenandereoorzaakvande stijgende
drinkwaterprijs isdeinflatie.Volgensde
consumentenprijsindex (CPI)vanhetCBS
stegendeprijzen sinds 1990met43procent.
Inhet beginvandejaren negentigsteegde
prijs vandrinkwater snellerdandeCPI.Na
deinvoeringvandebenchmark in1997

kwamereenomslag.Uitdebenchmarkover
2003 bleekdatdeprijzen perkubieke meter
sinds 1997weliswaarmet 13,3 procent waren
gestegen,maatdat,gecorrigeerd voor inflatie,sprakewasvaneenprijsdaling van4,1
procent.Uitgedrukt inprijs per aansluiting
bedroegdereëleprijsdaling 11,5procent.
Belastingen
Het huidigeoverallgemiddelde drinkwatertariefinNederland bedraagt 1,32euro.
Voorhuishoudelijkgebruik ligthetgemiddeldetariefhoger:1,43europer kubieke
meter1.Hierinzijn hetvastrechten het
variabeltariefverwerkt,maarnietde
afdracht aandebelastingdienst vanBTWen
BelastingopLeidingwater (BoL). Het uiteindelijk bedragdatmenperkubiekemeter
drinkwater moetbetalen bestaatvoor23
procent uit belastingen.
Deberekeningisvantoepassingophuishoudensdieminderdan300kubieke meter
waterafnemen. Grotegezinnen diemeer
afnemen, betalenoverhetmeerderegeen
BelastingopLeidingwater.Dekostprijsver-

BelastingeningevolgedeWetBelastingenopMilieugrondslag(ineurocentperm3).

Drinkwatertariefineuro's.
1995 2000 2005

kostenvanhetwaterbedrijf
1,28(77%)
kostprijsverhogende belastingen* 0,15( 9%)
tariefvanhetdrinkwaterbedrijf 143
afdracht BTWenBoL*
0,24(14%)
totaalperkubiekemeter
1,67

Rijksgrondwatetbelasting
normaaltarief
154 16,0 18,10
infiltratiekorting*
12,7 134 15,16
BelastingopLeidingwater** 12,9 14,60

* Ditbedrag(0,15euro)ishetgemiddelde
vooralle(grond-enoppervlakte)watetbedrijvensamenenisgeschatopbasis
vandeVEWINWaterleidingstatistiek
2003endeontwikkelingvandebelastingtarieven sindsdien.
**6%BTWoverhetdrinkwatertariefen
overdeBelastingopLeidingwater(0,06x
(143+0,146)=0,095euro)en0,146euro
BelastingopLeidingwater.

* Kortingopnormaaltariefbij voorafgaandeinfiltratie.
Hettarieflooptmomenteeluiteenvan
1,09euroindeprovincieGroningen tot
1,99euroindegemeenteValkenburg
(ZH).Gemiddeldbestaathettariefvoor
ongeveer78procentuiteentariefper
kubiekemetergeleverdwater(variabel
tarief)envoor22procentuitvastrecht.
**Wordtgehevenoverdeeerste300m'.
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Ajzetontwikkelirçg
Tussen 1970en 1990vertoondede afzet
vandrinkwaterbedrijven eenalsmaar stijgendelijn.Ditkwamvooraldoordegroei
vandebevolking.Daarnaast kregendehuishoudens in toenemende mate beschikking
overwatergebruikendeapparatuur.Van
doucheenbad werdmeergebruik gemaakt
enwasmachinesdeden massaalhun intrede.
Alsreactieopdestijgende vraagvoerdede
waterbrancheeenactief waterbesparingsbeleid.Ditbestond uit hetstimuleren vinzuiniggebruik,deinvoeringvan watermeters
enhet tariferen opbasisvangebruik.
Na 1990isdewaterafzet afgevlakt,
ondanksdetoenemendegroeivandebevolkingendeeconomie.Sinds 1995vertoontde
watervraageenlichtedaling.Hierdoor wordendevastekostenvande waterbedrijven
berekend overminder afzet en daardoor
stijgt deprijs.Dezedalingvandeafzet van
dtinkwater heeft verschillendeoorzaken.Op
deeersteplaatswordtde watergebruikende
apparatuur bijhuishoudens en bij bedrijven
steedszuiniger.Voorbeelden hiervan zijn
toiletten met lagerestortvolumes enspoelonderbrekers.Ook(afwasmachines worden
alsmaarzuiniger.Detweedereden ishergebruik.Doordeopkomstvandemembraantechnologiezijn demogelijkheden voor
kringloopsluitingvergroot.Tenslottezorgde
ookdetoenamevaneigenwint ingen(substitutie)voorminder waterafzet vande
waterbedrijven.
Waterbedrijven vervullen een nutsfunctieenvoorzien ineeneerste levensbehoefte.
Zijziendaaromdewaterprijs nietgraag stijgen.Diversefactoren, waarondertoenemende belastingen, hebbeneenstuwend
effect opdedrinkwaterprijs. Ondanksdat
zijn dewaterbedrijven inNederland deafgelopenjaren eringeslaagd dereëledrinkwaterprijs telatendalen,metnamedoor efficiënt tewerken, f

Investeringen 1990-2003
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hogendebelastingen zijn de rijksgrondwaterbelasting,deprovinciale grondwaterheffingen endeleiding-enconcessievergoedingen.Dezeconcessievergoedingen,ook
welprecario,heffen sommigelokaleoverhedenvoorleidingendieindegrond liggen.
Frecariowordtnu nogineenbeperkt aantal
gebiedengeheven,nuirditaantalgroeit.De
drinkwaterbedrijven zijngenoodzaakt de
ptecarioviahet tariefdoor teberekenen aan
hun klanten.Derijksgrondwaterbelasting is
in 1995ingevoerd.Daarnaast isin2000de
BelastingopLeidingwater ingevoerd.
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