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Bespreking banken 21 juli 2016
Drinkwatertarief WMD: hoe komt het tot stand? Wettelijk kader
Inleiding
Het wettelijk kader voor het toezicht op de tarieven die drinkwaterbedrijven in rekening brengen voor de
beschikbaarstelling en levering van drinkwater wordt gevormd door de Drinkwaterwet, het
Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Relevant voor het toezicht op de tarieven zijn de artikelen
10 t/m 13 van de Drinkwaterwet, de artikelen 6 t/m 10 van het Drinkwaterbesluit en de artikelen 5 t/m 7
van de Drinkwaterregeling. Samen vormen deze artikelen het kader waarbinnen de drinkwaterbedrijven
hun tarieven mogen vaststellen. De relevante artikelen zijn opgenomen in bijlage 1.
Kwaliteit van de drinkwatervoorziening staat voorop en alle kosten die nodig zijn om dat te realiseren,
mogen bij de bepaling van het tarief worden meegenomen. Daarbij is opgemerkt dat duurzame
veiligstelling van de drinkwatervoorziening een kernpunt van de wet is en dat drinkwaterbedrijven
voldoende moeten investeren om ook op de lange termijn een goede drinkwatervoorziening te
verzekeren.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) houdt toezicht op de naleving van Drinkwaterwet,
het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling, inclusief de totstandkoming van de drinkwatertarieven.
De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft daarbij een adviserende taak; ILT is gehouden bij
de uitoefening van het toezicht op de tarieven advies te vragen aan ACM.
De centrale elementen van het tarieftoezicht zijn de eisen van kostendekkendheid, transparantie en
non-discriminatie van de tarieven, welke beginselen in de Drinkwaterwet zijn vastgelegd. De consument
dient als gebonden afnemer te worden beschermd tegen de monopoliepositie van het drinkwaterbedrijf.
Daarnaast dienen de tarieven op transparante wijze tot stand te komen, non-discriminatoir te zijn en de
relevante kosten voor drinkwatertaken te dekken.

Toezicht op kostenefficiency en kwaliteit
Artikel 9 lid 2 van het Drinkwaterbesluit verplicht drinkwaterbedrijven bij het opstellen van een begroting
voor het jaar t rekening te houden met de gerealiseerde efficiency in het jaar t-2 en met de Benchmark,
een onderlinge prestatievergelijking van drinkwaterbedrijven uitgevoerd volgens een door de minister
van I&M vastgesteld protocol. De benchmark wordt door de minister voorzien van een reactie aan de
Tweede Kamer gezonden. De drinkwaterbedrijven worden vergeleken op vier thema’s: Waterkwaliteit,
Dienstverlening, Milieu en Financiën & Efficiency. De meest recente benchmark is ter informatie
opgenomen als bijlage 2. De Drinkwaterwet schrijft voor dat drinkwaterbedrijven op basis van de
verplichte prestatievergelijk hun voorgenomen prestatieverbeteringen moeten overleggen aan de
Minister van Infrastructuur en Milieu. Het verbeterplan wordt opgesteld op grond van artikel 44 lid 1 van
de Drinkwaterwet:
“De eigenaar van een drinkwaterbedrijf maakt binnen zes maanden na het uitbrengen van een verslag
als bedoeld in artikel 43, eerste lid’, de voornemens ter verbetering van de prestaties van zijn
drinkwaterbedrijf, evenals de termijn of termijnen waarbinnen deze gerealiseerd zullen worden,
schriftelijk kenbaar aan Onze Minister.”
De kostprijsbasis van het watertarief van ieder individueel waterbedrijf wordt daarmede ook van een
sector brede efficiency en kwaliteitstoets voorzien.

Toetsingskader toezichthouders
ACM heeft de wettelijke context van haar adviestaak uitgewerkt in een concreet toetsingskader, waarin
twee stappen zijn onderscheiden:
Stap 1: Toetsing van de kosten aan de wettelijke bepalingen.
Stap 2: Toetsing van de totstandkoming van de tarieven aan de wettelijke bepalingen.
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Stap 1: Toetsing van de kosten
ACM stelt in deze stap vast of de raming van de kosten, die de basis vormen voor de drinkwatertarieven,
is opgesteld overeenkomstig de (rand)voorwaarden die de wet daaraan stelt.
ACM stelt bij deze stap vast:
Totstandkoming van de begroting
 Of uit de begroting blijkt op welke wijze de kosten – waaronder de vermogenskosten die ten hoogste
mogen worden gehanteerd – in het tarief zijn verwerkt (Dww artikel 12, eerste lid);
 of het drinkwaterbedrijf heeft vastgesteld of zijn kostenefficiëntie (t-2) is verbeterd en of hij deze
verbetering heeft betrokken bij het vaststellen van de begroting (Dwb artikel 9, tweede lid, onderdeel
a)7;
 of het drinkwaterbedrijf de resultaten van de onderlinge prestatievergelijking van de
drinkwaterbedrijven (hierna: Benchmark) heeft betrokken bij de totstandkoming van de begroting
(Dwb artikel 9, tweede lid, onderdeel b)
Splitsing kosten naar drinkwatertaken
 Of het drinkwaterbedrijf uitsluitend de kosten die betrekking hebben op de wettelijke taken zoals
vermeld in artikel 7 van de Drinkwaterwet (Dwb artikel 8, eerste lid) doorberekent in de tarieven;
 of de begrote kosten voor drinkwatervoorziening in het buitenland niet meer dan 1% bedragen van
de geraamde omzet en of deze kosten in mindering zijn gebracht op de begrote vermogenskosten
(Dwb artikel 8, tweede en derde lid);
 of de toerekening van de kosten van materiële vaste activa plaatsvindt op basis van
afschrijvingsmethoden en -termijnen die volgens algemeen aanvaarde bedrijfseconomische
principes zijn bepaald (Dww artikel 11, derde lid).
Hoogte van de vermogenskosten
 Of de activa gewaardeerd zijn tegen historische kostprijs (Dww artikel 11, vierde lid);
 of de activawaarde voor dat jaar het gemiddelde is van het begrote totaal van de activa op 1 januari
en 31 december (Dwr artikel 6, tweede lid);
 of de vermogenskosten die het drinkwaterbedrijf begroot niet meer bedragen dan het product van
de door de minister vastgestelde WACC en de begrote activawaarde (Dww artikel 11, tweede lid en
Dwr artikel 6, eerste lid);
 of een eventueel positief verschil tussen bedrijfsresultaat en toegestane vermogenskosten in het
jaar t-2 is gecompenseerd in de tarieven voor het jaar t (Dww artikel 12, derde lid).

Stap 2: toetsing van de tarieven
De tweede stap bestaat uit het toetsen van de tarieven aan de wettelijke eisen. ACM stelt bij deze stap
vast:
Opbrengsten
 Of de tarieven kostendekkend zijn (Dww artikel 11, eerste lid en Dwb, artikel 9, derde lid) en of de
tarieven die het drinkwaterbedrijf in rekening brengt voor de wettelijke taken, zijn berekend aan de
hand van een begroting van de kosten voor deze taken (Dwb artikel 9, eerste lid, onderdeel b);
 of de begroting van de omzet mede is gebaseerd op de gerealiseerde omzet in het voorafgaande
kalenderjaar (t-1) (Dwb artikel 9, eerste lid, onderdeel a).
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Tariefsystematiek
 Of de berekeningsmethode van de tarieven wordt gevormd door een raming van de kosten die
worden doorberekend in de drinkwatertarieven (Dwb artikel 9, eerste lid, onderdeel b);
 of het drinkwaterbedrijf transparant maakt hoe vanuit de kosten – operationele kosten,
afschrijvingen, vermogenskosten en belastingen – de tarieven zijn afgeleid (Dwb artikel 10, derde
lid);
 of de tarieven die het drinkwaterbedrijf in rekening brengt voor de wettelijke taken niet
discriminerend zijn (Dww artikel 11, eerste lid);
 of het door het drinkwaterbedrijf gepubliceerde tarievenoverzicht inzicht verschaft in de wijze
waarop kosten voor levering van ander water dan drinkwater worden toegerekend (Dwb artikel 10,
vierde lid).
Publicatie van het tarievenoverzicht
 Of het drinkwaterbedrijf een tarievenoverzicht heeft gepubliceerd waarin tenminste de tarieven voor
aansluiting, vastrecht en drinkwater per kubieke meter zijn opgenomen (Dwb artikel 10, eerste en
tweede lid).

Conclusie
In Nederland is een bij de monopolie positie van een drinkwaterbedrijf in zijn verzorgingsgebied
passende wet- en regelgeving tot stand gekomen die enerzijds de consument beschermt tegen te hoge
tarieven en anderzijds in de gereguleerde tariefbepaling ruimte laat voor investeringen in kwaliteit en
duurzaamheid. Door de transparantie die door de jaarlijkse prestatievergelijking binnen de sector is
ontstaan groeien drinkwaterbedrijven door het snel overnemen van ‘best practices’ naar elkaar toe. De
Nederlandse drinkwatersector is daarmee een zeer goed presterende sector die tegen
vergelijkenderwijze lage tarieven de consument hoge kwaliteit levert. Het financieren van deze wettelijke
activiteit kent door deze structuur en opzet een laag risico.
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Bijlage 1: Relevante wetsartikelen
Drinkwaterwet
Artikel 11
1. De eigenaar van een drinkwaterbedrijf hanteert tarieven die kostendekkend, transparant en niet
discriminerend zijn.
2. De eigenaar van een drinkwaterbedrijf hanteert bij de bepaling van de vermogenskosten die in het
tarief mogen worden doorberekend ten hoogste de geldende gewogen gemiddelde
vermogenskostenvoet, vastgesteld krachtens artikel 10, derde lid.
3. De toerekening van de kosten van materiële vaste activa vindt plaats op basis van
afschrijvingsmethoden en afschrijvingstermijnen die volgens algemeen aanvaarde bedrijfseconomische
principes zijn bepaald.
4. Als grondslag voor het bepalen van de vermogenskosten, die in het tarief mogen worden
doorberekend, geldt de activawaarde, waarbij de materiële vaste activa gewaardeerd worden tegen
historische kostprijs.
Artikel 12
1. Uit de begroting van het drinkwaterbedrijf blijkt op welke wijze de kosten, waaronder de
vermogenskosten die ten hoogste mogen worden gehanteerd, in het tarief zijn verwerkt.
2. De eigenaar van een drinkwaterbedrijf brengt jaarlijks voor 1 oktober aan Onze Minister een verslag
uit dat inzicht verschaft in de kosten, waaronder de vermogenskosten, die in het voorafgaande
kalenderjaar zijn gehanteerd bij het vaststellen van de tarieven voor de levering van drinkwater en het
gerealiseerde bedrijfsresultaat over dat jaar. Het verslag
dient voorzien te zijn van een goedkeurende verklaring van een registeraccountant. Onze Minister zendt
dit verslag voor het einde van het kalenderjaar aan de beide Kamers der Staten-Generaal.
3. Indien uit het verslag, bedoeld in het tweede lid, blijkt dat het gerealiseerde bedrijfsresultaat de voor
dat jaar op basis van artikel 11, tweede lid, bepaalde vermogenskosten overschrijdt, draagt de eigenaar
van een drinkwaterbedrijf er zorg voor dat die overschrijding wordt gecompenseerd in de tariefstelling
voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Drinkwaterbesluit
Artikel 8 In tarief door te berekenen kosten
1. Als kosten, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de wet, die ten grondslag liggen aan het
tarief, bedoeld in artikel 11 van de wet, worden aangemerkt kosten die zijn of worden gemaakt ten
behoeve van de taken, genoemd in artikel 7, eerste en tweede lid, van de wet.
2. De kosten van projecten ten behoeve van de bevordering van een goede drinkwatervoorziening in
het buitenland bedragen maximaal 1% van de raming van de omzet, bedoeld in artikel 9, eerste lid,
onderdeel a.
3. De kosten, bedoeld in het tweede lid, worden in mindering gebracht op de toegestane
vermogenskostenvergoeding, volgend uit de vastgestelde vermogenskosten, bedoeld in artikel 11,
tweede lid, van de wet.
4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van
berekening van de vermogenskosten, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de wet.
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Artikel 9. Raming van omzet en kosten
1. De elementen en wijze van berekening van de tarieven, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder b, van
de wet, worden gevormd door:
a. een raming van de met de taken, bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, van de wet, te behalen
omzet, die mede is gebaseerd op de daadwerkelijk gerealiseerde omzet in het voorafgaande
kalenderjaar;
b. een raming van de kosten, bedoeld in artikel 8, eerste lid, die worden doorberekend in de
drinkwatertarieven.
2. Bij de raming van de kosten, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden betrokken:
a. een in het voorafgaande jaar gerealiseerde verbetering van de kostenefficiëntie;
b. het verslag met de resultaten van de prestatievergelijking, bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de wet
3. Aan het vereiste van kostendekkendheid van het tarief, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de wet,
wordt in ieder geval voldaan indien de geraamde omzet uit het tarief niet meer bedraagt dan de som
van de geraamde kosten, bedoeld in het eerste lid, onder b.
Artikel 10. Kostenposten en toerekening
1. De eigenaar van een drinkwaterbedrijf publiceert jaarlijks voor 1 december een overzicht van de
tarieven die hij in het daarop volgende kalenderjaar voor de beschikbaarstelling en levering van
drinkwater in rekening brengt.
2. In het in het eerste lid bedoelde overzicht wordt ten minste onderscheid gemaakt in tarieven voor de
volgende posten:
a. aansluitkosten,
b. vastrecht, en
c. prijs per kubieke meter geleverd drinkwater.
3. In het in het eerste lid bedoelde overzicht wordt bij de tarieven aangegeven hoe deze zijn afgeleid uit
de door het drinkwaterbedrijf te maken kosten voor de volgende posten:
a. operationele kosten,
b. afschrijvingen,
c. vermogenskosten, en
d. belastingen.
4. In het in het eerste lid bedoelde overzicht wordt inzicht verschaft in de wijze van kostentoerekening
voor de levering via het distributienet van ander water dan drinkwater.

Drinkwaterregeling
Artikel 6. Berekening vermogenskosten
1. De maximaal toegestane vermogenskosten die de eigenaar van een drinkwaterbedrijf mag
doorberekenen in het drinkwatertarief worden berekend als het product van de op grond van artikel 10,
vierde lid, van het besluit vastgestelde vermogenskostenvergoeding en de activawaarde, bedoeld in
artikel 11, vierde lid, van de wet.
2. De activawaarde, bedoeld in het eerste lid, is het gemiddelde van het begrote totaal van de activa
per januari en 31 december van het jaar waarvoor de toegestane vermogenskosten worden berekend.
Liquide middelen worden niet gerekend tot de activawaarde.
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